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صبا

بازدید از انبار
کتابهایقاچاقکشفشده
خبرنگاران حوزه کتاب از انبار کتابهای قاچاق
کشفشده شامل بیش از ۵۰۰هزار جلد کتاب
دیدن کردند .این کتابها که بهصورت غیرقانونی
چاپ شــده شــامل کتابهای بــدون مجوز و
کتابهای پرفروش ناشران مختلف هستند که در
جریان کشف انبارهای کتابهای قاچاق در تهران
جمعآوری شدهاند .این انبار کتابهای قاچاق
کشفشــده با متراژ  ۱۱۲۰مترمربع در اطراف
تهران قرار دارد .در بازدیــد از این انبار ،اعضای
کارگروه صیانــت از حقوق ناشــران ،مؤلفان و
مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران،
هومان حسنپور ،رئیس اتحادیه ،وکیل پرونده
و تعدادی از ناشران حضور داشتند .میرجاللی؛
دبیر کارگروه صیانت از حقوق ناشران ،مولفان و
مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران،
با ارائه توضیحاتی درباره شکلگیری این کارگروه
گفت :این کارگروه مدت زیادی است که شکل
گرفته اما درگیر بروکراســی و در حد برگزاری
جلسه بود و مدتی طول کشــید تا این موضوع
عملیاتی شود .سال گذشته آقای آموزگار؛ رئیس
وقت اتحادیه ،جلساتی را با مسئوالن قضایی و
انتظامی داشت که روزنهای برای پیگیری موضوع
قاچاق کتاب به وجود آمد .او افزود :از اردیبهشت
امســال پرونده قاچاق کتاب بهصورت عملیاتی
پیگیری شد .کتابهایی که در این فضا میبینید
یکدهم آنچه در چرخه نشــر اتفاق میافتد،
نیســت .موضوع قاچاق کتاب در سطح کشور
فراوانی بسیاری دارد.
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افزایش قیمت زینک تا 400درصد

غالمرضاشجاع؛مدیرعاملشركتتعاونيليتوگرافانايران،عنوانکرد:درگذشتهمتاسفانهزینکدراولویتکاالهایاساسینبود
ولیباحمایتوزیرفرهنگوارشاداسالمیومعاونفرهنگیاینوزارتخانهتوانستیمزینکرادرفهرستکاالهایاساسیببریم.

به منظور حل مشکل به وجود آمده ارز دولتی برای واردات زینک در اختیار تعاونی لیتوگرافان و ديگر واردكنندگاني كه سابقه واردات
داشتهاند قرار داده شده است.
به گزارش خبرگزاری ایبنا ،وی ادامه داد :زینک کاالی مهم و استراتژیکی در صنعت چاپ و نشر و مطبوعات کشور به شمار میآید و حتی
میتوان گفت که از کاغذ هم اهمیت بیشتری دارد ،زیرا در داخل کشور مقدار كمي کاغذ تولید میشود و حتی میتوان از کشورهای
همسایه هم تامین کرد اما در داخل کشور زینک تولیدی نداریم ،کشورهای اطراف ما نیز تولیدکننده زینک نیستند.
شجاع با بیان اینکه بیش از 85درصد مکتوبات و کارهای چاپی نیازمند زینک افست هستند ،گفت :اگر همه تهران هم انبار کاغذ باشد
و مشکلی در تامین آن وجود نداشته باشد اگر زینک در کشور نباشد تمام این کاغذها بدون استفاده میشوند و به همین دلیل تامین
زینک مورد نیاز صنف ،اهمیت ویژهای دارد.
وی تاکید کرد :شرکت تعاونی لیتوگرافان از مردادماه امسال پروفرما آماده کرده بود و جنس نیز از سوی تولیدکننده چینی به گمرک
ارسال شده بود اما ازآنجاییکه نتوانستیم به چین ارز بفرستیم ،محموله  75روز در بندرعباس ماند و چینیها جنسشان را پس گرفتند
و به دوبی فروختند.
شجاع با بیان اینکه در سال حدود سهمیلیون مترمربع زینک در کشور مصرف میشود ،گفت :دو ماه است که 300هزار مترمربع زینک
ت سفارش شده است و برای بهرهمندی این کاال از ارز دولتی موضوع در کارگروه زینک که
که یکدهم مصرف یکسال کشور است ثب 
زیرمجموعه کارگروه کاغذ است مطرح شد و طبق دستور هیات دولت زینک به گروه یک منتقل شد و توانستیم از ارز دولتی استفاده
کنیم.
وی یادآور شد :زمانی که زینک به فهرست کاالی اولیه رفت اقدامات خود را براي واردات زینک آغاز کردیم و اکنون بیش از یک ماه است
که بانك مركزي پروفرماهاي تعاوني ليتوگرافان ايران را تاييد و به بانك عامل اعالم كرده است .در کل میتوان گفت که همه کارهای
ضروری انجام شده است و هر زمان که بانک مرکزی پول را به خارج از کشور ارسال کند زینک به کشور وارد میشود.
وی با بیان اینکه قيمت زينك را سازمان حمايت از مصرفكنندگان تعيين ميكند ،توضیح داد :این زینکها با نظارت و دستور وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری تعاونی ليتوگرافان توزیع خواهند
شد و شرکت ما و واردکنندگان دیگر تعهد محضری به ارشاد دادهایم
که بدون اجازه ارشاد هیچ زینک و کاغذی فروخته نشود.
شجاع همچنین از گرانی  350تا 400درصدی زینک سخن گفت
و افزود :اگر زمینهای فراهم شــود که فهرست زینک دولتی تا آخر
بهمنماه ارسال شود میتوانیم به ليتوگرافان ،مطبوعات و ناشران
قول بدهیم که فروردینماه سال آینده زینک با قیمت مناسب توزیع
خواهد شد و اولویت با کسانی است که این زينك را پیشخرید کرده
باشند و بعيد ميدانم به كســاني كه پيشخريد ندارند زينك داده
شود.

تهیهکنندگانازاکراناستانیفجر
مترضرشدند
سیدضیاء هاشمی؛ دبیر شورایعالی تهیهکنندگان،
ضمن اشاره به جزییات قرارداد این شورا با جشنواره
فیلم فجر جهــت نمایش فیلمهای ایــن دوره در
یوهفتمین
شهرستانها گفت :اکران فیلمهای س 
جشــنواره فیلم فجــر در شهرســتانها ،زیرنظر
شورایعالی تهیهکنندگان صورت گرفته و کنترل
الزم از سوی نمایندگان این شورا در این زمینه وجود
داشته است .همچنین در صورت درخواست نمایش
فوقالعاده در شهرهای مختلف ،این نمایشها زیر
نظر نمایندگان شورا صورت گرفت.
به گزارش اعتمادآنالین؛ وی بیان کرد :مبلغ قرارداد
اکران فیلمها در شهرستانها نسبت به سالهای
گذشته بســیار کم بود و تهیهکنندگان درنهایت
برای همراهی در جشــن چهلسالگی انقالب این
مبلغ قــرارداد را قبول کردند .دبیر شــورایعالی
تهیهکنندگان با اشاره به مبلغ دورههای قبل نمایش
فیلمهای جشنواره فجر در شهرستانها ،توضیح
داد :در سال ،92قرارداد ســهمیلیارد تومانی برای
نمایش فیلمها در 30استان با وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی بسته بودیم که دومیلیارد و 500میلیون
تومان از این مبلغ به صاحبان فیلمها پرداخت شد.
وی تاکید کرد :در سال ،97بودجه نمایش فیلمها در
شهرستانهایکمیلیاردو600میلیونتوماندرنظر
گرفته شد که این مبلغ باتوجه به تورم موجود اصال
قابل قبول نبود و تهیهکنندگان واقعا برای نمایش
فیلمهای خود در شهرستانها ضرر کردند .هاشمی
در پاسخ به ســوال دیگری درباره طرح مکرر بحث
ورود پولهای مشکوک به سینما در نشستهای
رسانهای فیلمهای حاضر در جشنواره سیوهفتم
ضمن اشاره به اینکه شورایعالی تهیهکنندگان
بارها اعالم کرده که در زمینه ورود پولهای مشکوک
و سرمایهگذاریهایی که منشأ آن مشخص نیست
حساس اســت ،گفت :باید در این زمینه بهصورت
جدی برخورد شود و بیشــک این مسئله توسط
دولت و قوه قضاییه هم دنبال میشود .وی بیان کرد:
در حال حاضر در سینمای ایران شرایطی وجود دارد
که یک نفر وارد میدان تولید میشود و در عرض دو
سال تبدیل به یک سرمایهگذار بزرگ میشود .این
مسئله بهطور جدی در شورایعالی تهیهکنندگان
پیگیری میشود که البته چگونگی برخورد با این
مسئله نیازمند بررسی جزییات است ،چرا که بخشی
از این اتفاقات و ورود پولهای مشکوک به سینما
توسط تهیهکنندگان صورت گرفته است.

