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اخبار
«روی خط صفر» آماده نمایش شد

آخرین فیلم بلند س��ینمایی مهرداد غفارزاده
که محصول مش��ترک ایران و ژاپن اس��ت
و از پن��ج نقطه جهان روایت میش��ود آماده
نمایش ش��د.به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،آخرین س��اخته بلند سینمایی مهرداد
غف��ارزاده فیلم س��ینمایی «روی خط صفر»
اس��ت که مراحل تولید آن مدتی در سکوت
خبری پیش رفت و حاال آماده نمایش ش��ده
اس��ت.این فیلم محصول مش��ترک ایران و
ژاپن و لوکیش��نهای آن در ای��ران ،ترکیه،
س��نگاپور ،ژاپن و کنیا است.فیلمبرداری این
اثر ب��ه گونهای بوده که مه��رداد غفارزاده از
ایران به ترکیه و از آنجا به خط اس��توای کنیا
میرود و کارگردان ژاپنی هم از کشورش به
س��مت س��نگاپور و بعد به خط استوای کنیا
میرس��د.مهرداد غفارزاده کارگردان س��ینما
درباره آخرین وضعی��ت تولید ،اکران و دیگر
جزئیات «روی خط صفر» گفت :این فیلم به
علت وسواس زیادی که بین ما و طرف ژاپنی
وجود داشت یکی دو سال در رفت و آمد بود
و قریب به دوازده مرتبه تدوین متفاوت انجام
ش��د و شاید به دلیل ساختارش قابلیت این را
داشت که بیشتر تدوین شود.
بابائیان :تولید «کارتن خواب» منتفی شد

تهیه کننده س��ریال «کارت��ن خواب» گفت:
تولید س��ریال «کارتن خواب» به نویسندگی
کیانوش اسالمی منتفی شد.داریوش بابائیان
تهی��ه کنن��ده س��ریال «کارتن خ��واب» در
گفتوگو با فارس ،درباره تولید این سریال که
در دس��تور کار بود ،گفت :به تازگی تولید این
سریال منتفی شد و دوستان به ما اعالم کردند
که بودجه ای برای این سریال به ما تخصیص
نمی دهند .وی ادامه داد :همچنین قرار است
به تازگی سریالی را در شبکه نمایش خانگی
کار کنیم که امیدوارم به تحقق بپیونددقصه
«کارت��ن خواب» ب��ه نویس��ندگی کیانوش
اس�لامی درباره تکدیگری و مسائل مربوط
به کودکان خیابانی اس��ت و با توجه به اینکه
س��ریالها و قصههای فراوانی در این باره به
تصویر کشیده شده است ،تفاوتهایی در نوع
ن��گارش و پرداخت به این موض��وع در این
سریال دیده میشود.همچنین این سریال به
جمعآوری و آموزش برخی نکات به کودکانی
میپ��ردازد ک��ه ب��ه دلی��ل دوری از خانواده
مشکالت بسیاری برایشان بوجود آمده است.
در این س��ریال  ۸کودک در نقشهای اصلی
به ایفای نقش میپردازند.
«کیک زرد» به ساخت موسیقی رسید

فیلم سینمایی «کیک زرد» به کارگردانی علی
شاه حاتمی به مرحله ساخت موسیقی رسید.
به گزارش فارس ،فیلم سینمایی «کیک زرد»
این روزها در مرحله س��اخت موسیقی توسط
علیرض��ا کهن دیری اس��ت .کارگردانی این
فیلم س��ینمایی را علی شاه حاتمی به عهده
داش��ته است و جلیل شعبانی تهیه کننده این
اثر است .این اثر اجتماعی در ژانر کمدی است
و به مس��ائل سیاسی و روز جامعه می پردازد.
مجید مظفری ،س��یما تیرانداز ،هومن حاجی
عبداللهی ،محمد بحرانی ،نیما ش��عبان نژاد
و ...از بازیگران این فیلم سینمایی هستند.این
فیلم محصول سازمان هنری اوج است.
«بی همگان» در مرحله نگارش

نگارش مجموعه تلویزیون��ی «بی همگان»
ب��ه تهیه کنندگی مهران مه��ام ادامه دارد .به
گزارش فارس ،ای��ن روزها نگارش مجموعه
تلویزیون��ی «بی هم��گان» ادام��ه دارد.تهیه
کنندگی این س��ریال به عهده مهران مهام و
سعید جاللی و علیرضا کاظمی پور نویسندگی
آن را به عهده دارند.بی همگان در دو فصل ۵۰
قسمتی تولید و به نگارش درآمده است .با اینکه
مدت طوالنی از مرحله نگارش این سریال می
گ��ذرد و حتی یک بار برزو نیک نژاد به عنوان
کارگردان آن انتخاب شد ،اما هنوز گزینه قطعی
برای کارگردانی این سریال مشخص نیست.
«بی هم��گان» ملودرامی اجتماعی خانوادگی
است که به موضوع ازدواج دختر و پسرها می
پردازد و درباره همسانی ازدواج بین دخترها و
پسرها است.در این سریال دختر و پسری قصد
دارند تا با یکدیگر ازدواج کنند ،اما مسائلی سر
راهشان قرار میگیرد .داستان از پیچیدگیهایی
برخوردار اس��ت که بین شخصیتها و روابط
خانوادگیشان حاکم است .مهران مهام پیش
از این سریالهای «طلسم شدگان»« ،خانه به
دوش»« ،خوش نشینها»« ،نقطه سرخط»،
«نرگس»« ،کارآگاه��ان»« ،روزای بد بدر»،،
«دردسرهای عظیم  ۱و  »۲را برای تلویزیون
تهیه کرده است.

بازیگر فیلم س��ینمایی «سن پطرزبورگ»
گفت :به ش��ما التماس میکنم که شوخی
نگیرید ،این بیماری ش��وخیبردار نیست،
خود من باعث شدم که همسر و دو دخترم
هم در خانه کرونا بگیرند .کیانوش گرامی در
گفتوگو با میزان ،پیرامون آخرین وضعیت
جس��مانی خود پ��س از ابتال ب��ه بیماری
کرونا گفت :من درس��ت بیست روز است
که اسیر بیمارس��تان و بیماری شدهام ،من

تو را به جان عزیزانتان ماسک بزنید

اشتباه کردم زیرا اگر در همان روزهای اول
به جای دکتر رفتن به بیمارس��تان مراجعه
میک��ردم وضعم به اینجا نمیکش��ید.وی
درباره آخرین روند درمانی خود اظهار کرد:
در ح��ال حاضر  ۳۰درصد از ریه من درگیر
بیماری کرونا شده است ،وضعیتم به هیچ
وجه خوب نیس��ت ،به هیچ وجه فکرش را
نمیکردم که کارم به اینجا بکشد ،تا به حال
چنین بیم��اری و چنین وضعیتی را تجربه

نکرده بودم ،تنها امیدوارم بار دیگر بتوانم از
روی تخت بیمارستان بلند شوم.وی درباره
تش��خیص پزشکان نسبت به بیماری خود
اف��زود :بیماری کرونا ابع��اد مختلفی دارد،
واقعیت امر تمامی تیم پزشکی بیمارستان
میالد ش��بانه روز خ��واب ندارند ،خس��ته
شدهاند ،خودشان با وجود تمام رعایتهایی
که میکنند بعضا آلوده به بیماری شدهاند.
وی در همین رابطه اذعان کرد :پزش��کان

میگویند ب��ا توجه به وضع فعلی من بهتر
است ادامه قرنطینه را به خانه ببرم اما چند
روز پیش وقتی به خانه رفتم اما به یکباره
نیمههای شب چشمانم سیاهی رفت ،نفسم
بند آمد و مجبور ش��دم ب��ار دیگر به علت
حاد ش��دن وضعیتم به بیمارستان برگردم.
وی خطاب به همکاران خود و همین طور
مردم تاکید کرد :به شما التماس میکنم که
ش��وخی نگیرید ،این بیماری شوخیبردار

«دوردست» نخستین سریال فضایی با
بازی «هیالری سوانک»

نیس��ت ،خود من باعث شدم که همسر و
دو دخترم هم در خان��ه کرونا بگیرند ،این
وضع قابل تحمل نیست ،از همه میخواهم
به جان عزیزانش��ان ماسک بزنند ،کمتر از
خانه خارج شوند.

صلح میرزایی با اشاره به تولید فصل جدید سریال مطرح کرد ؛

قص ه مبارزات مردمی پیش از انقالب در «حکایت های کمال»

گروه فرهنگی :کارگردان سریال «حکایتهای
کمال» گفت :بخشی از فصلهای دو و سه به
ماجرای مبارزههای قبل از انقالب برمیگردد
و قیام پانزده خرداد یکی از اتفاقهایی است که
در فصل دو و س��ه این سریال به آن خواهیم
پرداخت.
در همه کش��ورهای دنیا تولید و ادامه دادن
سریال ها امری طبیعی است و اغلب سریال
هایی که با اس��تقبال خوبی از س��مت مردم
روبرو می ش��وند ،در دس��تور کار قرار گرفته
و برای تولید فصل های بعدی ش��ان برنامه
ریزی می شود .در ایران اما تا به حال سریال
های محدودی ش��امل این موضوع ش��دند،
پایتخت یکی از این س��ریال ها اس��ت و در
ادامه س��تایش ،زیر آسمان ش��هر ،دیوار به
دیوار ،دردس��رهای عظیم و هوش س��یاه از
ای��ن تعداد بودند که برخی به نس��بت فصل
یک کیفیت باالتر و برخی از نظر کیفی پایین
تر از فصل نخس��ت شان بودند.سال گذشته
س��ریال تحت عنوان «حکایت های کمال»
برای ش��بکه دو س��اخته و به پخش رسید،
سریالی که اقتباسی از کتابی به همین نام و
نوشته محمد میرکیانی بود .شخصیت اصلی
این س��ریال پس��ری به نام کمال بود که در
کش��اکش زندگی و در جامع��ه دهه  ۵۰فراز
و فرودهای بس��یاری داشت.از همان ابتدای
نگارش و با توجه به اینکه قصه های کمال
بیش از  ۱۰۰قس��مت به ن��گارش در آمده و
در قالب کتاب به چاپ رس��یده ،این سریال
پتانس��یل ادامه دار ش��دن را داشت اما بنا به
دالیل��ی تاخیری در تولید آن صورت گرفت.
حاال و بعد از گذشت تقریبا یک سال از تولید
فصل اول این سریال ،قرار است فصل دو و
س��ه آن نیز با همان گروه قبلی و با تغییرات
جزئی در ترکیب بازیگران تولید شود.
تا به حال  ۳۴قس��مت از این سریال به تولید
و پخش رس��یده اس��ت و در ادامه مخاطبان
شاهد  ۷۰قس��مت در قالب دو فصل خواهند
ب��ود« .قدرت اهلل صلح میرزای��ی» کارگردان
این سریال درباره ادامه تولید و قصه هایی که
قرار است در فصل های بعدی «حکایت های
کمال» به تصویر کش��یده شود ،با ما گفت و
گو کرد.
*تولید ادامه س�ریال «حکایت های کمال» به
کجا رسید؟

انش��اله بزودی و بعد از عقد قرارداد فیلم نامه

همس��ایه ها می افتاد اما در این فصل اتفاق
های بیرونی نمود بیشتری در داستان اصلی ما
دارد و به متن اصلی قصه وارد می شود.

*اتفاق های بیرونی در آن س�الها به چه برهه
ای برمی گردد؟

بخش��ی از فصل های دو و س��ه که در قالب
 ۷۰قسمت قرار است ساخته شود به ماجرای
مبارزه های قبل از انقالب برمی گردد و قیام
پانزده خرداد یکی از اتفاق هایی اس��ت که در
فصل دو و س��ه این س��ریال ب��ه آن خواهیم
پرداخ��ت .همچنین نوع زندگ��ی مردم در آن
س��الها و نوع درگیری ش��ان نیز از محوریت
فصل های بعدی ما است.

* یعنی به طور کامل به این بخش ها ورود می
کنید؟

کار وارد مرحله پیش تولید می شود .نویسنده
هایمان همان افرادی هستند که فصل یک را
به نگارش درآورده بودند .آقای امیرجهانی و
گروهشان (آزاده محسنی ،نسیم عرب امیری
و  )...کار نگارش این س��ریال را در فصل دو و
سه به عهده خواهند داشت.

آق��ای پاک نی��ت و محمدرضا ش��یرخانلو از
بازیگرانی هستند که در ادامه این سریال نیز
بازی خواهند کرد.

در خوش بینانه ترین حالت ممکن دو ماه دیگر
و تا پایان تابستان ضبط را شروع می کنیم.

شاید دو سه سال بعدتر از زمانی باشد که فصل
یک را روایت کردیم.

*تصویربرداری از چه زمانی آغاز می شود؟

* ب�ا توجه ب�ه وضعیت ش�یوع مج�دد کرونا
تاخیری در تصویربرداری ندارید؟

االن که هم��ه پروژه ها ب��ا رعایت پروتکل
بهداش��تی مشغول کار هستند و ما هم از این
قاعدهمستثنینیستیم.

* ب�ه طور معمول س�ریال هایی که در بیش از
یک فصل های س�اخته می شوند به دلیل قرار
گرفتن در برهه های زمانی متفاوت ،با برخی از
بازیگران خداحافظی کرده و تعدادی بازیگر نیز
به کار اضافه می کنن�د .در مورد ادامه حکایت
های کمال نیز به این شکل است؟

تع��دادی از بازیگرانمان تغییر م��ی کنند اما
اغلب شان همان بازیگران قدیمی هستند که
در فصل یک ب��ه ایفای نقش پرداخته بودند.
همچنین قرار است تا بازیگران جدیدی نیز به
این سریال اضافه شوند.
* شخصیت های اصلی چطور؟ کمال و خانواده

اش همان بازیگرهای قبلی هستند؟ یا آنها هم
ممکن است تغییر کنند؟

* قصه فصل دوم از چند س�ال بعدتر از فصل
یک روایت می شود؟

*در این مدت زمانی یکسالی که بین تولید این
س�ریال وقفه افتاد ،شیرخانلو که االن نوجوان
ش�ده تفاوتی در ظاهرش دیده نمی ش�ود که
با نقش و س�الی که در آن هستید تضاد داشته
باشد؟

نه .اتفاقا این یکی دو س��ال باعث شد که ما
دقیقا به همان سنی که محمدرضا باید در آن
سن باشد نزدیک تر شویم .از آنجایی که او در
سن رشد و بلوغ است االن از نظر جثه ای دو
سه سال بزرگتر از قبل شده است.

* یک�ی از مس�ائلی ک�ه در مورد تولی�د ادامه
س�ریال ها مطرح اس�ت اس�تفاده از لوکیشن
و دکور اس�ت .با توجه به اینکه آقای ش�ایانفر
باره�ا در مصاحبه هایش ای�ن را ذکر کرده که
ما یک ش�هرک به نام حکایت ه�ای کمال در
شهرک غزالی ساختیم و برای تولید ادامه این
س�ریال در فصل های بعدی نیازی به طراحی

و ساخت دکور نخواهیم داشت ،آیا دکورسازی
هایتان ادامه دارد؟ یا از همین دکورها استفاده
خواهید کرد؟

باید بدانید که برای تولید فصل اول این سریال
چندماه��ی گروه صحنه و دکور ما مش��غول
س��اخت و ساز بودند و یک شهرک که شامل
چن��د خانه به طور کامل و خیاب��ان و مغازه و
میدان و  ...اس��ت را س��اختیم و بعید می دانم
دیگر نیازی به س��اخت و ساز در همین فضا
داشته باش��یم ،اما اگر قصه به سمتی رود که
مجبور باشیم باید بسازیم.

* ش�ما در فص�ل ی�ک به قص�ه ه�ای کتاب
«حکایت های کمال» نوش�ته محمد میرکیانی
پای بند بودید و تقریبا بر اساس آنها پیش می
رفتید .در فصل جدید چطور؟ چقدر به متن های
آقای میرکیانی وفادار می مانید؟

از هم��ان ابتدای فصل یک هم به متن های
آقای میرکیانی وفادار بودیم و در ادامه هم به
همین روش پیش خواهیم رفت.

* در فص�ل یک قصه های این س�ریال طوری
بود که بیشتر حول محور خانواده کمال و ارتباط
آنها با همس�ایه ها پیش می رفت .اتفاق های
بیرونی در قصه ش�ما کمرنگ بود در این فصل
چطور است؟

درست است در فصل قبل شاهد اتفاق هایی
بودی��م که بی��ن یک خانواده و بیش��تر میان

بله ،اما بدون شعار .اتفاقا در نقدهایی که درباره
حکایت های کمال همان زمان پخش نوشته
می شد خوانده بودم که این سریال مسائل روز
جامعه را بدون شعارزدگی بیان می کند .چراکه
مخاطب ما بس��یار باهوش است و به محض
دیدن شعار در یک اثر نمایشی به سرعت آن را
پس می زند و دیگر مخاطبش نخواهد بود.

* و چقدر مخاطب برایتان اولویت دارد؟

م��ا برای مردم کار می کنی��م و اگر نظر آنها
برایمان مهم نباش��د پس برای چه کس��انی
داریم کار می س��ازیم .من برخالف برخی از
دوستان که معتقدند برای دل خودشان کاری
را می سازند ،اینطور فکر نمی کنم و از ابتدا تا
انتهای کارهایم ،مخاطب در صدر توجهم قرار
دارد .در همه جای دنیا هم به همین ش��کل
است و اکثر س��ریال های خارجی با توجه به
استقبال مخاطب از آن ساخته و ادامه پیدا می
کند که نمونه هایش در این چند س��ال شاهد
این مطلب است.

*و چقدر مخاطب برایتان اولویت دارد؟

م��ا برای مردم کار می کنی��م و اگر نظر آنها
برایمان مهم نباش��د پس برای چه کس��انی
داریم کار می س��ازیم .من برخالف برخی از
دوستان که معتقدند برای دل خودشان کاری
را می سازند ،اینطور فکر نمی کنم و از ابتدا تا
انتهای کارهایم ،مخاطب در صدر توجهم قرار
دارد .در همه جای دنیا هم به همین ش��کل
است و اکثر س��ریال های خارجی با توجه به
استقبال مخاطب از آن ساخته و ادامه پیدا می
کند که نمونه هایش در این چند س��ال شاهد
این مطلب است.

سعیدداخ:

بازیگ��ر فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» گفت :بازیگر
به نقطهای می رس��د که س��عی می کند با حساسیت
بیشتری کار کند ،از نظر من شاید صرف ًا پشت سر هم
کار کردن نش��ان دهنده توانایی یک بازیگر نیس��ت،
من ترجیح میدهم کمتر اما بهتر دیده شوم.
س��عید داخ در گفتوگ��و با می��زان ،پیرامون آخرین
فعالیتهای خود در عرص��ه بازیگری گفت :در حال
حاضر مش��غول به کاری نیس��تم اما فیلم س��ینمایی
«خون خدا» به کارگردانی مرتضیعلی عباسمیرزایی
را در صف اکران دارم .عالوه بر آن این روزها پخش
س��ریال نمایش خانگی «آقازاده» را نیز پش��ت س��ر

پرکاربودننشانهموفقیتیکبازیگرنیست

میگ��ذارم که خوش��بختانه با اس��تقبال خوبی روبرو
شده است .وی درباره دلیل کم کاری خود در عرصه
بازیگری افزود :واقعیت امر پیش��نهادات زیادی طی
ماههای گذشته داشتهام اما خودم ترجیح دادم که آنها
را رد ک��رده و بازی در ای��ن آثار را قبول نکنم.بازیگر
فیلم سینمایی «خون خدا» در همین راستا ادامه داد:
برای من به ش��خصه فیلمنام��ه حرف اول را میزند،
وقتی در فیلمنامه نقش پیش��نهاد ش��ده را دوس��ت
نداشته باش��م چرا باید در آنها بازی کنم ،فع ً
ال کاری
ک��ه مرا به عن��وان بازیگر به چالش بکش��اند به من
پیش��نهاد نشده است .وی دلیل عدم قبول نقشهای

پیش��نهاد ش��ده را اینگونه توصیف کرد :باالخره هر
بازیگری بعد از گذش��ت زم��ان برخی انتخابهایش
عوض میشود و در انتخابهایش سختگیر میشود،
من هم وسواسهای شخصی خودم را دارم و همین
وس��واس باعث شده به هر قیمتی بازی نکنم .بازیگر
فیلم «ب��دون تاریخ بدون امضا» ادامه داد :بازیگر به
نقطهای می رس��د که س��عی می کند با حساس��یت
بیش��تری کار کند ،از نظر من ش��اید صرف ًا پشت سر
ه��م کار کردن نش��ان دهن��ده توانایی ی��ک بازیگر
نیس��ت ،من ترجیح میدهم کمتر اما بهتر دیده شوم.
داخ درباره وضعیت امروز بازیگران در س��ینما و تئاتر

خاطرنشان کرد :من نمی توانم نظری کلی بدهم ،از
ط��رف خودم حرف می زنم و اص ً
ال اهل گالیه و این
حرفها که کار کم ش��دهام نیستم ،اتفاق ًا پیشنهادات
زیادی داشتم اما خودم نمیخواهم مردم با نقشهای
ضعیف مرا ببینند ،اهل این حرفها نیستم که بگویم
همه بیکار ش��دهاند و خانهنشین هس��تند ،حداقل در
مورد خودم اینگونه نیس��ت ،بی��کاری هیچگاه برای
م��ن اتفاق نمیافتد زیرا همانگونه که گاه ًا از س��وی
کارگردان��ان انتخاب میش��وم ،خودم اث��ری را تولید
ک��رده و بازیگر انتخاب میکنم ،پس کمتر پیش می
آید که بیکار باشم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان کاغذ  :واردات بیرویه میل به تولید را از بین برده است

تولید کاغذ آینده صنعت نشر را رقم میزند

دبیر انجمن تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت :در طی سالیان گذشته تولید کاغذ
داخلی با بی مهریهای فراوانی رو به رو ش��د .س��ه شرکت تولید کننده کاغذ
تحریر در ایران با آخرین تکنولوژی روز دنیا تاسیس شده بودند که با حمایت از
واردات سرکوب شدند ،به نحوی که امروز دیگری انگیزهای برای این شرکتها
در تولید کاغذ تحریر وجود ن��دارد .ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفتوگو با
میزان پیرامون ظرفیتهای تولید کاغذ در کش��ور گفت :هم اکنون نیاز کشور
ب��ه کاغذ تحریر که مورد نیاز کتاب اس��ت  ۳۸۰هزار تن بوده و ظرفیت تولید
داخلی کاغذ تحریر در کش��ور  ۱۵۰هزار تن اس��ت ،به دلیل همین کسری در
حال حاضر ما شاهد واردات حدود  ۲۳۰هزار تن کاغذ تحریر هستیم.وی عدم
حمایت از تولید کاغذ داخلی در طی سالیان گذشته را مهمترین عامل عدم رشد
صنعت کاغذ دانس��ت و افزود :در طی سالیان گذشته تولید کاغذ داخلی با بی
مهریهای فراوانی رو به رو شد .سه شرکت تولید کننده کاغذ تحریر در ایران
با آخرین تکنولوژی روز دنیا تاسیس شده بودند که با حمایت از واردات سرکوب
شدند ،به نحوی که امروز دیگری انگیزهای برای این شرکتها در تولید کاغذ
تحریر وجود ندارد.روغنی گلپایگانی پیرامون اخبار تاسیس کارخانه کاغذ سازی
در جنوب کش��ور ابراز کرد :چند س��الی است که خبر از تاسیس کارخانهای در
خوزستان برای تولید کاغذ داده میشود ،اگر همین امروز این شرکت ایجاد شود
تا هفت س��ال دیگر به بهرهبرداری نخواهد رسید ،زیرا تحریمها اجازه واردات

ماش��ین آالت و تکنولوژی را به ما نمیدهد ،از سوی دیگر سرمایه گذاری در
ای��ن کارخان��ه و تامین منابع آن نیز خود موضوعی دیگر اس��ت ،در عین حال
محدودیت ظرفیت تولید این کارخانه برای تامین نیاز بازار مطرح است ،با این
حال تاکید دارم که کشور ما ظرفیت و پتانسل سرمایهگذاری در حوزه کاغذ را
دارد و نباید این مهم را نادیده گرفت.دبیری انجمن تولیدکنندگان کاغذ و مقوا
را از ارکان مه��م و تاثیرگذار بر حوزه کاغذ تحریر برش��مرد و اظهار کرد :لزوم
حمایت قانونی دولت و مجلس در کنار زیر ساختهای داخلی برای تولید کاغذ
تحریر ضروری و تاثیرگذار است.وی نقدی بر عدم اعمال ارزش افزوده نسبت
به واردات کاغذ تحریر داشت و ابراز کرد :گرایش به سمت واردات همچنان در
سطح باالیی در کشور دیده میشود ،هنگامی که ارزش افزوده  9درصد برای
کاغذ تحریر در نظر گرفته نمیشود ،معنای آن اجازه تام به واردات کاغذ و عدم
حمایت از این کاالی ارزشمند است .شرکت تولید کننده صنایع چوب و کاغذ
مازندران قربانی تصمیماتی بود که طی سالهای گذشته گرفته شد و واردات
نیز کمر آن را شکست ،این در حالی بود که این شرکت در زمان خود با آخرین
تکنولوژی پایهگذاری شده و توان رقابت را با بسیار از شرکتهای همنوع خود
را داش��ت.وی در مورد تامین مواد اولیه برای تولید کاغذ در کش��ور بیان کرد:
سرمایه گذاری همواره یک منطق را به همراه دارد منطقی که توجه خاص به
زیر ساختها و مواد اولیه برای تولید دارد لذا تامین زنجیره تولید یک اصل مهم

برای هر واحد تولیدی که راه اندازی میش��ود است ،در حالی که میتوان مواد
اولیه را از خارج از کش��ور تامین کرد ،بطور مثال ش��رکت ایرباس تمام قطعات
را خودش به تنهایی نمیس��ازد بلکه قطعهها را از خارج از کش��ور تامین و بعد
یک هواپیما را تولید و به فروش میرساند ،درمورد کارخانه تولید کاغذ در ایران
نیز بر همین مح��ور میتوان حرکت کرد بدینترتیب مواد اولیه را خریداری و
به کاغذ تبدیل کرد ،همان کاری که کش��ورهایی مانند چین انجام میدهند و
نقش مهمی در استراتژی کاغذ در کشورشان دارند.دبیر سندیکای تولیدکنندگان
کاغذ و مقوا ش��اخصهای تاثیر گذار بر سرمایهگذاری در تولید کاغذ را نام برد
و افزود :مکانیابی ،توجه به محیط زیست و حمل و نقل همچنین تامین مواد
اولیه از جمله مهمترین برنامه و ش��اخصهایی است که در تولید یک کارخانه
تولید کننده کاغذ اثر گذار هستند ،این اصل مهم در استداللهای اقتصادی و
عل��م اقتصاد همواره مد نظر قرار میگیرد .روغنی گلپایگانی ضرورت توجه به
تولید کاالهای داخلی در سال حمایت از کاالی داخلی را مورد تاکید قرار داد و
خاطرنشان کرد :باید ذائقهها تغییر کند و فرهنگ استفاده از کاالی داخلی برای
همگان هنجارسازی شود ،اگرچه شرایط اقتصادی سبب شده تا کاالها ارزش
خاصی پیدا کنند و دیگر توجه خاصی به داخلی یا خارجی بودن آن نش��ود ،اما
تامین منابع و زیرس��اختها در کنار فرهنگ استفاده از کاالهای داخلی بسیار
مهم است.

نخس��تین تصاوی��ر از س��ریال تلویزیون��ی
«دوردس��ت» ب��ا بازی «هیالری س��وآنک»
منتشر شد ،کمپانی قدرتمند نت فلیکس که
به تازگی به باالترین درصد سود دست یافته
این تصاویر را به تازگی منتش��ر کرده اس��ت.
به گزارش میزان ،نخستین تصاویر از سریال
تلویزیونی «دوردس��ت» با ب��ازی «هیالری
س��وآنک» منتشر ش��د ،کمپانی قدرتمند نت
فلیکس که به تازگی به باالترین درصد سود
دست یافته این تصاویر را به تازگی منتشر کرده
است .این پروژه اولین بار در ماه میسال ۲۰۱۹
معرفی شد و آخرین نقش تلویزیونی سوانک
خواهد بود که در س��الهای اخیر در «بوجک
هورس��من» صداپیش��گی کرده و در «باور»
شبکه  FXظاهر شده اس��ت .او پس از یک
س��ال وقفه در نقش یک فضانورد آمریکایی
به نام «اما گرین» بازگش��ته اس��ت .سریال
«دور دس��ت» بر روی ش��خصیت اما تمرکز
میکند که باید با س��یارهی زمین ،همسرش
مت ب��ا بازی چارلز و دخت��ر نوجوانش لکس
با بازی «تالیتا بیتمن» وداع کند و به س��مت
مریخ برود«.مارک ایوانیر» در نقش «میش��ا
پوپوف» مهندس روس« ،اتو اساندو» در نقش
گیاهشناسبریتانیایی-غنایی«،ریپانتاکی»در
نقش خلبان هندی نیروی هوایی و شیمیدان
و «ویوین وو» در نقش فضانورد چینی از جمله
سایر بازیگرانی هستند که در سریال تلویزیونی
دوردس��ت به ایفای نقش پرداخته اند .سریال
«دوردست» داستان حماسهای عاشقانه و در
عین حال هیجانی از نهایت تالش انسان برای
زنده ماندن را روایت میکند .داس��تان سریال
«دوردس��ت» از امید ،انسانیت و اینکه تا چه
اندازه انسانها به یکدیگر برای ممکن کردن
ناممکنها نیاز دارند ،سخن میگوید.
اکران فیلم سینمایی
«موالن» باز هم به تعویق افتاد

با آغاز موج دوم بیماری کرونا در اکثر کشورهای
جهان س��ینما بار دیگر شاهد به تعویق افتادن
نمایش فیلمها بود .بر همین اساس اکران فیلم
سینمایی «موالن» که قرار بود پاییز اکران شود
به احتمال فراوان به زمس��تان امسال موکول
شد.به گزارش میزان ،با آغاز موج دوم بیماری
کرونا در اکثر کشورهای جهان سینما بار دیگر
شاهد به تعویق افتادن نمایش فیلمها بود .بر
همین اساس اکران فیلم سینمایی «موالن»
که قرار بود پاییز اکران شود به احتمال فراوان
به زمستان امسال موکول شد .این فیلم توسط
کمپانی دیزنی منتشر شد و انتظار میرفت که
فروش ف��وق العاده ای را به ثبت برس��اند اما
این فیلم هم اکنون قعرنش��ین باکس آفیس
اس��ت .پس از شیوع کرونا در آمریکا سینمای
هالیوود به طور کامل فلج ش��ده و حال یکی
از پر خرج ترین آثار این سینما ورشکست شده
اس��ت .نیکی کارو کارگردان نیوزلندی است از
س��ال  ۱۹۸۴میالدی تاکنون مشغول فعالیت
بودهاست .فیلم سینمایی «موالن» پانزدهمین
تجربه کارگردانی کارو محس��وب میش��ود،
موالن داستان ماجراجویی حماسی این دختر
اس��ت که خود را به ش��کل مرد در میآورد تا
بتواند به ارتش امپراتوری چین ملحق ش��ود و
در مقابل حمله دشمن ،از مرزهای کشور دفاع
کند.پس از مدتها اخبار و حواش��ی س��رانجام
تصاویر فیلم نسخه جدید «موالن» محصول
تازه شرکت دیزنی منتشر شد و طرفداران این
قهرمان افسانهای موفق به تماشای بخشهای
کوتاهی از این اثر حادثهای شدند.
«جیم کری» اولین رمان خود را
منتشر کرد

جی��م ک��ری رمانی با عن��وان «خاط��رات و
اطالعات نادرس��ت» را نوش��ته اس��ت و ضد
قهرمان داستانش افس��ردگی دارد.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان به نق��ل از هالیوود
ریپورتر ،جیم کری اولین رمان خود را با عنوان
«خاطرات و اطالعات نادرس��ت» از س��وی
انتشارات « »Knopfمنتشر کرد.جیم کری
در همکاری ب��ا «دانا واچون» رمانی با عنوان
«خاطرات و اطالعات نادرست» نوشته است
که در آن ،ضد قهرمان افسردگی دارد و داستان
دارای مفاهیمی آخرالزمانی است«.جیم کری»
در مورد این کتاب با نیویورک تایمز صحبت
ک��رد و گفت :اکنون پایان جهان اس��ت و ما
کتاب کاملی برای آن داریم .پایان تمدن نیست
فقط پایان یک دنیاست ،دنیای خودخواهی...
یکی از شخصیت های کتاب «نیکالس کیج»
مجموعه دار جمجمه های دایناسور است که
نقش بهترین دوس��ت شخصیت اصلی را نیز
بازی می کند.جیم کری زاده  ۱۷ژانویه ۱۹۶۲
هنرپیشه و کمدین کانادایی-آمریکایی است.
او تاکنون  ۲بار برن��ده جایزه «گلدن گلوب»
برای فیلمهای «نمایش ترومن» و «مرد روی
ماه» ش��دهاست .جیم کری بدون شک یکی
از بهترین بازیگران کمدی تاریخ سینماست.
او به خاطر مش��کالت مالی خانواده و بیماری
پدرش در ۱۹سالگی از تورنتو به لس آنجلس
نقل مکان کرد.

