
 درخواست فرهادی برای 
نمایش »قهرمان« در ایران 

اصغر فرهــادی برای اکــران »قهرمان«، فیلم 
جدید خود در ایران به شورای پروانه نمایش سازمان 
سینمایی درخواست داده است. به گزارش ایسنا،  
فیلم »قهرمان« ســاخته اصغر فرهــادی اخیراً 
در آمریکای شمالی و در جشــنواره فیلم تلوراید 
به نمایش درآمــد و در چند وقت گذشــته هم به 
جشــنواره های لندن، تورنتو، ســارایوو، ملبورن، 
افق های نو لهســتان و دوویل فرانسه دعوت شده 
است. کمپانی آمازون قرار است این فیلم را دی ماه 
امسال در ســینماهای آمریکا و بعد هم در سامانه 
نمایش آنالین آمازون پرایم اکران کند. بر این اساس 
دســت اندرکاران فیلم »قهرمان« در نظر دارند تا 
پیش از شروع اکران جهانی فیلم، نمایش عمومی آن 
را در داخل کشور آغاز کنند و اصغر فرهادی هم چند 
روز قبل درخواست پروانه نمایش برای اکران فیلم 
»قهرمان« را به سازمان سینمایی ارائه کرده است. 
احتماال در همین هفته جلسه شورای پروانه نمایش 
برای بازبینی فیلم تشکیل خواهد شد. پیش تر اعالم 
شده بود که به احتمال فراوان زمان اکران »قهرمان« 
در ایران نیمه پاییــز و آبان ماه خواهد بود تا پیش از 
شروع جشــنواره فجر و اکران جهانی حتماً روی 

پرده رود.
    

توسط موسسه »هنروتجربه«
اکران آنالین یک فیلم از ژانر وحشت 

یــت  ا و »ر فیلــم 
ناپدید شــدن مریم« به 
کارگردانــی محمدرضا 
لطفــی از فــردا، ۲۴ 
شــهریورماه در صفحه 
اختصاصی »هنروتجربه« 
در پلتفرم هاشور اکران 
آنالیــن می شــود.  به 

گزارش ایلنــا، در ادامه اکران آنالیــن فیلم های 
»هنروتجربــه«، فیلم ســینمایی »روایت ناپدید 
شدن مریم« ساخته محمدرضا لطفی، نویسندگی 
محمدرضا لطفی و امیر نوروزخانی و به تهیه کنندگی 
مرتضی شایسته از ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه ۲۴ 
شهریورماه اکران می شــود.  »روایت ناپدید شدن 
مریم« که محصول هدایت فیلــم و جزو آثار تولید 
شده در ژانر وحشت اســت، اواخر آبان سال ۱۳۹۳ 
روی پرده ســینماهای »هنروتجربــه« رفت و در 
آن زمان با استقبال مخاطبان نیز روبه رو شد.  رضا 
بهبودی، زنده یاد افشین یداللهی، مجید شکری، 
یاســر جعفریو فوژان قبادیان بازیگران این فیلم 

سینمایی هستند.
    

اولین حضور جهانی »چپ دست« 
در جشنواره »آدانا« 

فیلم کوتــاه »چپ 
دســت« به نویسندگی 
و کارگردانــی نســرین 
محمدپور و تهیه کنندگی 
فریبــا عــرب در اولین 
حضور جهانی به بیست 
و هشــتمین جشنواره 
جهانی »آدانا« ترکیه راه 

یافت.  به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه »چپ دســت« 
در بخش رسمی مســابقه آثار کوتاه بین الملل این 
جشنواره حضور دارد و عالوه بر آثاری از ترکیه، ژاپن، 
آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، هند، روسیه و کوزوو با یک 
فیلم کوتاه ایرانی نیز برای کسب جایزه حباب زرین 
)Golden Boll( به رقابت می پردازد. همچنین 
در بخش فیلم های بلند سینمایی جشنواره »آدانا«، 
فیلم سینمایی »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی 
و فیلم هایی از الکســی جرمن، پل شــریدر و...  در 
این رویداد حضور دارند.  بیســت و هشتمین دوره 
جشــنواره بین المللی فیلم »آدانــا« از ۲۲ تا ۲۸ 
شهریورماه - ۱۳ تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ -به صورت 

حضوری برگزار می شود.
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علیرضا بخشی استوار

نمایش آثار چنگیز َشْهَوق، نقاش و 
مجسمه ساز معاصر و از پیشگامان هنر 
نوگرای ایران در گالری دستان به روی 
دیوار آمد. او در سال ۱۳۱۲ در باکو متولد 

شد و سال ۱۳۷۵ در تهران درگذشت.
شهوق یکی از هنرمندانی است که 
فعالیت خــود را همزمان بــا حضور در 
هنرستان آغاز کرده است. او در هنرستان 
به سراغ سفال و سرامیک رفت. ماده ای 
که می توانست به بیان  گری بومی او در 
ارائه هنرش کمک کند. سپس به ساخت 
مجســمه های گلی پرداخت. وقتی از 
هنرستان فارغ التحصیل شد و به دانشگاه 
رفت تصمیم گرفت آثارش را به نمایش 
بگذارد. یکســال بعد از گذراندن دوران 

دانشجویی شهوق نخستین نمایش از 
آثار سرامیک و مجسمه های گلی خود را 
در مشهورترین گالری آن روزهای ایران 
یعنی گالری استتیک برگزار کرد. این 
نمایش با همراهی آثار دوستش کورس 
سلحشــور صورت گرفت که آثار هردو 
هنرمند نظر دیگر نوگرایــان را به خود 
جلب کرد. به واسطه همین نمایشگاه و 
از قبل حضور در دانشگاه شهوق با جمعی 
از هنرمندان نوگرای ایران آشنا شد و در 
دل محفلی دوستانه و با روی هم ریختن 
ذهنیت های مختلف پایه های نخستین 

بی ینال تهران ریخته  شد.
او در بهمن ماه ۱۳۴۰، به همت اداره 
روابط بین الملل و انتشــارات هنرهای 
زیبای کشور، نمایشگاهی از نقاشی ها و 
پیکره سازی های دانش آموزان دبیرستان 
»ایران فردا« برپا کرد. از آثار خودش هم 
مجسمه ای از ســیم و فلز را به نمایش 

گذشــت که بی تأثیر از آثــار گونزالس 
نبــود. در همــان دوره تعــداد زیادی 
کمپوزیسیون های رنگ روغن را در تاالر 

رضا عباسی به نمایش گذشت.
بی ینال چهارم، اوج آثار او را به نمایش 
گذاشت. حضور دو داور ایتالیایی، دکتر 
پالما بوکارلی رئیس مــوزه هنر مدرن 
رم و پروفسور جولیو کارلو آرگان استاد 
تاریخ هنر دانشگاه رم در بی ینال، منجر 
به برنده شدن او و گرفتن بورسیه ایتالیا 
برای شهوق شد. عالقه شهوق به کار با 
مواد پلکسی گالس و پلی استر منجر به 
ساخت مجسمه هایی شد که مثل آثار 
دیگر هنرمندان نبود. او از مواد مختلف 
مانند سیم، پشم شیشــه، لعاب و رنگ 
برای خلق آثارش بهره گرفت و در تمام 
این آثار به دنبال خلــق وضعیتی بود تا 
مسائل ذهن را در حالت هایی تجسمی 
نشان دهد. در نیمه دوم دهه ۴۰، مس، 

نیــکل و روی را با پشم شیشــه و رنگ 
ترکیب می کرد. با وجود استفاده شهوق 
از نقش مایه های ســنتی- فلزی ایران، 
انتزاع از مهم ترین وجوه کار او بود. شهوق 
یک دوره به کار نقاشــی برجسته روی 
آورد و بافت و مواد گوناگــون را در کنار 
رنگ بــر بــوم آورد. او در حقیقت یک 
نقاش شیمیست بود. این نوع مطالعات 
باعث شد دیگر رنگ را آماده خریداری 
نکند و خود تهیه کند. مجسمه های او 
از طرح هایی الگو می گرفت که بر کاغذ 
رسم می شــد، به همین علت در آثار او 
پیوسته یک نوع هندسه و مقیاس های 
ریاضــی در دل انتزاع وجــود دارد. این 
هنرمنــد معاصر عالقه ای بــه جریان 
هویت جوی دوره خودش نداشت. او بر 
خالف مسیر هنرمندان مکتب سقاخانه 
و نقاشان قهوه خانه ای که دغدغه هویت 
داشتند به تجدد و نمایش تجددطلبی 
عالقه داشت. به همین منظور آثار این 
هنرمند به معنای مطلق مدرن بودند. او 
همانطور که از شکل کارش بر می آمد به 
دنبال کسب تجربه با متریال های جدید 

و نمود اثرش در رسانه های جدید بود.
با تعطیلی دانشگاه ها و نمایشگاه ها به 
واسطه وقوع انقالب، شهوق در سکوت 
به فعالیت خود مشــغول شد. او اگرچه 
به دانشــگاه راه پیدا کرد اما خیلی زود 
یعنی در سال ۱۳66 بازنشسته شد و به 
زعم بسیاری از هنرمندان پیشکسوت 
ایران برگی جدیــدی در فعالیت او آغاز 
شد. شــهوق خود را یک مجسمه ساز 
می دانست و به همین دلیل برای احیاء 
مجسمه سازی در ایران پیشگام شد. او 
به سراغ مراجع رفت و با گرفتن استفتاء 

از آنها برخی مشــکالت را که به لحاظ 
شرعی مانع پیشــرفت مجسمه سازی 
می دانست مرتفع کرد. سپس به ایجاد 
انجمن مجسمه سازان مبادرت ورزید 
و در اوایل دهه ۷۰ بــود که با همراهی 
بسیاری از مجسمه سازان به نام آن روزها 
انجمن هنرمندان مجسمه ساز را به وجود 
آورد. او تالش هایی را هم انجام داد تا بار 
دیگر رشته مجسمه سازی در دانشگاه 
تهران به راه بیافتد. او اولین نمایشــگاه 
مجسمه سازی در ایران را در سال های 
بعد از انقــالب در موزه هنرهای معاصر 
تهران برگزار کرد و از ســویی مسبب 
نصب مجسمه مشاهیر در پارک ملت 

شد که افراد بسیاری از آن خاطره دارند.
یکی از دیگر دل مشغولی های شهوق 
تدریس بود. این کــه بتواند تجربیات 
عمده خــود از کار مجسمه ســازی را 
به جوان ترها منتقل کنــد. او البته در 
صحبت هایش هیچگاه از دانشجویانش 
رضایت نداشت و از کم کاری آنها شکوه 
می کرد. او البته به لحاظ شــخصیتی 
طرفــدار ایجاد یک وضعیت اســتاد و 
شــاگردی نبود و بیشــتر از هر چیزی 
دوست داشــت در مســیر کار هنری 
تجربیاتش را به دانشجویانش منتقل 
کند. او آخرین دســتاوردهایش را در 

سال ۱۳۷۲ در فرهنگسرای نیاوران 
به نمایش در آورد و سه سال بعد 

بر اثر سکته قلبی دار فانی را 
وداع گفت. از وی در موزه 
هنرهای معاصر تهران 
و همچنیــن مرکز ژرژ 
پمپیدو آثاری نگهداری 
می شود. نمایشگاه آثار 

شهوق تا دوم مهرماه در گالری دستان 
برپاست و عالقه مندان به دلیل شرایط 
ویژه کرونا با هماهنگی قبلی می توانند 

از این نمایشگاه دیدن کنند.

آثار چنگیز َشهَوق پس از 28 سال دوباره روی دیوار رفت

سیمای مجسمه ساز نوگرای ایران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پردهنقرهای

طی سال های اخیر، صنعت چاپ بین وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت دست به دست شده، به طوری که مدتی در 
یک وزارتخانه و مدتی بعد در یک وزارتخانه دیگر 

بود و اصال وضعیت مشخصی ندارد.
مشکل اصلی صنعت چاپ آشفتگی این صنعت 
در رسته های اُفست، دیجیتال و چاپ بنر است، که 
این مهم در اســتان های کوچک، غیر از پایتخت 
بیشتر ملموس است؛ در استان ها در حال حاضر 
شرایط به گونه ای است که یک فرد می تواند با مجوز 
دفتر فنی کلیه کارهای یک چاپ افست را راحت 

انجام دهد و نیازی به سرمایه میلیاردی نباشد.
سهیمه اســدزاده: خبرنگار ایبنا در لرستان، 
به بهانه بررســی وضعیت صنعت چاپ در استان 
لرستان با چند تن از فعاالن حوزه چاپ این استان 
به گفت وگو نشسته است تا دغدغه های خود را در 

این زمینه بیان کنند. 
 معافیت های مالیاتی 

برای چاپخانه داران در نظر بگیرند
رئیس سابق اتحادیه چاپخانه داران لرستان 
و مدیر چاپخانه رشــنو در خرم آباد، با اشــاره به 
مشــکالت صنعت چاپ اســتان،  گفت: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی به عنوان متولی بخش 
فرهنگی صنعت چاپ کشور، تاکنون در حد وظایف 
خود در سراسر کشور از حمایت و هدایت فرهنگی 
در صنعت چاپ دریغ نکرده است. البته درمقابل، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم طبق قانون یکی 
دیگر از متولیان چاپخانه ها در کشور است؛ یعنی 
چاپخانه ها زیر لوای دو وزارتخانه کشور قرار دارند؛ 
ولی دریغ از کمترین حمایت و توجه وزارت صنعت 

معدن و تجارت به صنعت چاپ کشور.
»عبدالحســین رشــنو«، بر ضرورت اعمال 
معافیت های مالیاتی برای چاپخانه داران تأکید و 
تصریح کرد: گفت: صنعت چاپ نه تنها هیچ گاه 
معافیت مالیاتی نداشته، بلکه سازمان امور مالیاتی، 

ارزش افزوده نیز به آن لحاظ کرده است و این ارزش 
افزوده مشــکالت زیادی را بــرای چاپخانه های 
دارای مجوز به وجود آورده که باید ۹ درصد ارزش 
افزوده را از مشــتری دریافت کنند به این ترتیب 
واحدهایی که مجوز نــدارد، چون این ۹ درصد را 
دریافت نمی کنند، قیمت ارزان تری دارند و کار 
برای واحدهای بدون مجوز به صرفه تر خواهد بود 
و این به یکی از مشکالت عمده این صنعت تبدیل 

شده است.
 تشکیل اتحادیه های چاپخانه داران 

استانی اجباری شود
رئیس سابق اتحادیه چاپخانه داران لرستان 
بیان کرد: به این شغل نباید به عنوان یک صنف نگاه 
کرد، و به چاپخانه واحد صنفی اطالق نمی شود، 
چاپخانه ها دارای بُعدهای جانبی خیلی فراتر از 
صنف هستند که متولیان اصلی صنعت چاپ مانند 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت صمت باید 

تشکیل اتحادیه های استانی را اجباری کنند.
وی گفت: مشکل مهم دیگری که وجود دارد 
این است که متأســفانه دولت بدهی های خود را 
به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است 
و باعث شــده واحدهای جدیدی که تأســیس 
می شوند، نتوانند از معافیت های بیمه ای استفاده 
کنند که این امر باعث عــدم ورود چاپخانه های 
جدید به این عرصه می شود و این ضربه بزرگی به 

این صنعت خواهد زد.
مدیر چاپخانه »رشــنو« خرم آباد ادامه داد: 
قانونی وضع شــده که با جابه جایــی واحدهای 
چاپخانه ها نیز نتواننــد از معافیت های بیمه ای 
استفاده کنند، که جا دارد مسئولین استانی طی 
نامه ها و مذاکره هایی با مســئولین کشوری این 
مشکل اصلی و بزرگ صنعت چاپ را هر چه سریع تر 
حل کنند، وگرنه اشخاص جدید نمی توانند وارد 
این عرصه شوند و روز به روز باعث کوچک تر شدن 

این صنعت خواهد شد.

 نوسازی ناوگان صنعت چاپ
 باید یک اولویت باشد

وی افــزود: شــخصی که یک واحــد چاپی 
کوچک را بدون هیچ حمایــت دولتی با حداقل 
ســرمایه شــخصی ۲ میلیارد تومانی تأسیس 
می کند، بعد از گذشــت حداقل ۵ ســال نیاز به 
به روزرسانی دستگاه ها دارد، که برای این منظور 
باید حمایت های دولتی را داشته باشند. ما در حال 
حاضر در بعضی از چاپخانه ها دستگاه هایی که از 
سال های ۱۳۵۰، ۱۳6۰ و ۱۳۷۰ مانده اند، داریم 
که نتوانسته اند دستگاه ها را به روز کنند هستند اما 
با همه این مشکالت در حال فعالیت هستند و ما 
برای رسیدن به جایگاه واقعی صنعت چاپ نیاز به 
به روزرسانی این ماشین آالت از رده خارج را داریم 
که این مهم با حمایت دستگاه های ذی ربط صورت 

خواهد گرفت.
رشنو افزود: همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد 
وجود اتحادیه های استانی برای تمام استان ها یک 
ضرورت است و هیأت عالی نظارت باید مصوباتی 
مبنی بر تشــکیل این اتحادیه ها در هر اســتان 
داشته باشــد چرا که افراد ممکن است با توجه به 
مشغله های فراوانی که دارند، دنبال مسئله تشکیل 
اتحادیه نباشــند، چرا که فرایند تشــکیل هم 
فرایندی طوالنی و زمان بر است. ما برای تشکیل 
این اتحادیه در لرستان 6 ماه زمان صرف کردیم؛ اما 

وقتی به صورت مصوبه باشد و کمیسیون نظارت 
جهت تشــکیل این اتحادیه ها وارد عمل شود، 
دیگر با این مســائل روبه رو نخواهیم بود و مهم تر 
از همه وضعیت به هم ریختگی صنعت چاپ مانند 
بسته بندی های جعلی، چاپ های جعلی و ... بهبود 

خواهند یافت.
تاثیر مخرب تحریم ها بر صنعت چاپ

»محمــد جنــت« از فعــاالن صنعت چاپ 
بروجرد هم در گفت وگویی با خبرنگار ایبنا درباره 
چالش های صنعت چاپ بیان کرد: صنعت چاپ 
کشور روزهای خوبی را نمی گذراند، گرانی مواد 
اولیه ناشی از تحریم ها و گرانی کاغذ بر فعالیت های 

ما نیز تأثیر گذاشته است.
این پیشکسوت عرصه چاپ که ۴۵ سال از عمر 
۵۷ ساله خود را به فعالیت در عرصه صنعت چاپ 
مشغول بوده است، در ادامه افزود: فرسودگی ناوگان 
صنعت چاپ از چالش های پیش روی این صنعت 
است؛ در حال حاضر بســیاری از چاپخانه های 
کشور از تکنولوژی های قدیمی و عمدتاً فرسوده 
استفاده می کنند و قدرت به روز آوری دستگاه ها 
با هزینه های سنگین بدون حمایت بخش های 

دولتی وجود ندارد.
وی همچنین مشکالت حاصل از مالیات و بیمه 
و نبود تسهیالت، اجرا نشدن معافیت های مالیاتی  

را از عمده مشکالت این صنف برشمرد.

لزوم اعطای تسهیالت بانکی کم بهره به 
چاپخانه داران

جنت افزود: مشکالت عدیده، باعث شده روز 
به روز از تعداد کارگران ما کاسته شود و انگیزه مان 
را برای ادامه فعالیت چندین ساله را دست بدهیم، 
لذا از مسئولین کشوری و اســتانی تقاضا داریم 
جهت رفع مشکالت چاپخانه های کشور و استان 
راهکارهایی مانند اعطای تسهیالت بانکی کم بهره 
و کمک به رفع مشــکالت ساختاری را که بیشتر 
چاپخانه های به نوعی با آنها درگیر هســتند، در 

نظر بگیرند.
  نوسانات شدید قیمت کاغذ، 

چالش  مهم صنعت چاپ
کارشــناس چاپ اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی لرستان نیز درباره مشکالت پیش گفته 
و راهکارهای رفع آنهــا گفت: با عنایت به اینکه 
صنعت چاپ در جهان جزو سومین صنایع مادر 
و اثرگذار فرهنگی و تجــاری بوده و باال و پایین 
شدن قیمت اقالم مصرفی از جمله کاغذ و مرکب 
و ماشین آالت صنعت چاپ از تعویض قطعات 
گرفته تا خرید کلی ماشین ها، تأثیر بسزایی در 
رشد یا سکون این صنعت داشته است، استان 
لرستان نیز به دور از این چالش های نفس گیر 

نبوده است.
حمید گودرزی مهر، با اشاره به اینکه جمع 
توان چاپی اســتان در مجموع تا نیمه اول سال 
۱۴۰۰، ۲۲۱ ورق بوده است افزود: تالشگران 
این صنعت چشم امید به مســئولین دارند که 
با اعطای تســهیالت کم بهره و زماندار نسبت 
به تجهیز و به روزرســانی ماشین آالت خود در 

جهت هر چه بهتر خدمات اقدام کنند. 
به گفته وی، باال و پایین شــدن و نوسانات 
شــدید قیمت کاغذ، مرکب و مواد مصرفی در 
بازار از چالش های مهم این صنعت اســت که 
دســت اندرکاران آن امید دارند یا نســبت به 
کنترل بیشــتر قیمت ها مسئولین چاره جویی 
کنند؛ یا نســبت به قرار دادن ســهمیه ها در 
 قالــب کاغــذ، زینــک و ... حمایت هایــی 

به عمل آوردند. 

جمع توان چاپی لرستان 221 ورق است

صنعت چاپ، معلق بین دو وزارتخانه

گزارشاستانی

چنگیز َشهَوق، عالقه ای 
به جریان هویت جوی 

دوره خودش نداشت. او 
بر خالف مسیر هنرمندان 
مکتب سقاخانه و نقاشان 
قهوه خانه ای که دغدغه 

هویت داشتند به تجدد و 
نمایش تجددطلبی عالقه 

داشت. به همین منظور آثار 
این هنرمند به معنای مطلق 

مدرن بودند
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