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شد .در میان این آثار ،نمایش «اعتراف» به کارگردانی شهاب حسینی و فیلمهای سینمایی «قهرمانان کوچک» به کارگردانی حسین قناعت و
«دریاچهماهی»بهکارگردانیمریمدوستیدیدهمیشود.

نمایش «اعتراف»
در شبکه نمایش خانگی

...

سینمای جهان

همکاری جذاب اسکورسیزی ،دنیرو و
پاچینو به فیلم برداری رسید
فارس  -فیلم بــرداری «ایرلندی» فیلم جدیــدی از مارتین
اسکورســیزی با بازی رابرت دنیــرو و آل پاچینو آغاز شــد.
فیلم بــرداری ایــن فیلــم ،پس از حــدود یــک دهــه انتظار
طرفداران این ستاره ها شروع شده است .فیلم «ایرلندی»
بر اســاس کتاب «شــنیدم شــما خانه ها را رنگ می کنید»
چارلز برنــد تولید می شــود .داســتان فیلــم دربــاره «مرد
ایرلندی» با نام «شــیران» با بازی رابرت دنیرو اســت که به
قتل «جیمی هوفا» با بازی آلپاچینو رهبر اتحادیه کارگری
اعتراف میکند.
جو پشــی ،هار ِوی کیتــل ،بابی کانــاوال و آنــا پاکین دیگر
هنرپیشــگان این فیلم هســتند .کیتــل نقش آنجلــو برونو
رئیس پلیــس فیالدلفیــا را که در ســال  1980با شــلیک
اسلحه شاتگان به سرش کشته شد ،ایفا میکند.
ایــن اولیــن همــکاری مارتیــن اسکورســیزی بــا شــرکت
نتفلیکس است که قرار است در سال  2019اکران شود.
در حالی که نتفلیکس به عرصه تولید فیلمهایی با بودجه
سنگین وارد شــده این فیلم با بودجه  125میلیون دالری
ساخته می شــود .هنوز مشــخص نیست چه شــرکتی کار
پخش ســینمایی این فیلم را به عهده خواهــد گرفت لیکن
اسکورســیزی با این تعهد کــه فیلم برای اکــران روی پرده
سینما تولید میشود قرارداد بسته است.

زندگی مارلون براندو فیلم می شود
دنیای تصویر  -مارلون براندو یکی از بزرگترین بازیگران
سینماســت که تماشــای زندگــی او بر پرده نقــره ای تمام
خوره هــای فیلــم را بــه هیجــان مــی آورد .برایــان اولیــور
تهیه کننــده ،کــه فیلــم تحسین شــده کم در کارنامــه اش
ندارد ،می خواهد فیلمی زندگی نامه ای بر اساس زندگی
پدرخوانده سینما بسازد .محوریت اثر هم کتاب «قبال انجام
نشــده بود» نوشــته جرج اینگالند ،رفیق گرمابه و گلستان
براندو است.
براندو و اینگالند در دهه  50با هم دوست شدند و بعدها در
پروژه مشترک «آمریکایی زشــت» که براندو جلوی دوربین
اینگالند بازی کرد ،همکاری داشتند .برایان اولیور در این
باره گفته است« :پنج دهه رفاقت مارلون و جورج موجب شد
که زیروبم کار دستشان باشد ،از زندگی حرفه ای گرفته تا
زندگی شــخصی .به تصویر کشــیدن بزرگ ترین بازیگری
که پا به عرصه هنر گذاشــت بر پرده نقره ای با شکوه است،
تصویری از دو مرد بزرگ که به اخوت رسیده بودند».
با این اوصاف به نظر بــا فیلمی مردانه و رفاقتــی طرفیم نه
فیلمی کــه بخواهــد زندگــی برانــدو را از دوران کودکی تا
مرگ تصویر کنــد .براندو به عنوان بازیگر ،هشــت نامزدی
اسکار دارد که برای «اتوبوسی بهنام هوس» و «پدر خوانده»
مجسمه طالیی را برنده شده است.

ماجرای عجیب وغریبی که بر سر مستند زندگی همسر امام (ره) آمد

و باالخره 80دقیقه برایمعمارانقالب...
▪واماعروجفیلم...

مصطفی قاسمیان  -اگر اخبار جشنواره مستند «سینما حقیقت» را دنبال کرده
باشید ،احتما ً
ال نام فیلم مستند «بانو قدس ایران» برایتان آشنا باشد .این مستند
 80دقیقه ای که توســط مصطفی رزاق کریمی ،با موضــوع زندگی خانم خدیجه
ثقفی ،همسر امام خمینی (ره) ساخته شــده ،در ایام جشنواره سینما حقیقت،
ماجرای عجیبی را از سر گذراند؛ کنارهگیری ،بازگشت و بعد هم نامزدی در چند
رشته .اما مشکل این مستند چه بود؟ چرا رفت و چرا برگشت؟

▪همهچیزدرروالطبیعی

اواســط ســال  ،94مصطفــی رزاق کریمــی
مستندســاز باســابقه ســینمای ایران ،اولین
خبرها از ساخت این مســتند را به خبرگزاری
تســنیم داد؛ مســتندی که در آن زمــان معلوم
نبود «بانــوی انقــاب» یا «بانــو قــدس ایران»
نامیده شــود .او بیــش از چهار هــزار صفحه از
یادداشتهای موجود درباره همسر امام (ره)
راخواندهبودوساختمستندراهممدتیبعد،
با تأیید «عروج فیلم» تهیهکننده اثر ،آغاز کرد.
انتخابمستندسازخوشنامیمانندمصطفی
رزاقکریمیکهسوابققابلتوجهیهمداشت،
برایساختاینمستند،اقداممثبتیبود.ازاو
پیشتر مستند پرســروصدای «خاطراتی برای
تمام فصول» را به یاد داشتیم که به سرگذشت
آندستهازجانبازانشیمیاییمیپرداختکه
در زمان جنگ تحمیلی ،برای درمــان به اروپا
فرستاده میشــدند .خودش درباره روش کار
برایتولیدمستند«بانوقدسایران»گفتهبود:
«با این که تولید چنین مســتندی با فیلمهای
محدودبهجاماندهبسیارسختاستاماترجیح
میدهمبااستفادهنکردنازبازسازیدرفیلم،
حریم خانواده و همســر امام حفظ شــود ».در
همان زمان مدیرعامل وقت مؤسسه فرهنگی
«عروجفیلم»،زماناحتمالیپایانتولیدمستند
رادیماه 94اعالمکردهبود.تااینجاهمهچیز
طبیعی بود ،حضور یک مستندساز پرسابقه و
کاربلد در رأس گروه سازنده اثر و زمان طبیعی
پیشبینیشدهبرایساختفیلم.
▪سکوتطوالنیخبریوجشنواره96

با شروع مراحل ســاخت فیلم ،سکوت خبری

طوالنی در این باره حاکم شد و مصطفی رزاق
کریمی که عادت به جنجال نداشــت ،حرفی
از مراحل ســاخت این مســتند نمیزد .ماجرا
میرفتکهبهفراموشیمنجرشود،تااینکهنام
فیلم،بهعنوانیکیازآثارراهیافتهبهجشنواره
سینما حقیقت ،مهمترین جشنواره فیلمهای
مستند کشور ،اعالم شــد و مستند «بانو قدس
ایــران» به عنــوان اثــر افتتاحیه جشــنواره هم
انتخابشد.
▪یکحذفعجیبوغریب

بــا وجــودی که قــرار بــود «بانــو قدس ایــران»
افتتاحکننده ضیافــت مستندســازان ایرانی
باشد،امایکبارهودرروزافتتاحیه،تهیهکننده
فیلمــش را از جشــنواره بیــرون کشــید! دبیر
جشــنواره هم برخــاف آییننامه جشــنواره،
اجــازه ایــن کار را صــادر کــرد و دو روز بعــد،
جایگاه «عروج فیلم» را دلیل این اتفاق عجیب
دانست« .طبق آییننامه جشنواره ،فیلمی که
توسط هیئت انتخاب به جشنواره راهمییابد
اجازه خروج از جشــنواره را ندارد ولی با توجه
بــه جایگاهــی کــه مجموعه همــکاران مــا در
موسســه عروج فیلم داشــتهاند و احترامی که
برای آنها قائل بودیم دیروز از ما درخواســت
کردنــد که بــه دالیلی کــه مــا نمیدانیــم این
فیلم در جشــنواره نمایــش داده نشــود تا بعدا
تصمیم دیگری درباره فیلم گرفته شــود ».این
در حالی بود که خود شــخص دبیر جشــنواره
هم از این اتفاق ناراضی بود و ابراز کرد« :اتفاقا
این اثر ،مستند بســیار خوبی بود و مورد توجه
همــه کســانی قــرار گرفــت کــه آن را دیدند و
برای ما کنار گذاشــتن آن بسیار دشــوار بود».

▪سکوتبهجایپاسخگویی

در این میان با انتشار خبر عجیب کنارهگیری
اینمستند،بیشازهمهازمؤسسه«عروجفیلم»
تهیهکننده مســتند ،انتظار میرفت که برای
شفافســازی و ادای توضیحــات ،اقدام کند.
اما مسئوالن این مؤسسه سیاســت سکوت را
در پیش گرفتند و دبیر جشنواره مجبور شد تا
دوروزبعدازاعالمخبرکنارهگیری،دراینباره
توضیح دهد .جالــب آن که مســئوالن «عروج
فیلم» ،حتــی به دبیر جشــنواره هــم علت این
کنارهگیریرااعالمنکردهبودند!سکوتیکهاز
تهیهکنندهاثر،بههیچعنوانانتظارنمیرفت.
▪بازگشتبیخبروپایانحاشیهها

در حالی کــه رســانه ها از کناره گیــری اثر از
بخش مسابقه مطمئن بودند ،یک باره در روز
پنج شنبه  23آذر و بدون هیچ اطالع رسانی

...

سینمای ایران

برگزاری آیین دیدار «بیدار شو آرزو» با موضوع زلزله بم

عیاری:عذرمیخواهمکهفیلمتلخاست!
فصل چهارم «آقای روبات» ساخته می شود
آی سینما  -درست در آســتانه کسب نامزدی گلدن گلوب
در رشــته بهتریــن بازیگــر نقش مکمــل مرد ســریال کوتاه
(کریســتین اســلیتر) و در حالی که چهارشــنبه گذشــته،
قسمت آخر فصل سوم «آقای روبات» روی آنتن رفت ،شبکه
«یواسای نتورک» از تمدید این سریال و تولید فصل چهارم
آن خبر داد .اتاق نویســندگان فصل چهارم این ســریال از
همین حاال مشغول به کار شده ،اما هنوز درباره این که فصل
چهارم از چه تاریخی روی آنتن مــی رود ،صحبتی به میان
نیامده است.وقایع این سریال در سال  2015میگذرد اما
جهان شکل و شمایل دیگری دارد و داستان شخصیتی به
نام «الیوت الدرسن» (با بازی رامی مالک برنده جایزه امی)
راروایتمیکند.الیوتیکمتخصصکامپیوترآسیبدیده
اما باهوش است که به همراه آقای روبات عصیانگر (اسلیتر)
که وجه تاریک شخصیت خودش اســت انقالبی در جهان
اینترنت به راهمیاندازد.

قبلی ،مســتند «بانو قدس ایــران» روی پرده
رفت و اتفاق ًا با اســتقبال مخاطبان جشنواره
هم مواجه شد .در ســئانس پایانی هم که هر
روز ،به اکران مجدد پرمخاطب ترین مســتند
روز جشــنواره ،اختصاص یافت ،این مستند
یک بار دیگر اکران شد تا مشخص شود عم ً
ال
مشکلی متوجه فیلم نیســت .مصطفی رزاق
کریمی هم درباره این فیلم گفت« :من شاید
اولین فیلم ســازی هســتم کــه وارد بیت امام
(ره) شــدم و این ،کا ِر مرا بســیار سخت کرد.
روزی که در اتاقی که امام پذیرای مهمانانش
بودند وارد شدم بسیار سخت بود .در واقع این
در ،از روزی که امام (ره) فوت کردند تا آن روز
باز نشده بود و به دستور حاج حسن باز شد».
رزاق کریمی همچنین درباره شائبه سانسور
مســتندش هم گفت« :من خودم را سانســور
نکردم و کسی هم مرا سانسور نکرد».

با وجودی که حواشــی این فیلم مستند تقریب ًا
خاتمــه پیدا کــرده ،امــا از یک نکتــه نمیتوان
گذشت .به هر حال مؤسســه فرهنگی «عروج
فیلــم» وابســته به دفتــر حفظ و نشــر آثــار امام
خمینی (ره) در این  29سالی که از تأسیسش
گذشته ،تقریب ًا هیچ خروجی قابل مالحظهای
در حــوزه ســینما دربــاره زندگی معمــار کبیر
انقــاب اســامی نداشــته اســت .دفتــر ایــن
مؤسسهتااواخردهههشتاد،یکیازمجهزترین
استودیوهای صداگذاری ســینمای ایران بود
و به تدویــن و صداگذاری فیلمهــای زیادی در
طول تاریخ ســینمای ایــران کمک کــرده بود؛
فیلمهایــی کــه غالبشــان ارتبــاط خاصی با
زندگی حضــرت امــام (ره) ندارند ،امــا درباره
زندگی امــام (ره) ،این مؤسســه تقریب ًا هیچ اثر
سینماییتولیدنکرده،درحالیکهمیتوانسته
در مقام سازنده اثر ،منشــأ تولید آثار مهمی در
تاریخ ســینمای ایران باشــد .شــاید بــه همین
دلیل هم هســت که در تاریخ ســینمای ایران،
تنها یک فیلم سینمایی با موضوع زندگی امام
خمینی(ره)ساختهشدهاستوآنهمباوجود
بهرهگیریازعواملحرفهایسینمامانندبهروز
افخمی در مقام کارگردان ،عبدالرضا اکبری،
هدیه تهرانی ،آتیال پسیانی و سحر دولتشاهی
بهعنوانگروهبازیگران،سعیدملکانبهعنوان
چهرهپرداز و ...سرنوشــتی نامشــخص دارد.
باید پرســید مؤسســه «عــروج فیلم» بــه عنوان
زیرمجموعه رسمی دفتر حفظ و نشــر آثار امام
خمینی (ره) ،تا به حال در زمینه زندگی معمار
انقالب ،چــه پروژه چشــمگیری ســاخته و چه
کرده اســت؟ آیا ســاخت تنها یک مســتند80
دقیقهای ،در 29ســال ،کارنامــه قابل دفاعی
است؟ مســتندی که آن هم تا مرز تبدیل شدن
به یک «فرزند صبح» دیگر ،پیش رفت .با وجود
اکران این مســتند ،اما وقتی به کارنامه «عروج
فیلم»نگاهمیکنیم،هنوزهمبیمآنمیرودکه
مســتند «بانو قدس ایران» که از کیفیت باالیی
برخوردار است و در جشــنواره حقیقت در پنج
رشــته هم نامــزد دریافت جایزه شــده اســت،
به سرنوشــت فیلم بهروز افخمی دچار شــود.

فارس-صدوشصتوهفتمینآییندیدارگروههنروتجربه
و آخرین اکران پاییزی این گروه ســینمایی شــب بیست و
پنجم آذرماه در موزه ســینما ،به فیلم یکــی از کارگردانان
بزرگ ســینمای ایران ،کیانــوش عیاری اختصــاص پیدا
کرد« .بیدار شــو آرزو» عنوان فیلمی اســت که عیاری 14
سال پیش همزمان با زلزله بم در آن شهر ساخته است .در
اینمراسمکیانوشعیاریبههمراهتعدادیازعواملفیلم
همچونبهنازجعفری،مهرانرجبی،حسنآقاکریمیو...
حضورداشتودربارهفیلمشصحبتکرد.اودرابتدایاین
برنامهوپیشازآغازفیلمدرواکنشبهمجریکهاوراجسورو
جریانسازخطابکردهبود،گفت«:مننهجسورهستمنه
جریانساز!فقطشایدخصلتلجبازیداشتهباشم!فیلم
«بیدار شو آرزو» در سال  82ساخته شــد .زمانی که ما سر
پروژهسریال«روزگارقریب»بودیم.بعدازوقوعزلزلهبم،کار
سریالرامتوقفکردیموباآقایمهرانرجبیوخانمبهناز
جعفریوتعدادیدیگرازاعضایگروهراهیبمشدیم.آن
زمانکهبهسمتبمحرکتکردیمهیچسوژهخاصیبرای
فیلمهمدرنظرنداشتیم».

کیانوش عیاری درباره نحوه ساخت فیلم هم توضیح داد:
«حضور ما در بم ،سه بار و هربار یک ماه طول کشید .دلیل
چندپاره شــدن دوره فیلمبرداری ،فشــار روحی ناشــی از
مصیبت بود .بچهها همگی کار خــود را میکردند ولی به
نوعی دلمرده بودند که حتی با وجــود حضور آقای رجبی
[که فردی شوخ است] باز هم فضا بسیار غمانگیز بود .در
این فیلم به جز آقای رجبی و خانم جعفری ،باقی بازیگران
همگــی از اهالی بم هســتند و عمده آنها کســانی بودند
که دهها نفــر را در زلزله از دســت داده بودند .بازیگر نقش
امدادگر فیلم ،جوانی بود که 160نفر را در زلزله از دست
دادهبود».
اینکارگردانهمچنینازمخاطبانفیلمشبهدلیلتلخی
آنعذرخواهیکردوگفت«:میخواهمازکسانیکهفیلم
را میبیننــد ،عذرخواهی کنم چــرا که ایــن فیلم همانند
زلزلهتلخاست،اینرابهحساباغراقنگذارید،بگذاریدبه
حساببرخوردحسیسازندگانبااینواقعه.فیلمآنقدر
تلخاستکهاگرازغمدیدنآنمجبوربهترکسالنشوید،
هیچناراحتنمیشوموبهشماحقمیدهم».

تکذیببازبینی«عصبانینیستم»درمجلس

این روزها خبرهای ضد و نقیضی درباره اکران یا اکران
نشــدن «عصبانی نیستم!» منتشــر می شود .حتی یک
نماینــده مجلــس از بازبینــی فیلم توســط کمیســیون
فرهنگی مجلس خبر داده و شــرط اکــران فیلم را نظر
مثبت مجلســی ها اعالم کرده اســت .بــه تازگی طیبه
سیاوشــی نماینــده مــردم تهــران و عضــو کمیســیون
فرهنگی مجلس هم درباره این فیلم اظهارنظر کرده و
در گفت وگویی که با سینما دیلی داشته ،تصمیم گیری
درباره اکران یا اکران نکردن این فیلم را خارج از وظیفه
مجلس شورای اســامی دانسته اســت .صحبت های
این نماینده و عضو کمیسیون فرهنگی را بخوانید:
بــرای چندمین بــار باید عــرض کنم کــه لطفــا از کلمه
«بازبینی» استفاده نکنید .وظیفه کمیسیون فرهنگی
بازبینی یا اجازه دادن یا ندادن به اکران فیلمی نیست.
متاسفانه رسانه ها به شکل درستی صحبت ها را منتقل
نمی کننــد .حتــی در صحبتــی کــه با حجت االســام
پژمانفــر داشــتیم ایشــان گالیــه کردنــد محتــوای
صحبت شــان درباره «عصبانی نیســتم!» چیزی نبوده
که منتشر شده است.
درباره «عصبانی نیســتم!» از ما برای اکران خصوصی

فیلم دعوت شــده اســت .همان طــور که اکــران منظم
بســیاری از فیلم هــا را داریــم و فیلم هــا را می بینیــم و
تحلیل می کنیم ،و این ارتباطی هــم با اکران فیلم پیدا
نمی کند .همین چهار روز قبل هم یک فیلم را دیدیم و
با کارگردانش صحبت داشتیم اما کار ما نیست که وارد
حوزه اکران یا اکران نکردن فیلم ها بشویم.
وظیفه ای اگر داشــته باشــیم نظارت جامــع بر عملکرد
دستگاههای دولتی و سازمان سینمایی به ویژه در بخش
هزینه بودجه اســت .من معتقدم در زمینه سینما و تئاتر
همه جناح های فکــری در چارچوب نظــام حق فعالیت
و حق اکران فیلــم را دارند .همان طور کــه چند روز قبل
شخص ًا درباره مشکل فیلمی که میگفتند اصولگراست،
هم ورود کردم که اکران بشود .نباید بگذاریم اتفاقی که
در حوزه کتاب افتاد در ســینما هم بیفتد و این قدر روی
موارد کوچک حساس بشویم .در دوره جدید مجلس آیا
موردی دیدهاید که کمیسیون فرهنگی مجلس در اکران
فیلمی ورود کند؟ وظیفه مجلس فراتر از این موارد است.
د یــروز همچنیــن بســیج دانشــجویی دانشــگاه امــام
صادق(ع) در نامــه ای به وزیر ارشــاد خواهــان اکران
نشدن فیلم «عصبانی نیستم!» شد.

...

چهره ها و خبر ها
فارس  -فیلم سینمایی «ســال دوم دانشکده من» ساخته
رســول صدرعاملی مراحــل فنی را ســپری می کنــد تا در
فرصت باقی مانــده بتواند فیلــم را برای
نمایش در هیئت انتخاب آماده کند .در
این فیلم علی مصفــا ،بابک حمیدیان و
شقایق فراهانی بازی میکنند.
فارس-فیلمبرداریسینمایی«شاهکش»بابازیمهنازافشار
به پایان رســید .فیلمبــرداری این اثــر بــه کارگردانی وحید
امیرخانیازاوایلآبانکلیدخوردهبودوبه
تازگیدرارتفاعاتکوهستانیتهرانبه
اتمامرسیدهاست.هادیحجازیفرو
فرید سجادی حسینی دیگر بازیگران
اصلی«شاهکش»هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان  -برنامه تلویزیونی «چشم شب
روشــن» با اجرای محمد صالح عال در حالی شــنبه شــب
روی آنتن رفت که این مجری کیک تولد  65سالگی خود
را روی آنتــن بریــد .صالح عــا بازیگر،
مجــری ،فیلم ســاز و ترانه ســرای
شناخته شده ای است که مدتی ا ست
«چشم شب روشــن» را روی آنتن
شبکه چهار دارد.
ایسنا  -مجید صالحی بازیگر ســینما و تلویزیون که چند
سالی هست چند تجربه کارگردانی را در
کارنامــه خــود دارد ،در برنامــه
اینترنتــی « »35خبــر از ســاخت
اولین فیلــم ســینمایی اش در مقام
کارگردان را داد که در گونه کمدی
ساخته خواهد شد.
مهر  -سام قریبیان در ســریال «ایراندخت» به کارگردانی
محمدرضــا ورزی بــازی می کنــد .ســریال
تلویزیونــی «ایراندخــت» که ماننــد آثار
قبلــی ورزی ،بــه تاریــخ معاصــر ایــران
می پردازد ،این روزها در شهرک غزالی
پیگیری میشود.
فــارس  -علیــرام نورایــی و کمند امیرســلیمانی به ســریال
تلویزیونی«شبکه»پیوستند.سریال60
قسمتی «شبکه» به کارگردانی احمد
معظمیدرچندفصلتولیدشدهاست
و به معضالت اجتماعی و آســیبها و
همچنینامنیتنرممیپردازد.

...

تلویزیون
فرزاد حسنی مجری شب یلدای شبکه 3
باشگاه خبرنگاران جوان  -جعفر
عبدالملکی قائم مقام شــبکه ســه
ســیما گفــت« :شــبکه ســه ســیما
برای شــب یلدا ویــژه برنامه 120
دقیقــه ای را تدارک دیده اســت».
وی ادامه داد« :ســیدعلی احمدی
تهیه کننده ویژه برنامه شب یلداســت و برای اجرای برنامه
از بیشــتر مجریان یک سال اخیر شبکه ســه سیما استفاده
خواهیم کرد؛ البته محمد رضا حســینیان عهده دار اصلی
برنامه است و فرزاد حسنی نیز او را همراهی خواهد کرد».
عبدالملکی تصریح کرد« :قرار اســت در شــب یلدا میزبان
مهمانان متنوعی باشــیم که در طول یک ســال گذشته در
قاب شبکه سه سیما شاهد درخشــش آن ها در بخش های
مختلف اجتماعــی ،معارفــی و ورزشــی بودیــم .از عوامل
سریال ها تهیه کنندگان ،کارگردانان و بازیگران بخشی از
مهمانان شب یلدا هستند».
قائممقام شبکه سه سیما با اشاره به چهلمین روز درگذشت
زلزله زدگان کرمانشــاه اظهار کــرد« :بخشــی از برنامه به
چهلمین روز درگذشــت زلزله زدگان کرمانشاه اختصاص
دارد و قرار است ارتباط با ســرپل ذهاب در شب یلدا برقرار
کنیم ».وی تصریح کرد« :آیتم های مختلفی در ویژه برنامه
شــب یلدا ازجمله تکریم بزرگان و پرداختن به ســنت شب
یلدا همچنین صله رحم خواهیم داشت ».عبدالملکی قائم
مقام شبکه سه سیما خاطر نشــان کرد« :ویژه برنامه شبکه
سه سیما پنج شنبه بعد از اخبار ســاعت  22به مدت 120
دقیقه پخش میشود».
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