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«انیو موریکونه » برای
بیخانمانها نواخت

«انیوموریکونه»آهنگساز۸۸سالهمشهورایتالیاییوسازندهموسیقیمتنفیلمهای«بهخاطریکمشتدالر»«،برایچنددالربیشتر»و«خوب،بد،زشت»شنبه
شبدرکنسرتیویژهدرواتیکانبرایافرادبیخانماننواخت.دراینبرنامهچندهزارنفرازبیخانمانهایرمیدرمکانیگردآمدهبودندکهمحلدیدارهای
عمومیپاپفرانسیساستودرردیفهایاولجایگرفتهبودند.سازمانهایخیریهکاتولیکازاینبیخانمانهابرایحضوردراینکنسرتدعوتکردهبودند.
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«راسل کرو» در سال ۲۰۰۰او را برای «مردان مجهول» پیشنهاد نمیکرد،
هرگز این نقش را ایفا نمیکرد« .برایان سینگر» از «راسل» خواست تا نقش
«ولورین»راایفاکندواوگفت:نهرفیق،مناخیر ًا«گالدیاتور»رابازیکردهام
و این نقش برای من نیست » .انگار «جکمن» برای این نقش ساختهشده
بود« .سینگر» سال  ۲۰۱۳گفت که«راسل کرو» قصد داشته است نقش
«ولورین»راایفاکند.

چهرهها و خبرها
با «آوازهخوان» روی سن تئاتر

نمایش«آوازهخوان»بابازیامیرجدیدیبهزودی
روی صحنه میرود.به گزارش ایسنا ،نمایش
«آوازهخوان»کهبهنویسندگیوبازیگریمهدی
کوشکیپیشازاینباعنوان«آوازهخوانطاس»
اجراشده بود از  25آبان با تغییر بازیگر در تئاتر
مستقل تهران روی صحنه میرود .این نمایش
توسط صحرا فتحی کارگردانی میشود و امیر
جدیدیکهفیلم«اژدهاواردمیشود»و«من»را
روی پرده سینماها داشت در آن بازی میکند.
رعنا زیر سقف دودی
بهنوش طباطبایی جایگزین نیکی کریمی در
جدیدترین فیلم پ��وران درخشنده با عنوان
«زیر سقف دودی» شد .نیکی کریمی به دلیل
تداخل و همزمانی پ���روژه«آذر» نتوانست با
پروژه پوران درخشنده همکاری کند«.بهنوش
طباطبایی» بعد از انجام تست گریمی متفاوت
در نقش «رعنا» در کنار «فرهاد اصالنی» در این
پروژه سینمایی به ایفای نقش پرداخت .فیلم
سینمایی «زیر سقف دودی» به موضوع طالق
عاطفی میان زوجها میپردازد.
درخط پایان ویالییها
صابر ابر بازی در فیلم «ویالییها» ساخته منیر
قیدی را به پایان رساند و نخستین نمایش این
فیلم در جشنواره فجر امسال خواهد بود.
فیلمنامهایناثردرژانردفاعمقدستوسطمنیر
قیدیوارسالنامیریبهنگارشدرآمدهاست.در
«ویالییها»بازیگرانهرکدامدرنقشمتفاوتی
حضورپیداکردهاند،طنازطباطبایی،پرینازایزد
یار ،آناهیتا افشار و علی شادمان ،با هنرمندی
ثریا قاسمی دیگر ب��ازی��گ��ران فیلم هستند.
پایان لبخند رخساره در مشهد
پ���ری���وش ن��ظ��ری��ه س���رگ���رم ب����ازی در نقش
«رخ��س��اره» درمجموعه تلویزیونی «لبخند
رخساره»بهکارگردانیبهرنگتوفیقیاستکه
بخشهاییازآندرمشهدجلویدوربینرفت.
آخرین سکانسهای مجموعه تلویزیونی در
نیشابوروقدمگاهضبطشد.درخالصهداستان
«لبخندرخساره» کهملودرامیاجتماعیاست،
آمدهاست«:هیچگاهدوری،دوستینمیآورد».
کامبیزدیرباز،بهنازجعفری،بهزادفراهانی،مریم
بوبانیسلیمی،آتیالپسیانیومهدیسلطانی
گ��روه بازیگران اصلی ای��ن سریال هستند.



...

پیک خبر

تکذیب همکاری شجریان با ارکستر ملی
ه��م��ای��ون ش��ج��ری��ان دع����وت ف��ری��دون
شهبازیان ،رهبر ارکستر ملی را از او برای
همکاری در این ارکستر تکذیب کرد.
به گ��زارش ایسنا چندی پیش فریدون
شهبازیان در گفتوگویی اظهار کرد:
از همایون شجریان بهعنوان خواننده
ارکستر ملی دعوت کرده است.همایون
شجریان با رد کردن این موضوع ،گفت:
«باتماماحترامیکهبرایهنرآقایشهبازیانقائلهستم،بایداعالمکنم
روحمازایندعوتخبرندارد».همچنینرهبرارکسترملیازاجرایقطعات
قدیمیمحمدرضاشجریانباصدایهمایونشجریاندرارکسترملیخبر
ت «:قصددارمدرآیندهنزدیک،
دادهبود.همایونشجریاندراینبارهنیزگف 
این قطعات و کارهای پدر را با گروه «سیاوش» اجرا کنم».گروه سیاوش
در سال  ۹۲توسط همایون شجریان و در سالهایی که شجریان اجرای
صحنهاینداشت،تأسیسشدودرسهسالگذشتهکنسرتهایمتعددی
درتهرانوسایرکشورهابرگزارکردهاست.ناماینگروهباهدفقدردانیاز
یکعمرفعالیتموسیقاییمحمدرضاشجریان،برگرفتهازنامهنریاین
استادآوازدرنخستینسالهایفعالیتشانتخابشدهاست.
واکنش کیانیان به انتقاد از حضورش در «شهرزاد»

رضا کیانیان سریال «شهرزاد» را یکی از
خوشساختترینسریالهایدههاخیر
ایران نامید.به گزارش خبر آنالین ،وی
متنیرادراینستاگراممنتشرکردودرآن
توضیحاتیدربارهحضورشدرفصلدوم
سریال «شهرزاد» داد.کیانیان دراینباره
ن��وش��ت « :بعضی از همراهانم مدعی
هستند،منابعمالیسریال«شهرزاد»پاک
نیستودرنتیجهازمنپرسیدندچراپذیرفتمدرفصلدوماینسریالبازی
کنم؟منابتداخواهشمیکنم،درستیاینمطلبراروشنکنندودالیل
مستندخودرامبنیبراینادعاارائهکنند.بله،یکیازسرمایهگذارانفصل
اول سریال دستگیرشده و هنوز حکمی هم برایش صادر نشده .آیا همین
خبر برای لگدمال کردن این سریال ارزشمند کافی است؟از طرف دیگر
ایشانکهنمیتواندبرایفصلدومشهرزادسرمایهگذارباشد،بنابراینچرا
فصلدوممورداعتراضاست؟شهرزادیکیازموفقترین،خوشساختترین
ومردمپسندترینسریالهایدههاخیربوده است.مانبایدبرضداینتولید
ملیبشوریم.بلکهبایدکمکشکنیمکهبهترازپیششود.

منتفی شدن پروژه جدید فرهادی کذب محض است
ثمینمهاجرانیاخبارمنتشرشدهدرباره
منتفی شدن پروژه اسپانیایی فرهادی و
همچنینساختسریالدرشبکهخانگی
را تکذیب کرد.به گزارش  میزان ،به نقل
از روابط عمومی "فیلم فروشنده" اخبار
منتشر ش��ده مبنی بر به تعویق افتادن
ساخت پ���روژه اسپانیایی فیلم اصغر
فرهادیتکذیبشد.درمتناینتکذیبیه
آمده است :خبر مربوط به منتفی شدن ساخت پروژه اسپانیایی اصغر
فرهادی یا به تعویق افتادن آن و همچنین تصمیم فرهادی برای ساخت
سریالدرشبکهخانگیکذبمحضاست.

برترینولدز

بازیگرانیکه فرصتهای طالیی را سوزاندند
برخی بازیگران سینمای هالیوود زمان فعالیتشان پیشنهادهایی از سوی
کارگردانانبرایایفاینقشهایمهموسرنوشتسازرادرفیلمهایگوناگون
داشتهاند که به هر دلیلی آن را نپذیرفتهاند .درنهایت نیز وقتی آن فیلم
ساختهشدهوبازیگرجایگزینآنهادرفیلمدرخشیدهاستازاینکهچنین
فرصتهای طالیی را ازدستدادهاند ابراز پشیمانی کردهاند .به این بهانه
برخیازجابهجاییبازیگرهادرنقشهایماندگارسینماییرامرورمیکنیم:

ادیردمین
این بازیگر را بیشتر به خاطر بازی در نقش «استیون هاوکینگ» فیزیکدان
معروف و«دختر دانمارکی»میشناسند .به گ��زارش ایسنا وی در فیلم
«هیوالهای خارقالعاده و زیستگاه آنها» هم ایفای نقش کرده است.این
هنرپیشه میگوید «:برای بازی در نقش منفی «دارت وی��در» در «جنگ
ستارگان»بهکارگردانی«جی.جیآبرامز»انتخابشدهبودم«.نیناگلد»که
برایفیلمهایزیادیمنرامعرفیکرده،بازیگردانبود.منبارهامدلهای
مختلف از صدای نفس کشیدن «دارت ویدر» رانشانشدادم .پس از ۱۰
برداشتگفت چیزدیگریدرچنتهنداری؟منهمگفتم:نه!

شونکانری
وی سالها برای بازی نقش مردهای پا به سن گذاشته برای مثال نقش

«پادشاه ریچارد شیردل» در «رابینهود» و «شاه آرتور» در «اولین شوالیه»
انتخابمیشد .شونکانری نقش«گاندلف»رادرسهگانه«اربابحلقهها»رد
ت
کرد!وقتیسال ۲۰۰۵از«کانری»پرسیدندچراایننقشرانپذیرفتهاس 
گفت« :چون هیچوقت این پروژه را نفهمیدم».نقش «گاندلف» را «یان مک
کلن» ایفا کرد و برای آن نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل شد.

تامکروز
سال ۱۹۹۸براینخستینبارزمزمهبازیستاره«تاپگان»درنقش«تونی
استارک» به گوش رسید .حتی سال  ،۲۰۰۴زمانی که شرکت«مار ول»
میخواستبازیگراصلی«مردآهنی»راانتخابکند،اینشایعههابهگوش
میرسید« .تام کروز» سال ۲۰۰۵اعالم کرد«:زمانی آنها پیش من آمدند
وقتی به چیزی متعهد میشوم ،باید جوری انجام شود که بدانم نتیجهاش
خاصخواهدشدووقتیاینحرفهاپیشآمد،احساسکردماینکاردرست
از آب درنمیآید ».فیلم «مرد آهنی» موفق بود و«رابرت دانی جونیور» را به
یکیازگرانترینهنرپیشههایجهانتبدیلکرد.

راسلکرو
سالآینده«هیوجکمن»براینهمینباردرنقشقهرمانکتابهایکمیک
یعنی «ولورین» ظاهر میشود .این بازیگر استرالیایی فاش کرده است اگر

سال  ۱۹۷۰زمانی که تهیهکنندگان فیلم جاسوسی «جیمز باند» در پی
جایگزینی برای «جورج الزنبی» میگشتند ،این نقش را به «برت رینولدز»
پیشنهاد کردند .او که زمان مطرحشدن این پیشنهاد بازیگری گمنام بود،
گفتهاست«:فکرمیکنممیتوانستمایننقشراایفاکنم،اماباکمالحماقت
گفتم یک آمریکایی نمیتواند نقش «جیمز باند» را بازی کند! باید بازیگری
انگلیسی باشد .نه نمیتوانم این کار را انجام دهم ».او که امسال  ۸۰ساله
شده است ،افشا کرد که همچنین نقش «هان سولو» در «جنگ ستارگان»
همبهاوپیشنهادشدامابهدلیلمشغلهزیادنتوانستآنرابپذیردو«هریسون
فورد »ایننقشراایفاکرد.

وارنبیتی
همه بیل را با ب��ازی «دیوید ک��ارا دی��ن» میشناسند ،ام��ا «تارانتینو»
کارگردان فیلم «بیل را بکش» گفته است «:این نقش در اصل برای ستاره
فیلمهای «بانی و کالید» نوشتهشده بود .اولین خوانش متن فیلم برایم
خیلی جالب بود ،چون دقیقا خود «وارن بیتی» بود .او بیشتر شبیه نقش
«جیمز باند» است .زمانی که «دیوید کارادین» را در این نقش گذاشتم،
چندینبار متن را بازنویسی و شخصیتها را جابه جا کردم تا به فضای
«دیوید» نزدیکتر شود.

جکنیکلسون
«جک نیکلسون» که بیشتر سینما دوستان او را با نقش بهیادماندنیاش
در فیلم «درخشش» میشناسند ،در مصاحبهای گفت «:فرصت بازی در
نقش پسر «ویتو کورلئونه» در «پدرخوانده» را تنها به این خاطر که بهاندازه
کافی احساس ایتالیایی بودن نمیکردم ،از دست دادم آن موقع اعتقاد
داشتم ایتالیاییها باید نقشهای ایتالیایی را ایفا کنند .بازیگران زیادی
بودند که میتوانستند نقش «مایکل» را بازی کنند ،اما «آل پاچینو» مایکل
کورلئونه بود» .فرانسیس فورد کاپوال برای این نقش «بیتی»« ،کارادین» ،
«رابرتردفورد»و«مارتینشین»رادرنظرداشت.بنابراین«نیکلسون»تنها
بازیگری نبود که از فضای ایتالیاییها فاصله داشت.

اعتراف بازیگر زن جم به پشیمانی و افشای حقایق پشت پرده
صدف طاهریان که با رویای بازیگری در ترکیه و معروف
شدنووعدههایوسوسهانگیزبرایبازیدرسریالهای
ماهوارهای به ترکیه مهاجرت کرد با گذشت یک سال
در گفت و گو با روزنامه ترکیه اظهار کرده است که همه
خیاالتش در مورد زندگی در خارج از ایران اشتباه بوده
و بدون شناخت از زبان و فرهنگ این کشور تصمیم به
مهاجرت گرفته است و از این تصمیم پشیمان است.به
گزارش رجا نیوزصدف طاهریان در گفت وگو با روزنامه
هابر تورک از پشت پرده سینمای ترکیه و شرایط سخت
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زندگی اش صحبت کرده و گفته است« :یک سال است
در ترکیه زندگی میکنم .به این جا آمدم چون فکرمی
کردم دراینجامیتوانمآزادترباشمامااشتباهمیکردم.
شرایط آن طور که فکر میکردم نبود ».وی با اشاره به این
که با خیال آزادی کشوررا ترک کرده ،افزوده است«:می
خواستم این جا به کارم ادامه دهم .فکر میکردم این جا
شرایط فرق میکند اما این جا هم باید برای بازی کردن
رابطه داشته باشی .هرجا برای کار مراجعه میکنم به
من پیشنهادهای غیر اخالقی میشود .از زندگی در

ترکیه راضی نیستم.اینجا نمیتوانم به شغل بازیگری
ادامه بدهم .از شنیدن پیشنهادهای غیر اخالقی خسته
شده ام .اینجا کسی را نمیشناسم .اعتماد به نفسم را از
دست داده ام .وی در پاسخ به این پرسش که در ترکیه
چطوری پول در میآورد؟اظهار کرده است«:خانواده
ام خرجم را میدهند .پولی که از حامیان مالی میگیرم
مبلغ ناچیزی اس��ت .اگر پیشنهاد بازیگری نداشته
باشم مجبورم به کارهای دیگری برای پول در آوردن
فکرکنم.

▪ ▪ توصیهحسامنوابصفویبهبازیگر مردشبکهجم

حسام نوا بصفوی در ذی��ل پست جدید رامسین
کبریتی کامنت گذاشت.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،حسام نوابصفوی
بازیگر سینما و تلویزیون با درج کامنتی در پست
اینستاگرام رامسین کبریتی بازیگر شبکه جم از او
درخواست کرد که به کشور بازگردد.نواب صفوی
نوشت« :رامسین اشتباه ک��ردی رفتی آدم اشتباه
میکنه ولی یک درس خوب :یک شبکه ،یک کشور
خارجی ،از آمریکا بگیر تا...تو رو یک روز رها میکنه
اما کشور خودت تنهات نمیگذارد برگرد و غصه هیچ
چی رو نخور به خدا توکل کن».
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گزارش نشست
اجرای نمایش هنرمندان افغانستانی
مقیم ایران در سوگواره «خمسه»
اکرم محمدی-سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیینهای
مذهبی «خمسه» با حضور خانوادههای  14شهید مدافع حرم
در بهشت زهرا (س)و بر مزار آنان آغاز میشود.به گزارش
خراسان ،علیاصغر خسروی دبیر این سوگواره  ،در نشستی
بااعالماینخبرگفت:پسازبرگزاریدورهپیشین،برایآسیب
شناسی سوگواره جلساتی برگزار کردیم .نتیجه این آسیب
شناسی این بود عالوه بر بخشهای سوگواره گذشته ،شامل
نمایشهای خیابانی ،صحنهای ،آیینی  ،تعزیه و مدافعان حرم،
از این پس بخشهای نمایش نامه نویسی و تئاتر مسجد را هم
داشتهباشیم.ویبااشارهبهاینکهاجراینمایشهای سوگواره
از 20آبان آغاز شده است گفت :پنجشنبه هفته جاری با حضور
خانوادههای 14شهید مدافع حرم و تعدادی از هنرمندان
این سوگواره کارگاه عملی برپا میکنند و در این کارگاهها
تصاویر این 14شهید طراحی و به خانواده آنان اهدا میشود.
همچنین در  5قطعه از بهشت زهرا ،گروههای تئاتر خیابانی و
تعزیه  ،نمایش اجرا میکنند.خسروی ضمن ارائه گزارشی از
روند انتخاب و گزینش آثار در بخشهای مختلف گفت:دراین
دوره 73نمایش در بخشهای مختلف به نمایش در میآید.وی
ضمن ابراز نارضایتی از متون نمایشی گفت :دراین سوگواره ،
15گروه بر روی یک متن نمایشی کار کردند و این ناشی از فقر
متن نمایشی است  .اگر میخواهیم شاهد اتفاقات خوبی در
تئاتر باشیم ،نیازمند متن نمایشی هم هستیم ومتون نمایشی
برای این سوگواره رامی توان با موضوعات مختلفی از جمله
،قصص قرآنی  ،آیات و روایات ،دفاع مقدس و مدافعان حرم ارائه
کرد.خسرویگفت:امسال بخشمدافعانحرمسوگوارهنیزبه
صورترقابتیبرگزارودربخشویژهنیز 7نمایش ازهنرمندانی
چون رضا صابری و رحمت امینی اجرا میشود.وی با اشاره به
این که برخی معتقدند این سوگواره  ،نوعی موازی کاری با سایر
سازمانها و نهادهاست ،گفت :با سازمانها و نهادهایی چون
سازماناوج،حوزههنری،انجمنتئاترانقالبودفاعمقدساین
دوره را برگزار وسعی کردیم تا موازی کاری نشود.وی همچنین
به همکاری هنرمندان افغان ساکن ایران در این سوگواره اشاره
کردوگفت:نمایش"حر"بهکارگردانیرحمتامینیوباحضور
هنرمندان افغان مقیم ایران از 9آذرماه به مدت 5شب ،در تاالر
مولوی اجرا و بعد از هر اجرا نیز کارگاهی آموزشی با حضور
رحمت امینی برگزار میشود.وی در موردسالنهای اجرای
نمایش گفت22:تماشاخانه ارسباران ،خاوران ،بهمن ،وال،
ابن سینا و نیاوران و همچنین کارگاه نمایش تئاتر شهر ،سالن
ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر ،خانه نمایش اداره تئاتر،
تاالر محراب ،تماشاخانه سرو ،سالن انتظامی ،حوزه هنری و
تماشاخانههای باران ،کنش معاصر و سالن مشایخی میزبان
اینسوگوارههستندواجراینمایشهایاینسوگوارهتا24آذر
ماه ادامه دارد.

دیوان حافظ در دستان صدر اعظم اتریش
نمایشگاه بینالمللی کتاب وین روز شنبه برای
ایران یک روز خاص بود .برگزاری مراسم ویژه
"روز ایران" به نام عصر ایرانی و حضور صدر اعظم
اتریش در غرفه کشورمان در کانون توجه قرار
گرفت.به گزارش  فارس ،غرفه ایران در نمایشگاه
بینالمللی وین شنبه  ٢٢آبان ماه   از شور و حال
خاصی برخوردار بود و پای صدر اعظم اتریش
را هم به این غرفه کشاند .صدراعظم اتریش در
غرفه ایران حضور یافت .عبدا ...موالیی سفیر
کشورمان در اتریش دقایقی با وی در خصوص

غرفه ایران گفت و گو کرد و سپس دیوان حافظ
را به رسم یادبود به وی اهدا کرد که عکاسان و
تصویربرداران حاضر این صحنه را ثبت کردند.
اتریشیهای زیادی هم در کنار غرفه کشورمان
حضوریافتندوبهدقتهمهچیزرانظارهگرشدند.
صدر اعظم اتریش سپس در بخش موسیقی غرفه
ایران حاضر شد و پس از امضای یک لوح یادبود و
در حالی که از سوی سایر کشورها دعوت شده بود
تاکید کرد وقت محدودی دارد و باید نمایشگاه را
ترک کند.

مدیرعامل خانه موسیقی مطرح کرد:

دغدغه اصلی استاد شجریان رعایت حقوق هنرمندان
موسیقی از طرف رسانه ملی است
مدیرعامل خانه موسیقی با اشاره به انتخاب استاد
شجریان در شورای عالی خانه موسیقی گفت :در
اساسنامه خانه موسیقی وظایفی برای شورای
عالی درنظر گرفته شده که همیشه به این وظیفه
نیز عمل شده است .به گزارش فارس ،نوربخش
با بیان این که حضور استاد شجریان در شورای
عالی خانه موسیقی از ابتدا تاکنون برای خانه
موسیقی مغتنم بوده ،خاطرنشان کرد :امیدواریم
حضور ایشان در این دوره بیشتر از گذشته موثر
باشد و با رایزنیهایی که با خود استاد داشتیم
این حضور ادامهدار خواهد بود و امیدواریم حال

جسمی استاد نیز روزبهروز بهتر شود ،وی با اشاره
به وضعیت جسمانی استاد شجریان گفت :ایشان
در حال حاضر دوره نقاهت را طی میکنند و در
حال فیزیوتراپی هستند و امیدواریم در فصل
جدید خانه موسیقی حضور پررنگتری داشته
باشند.مدیرعامل خانه موسیقی با اشاره به اینکه
موضوع منع پخش صدای استاد شجریان از رسانه
ملی همیشه از اقداماتی است که خانه موسیقی
پیگیری میکند ،توضیح داد :دغدغه اصلی استاد
شجریان رعایت حقوق هنرمندان موسیقی از
طرف رسانه ملی است و باید آن را محترم شمارد.

واکنش رخشان بنی اعتماد به فیلم «نفس» نرگس آبیار
رخشان بنی اعتماد معتقد است:دالیل متعددی
ب���رای ح��ظ ب���ردن از رواب���ط آدمه���ای س���اده در
فیلم «نفس» وجود دارد.ب��ه گ��زارش ایسنا ،این
کارگردان بعد از دیدن فیلم «نفس» در یادداشتی
نوشت « :نفس» را دوبار دیدم ،فارغ از منظر نقد،
که منتقد نیستم ،به عنوان یک بیننده میشود با
فیلم رفت و لحظاتی برگشت تا نشانههای از یاد
رفته تاریخ و وقایع اجتماعی گذشتهای نه خیلی
دور را در سادهترین دقایق معصومیت دخترانه
مزمزه کرد و ذهن را پرواز داد و من این پرواز را

دوست میداشتم.انقالب و جنگ را از فرعیترین
و پنها نترین روزنههای زندگی مردمان ساده
این سرزمین  دیدن ،بیتحلیل و تفسیر.عشق و
عاطفه ،ماندگارترین جوهرههای بشری است که
در کوران تحوالت فرهنگی و اجتماعی و تاریخی
همچنان باقی میماند و در عمیقترین الیههای
وج��ود آدم��ی ،انسا نها را به پیوندی مشترک
میرساند« .نفس» را باز هم میتوانم ببینم».
«نفس» جدیدترین ساخته نرگس آبیار این روزها
برپرد ه سینماها اکران شده است.

توضیح ایوبی درباره پروندهای قضایی
رئیس س��ازم��ان سینمایی تاکید ک��رد قاضی
پرونده برخورد با شرکتهای سینمایی که تیزر
فیلمهایشان در ماهواره پخش میشد ،کامال
مستقل اطالعات را جمعآوری و بررسی کرده
است.
حجت ا ...ایوبی در پاسخ به این پرسش که در
بحث برخورد با شرکتهای پخش فیلم که تیزر
آثار در حال اکران آنها در شبکههای ماهوارهای
پخش میشد چرا تنها با دو شرکت برخورد شد و
آیا این موضوع به دلیل البی جریانهای داخل

سینما برای ضعیف کردن این شرکتها نیست،
توضیح داد :چندین جلسه با قاضی این پروندهها
داشته و از این جلسات چنین برداشتی نداشتهام.
آقای منصوری قاضی پرونده است شناخت خوبی
درباره حوزه فرهنگ و هنر دارد و قدر و منزلت
سینما و سینماگران را به خوبی میشناسد.
وی ادام��ه داد :شاید گاهی اوق��ات برخی افراد
سعی کنند اطالعاتی را براساس خواست خود
منتقل و یا پیشنهادهایی ارائه کنند ،اما چنین
حرفهایی روی قاضیهای کشور اثر ندارد.
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