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راه  سعادت

حکمت 49

از ي�ورش بزرگ�وار ب�ه هن�گام 

گرس�نگی و تهاجم انسان پست 

به هنگام سيرى، بپرهيز.

نما | حسین   کشتکار

در اكران مردمي فيلم سينمايي »تنگه ابوقريب« مطرح شد
روايت بازيگران تنگه ابوقريب از نمايش غيرت و رشادت

   علي موحد
بازيگران فيلم سينمايي »تنگه ابوقريب« با حضور در 
نمايش مردمي اين فيلم در پرديس مگامال درباره دالوري 
رزمندگان گ�ردان عمار در اين فيلم اب�راز نظر كردند. 
بنابر اين گزارش جواد عزتي، امیر جديدي، مهدي پاكدل 
و علي سلیماني بازيگران فیلم سینمايي »تنگه ابوقريب« 
در پرديس سینمايي مگامال به همراه مردم به ديدن اين 
فیلم نشستند. بعد از نمايش اين فیلم كه تا نیمه هاي شب 
ادامه داشت و در پرديس سینمايي »مگامال« به پنج سانس 
فوق العاده رسید، مهدي پاكدل بازيگر فیلم »تنگه ابوقريب« 
خطاب به تماشاچیان گفت: شما دلگرمي ما هستید. بارها 
اين فیلم را تماش��ا كردم و همیشه از ديدن جوان هايي كه 
رشید بودند و غیرت داشتند منقلب شدم،  اي كاش ذره اي 
از اين غیرت را بعضي ها االن داشتند. امیر جديدي نیز در 
صحبت هايش ضمن تش��كر از مخاطبان اين فیلم افزود: 
كشور ما هر چه دارد از همین جوان هايي است كه قصه آنها 
را ديديد، مثل اينكه ما هر چه داريم از شما عزيزان است و 

ممنونم اين فیلم را انتخاب كرديد. 
جواد عزتي نیز در صحبت ه��اي كوتاهي گفت: ممنونم كه 
اين فیل��م را براي دي��دن انتخاب كرديد و سپاس��گزارم از 
س��ینما حمايت مي كنید. قطعاً حمايت هاي اينچنیني در 
كیفیت سینما تأثیر مستقیم دارد. به گزارش »جوان« علي 
س��لیماني هم در صحبت هاي كوتاهي به ويژگي هاي فیلم 
»تنگه ابوقريب« اشاره كرد و گفت: اين فیلم با استانداردهاي 
خاصي ساخته شده است و نمونه اين فیلم در سینماي ايران 

نیس��ت. فیلم ارزشمندي كه نیاز اس��ت، نسل جوان حتماً 
آن را ببینند و متوجه شوند چه كس��اني از اين خاك دفاع 
كرده اند. تنگه ابوقريب فیلمي به نويسندگي و كارگرداني 
بهرام توكلي و تهیه كنندگي سعید ملكان و محصول سازمان 
هنري رسانه اي اوج در سال ۱396 است. نخستین نمايش 
اين فیلم در جش��نواره فیلم فجر بود. اين فیلم يكي از سه 
فیلمي است كه سازمان اوج در س��ي و ششمین جشنواره 
فیلم فجر  اكران كرد. »تنگ��ه ابوقريب« با ۱۱بار كانديدای 
سیمرغ بلورين پیشتاز جشنواره سي و ششم شد و با دريافت 
شش سیمرغ بلورين از جمله سیمرغ بهترين فیلم بیشترين 
جوايز را از سي و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر دريافت 
نموده  است. داستان فیلم درباره گردان عمار است كه تازه از 
خط پدافندي برگشته بودند، به آنها مرخصي داده بودند تا 
برگردند تهران، چون بیشترشان بچه تهران بودند. ناگهان 
عراق به تنگه ابوقريب حمله می كند. دس��تور مي دهند كه 

گردان عمار را برگردانید به تنگه ابوقريب.

مديركل هنرهاي نمايشي: خانه تئاتر 
بايد مرجع رسيدگي به تخلفات صنفي شود
مديركل هنرهاي نمايشي درباره نياز به برخورد قانوني با برخي 
فعاالن تئاتر كه تعهدات كاري خود را رعايت نمي كنند، تأكيد كرد 
كه بايد خانه تئاتر و صنف براي رسيدگي به اين امور تقويت شود. 
ش��هرام كرمي درباره اين موضوع كه اگر عوامل تئاتر به تعهدات 
خود در قراردادهاي منعقد شده پايبند نباشند چه برخورد قانوني 
با آنها صورت مي گیرد به مهر گفت: تئاتر صرفاً يك تعهد روي كاغذ 
نیست بلكه رابطه اي عاطفي، اخالقي و دوستي بین اعضاي يك 
گروه شكل مي گیرد و اعضاي گروه سعي مي كنند با يكديگر براي 

خلق يك اثر هنرمندانه تالش كنند.

    نمايش

گفت وگوي »جوان« با كارگردان مستند- مسابقه »خانه ما«

تلنگري براي اصالح الگوي مصرف خانواده ها هستيم
    محمدصادق عابديني

بينندگان شبکه هاي مستند، نسيم و در گذشته 
شبکه افق با مستند مسابقه »خانه ما« كه رقابتي 
براي مديري�ت هزينه هاي زندگي اس�ت، آش�نا 
هستند. فصل پنجم اين برنامه تلويزيوني در حال 
پخش است و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته 
است. به همين بهانه »جوان« گفت  وگويي با احسان 
عمادي، كارگ�ردان »خانه ما« انجام داده اس�ت. 
از چه زماني همکاري تان با گروه سازنده 

»خانه ما« آغاز شد؟
در س��ه فصل از »خانه ما« به عنوان نويسنده نريشن 
همكاري داشتم و فصل پنجم اين برنامه كه در حال 
پخش است و فصل بعدي كه در تبريز ساخته شده و 

هنوز پخش نشده را كارگرداني كرده ام. 
»خانه ما« ب�ا ديگر رئاليتي ش�وهايي كه 
از تلويزيون پخش مي ش�ود، تفاوت هاي 
زيادي دارد و همين موضوع باعث شده تا 

نگاه متفاوتي به آن شود!
نمي دانم منظورتان از متفاوت بودن دقیقا چه بعدي 
از برنامه اس��ت، اما ما س��عي كرده ايم در اين برنامه 
خانواده هاي عادي ايران��ي را در بخش هاي مختلف 
كش��ور با چالش هاي مديريت و خالقیت در زندگي 
روبه رو كنیم و تصوير اين چالش ها، مهر و محبت ها و 
حتي جر و بحث هايي را كه به وجود مي آيد به نمايش 
مي گذاريم. فكر مي كنم اين اولین مسابقه اي است كه 
در تلويزيون ما پخش مي شود و تا اين حد به زندگي 

خصوصي مردم نزديك مي شود. 
اما خيل�ي گفته مي ش�ود ك�ه »خانه ما« 
ش�باهت هاي زيادي به »بفرماييد ش�ام« 

دارد، اين حرف را قبول مي كنيد؟
مواف��ق نیس��تم، اوال اينكه خ��ود برنام��ه »بفرمايید 
ش��ام« ي��ك برنام��ه اورجین��ال ش��بكه »م��ن و تو« 
 نیس��ت، آنها امتیاز يك برنامه مش��هور خارجي به نام 
»COME AND DINE WITHME « را كه سال هاست 
با اين روش تولید و پخش مي شود خريده اند و مشابه آن 
را تولید مي كنند. در ثاني اينكه براي ساخت يك برنامه، 
از برنامه هاي مشابه ايده گرفته ش��ود مسئله اي عادي 
اس��ت. اگر خاطرتان باشد بعد از مش��هور شدن برنامه 
بفرمايید شام، سريعاً نمونه مش��ابه آن را در ايران با نام 
»شام ايراني« تولید و در ش��بكه نمايش خانگي پخش 
كردند. در ضمن فقط يكي از بخش هاي مسابقه مهماني 
گرفتن است و در ديگر آيتم ها مانند چالش كسب و كار 
يا چالش يك روز بدون تكنولوژي كه در اين فصل اضافه 

شده هیچ تشابهي با آن برنامه نداريم. 
گفته شده كه نريتور برنامه »خانه ما« مانند 

»طغرل« بفرماييد شام است، با همان بيان 
طنز و تکه انداختن ها!

خیلي اين موضوع را ش��نیده ام، به نظرم دلیلش اين 
است كه در تلويزيون ايران يا تلويزيون هاي فارسي زبان، 
رئالیتي شو با »بفرمايید شام« شروع شده و تصور قبلي 
از اين گونه برنامه تلويزيوني وجود ندارد، براي همین 
هر برنامه اي را كه در اين ژانر تولید مي شود مي خواهند 
با همان نمونه اول مقايسه كنند. در حالي كه داشتن 
نريشن طنز يكي از الگوها در تولید رئالیتي شو هاست 
كه در سراسر دنیا نمونه هاي آن تولید مي شود، حتي در 
برنامه تلويزيوني »تخته گاز« جرمي كالركسون، اين 

شوخي ها را خودش در برنامه انجام مي داد. 
قب�ول داريد م�ا در اي�ران خيل�ي دنبال 
مقايس�ه ك�ردن برنامه هاي موف�ق با هم 

هستيم؟
بله، وقتي در تلويزيون قرار است برنامه »هفت« تولید 
شود، خود مديران تلويزيون مي گويند، 90 سینمايي 
قرار است ساخته شود، چون اولین برنامه چالشي در 
تلويزيون و موفق ترين آن همین 90 اس��ت يا حتي 
وقتي صحبت از ايجاد برنامه چالشي در ژانر سیاسي 
به میان مي آيد، مي گويند مي خواهیم 90 سیاس��ي 
راه اندازي كنیم. زماني مخاطب تلويزيون فكر می كرد 
فقط مستند يعني »راز بقا« بعد بي بي سي آمد مستند 
سیاسي نش��ان داد، تازه مخاطب ديد كه نه ژانر هاي 

مستند ديگري هم وجود دارد. 
به اين موضوع اش�اره كرديد كه برنامه اي 
مثل بفرماييد شام هم كپي برداري بوده، 
خود »خانه ما« چقدر از برنامه هاي خارجي 

ايده گرفته است؟
طراحي اين برنامه تلويزيوني مربوط به س��ه يا چهار 
سال پیش است كه آقاي اسالمي و رمضاني پور كه تا 
دوره چهارم كارگرداني »خانه ما« را بر عهده داشتند، 
كار طراحي را انجام دادند. آنها بهتر مي توانند درباره 
اينكه اي��ده از كجا گرفته ش��ده توضی��ح دهند اما با 
ش��ناختي كه از آقاي اس��المي دارم، مي دانم ايشان 
همیش��ه نس��بت به الگوي مصرف و ريخت و پاش و 
اسراف ها در زندگي نقد داش��ت و دغدغه اصالح اين 
وضع را داشت و به دنبال اصالح فرهنگ مصرف گرايي 
كه مد ش��ده، بوده است اما رئالیتي ش��و ها معموال بر 
اين پايه فانتزي قرار دارند كه فرد را در موقعیتي قرار 
مي دهند و امكاناتي در اختیارش مي گذارند كه تا پیش 
از اين از آن محروم بوده، ولي در خانه ما برعكس عمل 
شده و جذابیت رئالیتي شو هاي خارجي در آن ديده 
نمي شود. اين برنامه نه سلبريتي دارد، نه آدم هايي با 
پیروزي ها يا شكست هاي خاص در آن شركت دارند، 
همه شركت كننده هاي ما آدم هاي معمولي  هستند. 

يکی از نقد هايي كه به اين برنامه وارد شده 

اين است كه گفته مي شود »خانه ما« مردم 
را به سمت خساست تشويق مي كند، مثاًل 
ش�ركت كننده اي مهماني مي ده�د و به 

مهمانان سيب زميني پخته مي دهد!
بايد در چند بخش به اين س��ؤال ج��واب دهم. ابتدا 
اينكه همه رفتارهاي شركت كننده ها مورد تأيید ما 
نیست و اين موضوع را در نريشن برنامه بیان مي كنیم. 
آن برنامه كه شما اش��اره كرديد فید بك هاي منفي 
زيادي داشت و ما با موضع مان در برنامه نشان داديم 
كه مورد تأيید ما نبوده است. نكته دوم اين است كه 
ما در تبريز قبل از مسابقه از مردم درباره هزينه هاي 
زندگي صحبت كرديم كه هزينه هاي خورد و خوراك 
و رفت و آمد و مواد ش��وينده در ماه چقدر است، اين 
هزينه ها به جز هزينه اجاره بهای خانه اس��ت. تقريباً 
به طور متوس��ط مابین 700 تا يك میلیون 200 هزار 
تومان بود. ما در تبريز 800 هزار تومان به هر خانواده 
داديم كه از متوسط گفته شده هم بیشتر بود. حتي در 
بیشترين حالت يك خانواده با 30 درصد كاهش هزينه 
مي توانست به راحتي زندگي كند. دست آخر هم بايد 
گفت ما ايراني ها در زندگي بس��یار س��مت ريخت و 
پاش رفته ايم و معناي سفره باز و دست و دلبازي در 
فرهنگ ما بد جا افتاده است. به نظرمان اين فرهنگ 

بايد اصالح شود. 
اگر قرار باشد هدف از توليد برنامه »خانه 
م�ا« را در يك جمل�ه توضي�ح دهيد چه 

مي گوييد؟
خیلي سخت است كه در يك جمله بخواهم توضیح 
دهم ولي مي ش��ود گفت تلنگري براي اصالح سبك 
زندگ��ي خانواده هاي ايراني اس��ت. م��ا حتي تالش 
مي كنیم مهارت هاي افراد را تقويت كنیم و آموزش 
غیر مستقیم براي مديريت زندگي، مديريت كسب و 

كار و رفتار هاي اجتماعي ارائه دهیم. 
تيتراژ برنامه »خانه ما« را »گامنو« خواننده 
زيرزمين�ي خوانده، چرا از ي�ك خواننده 
زيرزميني در برنامه تلويزيوني اس�تفاده 

كرديد؟
اين تیتراژ از فصل اول برنامه ب��وده و در همان زمان 
تصمیم گیري شده است. شعر و ترانه اين آهنگ كاماًل 
با روح حاك��م بر برنامه و هدف آن ك��ه اصالح الگوي 
مصرف و ريخت و پاش نكردن است، همخواني دارد. 
اتفاقاً در اين فصل از برنامه كه در رشت است، شركت 
كنندگان، دابس��مش اين آهنگ را اجرا كرده اند كه 
امی��دوارم در مونتاژ به خوبي ديده ش��ود. از نظر من 
آهنگي كه براي تیتراژ انتخاب ش��ده جزو نقاط قوت 

برنامه است و نبايد آن را تغییر داد.

مي شود گفت »خانه ما« تلنگري براي 
اص��اح س��بك زندگ��ي خانواده هاي 
ايراني اس��ت. ما حتي ت��اش مي كنيم 
مهارت ه��اي اف��راد را تقوي��ت كنيم و 
آموزش غير مس��تقيم براي مديريت 
زندگي و رفتار هاي اجتماعي ارائه دهيم

حامد نصرآزاداني خواننده آهنگ »شور سو« در گفت وگو با »جوان«:

موفقيت »شور سو« به خاطر ايجاد وفاق ملي و اميدآفريني است
حامد نصرآزاداني خواننده آهنگ معروف »شور س�و« 
)آب شور( مي گويد: در پاسخ به پيشنهاد همراهي كردن 
با برخي جريانات سياس�ي و قوميتي ك�ه فعاليت هاي 
تجزيه طلبانه دارند گفتم »من يك ترك ايراني هستم.«
اين هنرمند آذري موفقيت و استقبال مخاطبان از اين 
آهنگ را در وفاق آفريني، اميد افزايي و شعر و محتوايي 
به دور از هر گونه اغراض سياسي – قوميتي مي داند. 
در ايامي ك��ه اتحاد و وفاق ملي مهم تري��ن ضرورت در بین 
آحاد مردم اس��ت، حامد نصرآزاداني اثري با عنوان»ش��ور 
س��و« و با محوريت درياچه ارومیه كه طلوع مجدد روزهاي 
امیدوار كننده در آينده اي نزديك را بشارت مي دهد، منتشر 
كرد كه با استقبال چشمگیر مخاطبان مواجه شد. خواننده 
اين آلبوم در گفت و گو با »جوان« از نحوه ساخت اين آهنگ و 
همچنین رد كردن پیشنهاد گروه هاي تجزيه طلب حرف هايي 
ش��نیدني دارد. وي در خصوص فعالیت ه��اي هنري خود 
مي گويد: من اولین كتابم را در سن 9 سالگي به اسم »اتوكد 
۱0«تألیف كردم. تا امروز كه 33 س��ال سن دارم نزديك به 
30 عنوان كتاب با موضوعات متنوع هنري تألیف كرده ام كه 
آخرين آنها يك اثر دو جلدي در مورد عكاسي است. از يكي 
دو سال پیش به صورت حرفه اي در بحث موسیقي متمركز 
شده ام و در زمینه سازهاي بادي مثل كالرينت، ساز دهني، 

فلوت و ساكسیفون درجه استادي دارم. 
اين مدرس سازهاي بادي خاطر نش��ان مي كند: زماني كه 
ش��نیدم درياچه ارومیه به دلیل كمبود آب دچار بحران و 
وضع اسفناكي شده، شعر استاد »علي محمدي اقدم« را كه 

با عنوان »شور سو« سروده بودند با همكاري دوستانم محور 
ساخت و تولید يك آلبوم با همین نام كرديم. وقتي اين آهنگ 
ساخته شد و از شبكه هاي مختلف تلويزيون و راديو پخش 
شد مورد توجه و استقبال باالي مخاطبان قرار گرفت و اين 
اتفاق موجب شد تا آهنگ »شور سو« از سوي مردم بیش از 
5میلیون بار در فضاي مجازي دانلود شود. اين تاثیرگذاري 
عمیق بر مخاطب باعث شد تا آلبوم »شور سو« را كه متشكل 

از ۱0 آهنگ بود، تولید كنیم. 
نصرآزاداني در رابطه با داليل اقبال مخاطبان نسبت به اين 
آهنگ عنوان مي كند: با توجه به اينكه آلبوم »ش��ور س��و« 
در بین آذري ها محبوبیت خیلي بااليي به دس��ت آورد، به 
بسیاري از برنامه هاي مختلف صدا و سیما دعوت شدم. علت 
اصلي استقبال مخاطبان نسبت به اين اثر را در عدم سوگیري 
سیاسي و ناسیونالیستي)پان تركیسم مي دانم، چه اينكه به 
دلیل ساختار و رويكرد شعر مورد استفاده در اين آهنگ هیچ 
گروه و دسته اي نمي تواند از آن بهره كشي خاص خودش را 

داشته باشد. همه اين ش��اخصه ها در كنار نگاه امید آفرين 
به آينده و اينكه درياچه ارومیه با گ��ذر از بحران آبي اخیر 
دوباره شاهد شنا، بازي كردن و هیاهوي بچه ها و بزرگ ترها 
خواهد بود، مهم ترين داليل موفقیت اين اثر هستند. به اين 
ترتیب آهنگ »شور سو« به دل مردم كشورمان اعم از ترك 
و فارس و... نشست از همین رو چند وقتي است كه به دنبال 
برپايي يك »تور كنس��رت« با عنوان »ش��ور سو« در همه 
شهرها و استان هاي كشورمان و همچنین اقصي نقاط دنیا 
هستیم. اين خواننده موسیقي پاپ مي افزايد: بعد از موفقیت 
چشمگیر »شور س��و« به فكر ثبت آن با عنوان آهنگ ملي 
درياچه ارومیه در يونسكو افتاديم. پس از تماس با يونسكو 
به ما اعالم كردند كه قبل از اين كار بايد اين آهنگ را ثبت 
ملي كنیم. بعد از آن ما با بخش ثبت آثار فرهنگي ناملموس 
ارتباط گرفتیم كه منتظريم در همین ايام موفق به ثبت ملي 
آن شويم و سپس به عنوان اولین آهنگ آذري )كه ناظر بر 
نگاه حمايتي از موضوع محیط زيس��ت اس��ت( در سازمان 
فرهنگي يونسكو آن را ثبت كنیم. نصرآزاداني در پايان خاطر 
نشان مي كند: متأسفانه برخي افراد تندرو به من پیشنهاد 
مي دادند كه در برخي جريانات سیاسي و قومیتي شان كه 
بعضاً فعالیت هاي تجزي��ه طلبي دارند وارد ش��ده و با آنها 
همراهي كنم كه تنها پاسخ من به آنها اين بوده كه من يك 
ترك ايراني هستم. اينكه يكسري افراد با تعصبات قومیتي و 
نژادي و... برخي مسائل و مشكالت را جوري عنوان كنند كه 
مورد طمع و سوءاستفاده دشمن قرار بگیرد قطعاً كار غلط 

و اشتباهي است.

   درگذشت دوبلور پيشکسوت
محمد عب��ادي دوبلور پیشكس��وت عرص��ه تلويزيون و 
سینما، در سن 7۱ سالگي، به دلیل ايست قلبي درگذشت. 
محمد عبادي دوبل��ور نقش هاي مختلف��ي در فیلم هاي 
سینمايي و س��ريال هاي تلويزيوني از جمله »ناوارو« در 
نقش اوكلند، »جنگجويان كوهستان« در نقش شي چن، 
»از سرزمین شمالي« در نقش تام، »كاراگاه و ركس« در 
نقش هاي مختلف، »شرلوك هلمز« در نقش هاي مختلف، 

»جومونگ«، »لوك خوش شانس« و... بوده است. 

    رسانه ملي جايگاه ارزشي زنان را متزلزل كرده 
است!

يك مدرس حوزه رس��انه معتقد اس��ت »زن نمايشي« 
در عرصه رس��انه ملي نمادي از توج��ه بي حد و حصر به 
بُعد جس��ماني زن اس��ت تا از اين طريق جذب مخاطب 
صورت گیرد، لذا رسانه ملي جايگاه ارزشي زنان را تنزل 

داده است. 
س��میرا خطیب زاده، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
پويا با بیان اينكه از ديد تخصصي رسانه، تصويرگري و 
شخصیت پردازي زنان در رسانه ملي از سه جنبه قابل 
بررسي است، افزود: سه مدل زن در عرصه تصويرگري 

وج��ود دارد كه ش��امل زن نمايش��ي، زن واقعي و زن 
آرماني است. 

وي با اشاره به اينكه زن نمايش��ي شخصي است كه در 
قالب  هاي كاماًل كلیشه اي به مخاطبان ما در برنامه هاي 
تلويزيون��ي ارائه مي ش��ود، گفت: اي��ن برنامه ها اعم از 
سريال ها، مسابقات يا س��اير اجراهاي تلويزيوني است. 
متأس��فانه زن نمايش��ي يعني نمادي از توجه بي حد و 
حصر به بُعد جس��ماني زن تا از اي��ن طريق مخاطب را 
جذب كند و با عرض تأسف اينگونه تصويرگري از زنان 
در رسانه  ملي رو به افزايش اس��ت و اكنون رسانه ملي 

جايگاه ارزشي زنان را تنزل داده است.

نامه مجمع ناشران انقالب اسالمي به كميسيون فرهنگي مجلس 

مجلس درباره بحران كاغذ تحقيق و تفحص كند

روايت حماسه شهيد حسين قمي در مستند »مردي با آرزوهاي بزرگ«

 مجمع ناشران انقالب اسالمي در نامه اي به كميسيون 
فرهنگي مجلس به تدبير اخير وزارت ارشاد درباره 
كاغذ اعتراض كرد و خواستار ورود اين وزارتخانه به 

بحث واردات كاغذ شد. 
به گزارش »جوان« در اين نامه آمده اس��ت: اين روزها 
صنعت نشر به دلیل افزايش بي رويه هزينه هاي تولید و 
كاهش قدرت خريد مخاطب، در حال كوچك ش��دن 
و روبه ورشكستگي است. نوس��انات اقتصادي كار را به 
جايي كشانیده كه اكثر ناشران در حال تعطیلي اند و در 
اين فضاي آشفته تولید برايشان ناممكن يا حداقل بسیار 

سخت شده است. 
بي توجهي به وضعیت نابسامان كاغذ در اين روزها و به 
تبع آن، كاهش شديد تولید كتاب، بي شك منجر به 
كم انگیزه شدن و خشكیدن قلم بخشي از اهالي علم 
و فرهنگ و ادب و بي بهرگي جامعه از محتواي مفید 

آنان خواهد شد و اين نگران كننده است. 
در س��ه ماهه پاياني س��ال گذش��ته، قیمت كاغذ 
70گرمي از بندي 75هزار تومان به بندي 95هزار 
تومان افزايش يافت و در س��ال جاري نیز قیمت 
كاغذ 70گرم��ي از بن��دي ۱05ه��زار تومان به 
بندي بیش از۱60ه��زار تومان افزايش پیدا كرده 

اس��ت. اين به  معناي افزايش حدوداً 80درصدي 
هزينه هاي تولید و نشر كتاب و به تبع آن افزايش 

قیمت تمام شده كتاب است. 
اين نامه مي افزايد: تخصیص ارز دولتي به شركت هاي 
حقیقي و حقوقي متعدد براي واردات كاغذ، تخصیص 
ارز بدون نظارت، خودداري كاغذفروشان از فروش كاغذ، 
احتكار و انبار كاغذ توس��ط برخي ش��ركت ها و دالالن 
كاغذ، واردات كاغذ با ارز دولتي و فروش براس��اس نرخ 
دالر بازار، تعلل كمرگ در ترخیص محموله هاي كاغذ، 
بدقولي دولت براي تخصی��ص ارز 3800توماني براي 
واردات كاغذ، فقدان نظارت، كنترل و برخورد از سوي 
نهادهاي دولتي در ب��ازار، همه نمايانگر ضعف تدبیر در 

مسئله راهبردي كاغذ است. 
برخالف القاي دالالن كاغذ و باور برخي مسئوالن مبني 
بر فقدان كاغذ در كشور، كاغذ در انبارها به وفور موجود 
است اما عرضه نمي شود لكن س��ؤال اين است كه چرا 
دستگاه هاي  عريض و طويل دولتي در مقابله با احتكار و 
گران فروشي تا اين حد ناكارايي از خود نشان مي دهند 
و چرا محتكران شناسايي و براي برخورد قانوني معرفي 

نمي شوند؟
چرا فهرس��ت گیرندگان ارز دولتي براي واردات كاغذ، 
ش��بیه آنچه درباره واردكنندگان موبايل توسط دولت 
انجام شد، به صورت شفاف به رسانه ها و مراجع قضايي 
معرفي نمي شود؟ س��ؤال ما اين اس��ت كه چرا وزارت 
ارشاد، رأساً با شركت هاي وابسته خود اقدام به واردات 
كاغذ خوب و ارزان قیمت براي شكس��تن بازار و نجات 
ناشران مظلوم نمي كند؟ چرا از بانك مركزي براي اعالن 
و اعالم شركت ها و اشخاص متخلف حقیقي و حقوقي 
گیرنده ارز دولتي براي واردات كاغذ، استعالم و تحقیق 

و تفحص صورت نمي گیرد؟
در صورت حل نشدن اين مشكل، ضربات جبران ناپذيري 
به حوزه تولید و نشر علم، انديشه و فرهنگ اسالمي وارد 

خواهد شد، اين مباد. 

ش�بکه 2 س�يما ف�ردا )جمع�ه 26 مردادم�اه( 
مس�تند »م�ردي ب�ا آرزوه�اي ب�زرگ« را ك�ه 
مرتض�ي  ش�هيد  حماس�ه  از  اس�ت  روايت�ي 
حس�ين پور )حس�ين قمي( روان�ه آنت�ن مي كند. 
به گزارش فارس، مس��تند »مردي با آرزو هاي بزرگ« 
روايتي است از چرايي و چگونگي شهادت مرتضي حسین 
پور و محس��ن حججي در عملیاتي كه اهمیتي حیاتي 

براي نیروهاي مقاومت و ارتش سوريه داشت. 
در عراق و سوريه مش��كل اصلي كمبود نیروي انساني 
نبود و ارتش آنها بیش از همه چیز مستش��اران مجرب 
نظامي مي خواستند. افسراني كاركش��ته كه جنگ در 
كوهستان، شهرها و دشت هاي باز را بلد بودند؛ كساني 

مثل مرتضي حسین پور يا همان حسین قمي؛ نابغه اي كه 
در كنار همه مهارت هايش زبان عربي را هم به لهجه هاي 
گوناگون بلد بود. او سن و سال زيادي نداشت اما آنقدر در 

مأموريت هاي رزمي موفق ظاهر شده بود كه همه مثل 
يك ژنرال كهنه كار نگاهش مي كردند. 

ش��هید قمي ابتدا به س��وريه رفت اما ب��ا حمله داعش 
به عراق براي كم��كِ فرماندهان بس��یج مردمي به اين 
كشور فراخوانده ش��د. او س��رانجام در مرداد ۱396 در 
يورش داعش به يكي از پايگاه هاي مقاومت به ش��هادت 
رس��ید؛ همان روزي كه تروريس��ت ها توانستند يكي از 
نیروهاي مرتضي حس��ین پور يعني محسن حججي را 
ابتدا اسیر كنند و بعد به شهادت برسانند. مستند »مردي 
با آرزوهاي بزرگ« كاري است از گروه سیاسي شبكه 2 و 
مركز مستند حقیقت به تهیه كنندگي و كارگرداني مهدي 

نعمت اللهي كه فردا ساعت 22روانه آنتن مي شود. 

مصطفي شاه كرمي
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