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حکمت 231 

 ع�دل، هم�ان انص�اف 

و احسان، همان بخشش 

است.

دولت باي�د ببيند چه كرده ك�ه ۹۰درصد مردم به س�ينما 
نمي رون�د، اي�ن 1۰درصدي ه�م كه ب�ه س�ينما مي روند، 
جوانان�ي هس�تند ك�ه تفري�ح ديگ�ري ندارن�د و ب�راي 
نيازهاي فرهنگي ش�ان نيس�ت كه ب�ه س�ينما مي روند. 
علیرضا خمسه بازيگر سینما، تئاتر و تلويزيون با بیان اين مطلب و 
با تأكید بر اينكه هزينه هاي زندگي بسیار زياد است و تنها فعالیت 
در تئاتر جوابگوي امرار معاش هنرمندان نیست به ايسنا، مي گويد: 
وقتي پیشنهاد كار تئاتري مي شود مي گويم نمي توان با دستمزد 
سه ماه كار تئاتر يك سال زندگي را چرخاند و شايد به همین دلیل 
دنبال كار تلويزيوني و سینمايي رفتم. همین اتفاقات به طور كلي 
باعث مي ش��ود از تئاتر دور ش��ويم. با اين حال هر وقت احساس 
كرده ام كه مي توانم كاري انجام ده��م آن را پذيرفته ام. كمرنگي 
هنرمندان در اين حوزه از هنر به خاطر رفع ضعف بنیه اقتصاد تئاتر 
كشور است. اكنون بچه هايي كه در اين حوزه كار مي كنند اسپانسر 
مي گیرند و بلیت هاشان را پیش فروش مي كنند تا به نوعي رونقي به 
تئاتر گرانقیمت ببخشند. واقعیت اين است كه هنرمندان تشنه كار 

هستند اما گذران زندگي از اين طريق جوابگويشان نیست. 
وی درباره فعالیت هايش ضمن اش��اره به اينك��ه هیچ وقت كار 
آموزش را رها نكرده ام، مي افزايد: من كالس هاي آموزش��ي دارم 
و حاص��ل آن آموزش هاي م��ن و همكارانم تع��داد زيادی جوان 
است كه به تئاتر وارد شده اند. اين تعداد هنرپیشه تئاتر داريم اما 
بیشترشان بیكار هستند. تئاتري كه دغدغه فرهنگ سازي دارد به 
احتمال زياد مخاطب چنداني ندارد. از سويي ديگر مردم عالقه اي 
به س��ینما رفتن ندارند. دولت بايد ببیند چه كرده كه 9۰درصد 

مردم به س��ینما نمي روند، اي��ن 1۰درصدي هم كه به س��ینما 
مي روند، جواناني هستند كه تفريح ديگري ندارند و براي نیازهاي 

فرهنگي شان نیست كه به سینما مي روند. 
خمسه با تأكید بر اينكه يكي از مهم ترين انگیزه ها و دغدغه هاي 
من از اجراي تئاتر در خارج از ايران گسترش فرهنگ و زبان فارسي 
است، مي گويد: مخاطبان ما در كش��ورهاي خارجي فارسي زبان  
هستند. من تأكیدم همیشه اين بوده كه تمام اجراها بايد به زبان 
فارسي باشد. اين در حالي است كه خیلي از هنرمندان وقتي براي 
نمايش آثار خود به كشورهاي ديگر مي آيند با مخاطبانشان به زبان 
انگلیسي صحبت مي كنند ولي من حتي در استندآپ كمدي هايي 
كه در خارج از كشور اجرا مي كنم به دلیل تأكیدم روي همین نكته 
از زبان فارسي استفاده مي كنم. تماشاي يك نمايش يا يك شو به 
زبان فارسي به مخاطب يادآوري مي كند كه زبان مادري را هرگز 
نبايد فراموش كرد و اين مطلب به نظر من از طرف دولتمردان بايد 

جدي گرفته شده و حتي از آن حمايت شود.

عليرضا خمسه عنوان كرد

دولت بايد ببيند چه كرده كه ۹۰درصد مردم به سينما نمي روند

مركز »مأوا« سراغ موسيقي عاشقانه رفت

چهارشنبه هاي عاشقانه به دور از ترانه هاي زرد

   فرزين ماندگار
س�ريال گان�دو در حال�ي كه توانس�ت حجم 
مناسبي از مخاطب تلويزيون را جذب كند دو 
شب پيش با پخش آخرين قسمت به خط پايان 
رسيد. »جوان« با خسرو شهراز بازيگر كاراكتر 
بازج�و در اين س�ريال گفت وگو كرده اس�ت. 

چطور شد بازجوي گاندو شديد؟
من قب��اًل ب��ا آق��اي ج��واد افش��ار در س��ريال 
تلويزيوني»آنام« كار كرده بودم. با ش��ناختي كه 
ايشان از من داشت نقش را پیش��نهاد كرد و من 
پذيرفتم. بازي در اين نقش ب��راي من هم جالب 
بود و تفاوت زيادي با باقي نقش هايي كه تا به حال 

بازي كرده بودم، داشت. 
بازي در نقش ي�ك بازجوي اطالعاتي 
كار سختي بود؟ آيا الگوي خاصي هم 

براي ايفاي اين نقش داشتيد؟
اين نقش پیچیدگي هاي خودش را داشت. بازي در 
نقش بازجوي يك اثر امنیتي كار دشواري است، 
از اين بابت كه آدم بايد از كلیش��ه ها دور باشد و 
نقشي را ايفا كند كه تا به حال مردم از او نديده اند. 
چالش جديدي بود كه بتوانم به نقشي برسم كه تا 
به حال از من ديده نشده است. اين نقش با ديگر 
نقش هايي كه تا به حال داشتم متفاوت بود، از اين 
رو تالش كردم از تمامی نقش هايم در سريال هايي 
كه تا به امروز پخش و ديده شده، دور باشد. اين 
چالش را داشتم كه به ش��خصیتي برسم كه هم 

اثرگذار و هم منطقي باشد. 
فکر مي كنيد ي�ك بازجو به جز اقتدار 
و جديت چ�ه مؤلفه هاي ش�خصيتي 
ديگري مي تواند داشته باشد كه شما 

از آن استفاده كرديد؟
ش��خصیت در وهله اول نكات��ي دارد كه از جانب 
نويس��نده اثر لحاظ مي ش��ود و من تالش كردم 
ضمن احترام به مولفه هايي كه آقاي قادري در اين 
نقش مشخص كرده بودند با همكاري و نظر ايشان 
و نقطه نظرات كارگردان به ويژگي هايي برسم كه 
خاص و جديد باشد. در نهايت بايد بگويم كه اين 

نقش براي من دشوار و دوست داشتني بود. 
مردم شما را بيشتر به عنوان يك چهره 
تئاتري مي شناسند. فکر مي كنيد بازي 
جلوي دوربين در مقايسه با صحنه تئاتر، 

چه مزيت ها يا سختي هايي دارد؟
نمي شود اين دو را با هم قیاس كرد. تئاتر يك مقوله 
جدايي است. در تئاتر فرصت اشتباه نداريد اما در 
فیلم هر چه اش��تباه كنید كات داده و آن صحنه 
دوباره تكرار مي شود. همین ويژگي خاص باعث 

مي شود كه ش��ما در صحنه تئاتر متمركز باشید 
و تالش كنید كه اش��تباه نداشته باشید و درست 
عمل كنید، س��ختي هاي خاص خ��ودش را هم 
دارد. تصوير پر از ترفند است و شما در تئاتر مقابل 
تماشاگرهايي هستید كه نمي توانید در لحظه از 
ترفندي استفاده كنید. حضور در صحنه و ماندن 

بسیار دشوار است و كار هر كسي هم نیست. 
كار با كارگردان مطرحي مثل ابراهيم 
حاتمي كيا در فيلم »چ« چه كمکي به 
شما كرد؟ چه خاطره اي از بازي در فيلم 

»چ« داريد؟
ابراهی��م حاتمي كیا كارگ��ردان فوق الع��اده قابل 
احترامي اس��ت. من يك كار با ايشان داشتم و آن 
فیلم »چ« است كه از ش��روع تا پايانش پر است از 
خاطره. يكي از مواردي كه ايش��ان قبل از ش��روع 
تصويربرداري انجام مي داد، اين ب��ود كه بازيگر با 
همان گريم و لباس و در همان لوكیشني كه قرار 
بود فیلمبرداري انجام ش��ود، تمرين مي كرد. اين 
فرصت خوبي براي بازيگر بود كه بتواند به بازي ای 
كه مي خواهد انجام بدهد فكر كند. در بسیاري از 
كارها بعد از اتمام فیلمب��رداري آن صحنه و پايان 
سكانس مورد نظر، تازه متوجه مي شديم كه نبايد 
آن حركت را انجام مي داديم يا اگر طور ديگري بازي 
مي كرديم خیلي بهتر بود و در آن لحظه آن كار را 
مي كرديم. تمرين هاي خاص آقاي حاتمي كیا اين 
فرصت را به ما مي داد كه بدانی��م بايد چه كنیم و 
موضوع را خیلي خوب دريافت مي كرديم. ابراهیم 
حاتمي كیا فوق العاده روي بازي ها تاثیرگذار بود و 
خیلي جدي برخورد مي كرد. اهل تعارف هم نبود. 
واقعاً اگر بازيگري توانايي نداشت بدون تعارف آن را 
كنار مي گذاشت. من فكر مي كنم اين مي تواند يكي 

از ويژگي هاي يك كارگردان مقتدر باشد. 
وضعيت تئاتر را در حال حاضر چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟ 
وضعی��ت تئاتر نه تنه��ا امروز بلكه سال هاس��ت 
اسفناك شده و هیچ قاعده و قانوني در تئاتر اعمال 
نمي ش��ود. روز به روز هم ب��ه آن پرتگاهي كه به 

نابودي تئاتر منجر مي شود، نزديك تر مي شويم. در 
واقع كسي نیست كه تئاتر را از اين وضعیت نجات 
دهد. اصالً دوست ندارم در مورد تئاتر صحبت كنم، 
چون اوضاع بدي دارد و دولت هم فراموشش كرده 

و كمك حال تئاتر و اساساً فرهنگ ما نیست. 
بهترين نقشي كه در تئاتر و سينما بازي 

كرده ايد كدام بوده است؟
آثار خوبي در تئاتر داشتم كه البته ديگران بايد در 
مورد آنها نظر بدهند و هیچ وقت اعتقاد نداشتم كه 
از كارهايم تعريف كنم، ديگران بايد قضاوت كنند اما 
مي توانم به بازي در نمايش كالون و قیام كاستلیون 
به كارگرداني آرش دادگر در نقش كشیش و بازي 
در نمايش شاه لیر به كارگرداني همین كارگردان 
و مجدداً همین نمايش به كارگرداني دكتر مسعود 
دلخواه در نقش گالس��تري اشاره كنم. همچنین 
بازيگر نقش »ژاور« در بینوايان و نقش »فاگین« 
در تئاتر الیور توئیس��ت بودم كه ب��راي ايفاي اين 
نقش در سال 93 جايزه هم گرفتم. در كار تصوير 

هم سريال »آنام« را دوست دارم. 
نقش »فاگين« در تئاتر اليور توئيست 
خيلي به چشم آمد، چه مؤلفه هايي در 
آن كاراكتر وجود داش�ت كه منجر به 

اين درخشش شد؟
من يك دنیاي بس��یار پیچیده اي را در اين نقش 
تجربه كردم و تالش مي كنم از كلیشه ها پرهیز 
كنم. اين نقش فوق العاده و چشمگیر بود و خوب 
درخش��ید. هنرپیش��ه هاي بزرگ جهاني نقش 
»فاگین« را بازي كرده بودند. من تمام آن بازي ها 
و آثار را ديدم و با خودم گفت��م چه كنم كه اينها 
نباش��م و چه كنم كه خوب باشم؟ خیلي سخت 
بود و من آرام آرام به نتیجه هاي خوبي رس��یدم. 
همزمان من ش��ش فاگی��ن را ب��ازي مي كردم، 
از مولفه هاي اجتم��اع خودمان، از كس��اني كه 
صاحب منصب بودند، از كس��اني كه پول پرست 
بودند، از كس��اني كه دالل بودند و از كساني كه 
در جامعه شهري ما خش��ن بودند استفاده كردم 
و همزمان شش تا فاگین را به شكل موازي بازي 
مي كردم كه فوق العاده وحشتناك شده بود. هر 
بار هم كه خودم فكرش را مي كنم مي بینم چطور 

توانسته بودم اين كار را انجام دهم. 
سريال »گاندو« مورد استقبال مردمي 
قرار گرفت. بازخوردهايي از اين سريال 

داريد؟ 
اي��ن بازخوردهاي مثبتي كه م��ا دريافت كرديم 
به روايت صادقانه فیلم برمي گردد. بچه ها تالش 
كردند كه هر آنچه است نه داغش كنیم نه سرد، 
واقعیت را بگويی��م. كارگرداني خ��وب، دكوپاژ، 
زحمات تهیه كننده و ب��ازي خوب بچه ها، همه و 
هم��ه در آن تاثیرگذار بود. م��ردم صداقت گاندو 
را دوس��ت داش��تند. بدون تع��ارف مي گويم كه 
سال هاست مردم از تلويزيون قهر كرده اند و براي 
همین انتظار داش��تند كه صداقت باشد. در واقع 
بس��یاري از مواردي كه در طول سال ها زجرشان 
مي داده و ناراحتش��ان كرده، رو شده است. مردم 
تا پايان»گاندو« همراه بودند و ما از مردم، از حس 
خوبش��ان و از انرژي خوب ش��ان تشكر مي كنیم 
و فوق العاده به آن افتخ��ار مي كنیم. من خودم با 
وس��یله نقلیه عمومي تردد مي كن��م و به عینه و 
بدون واس��طه نظرات مردم را ك��ه با من صحبت 
مي كردند مي شنیدم. همه بدون استثنا گاندو را 

دوست داشتند.

گفت وگوي »جوان« با خسرو شهراز، بازيگر نقش بازجو در سريال »گاندو« 

مردم صداقت »گاندو« را دوست داشتند

م��ردم ت��ا پاي�ان»گ�ان���دو« 
همراه بودند و م��ا از مردم، از 
ح��س خوبش���ان و از ان�رژي 
خوب ش��ان تش��كر م�ي كنيم و 
    محمد صادقيفوق العاده به آن افتخار مي كنيم

مرك�ز آواي انقالب اس�المي )م�أوا( برنامه هن�ري براي 
توليد و انتش�ار قطعات موسيقي عاش�قانه را آغاز كرده 
است و هر چهارش�نبه قطعه جديدي منتشر خواهد شد. 
مركز مأوا، در طرحي با عنوان »چهارش��نبه هاي عاشقانه« با 
همكاري تعدادي از خوانندگان سرشناس موسیقي پاپ، اقدام 
به تولید و انتشار قطعات موسیقي با اشعار عاشقانه كرده است. 
طبق برنامه مركز مأوا، چهارشنبه هر هفته يك قطعه جديد 

منتشر و در فضاي مجازي به اشتراك گذاشته مي شود. 
قطعات موسیقي يكي از پركاربردترين كاالهاي هنري است 
كه از زمان تولید شايد تا س��ال هاي متمادي مصرف آن ادامه 
پیدا كند و هیچ گاه تاريخ پاياني براي مصرف آن نتوان در نظر 
گرفت. در كنار موسیقي رسمي در كشورمان كه به مسائل ملي، 
مذهبي و آيیني بیشتر توجه دارد، بخشي از موسیقي زيرزمیني 
و غیرمجاز نیز از سال ها قبل فعالیت داشته و دارد كه موضوعات 
عاش��قانه را دنبال مي كند. يكي از آفت  هاي بزرگ موسیقي 
زير زمیني زرد بودن مفاهیم و ترانه هاست. بعد از سال ها ناديده 
گرفته شدن ترانه هاي عاشقانه در رويكرد رسمي به موسیقي، 
مركز آواي انقالب اسالمي كه زيرمجموعه موسسه اوج است، 

حركتي جدي را در اين زمینه در پیش گرفته است. 
مأوا چندي پیش آلبوم موسیقي ای با عنوان »حاال كه مي روي« 
با صداي محمد معتمدي منتشر كرد و اكنون قطعات جديدي با 
صداي رضا صادقي، نیما عالمه، علي لهراسبي، حسین حقیقي، 

روح اهلل چهره افروز و علي اكبر قلیچ را در نوبت انتشار دارد. 
محمدجواد توسلي، مدير روابط عمومي مجموعه »مأوا« درباره 
شكل گیري ايده چهارشنبه هاي عاشقانه مي گويد: »حدود يك  
سال پیش در مجموعه مأوا دو ترانه عاشقانه تولید كرديم. از نظر 
خودمان كارهاي متوسطي بود اما وقتي منتشر شد با استقبالي 
فراتر از انتظارمان رو به رو شديم. از همان موقع بازخوردهايي 
 داش��تیم كه چقدر ج��اي محت��واي عاش��قانه در چارچوب
ايراني- اس��المي بین موس��یقي هاي ما كم اس��ت. نماهنگ 
»ديدار« هم بعد از اين منتشر شد كه موضوعش در مدح امام 
رضا)ع( بود. اما كلیپي كه براي آن تهیه كرديم داستان دو زوج 
را روايت مي كرد كه با قطار به مشهد مي روند تا مراسم عقدشان 
را در ح��رم امام رضا)ع( برگ��زار كنند. تم عاش��قانه »ديدار« 
هم مورد اس��تقبال زيادي قرار گرفت. م��ا كارهايمان را براي 
خبرگزاري هاي مختلف مي فرستیم، در فضاي مجازي منتشر 
مي كنیم و سايت هاي موسیقي هم آن را پوشش مي دهند. اين 
بازخوردها باعث شد خیلي حرفه اي تر سراغ اين موضوع برويم و 

ايده »چهارشنبه هاي عاشقانه« از همین جا متولد شد.«
توسلي مي افزايد: »طرح »چهارشنبه هاي عاشقانه« يكي از 
پرطرفدارترين طرح هاي مأواست و احساس نیاز قشر وسیعي 
از جامعه به تولید عاش��قانه هاي ايراني- اس��المي را نشان 

مي دهد كه مي تواند منتظر استقبال خوبي باشد.« 
مهم ترين نكته درباره آثاري كه قرار است در چهارشنبه هاي 
عاشقانه منتشر ش��ود، دور بودن مضامین آنها از عشق هاي 
شكست خورده، خیانت، روابط نامتعارف، عشق هاي خیاباني، 
سطحي و ناپايدار است و در مقابل، تالش مي كند از دريچه 
موسیقي عاشقانه به موضوعات عشق هاي پايدار، ازدواج هاي 
موفق، نگاه متعهدانه به كانون خانواده، زندگي متأهالنه سالم 

و از همه مهم تر به موضوع ازدواج بپردازد. 
در »چهارشنبه هاي عاشقانه« سعي شده است جنس كارها 
براي سلیقه هاي مختلف جامعه، متنوع و مختلف باشد، به 
همین خاطر از طیف وسیعي از خواننده هاي با جنس هاي 
صداي مختلف استفاده شده است. همچنین در بخش ترانه 
نیز تالش شده از چهره هاي متفاوت ترانه سرا استفاده شود 
براي همین از روزبه بماني گرفته تا س��یدجواد پرئي در اين 

پروژه هنري حضور دارند. 
قطعات »چهارشنبه هاي عاشقانه« به  صورت هفتگي در تمامي 
خبرگزاري ها و سايت هاي موسیقي و در شبكه اينستاگرام نیز با 
هشتگ باهم تا همیشه منتشر مي شود. ساخت كلیپ تصويري 
براي اين قطعات نیز بخش ديگري از برنامه هاي مركز مأواست. 
در اين زمینه ساخت نماهنگ براي قطعه عاشقانه »حاال كه 
مي روي« به اتمام رسیده و اين موزيك ويدئو آماده انتشار است 

و در يكي از چهارشنبه هاي آتي منتشر خواهد شد. 
نماهنگ جديدي از مجموعه چهارشنبه هاي عاشقانه اكنون 
در مرحله پیش تولید است تا طبق برنامه ريزي صورت گرفته 
در سالروز ازدواج امیرالمؤمنین)ع( و حضرت زهرا)س( اين 

نماهنگ شاد و عاشقانه منتشر شود.

بليت سينما تا ساعت 15 نيم بها شد
با تص�ويب شورای اك�ران بلي�ت سينم�ا ه�ا تا ساع��ت 

15 ني��م  به�ا ش�د.
شوراي اكران در جلسه اخیرش مقرر كرد به منظور حمايت 
از مخاطبان س��ینما و اجراي طرح تابس��تاني توسط شوراي 
اكران، قیمت بلیت سینما ها هر روز در سراسر كشور تا ساعت 

15 نیم بها شود. 
.........................................................................................................

»تك شاخ« رودرروي كارآفرينان 
كارآفرينان حوزه اس�تارت آپ مهمان برنامه »تك شاخ« 

مي شوند. 
به گزارش »جوان« برنامه گفت وگومحور »تك شاخ« با دعوت 
از كارآفرينان شاخص استارت آپي و چهره هاي سرشناس در 
حوزه هاي مختلف از تجارت تا هنر با آنها به بحث و گفت وگو 
پیرامون محصول، برند يا آثارشان كه بخشي از زندگي امروزه ما 
را تشكیل مي دهد، مي پردازد. تا امروز كارآفريناني چون میالد 
منشي پور و مجید قاسمي مهمان »تك شاخ« بوده اند كه اين 
برنامه روزهاي سه شنبه و چهارشنبه با اجراي شهرام شريف، 

روزنامه نگار اقتصادي از آپارات، پخش خواهد شد. 
.........................................................................................................

معاون وزير ارشاد مطرح كرد

برنامه ريزي براي توليد و صادرات 
نوشت افزار ايراني

معاون فرهنگي وزارت ارش�اد در ديدار با توليدكنندگان 
نوشت افزار ايرانی بر برنامه ريزی جهت صادرات تأكيد كرد. 
به گ��زارش »جوان« به نق��ل از روابط عموم��ي معاونت امور 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، محسن جوادي در 
اين ديدار با اشاره به تالش هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
براي ق��رار دادن كاغذ نش��ر كتاب و مطبوعات در فهرس��ت 
اقالم شامل دريافت كننده ارز دولتي گفت: براي حل مشكل 
تولیدكنندگان نوش��ت افزار در بازه كنوني نی��ز مي توانیم با 
واردكنندگان كاغذ وارد تعامل شويم و از آنها بخواهیم نسبت 
به تأمین كاغذ مورد نیاز تولید نوشت افزار داخلي اقدام كنند. 
معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با اشاره به 
تالش هاي معاونت امور فرهنگي براي توسعه مسیرهاي صادرات 
و رونق تولید گفت: با هماهنگي هاي به عمل آمده از سوي معاونت 
امور فرهنگي در آينده نزديك »صندوق توسعه ملي« بخشي از 
تسهیالت خود را به فعاالن حوزه فرهنگ اختصاص خواهد داد. 
تولیدكنندگان نوشت افزار نیز مي توانند با داشتن برنامه تجارت 
)Business Plan( تس��هیالت ويژه دريافت و از ظرفیت اين 

صندوق براي كسب و كار فرهنگي استفاده كنند.  
.........................................................................................................
»داماد فراري« مهمان راديو نمايش مي شود

2۰تيرماه سريال طنز راديويي »داماد فراري« به نويسندگي 
و كارگرداني محمد پورحسن از راديو نمايش پخش مي شود. 
در خالصه داستان نمايش راديويي »داماد فراري« آمده است: 
حش��مت خان تازه داماد است. همس��رش تازه فوت كرده و 
تصمیم دارد از نو ازدواج كند اما اين وصلت موجب نارضايتي 

اطرافیانش مي شود و... 
نماي��ش راديويي »دام��اد فراري« ب��ه تهیه كنندگ��ي زهرا 
عبداهلل زاده و گويندگي مهرداد عش��قیان امروز ساعت 7:15 

دقیقه از راديو نمايش پخش خواهد شد. 
.........................................................................................................

»حقوق بشر امريکايي« سوژه شد!
نمايش�گاه پوس�تر »حق�وق بش�ر امريکاي�ي« ت�ا 
2۶تيرم�اه در فرهنگس�راي انديش�ه برق�رار اس�ت. 
نگارخانه انديش��ه همزمان ب��ا هفته حقوق بش��ر امريكايي 
نمايش��گاهي از آثار منتخ��ب يونس رجب��ي را از 16تیرماه 

برگزار كرده است. 
در اين نمايش��گاه 2۰ اثر در قالب طراح��ي گرافیك و خلق 
هويت بص��ري با موضوع حقوق بش��ر امريكاي��ي به نمايش 
گذاشته ش��ده اس��ت. يونس رجبي برگزيده بخش پوستر 
جش��نواره بزرگ مرگ بر امريكا و تقدير ش��ده در جشنواره 
حقوق بش��ر امريكايي اس��ت. برگزاري چندين نمايش��گاه 
انفرادي پوس��تر و شركت در نمايش��گاه هاي مختلف ملي و 
بین المللي گرافی��ك از ديگر فعالیت ه��اي يونس رجبي در 

اين حوزه است.

محمد صادقي     ديده بان

رئيس سنديکاي توليدكنندگان كاغذ و مقوا: 

حمايت هاي دولتي هميشه متوجه واردات كاغذ بوده، نه توليد!

رئيس س�نديکاي توليدكنن�دگان كاغذ و مقوا معتقد اس�ت، 
وج�ود حمايت هاي�ي نظي�ر تخصي�ص ارز 4هزارو2۰۰توماني، 
معافيت از مالي�ات بر ارزش اف�زوده و تعرفه پايي�ن 4درصدي 
واردات كاغذ، بازار را به س�مت كاغذ  وارداتي سوق داده است. 
 ابوالفضل روغني در گفت وگو با خبرگزاري كتاب ايران با اش��اره به 
فعالیت سه كارخانه تولید كاغذ تحرير در كشور گفت: نیاز كشور به 
كاغذ تحرير ساالنه حدود 38۰هزار تن و ظرفیت تولید داخل كشور 
حدود 18۰هزار تن است و اين يعني ساالنه بايد حدود 2۰۰هزار تن 

كاغذ تحرير واردات به كشور داشته باشیم. 
وي افزود: اي��ن آمار مي تواند نش��انه اي ب��راي افرادي باش��د كه 
مي خواهند در حوزه كاغذ سرمايه گذاري كنند، زيرا اكنون امكان 
و فرصت س��رمايه گذاري تولید بیش از 2۰۰هزار تن كاغذ تحرير 
در كش��ور وجود دارد كه با توج��ه به افزايش جمعی��ت و افزايش 
مصرف، بیش از اين هم مي توان س��رمايه گذاري داشت. روغني با 
بیان اينكه سه كارخانه در ايران تولید كاغذ تحرير انجام مي دهند، 

عنوان كرد: اولین كارخانه كه حدود 5۰سال پیش راه اندازي شده، 
شركت  كاغذسازي پارس است كه به منظور تأمین و رفع نیاز كاغذ 
كتاب هاي درسي و بخشي از نشر كشور با توجه به منابع بسیار خوب 

باگاس در خوزستان پايه گذاري شد. 
وي با اشاره به ش��ركت ديگري كه در حوزه تأمین كاغذ تحرير فعال 
اس��ت، توضیح داد: ش��ركت چوب و كاغ��ذ مازندران يك��ي ديگر از 
شركت هايي است كه حدود 23سال س��ابقه فعالیت دارد و ظرفیت 
تولید اين مجموعه س��االنه حدود 9۰هزار تن اس��ت كه با استفاده از 
تكنولوژي و ماشین آالت روز دنیا به تولید كاغذ تحرير و روزنامه مشغول 
است. روغني يادآور شد: شركت س��وم كاغذسازي تبريز است كه در 

مازندران مستقر است و تاسیس آن به دوره دولت نهم باز مي گردد. 
وي با بیان اينكه صنعت كاغذسازي در كشور ما حدود 5۰سال سابقه 
دارد، گفت: در كش��ور ما دولت ها همواره از واردات كاغذ حمايت 
كرده اند اما حمايت از تولید همیشه در حد رنگ و بوي شعاري باقي 
مانده است و به جاي اينكه از تولید حمايت كنیم عماًل فرصت ها را 

به شرايط واردات واگذار كرده ايم. 
روغني با ذكر مثالي در اين زمینه توضی��ح داد: به عنوان مثال كاغذ 
تحرير و كاغذ روزنامه از مالیات بر ارزش افزوده 9درصد معاف است اما 
اين 9درصد به قیمت تمام كاالهاي تولیدكننده داخلي تعلق مي گیرد، 
در حالي كه حتي يك درصد هم براي تولیدكنندگان تاثیرگذار است 
و 9درصد فاجعه است. وي تأكید كرد: موضوع ديگر حقوق و عوارض 
گمركي است. عوارض گمركي براي واردات كاغذ 4درصد است كه به 
معناي صفر است، زيرا در اغلب كشورها پايین ترين عوارض گمركي 

باالي 5درصد در نظر گرفته مي شود.

    خبر

رونمايي از اسباب بازي های ايراني در كانون  
اسباب بازي هاي »ذره بين«، 
و  جورچي�ن«  »معم�اي 
»دست به دست« در كانون 
پ�رورش فک�ري ك�ودكان 
و نوجوان�ان رونمايي ش�د. 
حس��ین رباني غريبي معاون 
تولید كانون پ��رورش فكري 
كودكان و نوجوانان در مراسم 

رونمايي از سه اسباب بازي ايراني، گفت: مهم ترين ويژگي اين مراسم اين است كه 
اولین همكاري جدي با بخش خصوصي را جشن مي گیريم. درهاي كانون به روي 
بخش خصوصي باز شده است. در حوزه تولید كانون سیاست اصلي مان يك جمله 
است مبني بر »كم كردن تصدي گري كانون و فعالیت پررنگ بخش خصوصي«. 

وي تأكید كرد: هدف ما اين است كه تصدي امور را به بخش خصوصي بسپاريم و 
سرمايه هاي كانون را در حوزه زيرساخت به كار ببنديم. تولیدكنندگان اسباب بازي 
اگر بر اين باورند كه كانون ظرفیتي دارد از آن اس��تفاده كنید و ما كاًل در خدمت 

تولیدكنندگان اسباب بازي هاي ايراني هستیم. 
رباني در ادامه يادآور شد: اينكه سقف تولید كانون باال برود مهم نیست بلكه موقعي مهم 
است كه از سوي بخش خصوصي فعال انجام شود. كشور ما به حجم زيادي از شغل نیاز 
دارد و ما بايد زيرساخت هاي الزم براي فعال شدن بخش خصوصي را در عرصه تولید 
فراهم كنیم. معاون تولید كانون در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: در حوزه 
اسباب بازي بخش »قصه  خوب« ناديده گرفته شده است. رباني ادامه داد: در هیچ  كدام 
از اين اتفاق ها كانون به دنبال منافع مالي نیست و قرار است بتوانیم حجم طراحي ايده و 

تولید را در حوزه اسباب بازي و بخش هاي ديگر كودك و نوجوان افزايش دهیم.


