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تلویزیون
فصل جدید «راهش اینه»
روی آنتن میرود

فص��ل جدی��د برنامه
«راه��ش این��ه» از
پنجش��نبه  26دی
ماه ،از شبکه آموزش
پخش خواهد ش��د.به
گ��زارش ف��ارس،
سیاستگذاری های جدی شبکه آموزش برای
به تصویر کشیدن انواع مهارت های روزمره و
ساده مورد نیاز ،برنامه راهش اینه را نیز دچار
برخ��ی تغییرات کرده اس��ت.در فصل جدید،
برنامکه��ای کوتاه  3تا  7دقیق��های درباره
آموزش یک مهارت مانند س��رویس س��اده
یک خودرو ،تعمیر ل��وازم خانگی و مانند آن
ب��ه صورت روزانه به نمای��ش در میآید تا با
یادگیری نکات ساده و کاربردی در بسیاری از
هزینههای خانوار ،صرفهجویی به عمل آید و
افراد با انواع مهارتها و آموزشهای کاربردی
آشنا شوند.این برنامکهای کوتاه از شنبه تا
چهارشنبه ،از ش��بکه آموزش پخش خواهند
ش��د.برخی از ای��ن برنامکها ب��ا همکاری
س��ازمان فنی و حرفهای کشور و با همیاری
اس��اتید و مربیان این س��ازمان تهیه ش��ده
است«.راهش اینه» پنجشنبهها نیز با برنامه
زنده ،در ساعت  19مهمان خانههای ایرانی،
خواهد ب��ود .در این برنامه ،پ��س از مروری
کوت��اه بر برنامکهای پخش ش��ده در طول
هفته و نظر سنجی از بینندگان ،پای صحبت
یکی از تولیدکنندگان کش��ور مینشینیم و با
چالشهای موجود در تولیدات کش��ور آش��نا
میشویم .سپس از آموزههای کارشناسان در
حوزههای گوناگون به��ره خواهیم برد .و به
سواالت پیامکی شما عزیزان پاسخ میدهیم.
این هفته مهندس محم��د پیام بهرام پور در
زمینه هدفگذاری و توسعه فردی به سواالت
بینندگان پاسخ میدهند.کارگاههای آموزشی
رای��گان برنامه راهش اینه در روزهای جمعه
همچنان پابرجاس��ت و از هفته آینده اطالع
رس��انی و برگزار خواهد شد .ش��ماره سامانه
پیامک��ی برنامه  30000701و ش��ماره تلفن
گویای برنامه  021-27867000می باش��د.
راهش اینه برنامهای اس��ت درباره کس��ب و
کار و کارآفرین��ی که ب��ه تهیهکنندگی پرتو
رضایان و اجرای علی نیکزاد و فاطمه غفوری
روزهای پنجشنبه ساعت  19از شبکه آموزش
پخش میشود.

کتاب
کتاب «خاطرات یک فرشته» روی
پیشخوان کتابفروشیها نشست

کت��اب خاط��رات «یک فرش��ته» مجموعه
داس��تانهایی است که از زبان فرشته زندگی
ائمه معصومین را روایت میکند و هر جلد به
نام یک دفتر عرضه میشود که این مجلد با
نام «دفتر طوبی» به س��بک زندگی حضرت
فاطمه س�لام اهلل علیها میپردازد.به گزارش
فارس ،کتاب خاطرات یک فرش��ته مجموعه
داس��تانهایی است که از زبان فرشته زندگی
ائمه معصومین را روایت میکند و هر جلد از
ای��ن مجموعه به نام دفتر به نام یکی از ائمه
معصومین علیهم الس�لام است .دفتر حاضر
«دفت��ر طوب��ی»  hsjکه به س��بک زندگی
حضرت فاطمه سالم اهلل علیها میپردازد.در
این کتاب آمده ،هر فرد یک فرشته به عنوان
م��وکل دارد که کارهای معن��وی او را انجام
میدهد .ائمه علیهم السالم هم از این قاعده
مس��تثنی نبودهاند .موکلش��ان به اندازه روح
بزرگ و وس��یع آن بزرگواران از ویژگیهای
خاص��ی دارا بودند.دفتر طوبی دارای  ۱۸لوح
به عدد س��ن دنیایی آن بزرگوار است که در
ای��ن  ۱۸لوح به وقایع مهم و س��بک زندگی
آن حضرت میپردازد .در این دفتر به فراخور
نس��بت آن واقعه به پیامب��ر اعظم صلی اهلل
علیه و آل��ه و حضرت علی علیهالس�لام به
ویژگیهای آن دو ش��خصیت بزرگ پرداخته
اس��ت.این کتاب از قب��ل از تولد آن حضرت
ش��روع میش��ود تا تولد ،مرگ مادر ،ازدواج
و فوت پدر بزرگوارش��ان و تا بعد از ش��هادت
آن مظلومه عالم س��یر زندگی آن بزرگوار را
روایت میکند .از مجموع��ه این کتاب دفتر
رئوف که به امام هشتم علی بن موسی الرضا
علیهالسالم میپردازد ،پیشتر در نشر معارف
چاپ ش��ده و به سرعت به چاپ پنجم رسید
و به زب��ان اردو ترجمه ش��د«.خاطرات یک
فرش��ته» دفتر طوبی به قلم حجتاالس�لام
«حمزه شریفیدوست» کتاب داستانی روان و
سلیسی است که توسط نشر معارف چاپ شده
و در معرض کتاب دوستان و عالقهمندان آن
حضرتش قرار گرفته است.

فیلمی از حماسههای جنگ تحمیلی در جشنواره فیلم فجر

فیلم س��ینمایی «آب��ادان ی��ازده  »۶۰به
بخش س��ودای سیمرغ س��ی و هشتمین
جش��نواره فیلم فج��ر رس��ید.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،فیلم سینمایی
«آبادان ی��ازده  »۶۰به کارگردانی مهرداد
خوش��بخت و تهیه کنندگی حسن کالمی
پ��س از دو ماه تصویربرداری برای حضور
در بخ��ش س��ودای س��یمرغ مراحل فنی
خود را س��پری میکند.تدوی��ن این فیلم

به صورت همزمان ب��ا فیلمبرداری پیش
رفت و اولین نمایش این فیلم س��ینمایی
در س��ی و هشتمین جش��نواره فیلم فجر
خواهد بود.علیرضا کمالی ،حسن معجونی،
شبنم گودرزی ،حمیدرضا محمدی و نادر
سلیمانی در این فیلم سینمایی ایفای نقش
میکنند.تازهتری��ن محصول مرکز فیلم و
سریال سازمان اوج اثری متفاوت در حوزه
دفاع مقدس اس��ت که به ش��روع جنگ

ایران و ع��راق خواهد پرداخت.در خالصه
داس��تان این فیلم س��ینمایی آمده است:
مردم غیور آبادان  ...شهر در آستانه سقوط
ق��رار گرفته اس��ت!عوامل پش��ت صحنه
این فیلم س��ینمایی عبارتند از نویسنده و
کارگردان :مهرداد خوشبخت ،تهیه کننده:
حس��ن کالمی ،بازیگران :علیرضا کمالی،
حسن معجونی ،شبنم گودرزی ،حمیدرضا
محمدی ،نادر سلیمانی ،ویدا جوان ،یاسین

مسعودی ،رضا مسعودی ،افشین طایی و
وحید کرمانی ،مدی��ر فیلمبرداری :مهدی
جعفری ،مدیر هنری :عبدالحمید قدیریان،
مدیرتولی��د :رحم��ت عب��داهلل زاده ،مدیر
صدابرداری :جهانگیر میرش��کاری ،چهره
پ��رداز :محمود دهقانی ،مدیر برنامه ریزی
و و سرپرست گروه کارگردانی :امیرشهاب
اس��ماعیلی ،طراح صحن��ه :جعفر محمد
شاهی ،طراح لباس :زهرا صمدی ،تدوین:

الماسی  :هیچگاه از جشنواره
فیلم فجر انصراف نخواهم داد

سهراب خسروی ،جلوههای ویژه بصری:
جواد مط��وری ،جلوههای وی��ژه میدانی:
محسن روزبهانی ،آهنگساز :بهزاد عبدی،
منشی صحنه :ساناز فراهانی ،عکاس :علی
نیک رفتار.

دژاکام :به تماشای تئاترهای الکچری نمیروم؛

گ�روه فرهنگی :امی��ر دژاکام گفت :اگر تمام
جری��ان تئاتر در کش��ور مانن��د تئاتر تجاری
ش��ود ،فاجعه به بار میآید.به گزارش باشگاه
خبرن��گاران ج��وان ،امی��ر دژاکام بازیگ��ر،
کارگ��ردان و نویس��نده در س��ال  ۱۳۴۱در
کرمان متولد ش��د .او فعالیت خود را از کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد
و در س��ال  ۱۳۵۴زمانیکه  ۱۳سال داشت با
نمایش «اس��ب س��فید» در کرمان به روی
صحنه رفت و در سن  ۱۵سالگی اولین تجربه
خود در قامت کارگردان را با نمایش کودکانه
«بهار را دوس��ت دارم» به دست آورد .سپس
نمایش «س��ردار سربار» را در دبیرستان خود
کارگردانی کرد .امی��ر دژاکام فارغ التحصیل
لیس��انس کارگردانی دانشگاه تهران در سال
 ۱۳۷۳و فوق لیسانس کارگردانی از دانشگاه
تربیت مدرس در سال  ۱۳۷۹است.

پیامدهای فاجعه بار تئاتر تجاری

*جوان�ان و نوجوان�ان امروزی عالق�ه زیادی
ب�ه ش�هرت دارند ،ام�ا برخی آموزش�گاهها و
کالسه�ای بازیگ�ری وع�ده دروغ میدهند،
پ�س یک ش�خص عالقه من�د ب�ه بازیگری
چطور میتواند از طریق کالسها به چیزی که
میخواهد برسد؟

*از نظر شما مهمترین مشکل در تئاتر فعلی
چیست؟

اولین مشکلی که بر تئاتر ما غلبه دارد ،مشکل
موضوعی است؛ یعنی ما جهان اطراف خودمان
را کمت��ر در آثار نمایش��ی میبینی��م ،فرقی
نمیکند این جهان ،داخل ی��ا خارج از ایران
باش��د .متاسفانه از جهان و موضوعات واقعی
کمی دور شدهایم و همین سبب میشود تا در
تئاتر دچار کاستی شویم .چرا از نظر موضوعی
دور هس��تیم؟ به ای��ن دلیل که مس��ئوالن
و سیاس��ت گذاران ،تئاتر را با یک س��کوت
دراماتی��ک مواجه کردهان��د ،زمانی که تئاتر
یک تجارت تعریف میشود طبیعتا به دنبال
موضوعاتی میگردد که فروش و تماش��اگر
داش��ته باش��د؛ از این رو از حرف و گرفتاری
مردم خالی میشود و تبدیل به ویترینی برای
نشان دادن تصاویر و حرکات مختلف نمایشی
و خلق لحظات بکر و ناب تئاتری میشود که
شاید بعدها زیبا باشد ،ولی تئاتر خالی از مردم
شده است .زمانی که میگوییم تئاتر از مردم
خالی ش��ده به بخشهای مختلفی از اقشار
جامعه اشاره داریم.
به تماشای تئاترهای الکچری نمیروم


در برخ��ی تئاترهای تج��اری طبقه ثروتمند
جامعه برای تماش��ا میآین��د و نمایش ها را
میبینند ،یعنی زمانی که در هتل اس��پیناس
پ��االس تئاتر به اجرا می رود ،گروهی خاص
مراجعه میکنن��د .البته اج��رای این تئاترها
مشکلی ندارد ،اما تئاترهای مردمی و ملی ما
به اجرا نمیروند .یکی از اشکاالت تئاتر در دنیا
همین تئاتر مجلل با دکورهای سنگین است،
این موضوع از گذش��ته وجود داش��ته است؛
ش��کل دیگری از تئاتر ،تئاتر بولوار است که
همانند تئاتر آزاد و از ش��کل دیگر تئاتر کمی
پیش��تازتر ،وسیعتر و همراه با اندیشه و تفکر
اس��ت ،این نوع از تئاتر اکنون دیده نمیشود،
ولی تئاتر باشکوه و مجللی محسوب می شود.
من تئاترهای مجلل را نمیپسندم و به عنوان
تماشاگر برای تماشای آنها نمیروم ،اما حق
حیات دارند و باید کار کنند ،اگر تمام جریان
تئاتر مانند تئاتر دانش��جویی ،س��نتی ،دانش
آموزی و تئاتر متفکر و تجربی نیز همانند تئاتر

نویسندگان ایرانی کم کار شده اند؟

دس��تمزد نویس��ندگان پرداخ��ت نمیش��ود
و نویس��نده ه��م نمیتوان��د از ای��ن طریق
کس��ب درآمد کند .از طرفی نمایشنامهها به
راحتی مجوز نمیگیرند ،نمیش��ود که تمام
شخصیتهای یک نمایش از اقشار مختلف
خوب باشند ،اگر شخصی لهجه فالن شهری
را داشته باشد که نباید به آن اعتراض کرد و
نباید گفت که آن بد اس��ت .به لحاظ آماری
زمانی که بر موضوعات واقعی کار میش��ود،
اشخاص بیش��تری مدعی هستند و احتمال
ممیزی باال میرود.

تجاری شود ،فاجعه به بار میآید.

حیاط خانهها محل اجرای تئاتر خصوصی

شده است

تئاتر خصوصی در دنیا به این معنا اس��ت که
ش��هرداری به یک گروه از هنرمندانی که در
ساختمانهای مخصوص ،تئاتر کار میکنند،
بودج��های بدهد؛ این تئاتر س��عی میکند به
ص��ورت خودکف��ا و از طریق ف��روش بلیت،
خود را س��ر پا نگه دارد و هر بلیتی را که مردم
برای تماش��ا میخرند ،دولت هم مبلغی برای
آن درنظ��ر میگیرد .برای نمونه اگر  ۱۰بلیت
فروخته شده باشد ،دولت هم هزینهای به اندازه
 ۱۰بلی��ت را پرداخت میکند ،زی��را یک کار
فرهنگی در حال انجام است .تئاتر خصوصی
در انتخاب موضوعات ،در انتخاب آثار و اجرای
آن آزاد اس��ت ،اما اکنون ما با حیاط خانهها رو
به رو هستیم ،در حیاط خانهها سوله زده شده
و در س��قف آنها پروژکتور کار گذاشته و اتاق
تعویض و گریم دارای استانداردهای رایج تئاتر
نیستند.کس��ی که این خانه را اجاره کرده باید
هزینه آن را بپردازد و حتی رقم این کرایهها به
ماهانه  ۲۰۰میلیون تومان هم میرسد که آن
شخص حداقل باید  ۳۰۰میلیون تومان درآمد
کسب کند ،در یک سالن ،سه نمایش پشت سر
هم میبینید و یک انباری  ۲در  ۲برای تعویض
لباس و گریم سه گروه نمایشی وجود دارد.
نس�ل جوان تئاتر برخ�ی ضوابط را بر هم

میزنند

مش��کل دیگر در تئاتر ما اهمی��ت ندادن به
نویسندههاس��ت ،موضوعات مختلفی وجود
دارد که نویس��نده به آنها میپردازد و نکات
خوبی را به تماش��اگران انتق��ال میدهد ،اما
اکنون به نویسندگان و پرداخت دستمزدهای
آنها توجهی نمیشود .چه تعداد متن نمایشی
درخ��ور توجه در  ۱۰س��ال اخیر تولید ش��ده
اس��ت؟ در حالی که نویسندگان خوبی داریم
که آثار ماندگاری نوشته اند.
اینکه گفته میشود باید به جوانان توجه کرد
درست اس��ت ،اما نباید سرمایههای ملی که

چندین س��ال ،کار تئاتر انجام داده اند را کنار
گذاش��ت ،این نسل جوان برخی ضوابط را بر
ه��م میزنند و کارها درس��ت و دقیق انجام
نمیشود ،به روابط حرفهای و دستمزدها توجه
نمیکنند و قراردادها ،ش��کل تمرین و دکور
درستی ندارند که تمام آنها به بی تجربه بودن
کارگردان جوان برمی گردد.
*ش�ما ورود س�رمایه گذار به تئاتر را چگونه
میبینید؟

ورود س��رمایه گذار به تجارت در تئاتر کمک
کرده است ،ولی به تئاتر دانشجویی به شدت
لطمه زده و باید بگویم که تئاتر دانشجویی را
نابود کرده است .زمانی که یک فارغ التحصیل
تئاتر ،نمایشی خوب را روی صحنه میبرد ،با
سالن خالی مواجه میشود.

برخی از مردم باور دارند که نمایش بدون

سلبریتی خوب نیست

اگر چه مردم به تماشای تئاتر میروند و گردش
مالی تئاتر بهتر شده ،اما این گردش مالی در
کجا اتفاق میافتد؟ تقریبا  ۱۰۰نمایش در ماه
اجرا میش��ود ،اما نمیتوان  ۵نمایش را پیدا
کرد که دخل و خرج آنها یکی ش��ده باشد،
در حال��ی که میتوان  ۵نمایش را نام برد که
فروش میلیاردی داشته و حتی گیشه فروش
فیلمهای سینمایی را شکسته اند .آیا ما به یک
نمایش نیاز داریم و فقط همان گروه نمایشی
فروش خوبی داشته باشند؟ پس دانشجویان و
فارغ التحصیالن و ...چه باید کنند و کجا باید
بروند؟ باید بگویم تئاتر خالی از مردم نیست،
مردم برای تماش��ای نمایشهایی با تبلیغات
فراوان میروند ،اما به تماشای اکثر نمایشها
نمیروند و زمانی که میبینند س��لبریتی در
نمایش حضور ن��دارد میگویند این نمایش
خوب نیس��ت و این به ی��ک باور عمومی در
میان تماشاگران تبدیل شده است.
*حضور افراد سلبریتی تا چه انداره در فروش
نمایش موثر است؟

در تئاتر  ۵ی��ا  ۱۰بازیگر فروش بلیت خوبی
دارن��د ،تهیه کنندگان س��ینما ای��ن را خوب

میدانند که اس��م و محبوبیت مهم نیس��ت،
مهم این اس��ت که برای این ش��خص بلیت
میخرند یا نه؟
خیل��ی از اش��خاص چهره هس��تند اما برای
تماش��ای نمایش یا فیلم آنها بلیتی خریده
نمیشود .افراد چهره در تئاتر دو گروه هستند،
گروهی که میتوانند تماش��اگر را در س��الن
نمایش نگه دارد و مخاطب راضی از نمایش
باشد و گروهی نمی توانند مخاطب را تا پایان
نمایش در س��الن نگه دارند ،این اش��خاص
دس��تمزد باال میگیرند و با  ۱۰جلسه تمرین
روی صحنه میآیند و مخاطب متوجه بازی
بد آنها میش��ود .از نظر من  ۱۰الی  ۱۵نفر
در تئاتر هستند که مردم برای تماشای نمایش
آنها بلیت تهیه میکنند .اگر قرار است برای
نمایش��ی ،س��لبریتی بیاورید ،کسی باشد که
مردم بابت حضور او بلیت بخرند.

*برخی از گروههای نمایشی فقط قصد اجرای
نمای�ش دارند و با کمترین تمرین میخواهند
نمایش�ی خوب را روی صحنه ببرند ،آیا چنین
چی�زی ب�رای بازیگری که در صحن�ه تئاتر با
مخاطب مواجه است ،امکان پذیر است؟

بله هستند نمایشهایی که با چند روز تمرین
اجرا شده اند ،نمیخواهم از آنها نامی ببرم،
اما داشتیم نمایش��ی که با هشت روز تمرین
اجرا رفت در حالی که هنرپیش��ههای بزرگی
در آن حضور داشتند .اکثر نمایشهایی که با
حضور هنرپیش��ههای بزرگ اجرا میشوند با
 ۱۰الی  ۱۵روز یا نهایت بیست روز تمرین به
اجرا میروند ،زیرا آن بازیگر قبول نمیکند که
بیش از بیست روز را برای تمرین آن نمایش
بگذارد و همین سبب میشود تا نتوان نمایش
را به درستی کار کرد .از نظر من این موضوع
خودخواه��ی و اعتماد به نفس کاذب اس��ت،
البته همه این گونه نیستند و تعداد محدودی
از کارگردانها با تهیه کنندگان وارد تئاتر شدند
و فکر میکنند باید پول زیادی کسب کنند.
*در ح�ال حاض�ر نمایش�نامههای خارج�ی
بیش�ترین اجرا را در تماش�اخانهها دارند ،چرا

چند موضوع اساسی در این زمینه وجود دارد،
گوی��ا جوانها دوس��ت دارند ب��ه آنها دروغ
گفته شود یعنی این دروغهایی که در فضای
بازیگ��ری جاری اس��ت و قول پ��روژه های
بازیگری می دهند .افرادی دوست دارند آن را
بشنوند و به محض اینکه حقیقت را میگویید،
دقت نمیکنند و در مقابل آن معترض هستند.
در هر کجای دنیا جس��ت و جو کنید ،متوجه
میش��وید که آم��وزش بازیگری از س��نین
کودکی آغاز میشود و از حداقل چهار سالگی
تا بیس��ت س��الگی ادامه دارد .البته بعد از آن
پایانی ندارد .یک فرد حداقل باید بیست سال
زیر نظر یک مربی کار کند ،اما یک کارگردان
سریال که بازیگری بلد نیست ،ولی بازیگری
را درک میکند و میداند چه بازی خوب یا بد
است ،نمیتواند آموزش بازیگری بدهد ،زیرا
معلم بازیگری یعنی شناخت آناتومی و قوای
انسان و ابعاد مختلف تمرکز ،حافظه و...

*چط�ور یک بازیگر که پنج فیلم بازی میکند
میتواند معلم بازیگری شود؟

حال کالس بازیگری که یک کارگردان برگزار
میکند مربوط به مقولهای برای صنعت سینما
و واسطه است ،این کالسها در پنج جلسه و
با قیمت پانزده میلیون برگزار ش��ده که البته
بس��یاری در این کالسها شرکت میکنند.
چطور یک بازیگر که پنج فیلم سینمایی بازی
میکند میتواند معلم بازیگری شود؟ در حالی
که از روان شناسی و فلس��فه و ...نمیداند و
همین سبب میشود تا هنر بازیگری در کشور
تنزل داشته باش��د .در حال حاضر پنج استاد
بازیگری و حدود صد مربی بازیگری در کشور
داری��م .نود درصد کالسه��ای بازیگری در
کشور بدون متن اتفاق میافتد .در تئاتر ،سینما
و تلویزیون میتوان بدون متن بازی کرد؟ اما
کالسهای بازیگری که بر متن کار میکنند
یک در هزار ش��ده اند و بقیه بداهه سازی و
بدون متن هستند .هیچ بازیگری متن نمایش
را حفظ نمیکند بلک��ه آن را درک میکند و
بسیاری از مسائل دیگر که باید آموزش داده
ش��ود .افرادی که کارگ��ردان و بازیگر خوبی
هستند ،لزوما معلم بازیگری خوبی نیستند.

مدیرعاملتعاونیلیتوگرافان:زینکمطبوعاتبهکلیتمامشد

تشدیدخطرافزایشقیمتزینکدربازار

مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان گفت :زینک برای چاپ
روزنامهها و مطبوعات مدتی است که کامال پایان یافته
و خاتمه این کاالی کاربردی در حوزه نشر و خصوصا
مطبوعات زمینه ساز مشکالتی برای این حوزه بوده و
عواق��ب آن افزایش قیمت زین��ک در بازار و در برخی
موارد ایجاد بازار سیاه برای مصرفکنندگان است.
غالمرض��ا ش��جاع مدیرعامل تعاون��ی لیتوگرافان در
گفتوگو با میزان پیرامون کمبود زینک در بازار گفت:
علیرغم تمام تالشها و نامهنگاریها به منظور تامین
زینک دولتی برای مطبوعات هنوز نتوانس��تهایم تایید

مسئوالن را در این زمینه به دست بیاوریم .مشکالت
مطبوعات شروع ش��ده و چاپخانهها نیز در این زمینه
دچار مشکل میش��وند که البته اکنون تعداد زیادی از
چاپخانهها تعطیل شدهاند.وی در همین راستا ادامه داد:
زینک برای چاپ روزنامهها و مطبوعات مدتی اس��ت
که کامال پایان یافته و خاتمه این کاالی کاربردی در
حوزه نش��ر و خصوصا مطبوعات زمینه ساز مشکالتی
برای ای��ن حوزه ب��وده و عواق��ب آن افزایش قیمت
زینک در بازار و در برخی موارد ایجاد بازار س��یاه برای
مصرفکنندگان اس��ت و این امر ب��ا وجود زمینههای
قبلی توجه مسئوالن را نیز میطلبد.مدیرعامل تعاونی
لیتوگرافان به پیشنهاد دست اندرکاران و فعاالن حوزه
زینک برای جلوگیری از مش��کالت بوج��ود آمده در
حوزه این کاالی استراتژیک اشاره و تاکید کرد :تعاونی
لیتوگراف و برخی فع��االن همچنین مصرفکنندگان
زینک طی رایزنی و گفتوگوها بر این اعتقاد مشترک
دست یافتند که چنانچه تسهیالتی در غالب سهمیهای
کوچکی از ارز دولتی کاغذ را به زینک اختصاص بدهند

نه تنها ضربهای به بازار کاغذ وارد نمیشود بلکه زینک
با قیمت مناس��ب به عنوان یک کاالی اولیه در اختیار
مصرفکنندگان قرار میگیرد.ش��جاع پیرامون جلسه
مجلس شورای اس�لامی به منظور بررسی اختصاص
ارز دولت��ی به کاغذ بیان کرد :بنابر گفته نماینده مردم
تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی در جلسهای که
مدت��ی پیش پیرامون رس��یدگی به وضعی��ت کاغذ و
اختصاص ارز دولتی به این کاال تش��کیل ش��د ،ظاهرا
هیچگونه تاکیدی بر اختصاص تس��هیالت به واردات
کاغذ انجام نش��ده اس��ت .من معتقدم میتوان حدود
ی��ک هش��تم از این تس��هیالت را ب��ه واردات زینک
اختصاص داد و مش��کالت متعددی نشریات را مرتفع
کرد .وی در مورد تامین زینک انتشاراتیها بیان کرد:
انتش��اراتیهای عموما زینک خود را از طریق تعاونی
لیتوگراف به علت قیمت پایی��ن یعنی حدود  ۱۱هزار
تومان برای ه��ر زینک دو ورقی تامین میکنند ،البته
ش��رکت تعاونی آش��نا اخیرا کمی زینک برای ناشران
وارد ک��رده که با قیمت حدود  ۱۷هزار تومان برای هر

بند دو ورقی به مصرفکنندگان عرضه میکند که به
علت قیمت باال مورد اس��تقبال قرار نگرفته است.وی
به پروس��ه واردات زینک اش��اره و اظهار کرد :پروسه
واردات زینک امروزه افزایش پیدا کرده است در گذشته
تنها حدود  ۴۵روز به طول میانجامید ،اما اینک زمان
ثبت س��فارش تا واردات آن حدود  ۴ماه زمان میبرد.
ش��جاعی به مش��کالت مطبوعات برای تامین زینک
اش��اره و خاطرنش��ان کرد :زینکه��ای مطبوعاتی به
خاطر ابعاد بزرگشان به راحتی تهیه و تامین نمیشوند،
اکنون تعداد بسیار اندکی از زینک مطبوعاتی در تعاونی
تهران وجود دارد که برخی از مطبوعات اقدام به تامین
ای��ن کاال از طریق این تعاونی میکنند و بس��یاری از
مطبوعات برای جبران نیاز خود به خرید زینک ۳۰میل
که قیمت��ی حدود  ۱۷۰هزار تومان برای هر زینک دو
ورقهای دارد روی آوردهاند ،این زینکها بزرگ هستند
و برای رس��یدن به ابعاد یک روزنامه باید بخشهای
زی��ادی از آن از بین برود ک��ه از لحاظ اقتصادی یک
ضرر بزرگ محسوب میشود.

بازیگ��ر فیلم س��ینمایی «خ��روج» گفت:
پیرامون انصراف برخی هنرمندان از حضور
در جش��نوارههای تئاتر و فیلم فجر گفت :با
انص��راف دادن از جش��نواره تئاتر و یا فیلم
فجر مگر کاری درس��ت میشود که برخی
اقدام به انص��راف از مهمترین رویدادهای
فرهنگ��ی یک کش��ور کردهاند؟.به گزارش
میزان  ،این بازیگر درهمین راستا ادامه داد:
من نمیدان��م برخی چرا چنین تصمیمی را
گرفتهاند اما ش��خص من از جشنواره فیلم
فج��ر انص��راف نمیده��م ،ف��ردی فیلمی
ساخته و س��رمایه گذاری روی آن اثر شده
است ،پس نه به لحاظ شرعی و نه به لحاظ
انسانی درس��ت نیس��ت از آن اثر انصراف
بدهیم یا با س��رمایه مادی و معنوی آن اثر
بازی کنیم .بازیگر فیلم سینمایی «خروج»
انصراف هنرمندان از جشنواره فیلم و تئاتر
فج��ر را اینگونه توصیف ک��رد :از نظر من
ما در ح��ال گذار از ی��ک دوره فرهنگی و
اجتماعی اس��ت ،اتفاق ًا انص��راف عدهای از
جش��نواره فیلم و ی��ا تئاتر فجر خیلی خوب
است ،بگذاریم این افراد انصراف دهند زیرا
بعد از چهل س��ال الزم است برخی نقاب از
چه��ره خود بردارند ،از نظ��ر من این اتفاق
مبارک اس��ت زیرا م��ا ذات واقعی آدمها را
خواهیم شناخت.
تکذیب ادعای هومن سیدی درباره
انصراف از داوری جشنواره فیلم فجر

ادع��ای هومن س��یدی درباره انص��راف از
داوری جشنواره فیلم فجر به علت همدردی
با جان باختگان س��قوط هواپیمای اوکراینی
تکذیب ش��د.یک منب��ع آگاه در گفتوگو با
باشگاه خبرنگاران جوان ،در خصوص ادعای
برخی سینماگران مبنی بر انصراف از داوری
جش��نواره فیلم فجر گفت :با توجه به اینکه
آثار در حال آمادهس��ازی و ارائه نسخههای
خ��ود قب��ل از زمان تعیین ش��ده هس��تند،
جش��نواره هیچ مذاکرهای با کس��ی در مورد
داوری نکرده اس��ت.وی افزود :حتی برخی
اهالی سینما درخواس��ت داوری داشتند ،اما
جواب رد از س��وی جشنواره دریافت کردند.
گفتنی اس��ت هومن س��یدی و مهدی کرم
پور در اطالعیهای اعالم کردند که به دلیل
همدردی با جان باختگان سقوط هواپیمای
اوکراین��ی از داوری جش��نواره فیل��م فجر
انصراف دادهاند.

سینمای جهان
اسپایک لی رییس داوران
جشنواره فیلم کن  ۲۰۲۰شد

کارگ��ردان و فیلمنامهنویس برنده اس��کار
به عنوان نخس��تین آمریکایی آفریقاییتبار
ریاست داوران بخش مسابقه اصلی جشنواره
فیلم کن را برعهده میگیرد.به گزارش مهر
به نقل از ورایتی ،مس��ئوالن جشنواره فیلم
کن اعالم کردند اس��پایک لی کارگردان و
فیلمنامهنوی��س آمریکایی ریاس��ت هیات
داوران بخش مسابقه اصلی هفتاد و سومین
دوره این جشنواره را برعهده خواهد داشت.
این کارگردان ن��ام خود را به این ترتیب به
عنوان نخس��تین آمریکایی آفریقاییتبار در
این س��مت ثبت کرد.لی از س��ابقه سالها
حضور در جش��نواره کن برخوردار اس��ت و
نخستین بار س��ال  ۱۹۸۶با فیلم «او آن را
خواهد داشت» در بخش  ۲هفته کارگردانان
برنده جایزه شد« .کار درست را انجام بده»
در س��ال  ۱۹۸۹فیل��م دیگر ل��ی به بخش
مس��ابقه ک��ن راه یافت و در ای��ن مدت ۷
فیل��م وی در کن حضور یاف��ت .تریلر «کو
کالکس کالن سیاهپوست» جدیدترین فیلم
وی س��ال پیش در این رویداد سینمایی به
نمایش درآمد و جایزه بزرگ کن را برد .این
فیلم موفق به کس��ب جایزه اسکار بهترین
فیلمنامه اقتباسی شد.س��ال پیش آلخاندرو
گونزال��س ایناریتو کارگ��ردان مکزیکی در
ای��ن س��مت جای داش��ت و فیل��م کرهای
«انگل» ی��ا «پارازیت» را بهعن��وان برنده
جای��زه نخل ط�لای  ۲۰۱۹این جش��نواره
انتخ��اب کرد .این فیلم در  ۶بخش اس��کار
ازجمل��ه بهترین فیلم نام��زد دریافت جایزه
شده است.اس��پایک لی در پاسخ به انتخاب
جش��نواره کن از آن به عنوان جش��نوارهای
یاد کرد که مهمترین جش��نواره س��ینمایی
دنیاست و گفت :این جشنواره تأثیری بزرگ
بر موقعیت کاری من گذاش��ته است و خط
سیر من در س��ینمای جهان را عوض کرد.
هفتاد و سومین دوره جشنواره فیلم کن ۱۲
تا  ۲۳مه ( ۲۳اردیبهشت تا  ۳خرداد )۱۳۹۹
برگزار میشود.

