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«ایوب خان» سر از دریاچه چیتگر
درآورد

امیر دژاکام از اجــرای نمایش محیطی «ایــوب خان» در
فضاهای بیرونی مختلف از جمله کنــار دریاچه چیتگر و پارک
نهجالبالغه خبر داد و یادآور شد اجرای این اثر نمایشی نیازمند
بهداشت صوتی و فضایی آرام است.
امیر دژاکام نویسنده و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش
«ایوب خان» گفت :با وضعیتی که برای تئاتــر به وجود آمده و
شرایطی که همه ما را درگیر کرده اســت چارهای نداریم و باید
صبر کنیم تا این وضعیت به پایان برسد .با وجودی که میدانیم
هیچ چیز جــای اجرای زنــده تئاتر را نمیگیرد امــا معتقدم تا
زمانیکه واکسن کرونا تولید نشده و به دست مردم نرسیده است
نمیتوان به سراغ تئاتر و سینما رفت.
وی ادامــه داد :در این میــان نمایش «ایوب خــان» نیز به
سرنوشت تئاترهای دیگر دچار شد البته این نمایش قابلیت این
را داشت که شرایط اجرایی متفاوتی را تجربه کند و میتوانست
در این دوران اجرا برود که این امکان هم برایش فراهم شــد .این
اثر نمایشــی در فضای باز مجموعه فرهنگی تاریخی ســعدآباد
کنار ایوان عطار اجرا شد و خوشــبختانه با وجودی که به دلیل
شرایط کرونا پذیرای بیشتر از  ۴۰تماشاگر نبودیم ،کار با استقبال
مخاطبان نیز روبهرو شــد .در حال حاضر نیز صحبتهایی برای
اجرای نمایش در دریاچه چیتگر شده است که توافقهای اولیه
انجام گرفته و قرار است  ۱۰اجرا نیز کنار دریاچه داشته باشیم.
دژاکام درباره زمان اجرای نمایش بیان کرد :به محض اینکه
ســتاد ملی مقابله با کرونا اجازه تجمع تا  ۴۰نفر را بدهد «ایوب
خان» با رعایت کامــل پروتکلهای بهداشــتی و فاصلهگذاری
اجتماعی در فضای باز به صحنه میرود .این نمایش ،تئاتر بیرونی
است نه تئاتر خیابانی به همین دلیل برای اجرا احتیاج به فضایی
امن و محیطی آرام و ســاکت دارد .همچنین با مسئول فرهنگی
منطقه  ۲۲تهران نیز صحبتهایی صورت گرفته که بتوانیم در
باغ «راز هستی» نیز اجرا داشته باشیم .بوستان «نهجالبالغه»
و «آبشــار تهران» نیز از دیگر مکانهای مورد نظر برای اجرای
«ایوب خان» هستند .تالشم این است که نمایشی در مکانهایی
که چشمانداز ویژهای دارند به صحنه برود.
کارگردان نمایــش «پنجــرهای رو به آســمان» در پایان
درباره داســتان نمایش عنوان کرد :نمایش در اواخر دهه  ۴۰و
اوایــل  ۵۰میگذرد و ماجــرای زنی را روایت میکنــد که قرار
اســت همســرش که چند مامور ژاندارمری را زده است ،اعدام
کنند .ایــن زن از گلبافت آمــده جلو خانه ایوب خــان که فرد
ورزشکار و خیری اســت تا با کمک او برای شــوهرش پول دیه
جمع کند و او را از اعدام نجات دهد .اما ماجرا از این قرار اســت
که ایوب خان ســه روز است پیدایش نیســت و حاال همه مردم
از جمله امیر پســر کوچک ایــوب خان به دنبــال او میگردند
که در این مســیر ســراغ هرکس که میروند داستان خودش را
هم روایت میکند. . .

دبیر انجمن نویسندگان کانون معرفی شد

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان
با صدور حکمی عبــاس جهانگیریان را بهعنــوان دبیر انجم 
ن
نویسندگان نوجوان کانون منصوب کرد.
محمدرضا زمردیان ،معاون فرهنگــی کانون ،در این حکم با
تأکید بر اینکه یکی از اهداف مهم کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان توجه و تمرکز بر شناســایی استعدادهای فرهنگی،
هنری و ادبی و ایجاد بستر مناســب برای رشد و پرورش فکری
و تخصصی آنها اســت نوشته اســت« :از همین رو انجمنهای
تخصصی کانــون به منظور تحقــق این هدف مهم تشــکیل و
تأسیس شدهاند»
او اظهار امیدواری کرده اســت که دبیر انجمن نویسندگان
نوجوان با استفاده از دانش و تجربیات گذشت ه خود ،بهرهگیری
از خــرد جمعــی و توانایــی متخصصــان کانــون و شــورای
سیاستگذاری انجمن در راستای وظایف محوله و تربیت نسل
جدیدی از هنرمندان متعهد ،ارزشی و اخالقمدار موفق و موید
باشد.
زمردیان از دبیر انجمن نویسندگان نوجوان کانون خواسته
اســت تا نســبت به برنامهریزی محتوایی برای رشــد و ارتقای
توانمندی مربیان کانون ،شناســایی و جــذب اعضای نوجوان
مستعد از سوی انجمن در سراسر کشــور ،ایجاد زمینه مناسب
برای آموزش و پرورش نویســندگان نوجــوان و هدایت آنها در
مسیر تولید آثار فاخر ،فراهم کردن زمینه ارتباط مربیان و اعضا
با چهرههای شاخص داستان کشــور و تبادل تجربیات و دانش،
برنامهریزی مناســب برای ســیر مطالعاتی مربیــان و اعضای
انجمنها و معرفی چهرههای شــاخصانجمنهای کشــور به
جامعه ادبیات و داستان کشور قدم بردارد و تالش کند تا انجمن
نویســندگان نوجوان فضایی امیدآفرین ،خالق و نوآور در حوزه
ادبیات و داستان کشور داشته باشد.
عباس جهانگیریــان نویســنده کتاب کــودک و نوجوان،
نمایشنامهنویس ،فیلمنامهنویس و پژوهشگر است.
پیش از ایــن« ،انجمن نویســندگان نوجــوان» در قالب
«انجمن ادبی» کانون پرورش فکری فعالیت میکرد.

فرهنگوهنر
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واکنش بازیگر
سرشناس
مصری به حذف
فلسطین از
نقشههای گوگل

»

شریهان ،هنرمند مصری که همواره نسبت به تغییر و تحوالت سرزمینهای اسالمی واکنش نشان داده است،
در اعتراض به اقدام گوگل مبنی بر حذف نامهای کرانه باختری و غزه از نقشــههایش ،اخیرا ً تصویری از نقشــه
کشور فلسطین را در صفحه شخصیاش منتشر کرده اســت .شریهان با انتشار تصویری از نقشه کشور فلسطین
در اینستاگرامش ،نوشته است« :سالم بر سرزمینی که برای صلح آفریده شد اما هرگز روی صلح را به خود ندید.
سالم بر فلسطین ».شــرکت گوگل پیش از این هم در ســالهای  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۶اقدام به حذف نام فلسطین از
نقشههای خود کرده بود ،اما به دنبال اعتراض گسترده و شدید کاربران ،اقدام به عقبنشینی کرد .رسانهها۲۶ ،
تیر ،از حذف مجدد نام فلسطین از نقشههای جهانی اپل و گوگل خبر دادند .اما این شرکت ،در اقدامی عجیب با
ن کار مدعی شد که نام فلسطین اص ً
ال در نقشههای این شرکت وجود نداشته است.
تکرار ای 

خبر

روایت احمدرضا احمدی از یک عمر دوستی با خالق «قیصر»

او گاهی «مسعود کیمیایی» است

احمدرضا احمدی طی یادداشــتی نوشــت :جوانی ما به یقین و
بیشک اندوهبارترین روزهای عمر ما بود .عمر من و او مشترک شده
بود .گاهی یک پیراهن را با هم به تن میکردیم .اما عجب آن بود که
همان «اندک زندگی اندوهبار» مایه و ســرمایه قلب مجروح او بود.
در روزهای سرگردانی دهلیزهای ناامیدی و بیکسی کمکم آموخته
بودیم که روزها در یک قهوهخانه مرده در میدان ژاله جمع شویم و در
خلسه ناامیدی آمیخته به رؤیا تسلیم روز شویم.
گاهی شعله کوچکی از لبخندی از پنجرهای در کوچهای بنبست
اما مملو از اقاقیا ما را به آتش میکشــید اما این حریق عمر کوتاهی
داشت .ما رهایی از خویشــتن و روزها را نداشتیم .دیگر رؤیای بزرگ
او «سینما» بود .رؤیایی که آنقدر واقعی شده بود و وسعت یافته بود
که در سایه مبهم آن ،روز و شب را طی میکرد .یک بار در آن روزهای
سرگردانی و پرســههای ابدی در خیابانهای تهران به من گفته بود:
«کلید این سینما در دستان من است ،روزی خواهی دید ».هیچکس
بهتر از او نمیدانست که این حرف گزافه نیست .آن غروب پاییزی که
صدای برگها سبب میشد تا آواز بیکران پرندگان را گم کنیم ،پایان
یافت اما ما در خلسه کالم او گم بودیم .همچنان یک ه وتنها بود .شاید
سخن او را به گزافه گرفتم اما فیلم «قیصر»« ،گوزنها»« ،غزل» و
دیگر آثار او در روزگارهای دیگر نشان داد که سخنش به گزافه نبود.
هنگاهی که فیلم «قیصر» را ساخت  ۲۲ســال بیشتر نداشت .همه
فقط لحظه خلق «قیصر» را بر پرده دیدند .ســالهای نوجوانی را در
اشراق و الهام و تنهایی طی کرده بود .سکوت و خاموشی آن روزگارش
فاش نبود که در زیر آن چهره آرام و آن منش گم در رنج ،چه مالل و
برهوتی از خستگی خفته است.
موفقیت فیلــم «قیصر» ایمان فرســودهاش را التیام بخشــید.
روزهای فخرآمیز و غرورآفرینی بود ،امــا او همچنان تنها بود .دردها
و رنجهای نوجوانی چنان در او شــکفته شــد که او همیشــه کاتب
دلآویزتریــن گفتارهای فیلم در ســینمای ما گشــت .گفتارهای
فیلمهای او از صافی مصیبتها و غمهای انســانی گذشت و در اوهام
مردمان ما خانه کرد .من چنان ایمان و مصیبتی را در دیگران ندیدم.
با کهربــای خیرهکننده هــوش بهدنبال کاســههای چینی مرغی،
اللههای قدیمی ،ترمه و دیگر ابزارها نرفت که میخواهد فیلم ایرانی

بسازد .بهدنبال رؤیای آن آدمها رفت که سر آشتی ندارند .زندگی را
دریغ آرزوها میدانند و ســرانجام ایستاده میمیرند .چگونه میتوان
باور کرد کــه روزی او از کار بماند و کشــتی او در گل بماند؟ من که
آن روزها را باور نــدارم .چگونه باید باور کرد که پــس از نمایش هر
فیلم منتقدین سینما او را تا قبرســتان تشییع میکنند و به خانه باز
میگردانند که او پایان یافت.
اما تشییعکنندگان از این معنی غافل هستند که او از ناامیدی و
مخمصهها و ســرگردانی روح آدمی به امید و خلق رسیده است و اگر
هزاران فیلم دیگر هم بسازد ،سخن از مرگ و تنهایی و تباهی انسان
است .این تکرار نیست ،این تکرار مخمصه انسانی است که در فراسوی
وحشت و تهی بودن و تنهایی محکوم است که باز قدم بردارد ،روز را
شب کند ،نان را گرم کند ،کیمیایی میداند که پاداش انسان پس از

کاوشها ،پس از خالصی از سراب و تهی ،پس از دیدار باران و برف و
گرمینان ،مرگ است .گاهی به عمرش فکر میکنم که چگونه با همه
شهرتش ناشناخته و گمنام مانده است .کسی چون او به چنان غنای
روحی رســیده که از همه ستایشها و دشــنامها ،معجزهآسا رهایی
یافته است.
این پهناوری روحی را در این معنی باید جســت و جو کرد که او
مسلح به رؤیایی مقدس است رؤیایی که همسایه ایمان است .گاهی
آرزو دارم رؤیا ،خواب ،تخیل و نان را با مسعود کیمیایی تقسیم کنم.
میگویم گاهی چون او گاهی «مســعود کیمیایی» اســت .همیشه
خواســتهام رؤیا ،تخیل و نان را با کسانی تقســیم کنم که با سخن
بیآالیش به خلق کــردن و مرحلهای از آرامش رســیدهاند که قادر
هستند خویش را قربانی کنند .قربانی زیانهای روز و زندگی ،قربانی
فرورفتن تا عمق آبهایی که تیره و تار هستند؛ هنگامی که قربانی از
عمق این آبها به زمین بازمیگردد مطهر و پایدار است.
در این عمر مــن بارها او را دیــدهام که به عمق مرداب ســاکن
فرورفته اســت؛ جامه او آلوده اما تن مطهر مانــده و با تن مطهر چه
فاخر و مجلل در نور صبحگاهی سیبی را که از عمق مرداب آورده به
ما تعارف کرده است .آن هنگام که انسان در آفرینش «خلق محض»
است پاداش نمیخواهد .پاداش در ناممکنهاست که ممکن میشود.
پس از هر خلقی انســان باید در ناممکنها ســقوط کند و همیشه از
سقوط به عروج رفتن نیســت .کیمیایی در همه عمر در نوسان این
سقوط و عروج بوده است .در این نوســان ابدی همه عمر آواره بودن
از خویــش ،از خویش جال کردن این موهبت را به همراه داشــته که
شجاعت یابد و بر چهره خویش و آثارش نقاب نگذارد؛ چنان بینقاب
که حتی میتوان او را در تاریکی شناخت ،اگرچه عطیه این آوارگی،
زبانی تلخ در آثارش فراهم آورده اســت اما من ایــن زبان تلخ و فاخر
را به زبانهایی که دروغ میآفرینند و امیــد کاذب میدهند ترجیح
میدهم .چه انسان بیاخطار و بیتلخی در مکانهایی پناه میگیرد
که نه با طوفان که با بادی آرام آن مکانها فرومیریزد و انسان همیشه
از ناامیدی شگفت به امید واقعی میرسد« .مسعود کیمیایی» خوب
این مکانها را میشناســد و شــاید دلیل بقا و زنده ماندن او در این
حدیث است .من اطمینان دارم.

غرامت سنگینی که رسانههای آمریکایی به یک نوجوان میپردازند

بهای دروغ!

وارونه جلوه دادن حقیقــت ،افترا و بیتوجهی
به اصل دقت و صحت در انتشار اخبار ،رسانههایی
چون «ســیانان» و «واشــنگتن پســت» را به
پرداخــت غرامت چنــد میلیــون دالری به یک
نوجوان آمریکایی واداشت .رسانهها نقش مهمی
در شــکل دادن به افکار عمومی دارنــد .با وجود
اهمیت اصولــی چون صحــت ،دقــت و رعایت
بیطرفی در مخابــره اخبار ،رســانههای خبری
قدرت آن را دارند تا متناســب با سیاســتهای
مجموعه خود حقیقت یک رویــداد را وارونه جلوه
دهند.
از مهمتریــن نمونههای این امــر میتوان به
ماجرای ویدئویی اشــاره کرد که ســال گذشته از

رویارویی یک دانشآموز آمریکایــی با یک فعال
سرخپوست منتشر شــد و بازتاب گستردهای در
رســانههای این کشــور داشــت .در این ویدئو به
نظر میرســد نیکوالس ســندمن (Nicholas
 )Sandmannشانزدهســاله بــا لبخنــدی
تمســخرآمیز رودرروی نیتن فیلیپس میانســال
ایســتاده که بر طبل اعتراض خود میکوبد .این
ویدئو پربازدید روز  ۱۹ژانویه ســال  ۲۰۱۹گرفته
شد که سندمن با کالهی با شعار «عظمت آمریکا
را برگردان» منسوب به ترامپ با همکالسیهایش
در تجمع ســاالنه مخالفت با سقط جنین شرکت
کرده بود .فیلیپس نیز یکی از شــرکتکنندگان
راهپیمایــی بومیان آمریــکا بود کــه همان روز

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک خوزستان

بسمه تعالی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  99/3/19-139960317001000379هیــات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد
ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای علــی چنانه فرزند
عبدالرضا بشماره شناسنامه  19129صادره از اهواز به شماره ملی  1750675021نسبت
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  317/60متر مربع در قسمتی از پالک 58/ 25
بخش  9اهواز خریداری شده موضوع سهام شماره  2025کوی باغات شاه سهمی شاهرخ
کیوان فرزند مرتضی ( مالک رسمی ) که به متقاضی انتقال یافته  ،محرز گردیده است.لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود در صورتیکه
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
 ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض  ،داد خواست خود را به مرجع قضائی تقدیم
نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد بود.
اکبر افشین
رئیس اداره ثبت اسناد
تاریخانتشارنوبتاول99/4/23:
تاریخانتشارنوبتدوم99/5/8:
و امالک ناحیه یک اهواز
شماره مجوز  5/586:م /الف

در نزدیکــی یادبود لینکلن در شــهر واشــنگتن
برگزار شد .شبکه انبیســی NBC/این خبر را
آنطور پوشش داد که انگار سندمن راه فیلیپیس
را ســد کرده و در جریان رودررویی که داشــتند
اجازه عقب رفتن را به او نداده بود .انتشار این ویدئو
خشــم کاربران در فضای مجــازی را برانگیخت.
بسیاری کاربران این طور تعبیر کردند که سندمن
و دوستانش دور فییلیپس جمع شده و او را مسخره
میکنند .اما نســخه طوالنیتر این ویدئو نشــان
میدهد فیلیپس کسی بود که به سندمن نزدیک
شــد و این دانشآموز تماممدت بدون حرکت در
جای خود ایســتاده بود .واقعیت ماجرا این بود که
همراهان فیلیپس کســانی بودند که درگیری با
دانشآموزان دبیرســتانی را آغاز کــرده و به آنها
توهین و آنها را تمسخر کردند.
وقتی یک دانشآموز از ســی .ان .ان
شکایتمیکند
این ماجرا سندمن را برآن داشــت تا به دلیل
افترا و نشــر اکاذیب از رســانههای بزرگ خبری
شکایت کند .این دانشآموز آمریکایی سال گذشته
به دلیل ضربه عاطفی که پوشــش غیرواقعی این

خبر به خود و خانوادهاش وارد کرده بود از شــبکه
ســیانان به دادگاه فدرال کنتاکی شکایت کرد.
در متن این دادخواســت آمده بود سیانان چهار
مرتبه در متهم ساختن سندمن و همکالسیهای
وی بــه رفتار نژادپرســتانه خبر جعلــی پخش و
 ۹مقاله در این باره منتشــر کرده است .این شبکه
آمریکایی ژانویه ســال ( ۲۰۱۹دی-بهمن  )۹۷با
درخواســت پرداخت غرامت چند میلیون دالری
این خانواده موافقــت کرد و بــا پرداخت مبلغی
نامشخص به این دعوای حقوقی پایان داد .خانواده
ســندمن عالوه بر سیانان از واشــنگتن پست،
ایبیسی ،سیبیاس ،انبیسی ،نیویورک تایمز
و چند شــبکه خبری دیگر نیز به خاطر افترازنی
و وارونــه جلــوه دادن حقیقت ،شــکایت کردند.
در جدیدترین اخبار درباره ایــن پرونده ،روزنامه
واشنگتن پست هفته گذشته با خانواده سندمن به
توافق رسید .کریستین کوراتی کلی (Kristine
 )Coratti Kellyســخنگوی ایــن روزنامــه
آمریکایی ضمن اعالم این خبر گفت :خرسندیم که
درباره مطالبات مطرح شده در این دادخواست به
توافقی دوطرفه دست یافتیم.

»

واکسن کرونا را در تلویزیون میسازند!

شبکه اچبیاو سفارش ساخت ســریالی درباره ساخته شدن
واکسن کووید  ۱۹را به آدام مککی داده است.
اچبی او قصد دارد درامی درباره ســاخته شدن واکسن کرونا
بســازد .آدام مک کی بهعنوان تهیهکننده اجرایــی این پروژه
انتخاب شده است.
این ســریال کوتاه با اقتباس از کتابی با عنوان «نخســتین
شات» نوشته برندان بو ِرل ساخته میشــد .این کتاب داستان
رقابت جهانی برای ساخت واکسن ویروس کرونا را روایت میکند
و درباره کمپانیها و چهرههای دنیای دارو و دانشــمندان است
که در عین حال بــا چالشهایی در دنیای سیاســت و ایمنی و
دسترسیها نیز همراه اســت .در حالی که مککی تهیهکننده
اجرایی این ســریال خواهد بود ،بورل نیز با همین عنوان وی را
همراهی میکند .مک کی شرکت «هایپرآبجکت» را سال پیش
برای تولید فیلم تأسیس کرد و اکنون با همین کمپانی با اچبیاو
همکاری میکند .او همان زمان یک قرارداد  ۵ســاله با اچبیاو
برای همکاری امضا کــرد .وی اکنون چندین پــروژه برای این
شبکه در دست ساخت دارد که سریالی درباره تیم لسآنجلس
لیکرز در دهه  ،۱۹۸۰ســریالی درباره جفری اپستین و سریالی
اقتباســی از فیلم «انگل» یا «پارازیت» از جمله آنهاست .وی
همچنین در حال تهیه کردن یک ســریال درباره تغییرات آب و
هوایی برای اچبیاو مکس است.

نامزدهای جایزه بوکر  ۲۰۲۰معرفی شدند

فهرســت بلند نامزدهای دریافت جایزه معتبر ادبی «بوکر»
معرفی شدند .در این فهرســت آثاری از نویسندههای مشهور از
جمله هیالری منتل به چشــم میخورند .کتابهای حاضر در
فهرست بلند جایزه «بوکر» از میان  ۱۶۲کتاب انتخاب شدهاند.
یکی از ویژگیهای فهرســت نامزدهای امســال حضور پررنگ
نویسندگان جدید اســت .از میان  ۱۳اثر حاضر در این فهرست
 ۸اثر مربوط به نویسندگان کتاب اولی اســت .البته چهرههای
مشهوری مثل هیالری منتل نویسنده برنده بوکر کتاب «تاالر
گرگها» و آن تایلر نویســنده آمریکایی برنــده جایزه پولیتزر
هم در این رقابت حضــور دارند .نامزدهای نهایــی «بوکر» که
شامل  ۶کتاب اســت ،در نهایت از میان آثار فهرست بلند در ماه
سپتامبر انتخاب خواهند شد .سال گذشته جایزه بوکر به صورت
مشترک به مارگارت اتوود کانادایی و برناردین اواریستو نویسنده
انگلیسی اهدا شد.

کاهش  ۱۵هزار تومانی قیمت کاغذ
تحریر در بازار

قیمت کاغذ تحریر در بازار با کاهش  ۱۵هزار تومانی قیمت
روبهرو شد .قیمت کاغذ در بازار آزاد روز ،سهشنبه  ۷مرداده ماه،
با  ۱۵هزار تومان کاهش نســبت به قیمت اواخر هفته گذشته
مواجه است .بر این اساس هر بند کاغذ چاپ و تحریر  ۷۰گرمی
با اندازه  ۷۰در  ۱۰۰به قمیت  ۳۸۵هزار تومان معامله شده است.
بر خالف انــواع کاغذهای تحریر که با کاهش قیمت نســبت به
هفته گذشته مواجه شــدهاند ،کاغذ روزنامه با اندکی افزایش به
کیلویی  ۱۳هزار و  ۵۰۰تومان رسیده است .مقوای پشت سفید
و پشــت طوســی نیز با افزایش قیمت مواجه بوده و به کیلویی
 ۲۰تا  ۲۴هزار تومان رسیده اســت .کاغذ آ ۴و کاغذ بالکی نیز با
افزایش قیمت مواجه شدهاند .کاغذ بالکی که این روزها از جمله
کاغذهای محبوب بازار برای انتشــار کتاب به شمار میرود ،هر
بند  ۷۰در  ۱۰۰آن  ۳۱۳هزار تومان و هر بند  ۶۰در  ۹۰آن ۲۵۰
هزار تومان قیمتگذاری شده است.
این افزایش و کاهش قیمت کاغذ در بازار در حالی رخ داده که
بازار با رکود همراه است و عدهای همین رکود را علت اصلی عدم
افزایشهای ناگهانی در بازار کاغذ میدانند.
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