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طاهره صفارزاده r

دکتر طاهره صفارزاده ،شاعر ،نویسنده ،نظریهپرداز ،محقق ،مترجم و استاد دانشگاه ۲۷،آبان ۱۳۱۵در خانوادهای متوسط با پیشینهای از مردان و زنانی تالشگر ،عارف ،مردمگرا و ستمستیز
در سیرجان به دنیا آمد .پدر و مادرش را در۵سالگی از دست داد و تحت تکفل مادربزرگ خود قرار گرفت که چشم پزشک و شاعر بود و در کرمان میزیست .خواهر بزرگترش نیز به خواست
مادربزرگ برای سرپرستی طاهره و رسیدگی به او ترک تحصیل کرد.

24محرم1436

اخبار کوتاه

بخش تبلیغاتی جشنواره فیلم
فجر تغییر میکند

مســابقه تبلیغات و اطالعرسانی سینمایی سی و
سومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر با تغییراتی
همراهخواهدبودودرایندورهبهترینمدیرتبلیغات
جایزه داده میشود.
طبقاعالمبرگزارکنندگانجشنوارهبهدلیلتغییرات
گستردهای که پس از گذشت نزدیک به سی سال از
اولین دوره اعطای جوایز بخش مسابقه مواد تبلیغی
در شیوههای اطالعرسانی سینما به وقوع پیوسته،
جشنواره فیلم فجر برای توجه و تشویق بهروز کردن
شیوههایتبلیغاتواطالعرسانیازایندوره،تغییراتی
رادرآییننامهبرگزاریاینبخشاعمالکردهاست.

خروج حبیب اسماعیلی از پروژه جابر قاسمعلی

فیلم ســینمایی «شــه مات» که اولین تجربــه کارگردانی جابر
قاسمعلی به شمار میرود ،درحال حاضر بدون تهیهکننده است!
جابر قاســمعلی با اعالم این خبر به صبا گفت :پس از صدور پروانه
ساخت فیلم «شه مات» به سرعت کار پیشتولید این فیلم را آغاز
و حتی با سه بازیگر هم توافق کردیم ،اما چند وقتی است به دلیل
برخی بدقولیها تصمیم گرفتم با تهیهکننده دیگری وارد مذاکره
شوم.
وی ادامه داد :با چند تهیهکننده و سرمایهگذار وارد مذاکره شدهام و
به احتمال فراوان تا چند روز آینده تهیهکننده «شه مات» مشخص
خواهد شد.
فیلمنامهنویــس فیلم «تلفن همراه آقــای رئیسجمهور» درباره

نیما جاویدی کارگردان فیلم «ملبورن» نتوانست
به جشنواره قاهره برود .او با اشاره به اینکه قرار
بوده در صورت صدور ویزا مستقیماً از جشنواره
استکهلم به قاهره برود ،بیخبری خود نسبت به
عدم صدور ویزا برای ســفر به قاهره را دلیل لغو
شدن ســفرش عنوان کرد و گفت از دلیل صادر
نشدن ویزا اطالعی ندارد.

«آزاد راه» از روسیه جایزه گرفت

فیلم «آزاد راه» به کارگردانی عباس رافعی از یک
جشنواره روسی جایزه گرفت.
جایــزه ویــژه هیئــت داوران یازدهمین دوره
فستیوال فیلم «فرشته درخشــان» که از اول تا
هشتم نوامبر در شهر مســکو روسیه برگزار شد
به فیلم ســینمایی «آزاد راه» بــه کارگردانی و
تهیهکنندگی عباس رافعی تعلق گرفت.

سرانهمطالعه؛موضوعمناظره

دولتمــردان ،نماینــدگان مجلس ،ناشــران و
نویسندگان این هفته در زمینه «سرانه مطالعه
در ایران» مناظره میکنند.
تهیهکنندگی برنامه مناظره بــه عهده علیرضا
اسکندری است که ســاعت  16:30عصر جمعه
30آبان از شبکه یک سیما روی آنتن میرود.

تبریکرئیسسازمان
سینماییبهمحمدسرافراز

دکتر حجتاله ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی و رئیس سازمان ســینمایی ،طی نامهای
به دکتر محمد ســرافراز ،انتصاب وی را به ریاست
سازمان صدا و ســیما تبریک گفت .در متن نامه
ایوبی خطاب به رئیس جدید رسانه ملی آمده است:
سوابق ارزشمند و نگاه عالمانه جنابعالی ،آیندهای
پر امیــد از همــکاری صمیمانه بیــن تلویزیون و
سینما را نوید میدهد؛ برای گذر از بحران مخاطب
سینما ،حمایت از فیلمهای ارزشمند ،ایجاد فضایی
بیحاشیه و آرام برای سینماگران ،حمایت از جوانان
خالق و مستندســازان توانای کشــور چشم امید
به همکاریهای صمیمانه و اقدامات شــما داریم؛
ســالهای سرشــار از موفقیت برای آن شخصیت
ارجمند و فرهیخته آرزومندم.

مهدی کاشانیان که بود و چه کرد؟

حضور «شه مات» در جشنواره سی و ســوم فجر اظهار داشت :از
ابتدا قرار بود «شه مات» برای جشنواره سی و سوم فیلم فجر آماده

شود ،اما با مشکالتی که برسر راه ما به وجود آمد هیچ عجلهای برای
ساخت این فیلم ندارم.
قاسمعلی گفت :به احتمال فراوان «شه مات» به جشنواره امسال
نخواهد رســید و این امکان وجود دارد که این فیلم را سال آینده
جلوی دوربین ببرم .این فیلم بر مبنای یک داستان کوتاه امریکایی
ساخته خواهد شد که به گفته قاسمعلی  ۱۰سال پیش آن را خوانده
و به دلیل جذابیتهای موجود در آن ،تصمیم گرفته تا آن داستان را
منبعی برای نگارش فیلمنامه «شه مات» قرار دهد« .شه مات» پنج
بازیگر دارد و داستان آن به یکی از بحرانهای روز جامعه میپردازد
که در یک مکان (لوکیشــین) و طی مدت یک روز برای مخاطب
روایت میشود.

جعفری جلوه ،مشاور جعفری جوزانی شد

کشاورز،مشایخی،نصیریانوتارخدر«پوریایولی»

اسامی فیلمهای بخش «مستند شهر» هشتمین
دوره جشنواره بینالمللی سینماحقیقت اعالم
شــد .این فیلمها عبارتند از :آرامستان (شهرام
میراب اقــدم) ،از زنــدان تا باغ (مینــو بیگی)،
اهالی خیابــان یکطرفه (مهدی باقــری) ،بازار
از طهران تا تهــران (رضا خانلــری) ،تهران43
(فرشید ایوبینژاد) ،جایی برای زندگی (محسن
استادعلی) ،چنارســتان (هادی آفریده) ،خانه
اردیبهشت (امیرحسین بیرجندی) ،خانه سیمین
و جالل (پریسا عشقی) ،سیروس ،بود و نبود یک
محله (مینا سعیدیشهروز) ،طبقه دوم (امیرعلی
عالیی) ،کافه تهران (نیلوفر سعیدی) ،گزارشی
درباره مینا (کاوه مظاهری)

ژاله علو ،مادربزرگ پهلوان میشود

مجموعه «پوریای ولی» به عنوان یکی از پروژههای
الف ویژه ســیمافیلم محســوب میشود؛ دومین
سریال تلویزیونی مسعود جعفری جوزانی پس از
«در چشم باد» که آغاز استودیوی کام ً
ال دیجیتال،
مدرن و مجهز این پروژه از هفته پیش در شهرک
ســینمایی غزالی را میتوان به نوعی شروع روند
اجرایی پیش تولید این سریال عظیم دانست.
مسعود جعفری جوزانی در گفتگو با صبا پیرامون
تولید سریال «پوریای ولی» اعالم کرد :از مدتها
پیش نقشههای بسیار دقیق این استودیوی مجهز
را به رئیس مرکز تولید فنی سیما تحویل دادهایم
و در هفتههای گذشــته یک زمین 8هزار متری
را به ما معرفی کردند .نقشهها را کشیدند و حتی
پهنای باند اینترنت هم مشخص شد .طبق اعالم
قبلی قرار بر این شد که مجید شعبانپور (رئیس
مرکز تولید فنی سیما) طبق نقشههای ارائه شده،
ساختمانسازی در این شهرک را مدیریت کند و
کلید بزند.

این کارگردان درباره بازیگران و سایر عوامل سریال
گفت :تاکنون حضور محمدعلی کشاورز ،جمشید
مشایخی ،علی نصیریان و امین تارخ در «پوریای
ولی» قطعی شــده و همچنین قرار است ژاله علو
نقش مادربزرگ پهلوان را بازی کند.
وی افزود :این بازیگران از نســل طالیی این حرفه
هســتند و کار کردن با آنها یکــی از اتفاقهای
خوبی است که در این ســریال میافتد .در مورد
نقش «پوریای ولی» ما طبق فراخوانی که دادیم
هزار و  800نفر از شهرهای مختلف اعالم آمادگی
کردند که از بین اینها 500نفر انتخاب شدند .ما به
واسطه آکادمی بازیگری که برای این سریال در نظر
گرفتیم و با مصاحبه از بین این 500نفر ،درنهایت
100نفر را انتخاب میکنیم .بعد از این مراحل از
بین این 100نفر ،پس از یادگیری رزم ایرانی مانند
شمشیرزنی ،سوار کاری و تیراندازی و همچنین فن
بیان بازیگر نقش «پوریای ولی» انتخاب میشود،
اما مابقی نفراتی که باقی میمانند به واسطه تالش

و زحمتی که کشیدهاند در پروژه باقی میمانند و در
جاهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.
جوزانی درباره بازیگر نقش دوران پیری «پوریای
ولی» متذکر شــد :هنوز بازیگر خاصی را انتخاب
نکردهایم ،اما این انتخاب بستگی به توانایی فردی
دارد که درنهایت نقش جوانی این پهلوان را بازی
میکند .اینکه او بتواند از عهده نقش دوران پیری
او نیز برآید در انتخاب ما بسیار تأثیرگذار است.
کارگردان «شــیر ســنگی» دربــاره فیلمنامه و
لوکیشنهای ســریال «پوریای ولی» بیان کرد:
فیلمنامه این سریال حدود 800صفحه است که
بسیار دقیق به دورههای مختلف زندگی این پهلوان
میپردازد .ما در این فیلمنامه کاراکترهای تاریخی
خیلی خوبی داریم که به عنــوان مثال میتوان
به مربی پوریای ولی ،خواجه نصیرالدین طوسی
و سعدی شیرازی اشــاره کرد .همچنین یکی از
کاراکترهای ویژه این ســریال پهلوان آواره است
که از کاراکترهای جذاب این سریال خواهد بود.

وی افــزود :این ســریال در ایران ،هندوســتان،
چین ،تاجیکستان و مغولســتان تصویربرداری
میشــود و بهعنوان مثال ســکانسهای مربوط
به جنگ فیلها را در هندوســتان تصویربرداری
خواهیم کرد.
جعفری جوزانــی گفت :ما حــدود 2هزاردقیقه
تصویربرداری خواهیم داشــت و پیشــبرد امور
نیازمند این است که هرچه زودتر بتوانیم این پروژه
را کلید بزنیم.
وی در پایان گفت :محمدرضــا جعفریجلوه به
عنوان ناظر کیفی و مشاور فیلمنامه در این پروژه
حضور دارد و همچنین از تورج منصوری به عنوان
مدیر فیلمبرداری دعوت به همــکاری کردهایم
که امیدوارم ایشــان نیز بتوانند در این پروژه با ما
همکاری کنند .تهیهکنندگی این سریال تاریخی
را نیز «جوزان فیلم» به عهده دارد.
جعفریجوزانی بــه تازگــی از کارگردانی فیلم
سینمایی «ایران برگر» فارغ شده است.

اکران «صحنههای خارجی» بعد از «پرویز» در گروه هنر و تجربه

علیرضارسولینژاد
«زندگیشهری»رافیلممیکند

علیرضا رسولینژاد ،کارگردان 39ساله
سیرجانی ،دومین فیلم سینمایی خود را
با عنوان «زندگی شهری» میسازد.
رسولینژاد با اعالم این خبر به صبا ،گفت:
«زندگی شــهری» فیلمنامهای قدیمی
است که سه سال پیش آن را نوشتهام و در
حال بازنویسی آن هستم .بازنویسی ،یک
ماه طول میکشد و  40درصد فیلمنامه
تغییر خواهد کرد؛ به خصوص خط اصلی
روایت و حتی عنوان فیلم.
او افزود« :زندگی شــهری» یک درام
شهری است و ژانر خاصی ندارد و از نظر
ژانریک ،حالتی التقاطی دارد .راوی این
فیلمنامه ،اول شــخص است و در همین
راستا ،فیلم نریشن خواهد داشت .این
فیلم ،دارای ســویههای مالیم تجربی
است و یک تجربه کام ً
ال جدید در سینمای
ایران خواهد بود ،اما در سطح کالن سینما
(سینمای جهان) تجربه ویژهای نیست.
رسولینژاد متذکر شد :درصدد هستم
که منابع مالی پروژه را تأمین کنم تا در
اسفند امسال یا فروردین سال آینده فیلم
را کلید بزنم .اگر در ارتباط با منابع مالی به
نتیجهای نرسم ،نهایت ًا در بدترین شرایط،
با هزینه شخصی و فرمت ویدئویی ،فیلم

اگر مطلب این صفحه
را میپسندید عدد  2را
پیامک کنید

یادواره

«شه مات» بیتهیهکننده شد

اعالم آثار بخش
«مستند شهر» سینماحقیقت

کارگردان «ملبورن» به قاهره
نرفت
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را خواهم ساخت تا بتوانم بعدتر آن را در
گروه هنر و تجربه اکران کنم.
او در ارتبــاط بــا اکران اولیــن فیلم
سینماییاش « -صحنههای خارجی» -
گفت :اوایل مهر در ســازمان سینمایی،
تشکیل پرونده دادیم تا برای فیلم ،پروانه
نمایش صادر شود که ظاهراً ،مشکالت آن
حل شده اســت .قرار است این فیلم در
دوره سوم نمایش گروه سینمایی هنر و
تجربه – پس از اکران فیلم «پرویز» مجید
برزگر  -نمایش داده شود.
رسولینژاد در مورد اکران نشدن مستند
بلند خود « -مینور /ماژور»  -یادآور شد:
این فیلم در گروه هنر و تجربه به عنوان
فیلم سینمایی ،دســتهبندی و تعریف
نشد و قرار اســت در بخش مستند این
گروه ،اکران شود.
«زندگی شهری»  5پرسوناژ اصلی دارد،
اما محوریت آن با شــخصیت یک پسر
جوان 25ساله است و داستان زندگی این
جوان را روایت میکند که دچار پرسهزنی
و سرگشتهگی در متروپولیس تهران است.
این فیلم ،دومین اثر علیرضا رسولینژاد
در یازدهمین سال فعالیت فیلمسازیاش
در سینمای ایران است.

هنرمندی که غریبانه
به خاک سپرده شد

ســیماپویا :یکی از چند هنرمندی که طی
روزهای گذشته از دنیا رفت و جامعه هنری
و مردم را داغدار کرد« ،مهدی کاشــانیان»
اســت که البته خبر درگذشــت او کمتر از
هنرمندان جوانی چون مرتضی پاشــایی و
مجید بهرامی منعکس شــد و مثل آخرین
ســالهای بازیگری ،مهجــور رفت و صبح
دیــروز بــا همراهــی خانــوادهاش و تنی
چند از همکاران ســوگوار خــود ،در قطعه
هنرمندان بهشت زهرا(س) به خاک سپرده
شد .زندهیاد مهدی کاشــانیان که بیشتر
او را به عنوان بازیگــر کارهای طنز رادیویی
میشناســند از قدیمیهای تئاتر کشــور
بوده اســت .او ســال 1305در تهران دیده
به جهان گشــود و بازیگری تئاتر را از سال
 1322زیر نظر استاد نوشین آغاز کرد و در
سالن تئاتر تهران ،پارس ،تفکری و شهرزاد
به ایفای نقــش پرداخت .وی کــه کارمند
وزارت کشــاورزی بود ،در ســال  1329به
عضویت اتحادیه هنرپیشگان ایران در آمد.
از دیگر کارهای او میتوان به نمایشهایی
همچون «احمد در بارگاه احمد» (اقتباسی
از داستان شاهزاده و گدا)« ،ماهی طالیی»،
«شبنشینی در جهنم»« ،هزار و یک شب»،
«گل و قداره» و چندین تئاتر دیگر اشــاره
کــرد .از همبازیهای زندهیاد کاشــانیان
میتوان به محسن فرید ،محمدعلی کشاورز،
مجید محسنی ،اصغر تفکری و بهزاد فراهانی
اشاره کرد .زندهیاد کاشانیان که از فعاالن و
استادان سیاه بازی ایران است ،سال1340
به اهواز منتقل شد و از سال 1345تا 1350
در آنجا بــه فعالیت هنری خــود ادامه داد.
سال 1347نمایشنامه مستاجر از تلویزیون
پخش شد .در ضمن سال 1351نمایشنامه
«سیاه زنگی ،مرد فرنگی و دایره زنگی» که
داستان انتقادی داشت ،از تلویزیون پخش
شد که مرحوم کاشانیان در نقش سیاه زنگی
در آن بازی کرد .او طی ســالهای 1353
تا  1357نمایشهای متعــددی در اهواز و
استان خوزستان اجرا کرد .حمید لبخنده،
کارگردان تلویزیون ،یکی از شاگردان اوست
که فعالیت هنری خود را از دوره دبیرستان
در اهواز با مرحوم مهدی کاشــانیان شروع
کرده است.
بعد از پیروزی انقالب که مهدی کاشــانیان
بیشتر فعالیت خود را معطوف به رادیو کرد.
او در دهه  60و  70در برنامه «داستان شب»
و «صبح جمعه با شما» لحظات شادی برای
شنوندگان رادیو خلق کرد.
کاشانیان از سال  1384به علت کهولت سن
کار هنری را کنار گذاشت .او در سال 1388
دچار بیماری لوی بادی (یک بیماری شبیه
آلزایمر) شد و شــهریور امسال سکته قلبی
کرد و در پــی آن دچار عفونت ریه شــد .او
درنهایت روز شنبه 24آبان ساعت 12:30
ظهر دیده از جهان فرو بست .حاصل زندگی
مرحوم زندهیاد مهدی کاشانیان و همسرش
که در قید حیات اســت3 ،پســر و 4فرزند
دختر است.

پنجشنبه مراسم یادبود
زندهیاد کاشانیان

مراســم یادبود هفتمین روز در گذشــت
زندهیاد مهــدی کاشــانیان هنرمند تئاتر
رادیو و تلویزیون روز پنجشــنبه این هفته
برگزار میشود.
این مراســم از ســاعت  15الی 16:30در
مسجد حجتبنالحسن عسکری در ابتدای
خیابان سهروردی برگزار خواهد شد .زندهیاد
کاشانیان جمعه هفته گذشته درگذشت.

«اژدهای سرخ» آمد

انتظاری که 8ساله شد

علیرضا مختارپور

تصمیمات جدید شورای صنفی نمایش

یک فیلم رزمی ایرانی
درشبکهخانگی

«امام موسی صدر» آماده ساخت
بدون بودجه

هنرمندان میتوانند نگاه انسان
را به موضوعات تغییر دهند

«آنچهمردان»...آمد«،چندمتر
عشق» برنامهآینده

مکعب

ســینماپرس :فیلم رزمی «اژدهای ســرخ» به
کارگردانی احمد راستگو و تهیهکنندگی مسعود
جعفری در شبکه خانگی عرضه شد.
این فیلــم با حضور مســعود جعفــری یکی از
چهرههای سرشــناس در هنرهای رزمی چینی ،قهرمان ووشــو و عضو معبد
شائولین چین به عنوان بازیگر نقش اول مرد و با هنرمندی شراره رخام ،مصطفی
اعالیی ،عباس بهمنش ،فاطمه جوادی ،حمیدرضا حبیبی ،فیروز ســلیمانی،
یگانه رحمتی ،مجتبی عمویــی ،علیرضا رجبی ،مجید قربانــی و تعدادی از
قهرمانان و رزمیکاران برای نمایش خانگی به بازار عرضه شد.
در خالصه داستان این فیلم آمده اســت :در زمان برگزاری فستیوال هنرهای
رزمی در چین ،یک گروه ایرانی نیز در آن حضور مییابند .پس از آنکه این گروه
مورد توجه یک گروه فیلمسازی چینی قرار میگیرد ،تهیهکننده چینی برای
انجام مذاکرات و دیدن نمایش این گروه به ایران سفر میکند اما در این میان
مشکالتی برای استاد گروه به وجود میآید.
این فیلم محصول مشترک ایران و چین است و توسط شرکت پویا پخش پیشرو
برای پخش در شبکه خانگی عرضه شده است.

مهر :منوچهــر محمدی تهیهکننده ســینما از
شــرایط مالی و عمومی ساخت پروژه سینمایی
«امام موسی صدر» که هنوز مهیا نیست سخن
گفت و ابراز امیــدواری کرد که زودتر این کار به
نتیجه برسد.
محمدی دربــاره فیلمنامه زندگی و مبارزات امام موســی صدر که توســط
محمدرضا گوهری به نگارش درآمده و قرار است تهیهکنندگی این پروژه را بر
عهده داشته باشد ،گفت :قرار است کمال تبریزی کارگردانی این اثر را بر عهده
داشته باشد اما برای شرایط تولید آن هنوز اتفاق ویژهای رخ نداده است و ما در
شرایط انتظار به سر میبریم و فیلم هنوز درگیر مسائل مالی است و چون هنوز
تولید آن اجرایی نشده برآوردهای مالی هم انجام نگرفته است.
این تهیهکننده سینما که فیلمهای «طال و مس» و «مسافر ری» را در کارنامه خود
دارد ،ابراز امیدواری کرد فیلم «امام موسی صدر» که تولید و اجرایی شدن آن چندین
سال به تأخیر افتاده است هر چه زودتر به نتیجه برسد و حاصل تالشی که از سال
 85درگیر آن بودهاست زودتر به ثمر برسد و حاصل آن را روی پرده ببینید ،اما به نظر
میآید شرایط عمومی برای ساخت آن هنوز مهیا نشده است.

نســیم :علیرضــا مختارپــور دبیــرکل نهاد
کتابخانههــای عمومــی کشــور در اختتامیه
جشنواره بینالمللی کارتون کتاب که عصر دیروز
در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد ،گفت :اتفاقی
که در هنر رخ میدهد این است که آنها نگاه ما را به عالم تغییر میدهند؛ حال
نگاه چه مثبت باشد و چه انتقادی.
او که پیش از این در سمتهایی چون معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرسانی
وزارت فرهنگ و ارشــاد ،مدیریــت اداره کل کتاب وزارت فرهنگ و ارشــاد،
انتشارات اهل قلم ،انتشارات امیرکبیر را در سابقه خود داشته و مدیر انتشارات
انقالب اسالمی بوده ،در سخنان خود اظهار داشت :هنرمندان میتوانند در نگاه
انسان در موضوعات مختلف تغییر ایجاد کنند تا نسبت به مسائلی که تا امروز
برای ما عادی بوده با دیده دیگری بنگریم و این تغییر ارزشمند است.
بنا بر این گزارش ،مراسم اختتامیه و اهدای جوایز دومین دوساالنه بینالمللی
کارتون کتاب ،عصر روز گذشته در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد و از کاتالوگ
و مولتیمدیای دوساالنه جشنواره بینالمللی کارتون کتاب با حضور سیدعباس
صالحی ،علیرضا مختارپور و سیدمسعود شجاعی طباطبایی رونمایی شد.

مهر :سخنگوی شورای صنفی نمایش از اکران فیلم
سینمایی «چند متر مکعب عشق» به کارگردانی
جمشید محمودی در اواخر آذر خبر داد.
غالمرضا فرجی درباره تصمیمات جدید شــورای
صنفی نمایش گفت :این فیلم که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت
و مورد توجه منتقدان ،مردم و داوران بخش نگاه نو واقع شد ،در گروه آزاد نمایش داده
میشود .وی همچنین گفت :فیلم سینمایی «آنچه مردان درباره زنان نمیدانند» به
کارگردانی قربان محمدپور از چهارشنبه این هفته 28آبان در گروه سینمایی قدس
اکرانمیشود.همچنینفیلمسینمایی«مستانه»ساختهمحمدحسینفرحبخش
نیز از چهارشنبه 28آبان در گروه سینمایی افریقا روی پرده میرود.
فرجی در پایان گفت :هرچند فیلم سینمایی «شهر موشها »2فیلم رکوردشکن
مرضیه برومند از این هفته سرگروه ندارد ،اما همچنان به اکران خود در سینماها
ادامه میدهد .همچنین ابوالحسن داودی نیز رئیس شورای صنفی نمایش نیز در
گفتگو با مهر تأکید کرد که معرفی فیلمها برای اکران از سوی پخشکنندهها صورت
میگیرد و این شورا با کمترین حاشــیه و با رعایت حق و انصاف آثار را برای اکران
درنظر میگیرد.

