در پی برخی شایعهپراکنیها

احترام برومند :چرا روحیه مردم را
تضعیف میکنید؟
ویژه پس از زلزله
که به
احترام برومند با انتقاد از کسانی
کنند ،گفت:
کرمانشاه شایعه پراکنی می
این گناه است که عدهای اینقدر جعل واقعیت میکنند تا
چیزی خالف آنچه هست را به مردم بقبوالنند.
های
این هنرمند به بهانه برخی پیامهای دروغین شبکه
مجازی درباره زلزله و سازمانهای امدادرسان و نیز
شایعاتی درباره درگذشت یکی از بازیگران مطرح کشور
وگویی بیان کرد:در چند روز گذشته و پس از
در گفت
حادثه تأسف بار زلزله کرمانشاه یک اتفاق ناراحت کننده
را شاهد هستیم که آن هم به انتشار بعضی عکسها و
شود .این چیست
مطالب غیرواقعی از زلزله مربوط می
که عدهای شایع میکنند به هالل احمر کمک نکنید؟
یا عکسهای زلزله از چند سال قبل یا مناطقی دیگر را به
کنند؟! چرا روحیه مردم را
اسم زلزله کرمانشاه منتشر می
کنید؟
تضعیف می
او با اشاره به اینکه در روزهای گذشته وقت و انرژی زیادی
را صرف بحث با کسانی که اینگونه رفتار میکنند کرده
است ادامه داد :مردم ما ساده دل هستند و خیلی زود
این حرفها و مطالب را باور میکنند در حالی که بسیاری
از کسانیکه این شایعات را درست و پخش میکنند به
دنبال اهداف خاص خودشان هستند.
برومند با تأکید براینکه قصد دفاع از عملکرد سازمان
خاصی را ندارد ،گفت :با وجود این همه شایعات بهویژه
درباره سازمان هالل احمر ،دوستان و همکاران ما
اند و این طور نیست که بی
هایی را از منطقه داده
گزارش

»التاری» در دوبی کلید خورده است
فیلمبرداری فیلم «التاری» ساخته جدید
محمدحسین مهدویان که  15روز پیش کلید
خورده است ،در تهران دنبال می شود.
در حالی برخی رسانهها خبر دادند فیلم «التاری»
به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه
کنندگی محمود رضوی کلید نخورده که گروه
ساخت این فیلم مدتی است در دوبی به سر برده
و فیلم  15روز پیش جلوی دوربین رفته است.
همچنین ادامه کار فیلمبرداری از دوشنبه  ٢٩آبان
در تهران پیگیری می شود.تا امروز جواد عزتی و ساعد
سهیلیجلویدوربین«التاری»رفتهاند.
عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان:
محمدحسین مهدویان ،تهیه کننده :سیدمحمود رضوی ،نویسنده و بازیگردان :ابراهیم امینی ،مدیر تولید :کامران حجازی،
هادی بهروز،
مجری طرح :امیر بنان ،مدیر فیلمبرداری:

محسن چاوشی خواننده تیتراژ یک سریال شد

محسن چاوشی خواننده تیتراژ سریال "سایه بان"
به کارگردانی برادران محمودی شد.
به گزارش روابط عمومی سریال ،محسن چاوشی
پس از چند جلسه گفتگو با عوامل سریال "سایه
بان" موافقت خود را برای همکاری با این سریال
اعالم کرد.
بان" به تهیهکنندگی برادران
داستان سریال "سایه
محمودی و با تکیه بر زندگی قشر کارگر ،روابط و
بیم و امیدهای آنها طراحی شده است .در خالصه
داستان آمده" :سایهبان قصه زندگی امروز ما و
شماست .دو رفیق که در منطقهای کارگر نشین
بزرگ شدهاند ،تا پای جان تالش میکنند تا با امید چراغ خانههای شان را روشن نگه دارند .ایستادهاند در برابر سرنوشت
سرکش .عشق و ایمان ،خون میشود در رگهایشان تا از پا نیفتند و دلخوش بمانند به رحمت خدا و فرداهای بهتر .اما
زخمی در راه است .زخمی که سنگ محکیست برای رفاقت دیرینهشان".
امین تارخ ،هستی مهدوی ،محمدرضا غفاری ،مجتبی پیرزاده ،محمد ولی زادگان ،رویا جاویدنیا ،کاوه خداشناس ،افسانه
کمالی ،حسام محمودی ،خاطره حاتمی ،سینا مهراد ،افشین اخالقی ،زهرا بهروز منش ،پریوش نظریه ،رویا تیموریان،
بهزاد فراهانی ،علی اوسیوند و کامران تفتی بازیگران این سریال هستند.

«پینو کیو،عامو سردار و ریسلی» میآیند

ایم که نیروهای
اطالع باشیم و در همین گزارشها شنیده
هالل احمر و دیگر امدادگران چطور در این روزها عمل
کردهاند و حتی یکی از آنها جان خود را براثر ناراحتی و
فشار قلبی از دست داد .در این شرایط مردم فقط باید
ک خود به مناطق زلزله زده متمرکز باشند.
برکم 
ن هنرمند همچنین با بیان اینکه وقتی  ۱۵ساله بود
ای 
زلزله بویین زهرا رخ داد و چنین شایعاتی از همان زمان
تر این است که
هم وجود داشته است ،گفت :نکته عجیب
در این اوضاع عدهای شایعه فوت یک هنرمند را پخش
کردهاند و اینقدر این موضوع پخش شده که از شب
اند که آیا خبر داری
گذشته تا االن چند نفر تماس گرفته
این هنرمند فوت کرده است؟ و کار به جایی رسیده که
از طرف تلویزیون هم با خانواده ما تماس گرفته شده
تا صحت این خبر را جویا شوند .در حالی که اگر خدای
ناکرده از این دست اتفاقها پیش آید معموال خبر آن
سریع اعالم میشود مثل زمانی که آقای رشیدی فوت
کردند و در فاصله زمانی کمی خبر رسمی از رادیو و
تلویزیون پخش شد.

 فیلم سینمایی «پینو کیو،عامو سردار و ریسلی» به کارگردانی رضا صافی و تهیهکنندگی ناصر عنصری از ابتدای آذر ماه
اکران میشود .فیلم سینمایی «پینوکیو،عاموسردار و ریسلی» به کارگردانی سیدرضا صافی از روز چهارشنبه اول آذر در
سینماهای تهران ویژه مدارس و همزمان در سینماهای شهرهای مشهد ،شیراز و اصفهان اکران میشود.
شود و تبلیغات محیطی نیز بزودی آغاز خواهد شد و همزمان با
تبلیغات تلویزیونی نیز از روز چهارشنبه اول آذر پخش می
آغاز اکران ،تازهترین تیزر نیز که ساخته محمد واحد است ،منتشر شد.
فیلم سینمائی «پینوکیو ،عاموسردار و ریسلی» جوایز بهترین فیلمنامه ،بهترین فیلم و بهترین دستاورد فنی و هنری از
بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودک و
نوجوان در سال  1394و تندیس زرین بهترین فیلم بخش
الملل و جایزه ویژه هیئت داوران از چهل و ششمین
بین
جشنواره بینالمللی فیلم رشد را بدست آورده است.
بازیگران :حجت شورکی ،حسین قفلی ،جوهر تنگستانی،
علی نیکفر ،اصغر جوادی ،احمد قربانی ،علیرضا
میرشکاری ،جعفر بهستانی ،جهانگیر اژدری ،عباس
بارونی ،مهدی جهانبخشیان ،وحیده حسینی و مهرنوش
ذوالفقاری.
عوامل فیلم «پینوکیو،عاموسردار و ریسلی» عبارتند
از:کارگردان :سیدرضا صافی،تهیهکننده :ناصر عنصری،
نامهنویس :سید رضا صافی ،مریم رنجبر ،فیلمبردار:
فیلم
پور ،تدوینگر :سید رضا صافی،
سید رضا مهیمنیان
اهلل (مسیح) حد پور سراج،صداگذار :آرش
صدابردار :روح
پرداز:
قاسمی ،طراح صحنه و لباس :نیلوفر فوالدی ،چهره
های
جالل امیری مرند،موسیقی :محسن شریفیان ،جلوه
ای :علی زادمهر،
ای :جواد رمضانی ،مشاور رسانه
ویژه رایانه
پخش نسیم صبا ،مدیر پخش سعید خانی.
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