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تلویزیون
آقاخانیبهدنباللوکیشنکردنشین
برای«نون.خ»

تهیهکننده س��ریال «نون.خ» از بازدید س��عید
آقاخان��ی از مناطق کوهس��تانی اس��تانهای
کردستان و کرمانشاه برای انتخاب لوکیشنهای
فصل دوم این س��ریال خبر داد.مهدی فرجی
تهیهکننده س��ریال «نون .خ» که قرار اس��ت
فصل دوم آن به کارگردانی سعید آقاخانی برای
ماه رمضان  ۹۹آماده شود ،درباره وضعیت فعلی
این سریال به مهر بیان کرد :قسمتهای اولیه
سریال «نون .خ» اکنون در حال نگارش است
که قرار اس��ت در  ۲۵قسمت نوشته شود.وی
ادامه داد :این س��ریال ماه رمضان س��ال آینده
روی آنتن شبکه یک میرود و فکر میکنم از
یکی دو هفته دیگر به طور رسمی پیش تولید
این سریال را ش��روع میکنیم.این تهیهکننده
با اش��اره به حضور دیگر بازیگ��ران نیز گفت:
انتخاب بازیگران جدید نیز در دستور کار است
و س��عید آقاخانی کارگردان س��ریال به شکلی
جدی مشغول بررسی ش��رایط تولید است ،او
سفرهایی هم به کردس��تان و کرمانشاه برای
بازبینی لوکیشنها داشته است.فرجی با اشاره به
همکاری استانداری دو استان کردنشین اظهار
کرد :از طرف استانداری کرمانشاه و کردستان
عالقمندیهای��ی برای تولید این س��ریال در
کوهستانهای مناطق کردنشین وجود دارد و
حتم ًا امس��ال بخش مهمی از سریال را در این
استانها تولید خواهیم کرد و بیشتر از ظرفیت
جغرافیایی این اس��تانها استفاده خواهیم کرد.
تهیه کننده «نون .خ» درباره ترکیب بازیگران
این فصل از س��ریال نیز گفت :ما همچنان از
بازیگران و هنرمندان بومی استفاده میکنیم،
ترکیب اصلی بازیگران تغییر نخواهد کرد ولی
بازیگران جدیدی به س��ریال اضافه میشوند.
فصل اول س��ریال «ن��ون .خ» ب��ا محوریت
شخصیتهای کرد نوروز امسال از شبکه یک
سیما روی آنتن رفت.در این سریال بازیگرانی
از جمله سعید آقاخانی ،حمیدرضا آذرنگ ،علی
صادقی ،هوم��ن حاجی عبداللهی ،نعیمه نظام
دوست ،س��یروس میمنت ،شیدا یوسفی ،صبا
ایزدپن��اه ،هدی��ه بازوند و… ب��ه ایفای نقش
پرداختند.
«بهروز شعیبی» پیشتولید سریال
خود را در لبنان آغاز کرد

پیشتولید سریال  ۳۰قسمتی بهروز شعیبی در
لبنان آغاز شد .به گزارش فارس ،بهروز شعیبی
کارگ��ردان س��ریال «پرده نش��ین» و محمد
خزاع��ی تهیهکننده فیلم س��ینمایی «به وقت
شام» با یکدیگر برای ساخت سریالی ایرانی ـ
لبنانی همکاری میکنند .در حال حاضر این دو
در لبنان حضور دارند و پیشتولید سریال خود
را آغاز کردهاند.این سریال  ۳۰قسمتی ،داستانی
اجتماعی دارد ک��ه در زمان حال رخ میدهد و
توسط مصطفی رس��تگاری نوشته شده است.
قرار است این سریال ایرانی لبنانی ،در شهرهای
مشهد و تهران و همچنین بیروت مقابل دوربین
برود .در این س��ریال ،بازیگران ایرانی و لبنانی
در کنار یکدیگر حضور دارند.پیشبینیها حاکی
است مهرماه امسال تصویربرداری این سریال
آغاز میش��ود و تا پایان س��ال جاری به پایان
میرسد.س��ریال یادشده به سفارش سیمافیلم
مقابل دوربین میرود و از ش��بکه س��ه سیما
پخش خواهد شد.
حضور«مهیمن» در سریال احمد امینی

بازیگر مجموعه «بیا از گذش��ته حرف بزنیم»
گفت :من تجربه کار با احمد امینی را در گذشته
نیز داشتهام بنابراین با خواندن فیلمنامه سریال
جدی��د این کارگردان و ش��ناختی که از امینی
دارم پیشنهادش را برای بازی در این مجموعه
تلویزیونی پذیرفتم .پوراندخت مهیمن بازیگر
سینما و تلویزون در گفت و گو با میزان پیرامون
حادثهای که در س��ریال «بیا از گذش��ته حرف
بزنیم» با آن مواجه شد ،گفت :هنگام ضبط یکی
از سکانس های «بیا از گذشته حرف بزنیم» در
شهر چالوس دچار صدمه از ناحیه زانو شدم که
بعد از آن عمل جراحی بر روی زانویم انجام شد
و خدا را شکر در حال حاضر در بهبودی کامل
به سر می برم ،اما این حادثه سبب شد تا مدتی
نتوانم به فعالیت بپردازم.وی درباره فعالیت این
روزه��ای خود بیان کرد :بزودی با احمد امینی
کارگ��ردان با تجربه س��ینما و تلویزیون برای
ب��ازی در جدیدتری��ن س��ریال تلویزیونی وی
قرارداد خواهم بست.این بازیگر تلویزیون درباره
دلیل پذیرفتن حضورش در سریال جدید احمد
امینی تصریح کرد :من تجربه کار با امینی را در
گذشته نیز داشتهام بنابراین با خواندن فیلمنامه
س��ریال جدید این کارگردان و شناختی که از
امینی دارم پیش��نهادش را ب��رای بازی در این
مجموعهتلویزیونیپذیرفتم.

جشنهای ادبی در کشور دارای ارزش زیادی نیستند

نویسنده کتاب «دو روایت از یک عکس»
گف��ت :بس��یاری از جوان��ان هس��تند که
موقعیت ،ارتباط و یا س��رمایه کافی را برای
چاپ اثرشان ندارند ،همین باعث می شود
تا این نس��ل نتوانند در هیچ مکانی خود را
محک بزنند .ابراهیم حسنبیگی نویسنده
انقالب��ی در گفتوگو با میزان ،درخصوص
برگزاری تعداد زیادی جش��نهای ادبی در
طی س��ال گفت :متاسفانه جشنهای ادبی

در کشور دارای ارزش بسزایی نیستند زیرا
برای نویس��ندگان اتفاق هیجان انگیزی را
رقم نمیزنند ،به عنوان مثال جوایز مطرح
ادبی جهان به این صورت هستند که وقتی
اثری در آنها برنده می شود عالوه بر افزایش
بسیار زیاد تیراژ در چاپ های بعدی ،خود اثر
در جهان معرفی و ب��ه زبان های مختلف
ترجمه می شود .وی عدم تاثیرگزاری بین
المللی جشنوارههای ادبی کشور را ناراحت

کنن��ده خوان��د و افزود :اکثریت جش��نواره
های فرهنگی کش��ور مخصوص ًا جشنواره
های ادبی ،بس��یار داخلی برگزار می شوند
و به نوعی تاثیر جهانی بس��یار کمی دارند،
جشنواره های داخلی یک مدت زمان خاص
دارن��د که بعد از پایان به مدت یکس��ال به
طور کامل تعطیل ش��ده و هیچ تاثیری بر
بدن��ه فرهنگ نخواهند گذاشت.نویس��نده
کتاب «روایتی س��اده از ماجرایی پیچیده»

در همین راس��تا ادام��ه داد :از نظر من اگر
جشنی ادبی میخواهد تاثیرگذار باشد ،باید
در ابتدا دبیرخانه ساالنه داشته باشد و بعد از
آن هم می بایست با رایزنی های فرهنگی
با کشورهای مختلف باعث بسط و گسترش
ادبیات و فرهنگ داخلی شود .وی پرداختن
جش��نوارههای داخلی به آثار چاپ ش��ده را
اجحاف در حق نس��ل جوان خواند و اذعان
کرد :به صورت معمول اکثریت جش��نواره

موسوی :تهیهکنندگان خارج از ُعرف
در سینما پرداخت نکنند

ه��ای داخلی در ح��وزه ادبیات حول محور
آثاری هس��تند که به چاپ رس��یده باشد،
این اتفاق باعث می ش��ود ما از بسیاری از
استعدادهای داخل کشور که می توانند در
عرصه ادبیات کشف شوند غافل شویم.

ادامه روند کاهش عناوین کتاب در خرداد ماه؛

وضعیت قرمز صنعت نشر جدی گرفته نمیشود

گروه فرهنگ�ی :کاهش تعداد عناوین کتاب
همچنان ادامه دارد اما مسئوالن آژیر قرمز
صنعت نشر را جدی نمی گیرند.
رون��د کاه��ش عناوین کتاب که در س��ال
ج��اری ادام��ه داش��ت ،تغییری نک��رده و
همچنان شاهد کاهش تعداد عناوین کتاب
هس��تیم .در فاصله زمانی خ��رداد تا تیرماه
سال جاری تعداد  ۵۹۹۹عنوان کتاب منتشر
شد که این میزان نسبت به ماه قبل کاهش
یافته و در فاصله زمانی اردیبهشت تا خرداد
ماه س��ال جاری تعداد  ۷۸۱۲عنوان کتاب
منتشر شده بود.بیشترین تعداد عنوان کتابی
که در یک ماهه اخیر منتشر شده در بخش
ادبی��ات و کمترین تع��داد عناوین کتاب در
بخش کلیات بوده اس��ت .البت��ه باید یادآور
ش��د در این مدت تع��داد کتابهای تالیفی
ح��وزه ادبیات بیش��تر از تع��داد کتابهای
ترجم��ه در همی��ن حوزه بود و بیش��تر این
آثار برای نخس��تین بار منتشر شده اند.فارغ
از اینکه در ح��وزه ادبیات در این یک ماهه
اخیر چه اتفاقی روی داده اس��ت ،باید گفت
کاهش تعداد عناوین کتاب میتواند از یک
س��و زنگ خطری برای حوزه نش��ر باشد.
چرا که نش��ان میدهد صاحبان اثر رغبتی
به انتش��ار کت��اب ندارند .ص��دای این آژیر
قرمز از ش��هریور ماه س��ال گذشته بیش از
پیش درآمده است ،اما کسی برای رفع این
مشکل اقدامی جدی نمیکند؛ اقداماتی هم
که برای رونق صنعت نشر انجام میشود یا
به اندازه کافی ثمربخش نیست یا اینکه در
دورههایی متوقف میش��ود مانند اتفاقی که
برای طرح عیدانه کتاب افتاد .امس��ال این
ط��رح که یک طرح حمایتی در حوزه نش��ر
است به دلیل پرداخت نشدن مطالبات طرح
پایی��زه کتاب به کتابفروش��انی که در طرح
شرکت کرده بودند اجرایی نشد.
کاه�ش عناوی�ن کت�اب آغ�ازی ب�رای

حرفهایتر شدن صنعت نشر

کاهش تعداد عناوین کتاب از س��وی دیگر
میتوان��د آغ��ازی برای حرفه ایتر ش��دن
صنعت نشر شود تا ناشر هرکتابی را منتشر

ب��ه  ۳۰۰تا  ۵۰۰جلد رس��یده اس��ت،گفت:
فض��ای مجازی ه��م مزید بر علت ش��ده
اس��ت بطوریکه افراد زی��ادی عالقه دارند
در فضای مجازی کت��اب بخوانند .بهترین
کتابها هم که منتش��ر میشوند به صورت
قاچاق در بازار کتاب عرضه میشود از سوی
دیگر پی دی اف کتابها در دسترس مردم
قرار میگی��رد .تمام این عوام��ل روی کار
ناش��ر تاثیر میگذارد تا تعداد عناوین کتابی
را که منتشر میشود کاهش میدهد.

احتمال خروج ناشران تازه کار از گردونه

صنعت نشر

نکن��د و ناش��ران در تمام حوزهه��ا بیش از
پی��ش حرفهای عم��ل کنند؛ دلی��ل اصلی
چنین وضعیتی اقتصاد نش��ر اس��ت .گرانی
کاغذ چند سالی اس��ت گلوی صنعت نشر
را فشار میدهد و در عمل شاهدیم بسیاری
از ناش��ران کتاب جدید منتش��ر نمیکنند.
کاه��ش تعداد عناوین کت��اب که در نتیجه
وضعیت بد اقتصاد نش��ر ایجاد ش��ده است
نشانه یک بیماری است که به جان صنعت
نشر افتاده است و رهایش نمیکند؛ بیماری
به اس��م رک��ود ،آخرین نفسه��ای صنعت
نش��ر کش��ور را میگیرد .هرچند ناش��رانی
هس��تند که در این فض��ا فعالیت میکنند و
به حیاتش��ان ادامه میدهند اما نمیتوان به
ادامه این مسیر چندان خوشبین بود .زمانی
ناش��ران انگیزه کافی را برای انتشار کتاب
داش��تند اما در حال حاضر تیراژهای  ۳هزار
تایی رویای ناش��ران و مولفان ش��ده است.
کمتر ناش��ری میتواند کتاب ب��ا تیراژ باال
منتش��ر کند و تیراژهای کت��اب به حداکثر
 ۵۰۰جلد رس��یده اند.برخی ناش��ران حتی

ب��رای تجدید چ��اپ کتاب هایش��ان دچار
تردید ش��ده اند که کاهش عناوین کتاب را
در پی خواهد داش��ت؛ اتفاقی تلخ که چرخه
نشر را به حرکت درنمی آورد.صنعت نشر به
یک محرک قوی ت��ری نیاز دارد؛ محرکی
که از اختصاص ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردات
کاغذ مورد نیاز این صنعت قویتر باشد .این
محرک اتفاقی اس��ت که باید در دل جامعه
بیفتد و با دس��تور و بخش��نامه و ابالغهای
دولتی نمیتوان کاری کرد .محرک صنعت
نش��ر ما مخاطبی اس��ت که با کتاب آشتی
میکند و مردمی است که کتاب میخوانند.
تا نیاز به کتابخوانی نیاز و مطالبه اساس��ی
م��ردم در کن��ار مطالب��ات دیگرش��ان قرار
نگیرد آن اتفاقی که شایس��ته صنعت نش��ر
کشور اس��ت روی نمیدهد .نباید فراموش
کنیم در هر ش��غل و حرفهای که هس��تیم
در هر مس��ندی که فعالیت میکنیم بازهم
ب��رای بهبود کارمان ب��ه مطالعه نیاز داریم؛
ای��ن مطالعه اس��ت که میتوان��د دریچه و
دنی��ای جدیدی را به روی م��ا باز کند و به

ما نشان دهد چطور میتوان کیفیت زندگی
را افزایش داد.

مس�ائل اقتص�ادی میزان تولی�د کتاب را

کاهش داد

پروی��ز بیگی حبی��ب آبادی مدیر مس��ئول
انتش��ارات فص��ل پنجم با اش��اره به اینکه
در انتش��ارات فصل پنجم با کاهش عناوین
کتاب روب��ه رو نبودیم ،گفت :حتما عواملی
مانند مسئله اقتصادی جامعه ،قیمت کاغذ
و هزینههای جنبی انتشار کتاب روی میزان
تولید کتاب تاثیر میگذارد .ما دو نوع ناش��ر
داری��م ک��ه تع��دادی از آنها بس��یار فعال
هستند.
وی با بیان اینکه برخی از ناشران  ۳۰سال
سابقه دارند و ناشران فعال با مشکل کاهش
عناوین کتاب روبه رو نیس��تند،گفت :دسته
دوم ناشران بسیار تازه کار هستند که سابقه
زیادی در نشر ندارند اما مشکالت نشر روی
می��زان تولید کتاب این انتش��اراتیها تاثیر
میگذارد.وی با بیان اینکه االن ش��مارگان
کت��اب از  ۳هزار جلدی که در گذش��ته بود

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،مدیر
مس��ئول انتشارات فصل پنجم ادامه داد :در
ادامه روند کنونی بازار نشر ممکن است این
اتفاق بیفتد که ناش��ران تازه کار از گردونه
صنعت نشر خارج شوند امیدوارم این اتفاق
رخ نده��د و با تعطیلی برخی انتش��اراتیها
مواجه نش��ویم .البته این مسئله در صورت
ادامه روال کنونی بازار نش��ر به طور طبیعی
رخ میدهد ناش��ران با توجه به هزینههای
سنگین اجاره بهاء نمیتوانند فعالیت خود را
ادامه دهند .تاکنون شاهد تعطیلی انتشاراتی
نبودم ،اما کتابفروش��یهایی را دیدم که به
رس��توران تبدیل ش��ده اند؛ ای��ن اتفاق به
خصوص در کشور ایران که سرانه مطالعه
در آن پایین است در شرایط اقتصادی فعلی
رخ میدهد.بیگ��ی از درگی��ری بخشهای
دیگر اقتصاد با مش��کالتی ش��بیه آنچه در
صنعت نش��ر کش��ور روی میده��د ،گفت:
صنعت نشر به نوع دیگری درگیر مشکالتی
اس��ت که در بخشهای دیگر اقتصاد وجود
دارد .زمانی مردم نمیتوانند کاالیی را مانند
لبنی��ات تهیه نکنند .با وجود اینکه ش��اهد
افزایش قیمت لبنیات بودیم اما با زهم مردم
آن را میخرند؛ مردم مجبور هستند این نوع
کااله��ا را ولو به می��زان کمتر از قبل تهیه
کنند اما این موضوع در حوزه کتاب متفاوت
اس��ت چراکه نخریدن کتاب روی سالمتی
ش��ان تاثیری نمیگذارد برای همین کتاب
نمیخرند.

مینو غزنوی:

استعداد دوبله در فضای مجازی کشف نمیشود

یک دوبلور پیشکسوت گفت :دوبلههای فضای مجازی خیلی کار قشنگی
نیس��ت و در حقیقت استعداد این طور کشف نمیشود«.مینو غزنوی» در
گفتوگ��و با فارس گفت :در حال حاضر مش��غول دوبله یک فیلم هندی

با نام پی کی هس��تم و یک س��ریال ژاپنی هم با نام آسا برای شبکه جام
جم دوبله میکنیم.وی که به تازگی مهمان برنامه «اقیانوس آرام» ش��ده
بود ،در این باره گفت :این برنامه برای من یک تجربه بسیار جدید ،جالب
توجه و دوس��ت داش��تی بود.اینکه نوجوانهایی ببینی که تا این درجه به
دوبله عالقهمند هستند و در کنار آن بلد هستند و میفهمند خیلی جذاب
اس��ت البت��ه در کنار آن فکر کردم که ش��اید اگر یک دوبل��ور جوانتر با
نوجوانها ارتباط میگرفت ش��اید بهتر و صمیمانهت��ر اتفاق میافتاد.این
پیشکس��وت دوبله در پاسخ به این س��وال که آیا دوبلههای دم دستی که
در فض��ای مجازی رخ میده��د را دیده و نظرش در این باره چیس��ت؟
اظهارداش��ت :دوبلههای فضای مجازی خیلی کار قش��نگی نیس��ت و در
حقیقت استعداد این طور کشف نمیشود .عالقهمندان باید بیایند و تست
بدهن��د و بدانند که اصال چقدر موفق هس��تند .در این صورت اس��ت که
میتوانند متوجه بش��وند که میتوانند ب��ه این عرصه ورود کنند یا نه.وی
تاکید کرد :واقعیت این اس��ت که ما باید بدانیم در گام نخس��ت اول باید
ص��دا تاثیرگذار و ماندگار باش��د .چون هیچ کالس��ی نمیتواند اثرگذاری

ص��دا را باال بب��رد .دوم اینکه عالقهمندان به این حرفه در گام نخس��ت
باید حرفه گویندگی را یاد بگیرند چون اهمیت بس��یار باالیی دارد و وقتی
ش��ما بتوانی��د خوب صحبت کنی��د در خالل آن میتوانی��د صدا را تحت
تاثی��ر قرار صدا باید از اول تاثیرگذار باش��د و ش��رکت در هیچ کالس��ی
نمیتوان��د صدا را مان��دگار و تاثیرگذار کند.وی با بی��ان اینکه دوبله مثل
هم��ه آموزشهای دیگر سلس��له مراتبی برای خود دارد ،عنوان داش��ت:
عالقهمن��دان باید در کنار بزرگترهای این حرف��ه آموزش ببینند و بعد از
آن کسب تجربه کنند .در این مسیر هم هرکسی برای خود میتواند یک
راه پیدا کند .کس��ی نمیتواند جای کس دیگری را بگیرد ولی باید حتما
اس��تعداد و عالقه و پشتکار وجود داشته باشد .اینکه فکر کنند یک ماهه
و دو ماهه میتوانند دوبلور بش��وند اصال چنین چیزی امکان ندارد ،حتما
باید اس��تعداد و پشتکار توامان با هم باش��ند.غزنوی در پایان در پاسخ به
این پرس��ش که در طول مدت فعالیت خود چگونه از صدای خود مراقبت
و محافظ��ت کردهاید؟گف��ت :در این مدت من هی��چ کاری در این زمینه
نکردهام و صدایم همان چیزی است که میبینید و میشنوید.

جوادزاده :اگر کتب رادیویی تبلیغ شوند با استقبال مخاطب روبرو خواهیم شد

«رادیو کتاب» پدیده جدیدی است که نیاز به تبلیغ دارد
ب
مجری کت��اب رادیویی «را» گفت :ه��م اکنون کتا 
رادیویی با عنوان «را» توانسته تا حدودی موفق عمل
ب رادیویی مقوله
کن��د .البته با اینکه رادیو کتاب یا کتا 
و پدیده جدیدی است ،اما توانسته مخاطبان ویژهای به
خود جذب کند اما نیاز به تبلیغ دارد.
حام��د جوادزاده ایدهپرداز و مجری کتاب رادیویی «را»
در گفتگو با میزان گفت :رادیو کتاب ها با همه اصول،
قواعد و استانداردهای رادیویی به مردم ارائه میشوند.
این نوع کتاب در بستر رادیویی شکل گرفته و شنیداری
است .رادیو کتاب پیام اصلی کتاب را استخراج و سپس
با روشی جدید به مخاطبان انتقال می دهد.وی با اشاره
به طوالنی بودن سفرهای درون شهری که همه اغلب
با آن دس��ت و پنجه نرم میکنند تصریح کرد :زندگی
پرمشغله امروزی سبب میشود افراد یک سوم از عمر
خود را در مسیرها و خیابان ها از دست بدهند .رادیو کتاب

به مردم کمک میکند تا در همه شرایط بتوانند کسب
اطالعات کرده و از محتوای کتابها استفاده کنند .این
مقوله در هنگام مسافرت ،رانندگی یا حتی در سفرهای
درون شهری همراه بسیار خوبی برای مسافران خواهد
بود.جوادزاده اظهار کرد :رادیو کتاب تفاوتهای بسیاری
با کتابه��ای صوتی دارد .کتابهای رادیویی اصول و
قواعد رادیو را همراه دارد ،به بیان دیگر ساز و کارهای
خاص خ��ود را داش��ته و در عین ح��ال از فرمتهای
رادیوبی به��ره میبرد .در کتابه��ای رادیویی مرحله
کالم ،موسیقی ،افکت و سکوت در بستر این تولیدات
گنجانده میشود و ما در اصل یک برنامهسازی رادیویی
خواهیم داشت .اما شیوه های کتابهای صوتی عموما
متفاوت اس��ت .در این نوع کتابها اصوال هر کس��ی
کتاب را به روش خود میخواند.وی با بررسی رسانهها
درباره جایگاه رادیو کتاب اب��راز کرد :رادیو کتابها به

عنوان رس��انههای ش��نیداری دس��ته بندی میشوند.
اگر بخواهیم دس��ته بندی برای رسانه ارائه کنیم باید
تاکید کنم که ،رسانهها به پنج دسته تقسیم میشوند،
رسانههای مکتوب ،شنیداری ،دیداری ،همچنین شفاهی
و رسانههای دیجیتالی ،اما به طور کلی رسانهها به سه
دسته شنیداری ،تصویری و مکتوب تقسیم میشوند.
ب رادیویی با عنوان
ج��وادزاده بیان کرد :هم اکنون کتا 
(را) توانسته تا حدودی موفق عمل کند .البته با اینکه
رادیو کتاب یا کتابهای رادیویی مقوله و پدیده جدیدی
است ،اما توانسته مخاطبان ویژهای به خود جذب کند.
وی دلی��ل ع��دم آگاهی جامعه از رادی��و کتاب را مورد
بررسی قرار داد و تصریح کرد :رادیو کتاب به علت نوپا
بودن هنوز نتوانس��ته ظرفیت الزم و مخاطب بسیاری
را ب��ه خود جلب کند ،اما با افزایش تبلیغات و آش��نایی
مردم با رادیو کتاب پیش بینی میشود مخاطب فراوانی

را ب��ا خود همراه کند.این مجری رادیویی خاطرنش��ان
کرد :چنانچه تبلیغات خوبی در این زمینه انجام شود و
رسانههای همچون صدا و سیما و دیگر نهادها با رادیو
کتاب همراهی کنند در آینده نه چندان دور شاهد خیل
عظیمی از مخاطبان خواهیم بود .هم اکنون انتشارات
روایت فتح همکاری تنگاتنگی را برای توسعه و تبلیغ
رادیو کتاب انجام داده است.

ب��ر اس��اس مصوب��ات ش��ورایعالی تهی��ه
کنندگان س��ینمای ای��ران  ،تهیهکنندگان و
س��رمایهگذارانی ک��ه پرداختهایی خارج از
عرف داشته باش��ند  ،با جرایم صنفی روبرو
خواهند شد.س��ید غالمرضا موس��وی عضو
هیات رییسه ش��ورایعالی تهیه کنندگان در
گفتوگو با ایس��نا ضمن اع�لام مطلب فوق
افزود :متاس��فانه تیتر اطالعیه هفته گذشته
شورایعالی تهیهکنندگان در اکثر مطبوعات،
س��ایتهای خبری و خبرگزاریها به اشتباه
ب��ه پول های غیر مش��روع اختصاص یافته
ب��ود .در حالیکه اس��اس مطل��ب مربوط به
پرداخته��ای غی��ر متع��ارف توس��ط تهیه
کنندگان یا س��رمایه گذاران ب��ه هنرمندان
فیلم مربوط می شد.وی افزود :شورایعالی با
توجه به اختاللی ک��ه برخی تهیه کنندگان
ب��ا پرداختهای غیر متع��ارف بوجود آورده
و اقتصاد س��ینما را مورد آس��یب جدی قرار
میدهند ،تصمیم گرفت ب��ا این گونه تهیه
کنن��دگان برخ��ورد صنفی داش��ته باش��د.
ش��ورایعالی در نظر دارد در صورتی که این
بی مسئولیتی توسط تهیه کنندگان صورت
گیرد ،براس��اس نوع تخلف ب��ا آنان برخورد
جدی نماید.این برخوردها از تعلیق عضویت
صنفی ش��روع و به اخراج از صنف و ابطال
کارت حرفه ای ،عدم ثب��ت قرارداد نمایش
فیلم در ش��ورای صنفی نمایش و امثال آن
منجر خواهد شد .این تهیهکننده خاطرنشان
کرد :پرداخت دستمزدهای غیر متعارف با هر
نوع پولی که پرداخت شود تفاوتی نمی کند.
هدف جلوگیری از بهم ریختگی اقتصادی و
ش��رایط غیر حرفه ای حاکم بر تولید است.
او تصریح کرد :متاس��فانه ای��ن پرداخت ها
که غیر کارشناس��انه و در بس��یاری موارد بر
اس��اس منافع صرف ش��خصی صورت می
گیرد ،باعث ش��ده تا نوعی شکاف و فاصله
طبقاتی در میان هنرمندان فیلم بوجود آید و
باز متاس��فانه این پرداخت های غیر متعارف
موج��ب رقابت کوری ش��ده ک��ه دودش به
چش��م س��ینمای ایران می رود.موسوی در
پایان گفت :ش��ورایعالی تهی��ه کنندگان به
همین منظور کمیتهای جهت رس��یدگی به
ای��ن مهم انتخاب کرده و م��ا امیدواریم که
در این زمینه بتوانیم حرکتی اصولی را شکل
بدهیم.
پخش «ساختمان پزشکان»
از شبکه نسیم

مجموعه طنز «ساختمان پزشکان» هر شب
س��اعت  ۲۲روی آنتن شبکه نسیم می رود.
به گزارش ایس��نا به نق��ل از روابط عمومی
شبکه نسیم ،س��ریال «ساختمان پزشکان»
ب��ا نگاهی انتق��ادی به موضوع��ات جامعه،
تالش میکند با نمای��ش زندگی خانوادگی
و کاری یک روانپزشک به واکاوی عادات و
رفتارهای اجتماعی مردم بپردازد.داستانهای
مجموعه به زندگی پر دردس��ر نیما افش��ار،
روانشناس اشاره دارد .او در میان مشکالتش
با بیماران مختلف و گرفتاریهای مالی ناشی
از پرداخت اجاره خانه ،اقساط مختلف ،مهریه
همس��ر س��ابقش ،تالش دائمی برای حفظ
آرام��ش و صلح بین خانواده و در نهایت کم
هوشی منشیاش دست و پنجه نرم میکند.
این مجموعه به کارگردانی سروش صحت
تولید شده است و شبکه نسیم بنا دارد تا بار
دیگر آن را روی آنتن ببرد.
شبکه تلویزیونی ناشنوایان
در راه است

شبکه تلویزیونی اینترنتی ناشنوایان با عنوان
«اش��اره» ب��ه زودی راهاندازی میش��ود.به
گزارش ایس��نا به نقل از روابط عمومی آیو،
آیین افتتاحیه نخس��تین ش��بکه تلویزیونی
اینترنتی ناش��نوایان با عنوان «اشاره» عصر
شنبه ـ بیس��ت و نهم تیرماه ـ برپا میشود.
محمدحس��ن حافظیپ��ور ،مدی��ر تلویزیون
اینترنت��ی آی��و اعالم ک��رده اس��ت :پس از
گذراندن پخش آزمایش��ی ،نخستین شبکه
تلویزیونی تخصصی ناش��نوایان ـ اش��اره ـ
آماده افتتاح شده است.حافظیپور پاسخگویی
شایسته به نیاز فرهنگی قشر عزیز و مظلوم
ناش��نوایان و کمش��نوایان را دلی��ل اصلی
تاس��یس ش��بکه «اش��اره» خواند.او گفت:
تمام��ی برنامههای «اش��اره» که پنجمین
ش��بکه اختصاصی تلویزی��ون اینترنتی آیو
محس��وب میشود ،جهت استفاده ناشنوایان
و کمش��نوایان متناسبس��ازی شده است.او
افزود :دسترسی به این شبکه از طریق سامانه
 www.aionet.irی��ا نرمافزارهای تلفن
همراه آیو در بخش ش��بکههای اختصاصی
جهت استفاده عالقهمندان امکانپذیر است.
آی��و ،تلویزی��ون اینترنتی ای��ران در بخش
خصوصی و در س��ال  ۱۳۹۴با مجوز رسمی
آغاز به کار کرده است.ش��بکه اشاره به دیگر
ش��بکههای اختصاصی آیو مانند آیواسپرت
(ورزش) ،آیو فیلم (فیلم و سریال) و آیوتون
(کودک) اضافه میشود.

