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رادیو بود

حسین
شهرام مالزاده
تنها آهی حدود
24سال با رادیو
مدیر شبکه
شبکهای
که بهصورت مستمر پیام همکاری
مجری
مستقیم داشت و
برنامههای
در آن کار
میکرد رادیو پیام بود .میتوان گفت
برنامهای تحت شــبانگاهی
رادیو پیام
او
عمده او در عنوان «تماشاگه راز» را بود .آهی در
کارشناس-
رادیو
در
زمینه ادبیات
معاصر هم
حاال که حسین پیام متمرکز شده بود .رادیو فرهنگ
اجرا میکرد،
آهی فوت
اما فعالیت
شده است،
داشــت .آهی
شنوندگان یکی از پرمخاطبترین قطعا رادیو پیام
جایگزینی
خیلی
رادیو ،برگزیده زیادی داشــت و مجریهــای رادیو بــود برای او نخواهد
و
امسال
بهترین
در چهاردهمین ج برنامههایش
نویسنده و
پیام ارزش
کارشناس
زبانهای بسیار زیادی
رادیو شــد و این شــنواره جهانی
داشــت.
او
به
آلمانی و
اتفاق
بود .یکی از مهم عربی صحبت کند و چندین زبان مسلط بود و برای رادیو
آثار
می
ترین دستا
بخش
توانست به
زیادی هم در
های برنامه
همین راستا
وردهایش شرحی بر
که بیمار شــد ،شبانگاهی او
ارائه کرده
غزلیات
بود
و
حافظ
بود
آهی بودند و می تماسهای زیادی مخاطبان زیادی داشت و در که مهمترین
دریافت
پرسیدند چرا
نشان
چند هفتهای
میکردیم که
میدهد که تا چه حد برای اجرای برنامهها به شنوندگان
نگران حال
مادوستش داشتند.
مخاطبان با حسین آهی رادیو نمیآید؟
همین نکته
همچنان در
ارتباط برقرار
اســت .دو روز شوک هستیم و
کرده بودند و
باورمان نمی
پیش به
دیدن او رفته بودم و شود حســین
میدهیم .ما
آهی
از
که آهی سعی کردیم
فکر نمیکردم او را به میان ما رفته
خیلی زود
برعهده
طبیعتاً برای ب داشت پیدا کنیم ،اما مجایگزین مناسبی برای زودی از دست
اجرای
زرگداشت و یادمان این تاســفانه هنوز این اتفاق برنامههایی
که متعاقباً
اعالم
استاد،
می
شود.
خوش
برنامههایی شایسته نیفتاده است.
ــبختانه در
رادیو برای
خواهیم داشت
شــنیده
آهی ،باشــید که اهالی هنرمندان ارزش
رادیو
زیادی قائل
صالح
مورد
عالء،
بی
هستند
و
مهری قرار
شاید کمتر
مظفر ،کاکاوند
برنامههای
گرفته باشند.
و ...همیشه
و عزت شبانگاهی ما را پوشش داده برای ما ارزش باالیی بزرگانی مثل
هنرمندان
اند.
مغفرت داریم .رادیو را حفظ کنیم و سعی ما این بوده که داشته و آنها
برای
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دنبال رسمایهگذار برای
«هیس! پرسها گریه منیکنند» هستم

پوران درخشــنده؛ نویســنده ،تهیهکننده و
کارگردان ســینما ،دربــاره آخرین وضعیت
ساخت فیلم «هیس! پسرها گریه نمیکنند»
گفت :کماکان به دنبال جذب ســرمایه برای
ساخت این اثر هســتم ،باالخره من فیلمساز
مستقل هستم و پیدا کردن سرمایه در چنین
شرایطی دشــوار اســت .او افزود :نکته مهم
این اســت که چه کسی قرار اســت سرمایه
فیلمــم را تامین کند و این فــرد تا چه حد به
کارش اعتقاد دارد چرا که قطعا با هر کســی
نمیتوانم کار کنم .به نظر میرسد حاشیههای
به وجود آمده در ورود سرمایههای مشکوک به
سینما باعث شده این کارگردان با حساسیت
بیشــتری به دنبال ســرمایهگذار باشد .فیلم
«هیس!دخترها فریاد نمیزنند» به کارگردانی
پوران درخشــنده و بازی طناز طباطبایی با
پرداختن به مشکالت دوران کودکی خانمها
در جامعه ،توانست تاثیر بسزایی روی مخاطب
سینمای ایران بگذارد .حال پوران درخشنده
قصد دارد فیلمی در رابطه با مشکالت کودکی
مر دها به نام «هیس! پسرها گریه نمیکنند»
بسازد که البته این خبر دو سال پیش رسانهای
شــد اما همچنان تولید آن آغاز نشده است.
گفتنی اســت آخرین فیلم بلند ســینمایی
پوران درخشنده «زیر سقف دودی» است که
سال ۱۳۹۵تولید شد.
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اقتصادفرهنگ وهنر

دولت هیچ حامیتی از نوشتافزار ایرانی ندارد

رآمده بود

نشست خبری مجمع نوشتافزار ایرانی اسالمی با حضور سعید حســینی؛ مدیرعامل مجمع نوشتافزار ،در مجموعه فرهنگی شهدای انقالب اسالمی سرچشمه برگزار شد.

حسینی در ابتدای این نشست گفت :بحث
فرهنگی و رسانهای شدن نوشتافزار بسیار
مهم اســت و تاثیرگذاری جدی فرهنگی
بر روی کــودکان دارد ،زیرا کــودکان با
کاراکترها و شــخصیتهایی که بر روی
دفتر یا صنایع فرهنگی استفاده میشود
کودکی میکنند.
به گــزارش مهــر؛ مدیرعامــل مجمع
نوشــتافزار ،با اشــاره به بحث اقتصادی
نوشــتافزارها تصریح کرد :مــا تولیدات
ایرانی داشــتیم که برند چین بر روی آن
حک میشد و یا خیلی از محصوالت تولید
نمیشد اما اتفاقات خوبی رخ داد و رسانهها
با کاالهای نوشتافزار همراه شدند و میان
تولیدکنندگان این حوزه باور عمیقی شکل
گرفت تا در این راه محصول جدید با خلق
کاراکترهای جدید را تولید کردند .حسینی
بیان کرد :باید بگویم که حلقه مفقوده تولید
ایرانی در زمینه نوشتافزار شکل گرفت و
بهنوعی آن ذائقهســازی شکل گرفت .به
مرحلهای رسیدیم که مخاطبان از طراحی،
شخصیت و ...کاالهای ایرانی نوشتافزار بسیار راضی هستند و برند ایرانی را میشناسند و آن را حمایت میکنند .او در ادامه افزود :عمدتا
حامی اصلی این جریان مردم و رســانهها بودند اما دولت هیچ حمایتی در این زمینه نداشته است و حتی باید بگویم که اگر هم کمکی
نمیکنند سنگاندازی هم نشود ما راضی هستیم .البته اگر اسمی از کمک میآوریم تنها کمک مالی نیست بلکه منظورمان کمک در
زمینه تسهیلگری و توسعه محصوالت است .مدیرعامل مجمع نوشتافزار به بند هفتبرابری کاغذ و افزایش هزینهها گفت :چه منطقی
دارد که هفتبرابر قیمت کاغذ گران شده است حتی از باال رفتن قیمت دالر هم قیمت کاغذ باالتر است فقط یکسری افراد سودجو در
این زمینه فعالیت میکنند که برای ما هم مجهول است چرا این کاالی مصرفی باید با هزینه باالی چندبرابر به دست مخاطب برسد .اما
هیچ ارزی به کاغذ اختصاص داده نشده است و متاسفانه شاهد این گرانی هستیم .حسینی ادامه داد :تمام این ارزها احتکار و داللی شده
برای برخی از افراد که دولت هیچگونه نظارتی بر این موضوع ندارد و محصولی صنایع فرهنگی با هزینه باال به دست مخاطب میرسد.
با توجه به باالرفتن هزینه کاالهای خارجی بهترین فرصت اســت که دولت از تولیدکننده داخلی حمایت کند تا بسیاری از محصوالت
صنایع فرهنگی در کشورمان تولید شود و به دست مخاطب برسد .ما هنوز کاراکتر محبوب برای صنایع فرهنگی نداریم و در این زمینه
باید فعالیتهای گسترده داشته باشیم .به گفته مدیرعامل مجمع نوشتافزار ،افتتاحیه این نمایشگاه ۱۴مرادماه در کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان برگزار میشود .او با اشاره به این موضوع که بسیاری از تولیدکنندگان بهدلیل مشکل اقتصادی در زمینه کاغذ دیگر
نمیتوانند دفتر تولید کنند ،گفت :پیشبینی ما این است که تولید بسیار بسیار کم شده و حتی قدرت خرید مردم در این زمینه پایین آمده
است .البته امسال بیش از صد تولیدکننده در نمایشگاه نوشتافزار حضور دارند .حسینی گفت :آموزش و پرورش میتواند در الیههای
ایجابی و سلبی در این زمینه کمک خوبی به نوشتافزار کند و کاالهای ایرانی را به کودکان معرفی کند اگر مسئوالن هوشمند باشند
میتوانند در این زمینه تاثیرگذار باشند.
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کالیفرنیا20میلیوندالربه
«رشلوکهلمز»کمکمیکند
فیلم سینمایی «شــرلوک هلمز »۳با بازی جود ال و رابرت داوی
جونیورازطرفکمیسیونفیلمکالیفرنیامبلغ۲۰میلیونو۸۰۰هزار
دالر کمک بالعوض دریافت میکند .این اقدام در راستای سیاست
جذب همکاریهای سینمایی و انجام فیلمبرداری در ایالت کالیفرنیا
انجام میپذیرد.
به گزارش «فارس»؛ برخی دیگر از فیلمهای شاخص هالیوودی نظیر
بازسازی فیلم «مغازه کوچک ترسناک» از کمپانی برادران وارنر با
۹میلیون و ۶۰۰هزار دالر« ،شــاه ریچارد» ساخته ویل اسمیت با
۷میلیون و ۵۰۰هزار دالر از کمپانی برادران وارنر« ،پاکسازی»۵
با  ۶میلیون و  ۴۰۰هزار دالر از کمپانی یونیورســال« ،جنیس» با
۲میلیون و  ۵۰۰هزار دالر از کمپانی ســرگرمی اطلس« ،امریکن
پای تقدیم میکند :قانون دختران» با یکمیلیون و ۱۰۰هزار دالر
و چهار پروژه دیگر با دومیلیون و ۵۰۰هزار دالر شــامل «چری»
«مکبث» «پاندورا» و «هیوالی اتمی» ازجمله دریافتکنندگان این
تسهیالت از ایالت کالیفرنیا هستند .این کمیسیون اعالم کرده که
 ۱۰پروژه مبلغی حدود ۳۱۰میلیون دالر هزینه واجد شرایط ایجاد
میکنند که بهعنوان دستمزد زیر خط و پرداخت به فروشندگان
داخلی تعریف شــدهاند .پروژه «شــرلوک هلمز» بهتنهایی مبلغ
۱۰۶میلیــون و ۸۰۰هزار دالر از هزینههای واجد شــرایط ایجاد
میکند که پس از فیلــم «کاپیتان مارول» بــا ۱۱۸میلیون دالر
هزینه ،دومین فیلم این فهرست محسوب میشود .فیلم «شرلوک
هلمز» ساخته سال ۲۰۰۹و «شرلوک هلمز :بازی سایهها» محصول
سال ۲۰۱۴هرکدام بیش از ۵۰۰میلیون دالر در گیشه جهانی برای
کمپانی برادران وارنر درآمد کسب کردهاند« .کالین بل» مدیرعامل
کمیسیونفیلمکالیفرنیادراینموردمیگوید:کالیفرنیایکباردیگر
برای فیلمهای با بودجه کالن رقابت میکند زیرا برای ما واضح شده
که گرفتن باالترین مالیاتها همیشه نتایج خوب و مفیدی به دنبال
نداشته است .این۱۰پروژه بزرگ سینمایی حدود ۱۵۶۱نفر عوامل،
 ۴۶۹نفر هنرپیشه و نیز 31هزارو ۵۵۰نفر هنرپیشه سیاهیلشکر
و پشتصحنه دارند و  ۴۵۳روز در کالیفرنیا فیلمبرداری خواهند
داشت .هشــت فیلم از این  ۱۰فیلم در ۳۰مایلی بیرون از منطقه
لسآنجلس فیلمبرداری انجام میدهند .درمجموع  ۵۸پروژه فیلم
از  ۱۷تا ۲۱ژوئن از این طرح معافیت مالیاتی اســتفاده میکنند و
برای گرفتن مجوز آن باید تولید خود را ظرف  ۱۸۰روز آینده آغاز
کنند .سال گذشته جری براون؛ فرماندار ایالت کالیفرنیا ،معاهده
برنامه معافیت و کمک مالیاتی فیلم و تلویزیــون را به مدت پنج
سال تا سال ۲۰۲۰امضا کرد و بودجهای یکمیلیارد و ۶۰۰میلیون
دالری برای آن اختصاص داد که۲۵درصد از هزینه تولید فیلمهایی
که در این طرح میگنجند را پوشش خواهد داد .این میزان کمک
تخصیصیافته سهبرابر مبلغ طرح مذکور در ایالتهای نیویورک و
جورجیا است که از سال ۲۰۱۴به اجرا درمیآید« .کاپیتان مارول»
از کمپانی دیزنی« ،تبدیل شوندگان»(ترنســفورمرز) از کمپانی
پارامونت« ،بامبلبی» و «اسپیس جم »۲از کمپانی برادران وارنر از
جمله فیلمهای شاخص این طرح هستند که این اعتبار را دریافت
کرد هاند .اوایل ســال جاری میالدی برنامــه تلویزیونی
«پنی دردفول :شهر فرشتهها» شانزدهمین سریال تلویزیونی بود که
به کالیفرنیا تغییر مکان داد و مشمول دریافت اعتبار مالی۲۴میلیون
و ۷۰۰هزار دالری شد.

