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حمیدرضا عظیمی| آن طــور که در خبرها 
آمده، قــرار اســت صندوقی به نــام »صندوق 
جسورانه ســینما« تا پایان ســال ثبت شود و 
به مرحله اجرا برســد. این البته بــا قید »اظهار 
امیــدواری« در جلســه ای با حضــور عوامل 
ســینمایی و مدیران ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار بیان شــده است. جلســه ای که همین 
یکی دو روز گذشــته با حضــور محمدمهدی 
حیدریان رئیس سازمان سینمایی، سیدحسین 
ســیدزاده مدیرعامل صندوق اعتبــاری هنر و 
شاپور محمدی رئیس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار برگزار شــد. در این جلســه که علیرضا 
تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و سعید 
فالح پور عضو هیأت مدیره و معــاون نظارت بر 
نهادهای مالی ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
نیز حضور داشــتند، روند ثبت و اجرایی شدن 
صندوق »جسورانه« ســینما بررسی شد و این 
امید بــود که بتوان تا پایان ســال جــاری این 

مراحل را به پایان برساند! 
 صندوق جسورانه سینما می خواهد

چه کند؟
اهل ســینما و احتماال عالقه مندانی که اخبار 
این حــوزه را دنبال می کننــد، همان لحظه که 
نام این صندوق را می شــنوند، با توجه به وجود 
چنین صندوق هایی با همین نام در زمینه های 
دیگر، سواالتی به ذهنشان خطور می کند مثل 
این که این صندوق قرار است چه کند؟ یا چگونه 
قرار اســت در چنین صندوقی ســرمایه گذاری 
شــود و  هزار ســوال و اما و اگر دیگر که هرچه 
موضوع جدی تر می شود این سواالت هم بیشتر 
خواهد شد. آن طور که تجربیات در زمینه های 
دیگر )مثل شرکت های دانش بنیان( می گوید و 
البته تعاریف، »صندوق های جسورانه« از اساس 
بــرای حمایــت از ایده های خالقانه تأســیس 
می شوند. وظیفه شان هم آن طور که در تعاریف 
اقتصادی آمده، این اســت کــه »صندوق های 
جســورانه از ایده تا انتهای پــروژه، منابع مالی 
را تأمین می کنند.« شــکل ســازمانی آنها هم 
این اســت کــه هلدینگی متشــکل از تعدادی 
زیرمجموعه تشکیل می شــود که شرکت های 
خالق در آن زمینه خاص )مثــال دانش بنیان(، 
زیرمجموعه آن هســتند و قواعــدی هم برای 
پذیره نویســی ســهام در بورس وجود دارد یا 
ســرمایه اولیه کــه یک میلیارد تومان اســت. 
در صندوق جســورانه ســینما، هم مثل همین 
تعریف، زیرمجموعــه در صندوق وجود خواهد 
داشت که یا شــرکت های ســینمایی هستند 
یــا پروژه های ســینمایی که البته مســئوالن 

سینمایی درباره آن صحبت هایی کرده اند.
در جلسه میان مسئوالن سینمایی و مدیران 
بورس هم همین موضوعات بحث شــده است. 
محمدمهدی حیدریان معــاون وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و رئیس سازمان سینمایی این را 
گفته که: راه اندازی صندوق »جسورانه« سینما 
به عنوان یک راه جدید و قابل اعتماد برای جذب 
سرمایه در صنعت سینما اســت. امیدواریم هر 
چه زودتر با راه اندازی این صندوق بتوان شاهد 

افزایش رونق در صنعت سینما باشیم.
آن طور که اعالم شــده )و البته از جزییاتش 
خبری در دست نیست( این صندوق قرار است 
با همکاری صنــدوق اعتباری هنــر )به عنوان 

بازوی مالی و اقتصادی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی( و بنیاد ســینمایی فارابی راه اندازی 
شــود و در بورس اقدام به جذب ســرمایه کند. 
سیدحسین ســیدزاده مدیرعامل صندوق هنر، 
»کاری که قرار است در صندوق جسورانه سینما 
انجام شــود« را این طور توضیح داده است: قرار 
اســت در این صنــدوق، با تعریــف پروژه های 
ســینمایی و جذب ســرمایه برای آنها از طریق 
عرضه واحدهای ســهام صندوق »جسورانه«، 
به تأمین مالی در این راســتا اقدام شــود. این 
نخســتین باری اســت که فعاالن بازار بورس و 
ســرمایه می توانند به صورت غیرمســتقیم در 
پروژه های ســینمایی مشــارکت و سهامداری 
کنند کــه با توجه به ذات شــناور بودن خرید و 
فروش سهام یعنی یونیت صندوق »جسورانه« 
ســینما این بســتر می تواند فرصــت جذاب و 
مناســبی برای فعاالن بازار و حتی هنرمندان و 

اصحاب رسانه باشد.
مسئوالن گفته اند نخســتین گام و اقدامات 
صندوق »جسورانه« ســینما، همان طور که از 
نامش مشخص اســت، در حوزه سینما خواهد 
بود که در این زمینه خاص، اقدام به تأمین مالی 
پروژه های ســینمایی خواهد کرد و در مراحل 
بعدی )البته اگر در این حوزه موفقیتی کســب 
شــود( برای بخش های هنری و فرهنگی دیگر 
ازجمله موســیقی و هنرهای تجسمی نیز اقدام 
به راه اندازی صندوق هایی شــبیه این صندوق، 
خواهد شــد تا آن زمینه ها نیــز از این موهبت، 
بی نصیــب نماننــد و بتوانند بــرای پروژه های 

مختلفشان، جذب سرمایه کنند.
ابهام بری اهالی سینما

تجربه ســال های مختلف و البته زمینه های 
متفاوت نشان داده است، یکی ازایراداتی که در 
چنین طرح هایی مشاهده می شود، مشاوره های 
ناکافی اســت. مشــاوره هایی با اهــل فن که 
می تواند حفره های طرح و ایراداتش را مشخص 

کند و از ابهامات تا اندازه ای بکاهد. دراین زمینه 
به خصوص مشاوره با اهل سینما، تهیه کنندگان 
و سرمایه گذاران می توانست پیش از آن که طرح 
کلید بخورد تا حــد کافی، از ابهامــات بکاهد. 
به طور طبیعی وقتی قرار اســت این طرح جذب 
سرمایه های ُخرد را در دســتورکار داشته باشد 
و هنوز اهلی ســینما درباره آن توجیه نشده اند 
و حتی از آن بی خبر هســتند، انتظار توجیه از 

سوی مردم شاید کمی زیادی باشد. 
صنــدوق جســورانه آن طور که مســئوالن 
گفته اند قرار است ســرمایه های خرد را از درون 
جامعه جذب و با انباشــت آنها به سرمایه بزرگ 
تبدیل کند تا بتوان با اتکا به این سرمایه انباشت 
شده، پروژه های سینمایی انجام داد. آن طور هم 
که از گفته های مســئوالن بر می آید. قرار است 
صندوق ثبت و مراحل پذیره نویســی و... انجام 
شود و بعد از طریق فروش ســهام، منابع مالی 
پروژه های ســینمایی تأمین شــود. گفته های 
مسئوالن نشان می دهد که پروژه های سینمایی 
که قرار است ساخته شــود برای تأمین مالی از 
طریق صندوق ســهام خواهند فروخت و همه 
می توانند با توجه به ترکیب عوامل حدس بزنند 
که چه فیلمــی احتمال فــروش باالیی خواهد 
داشــت و ســهام آن پروژه را خریداری کنند تا 
بعد از فروش در سود آن شریک باشند. اما نکته 
مبهم این است در همین فضای سینمایی برخی 
از پروژه هایی که تصور می شــده، فروش داشته 
باشند، با شکســت مواجه می شــوند. برخی از 
پروژه های سینمایی ساخته می شوند اما فرصت 
اکران پیدا نمی کنند. برخی از روی پرده پایین 
می آیند و...  هزار و یک نمونه دیگر که در سینما 
تجربه شــده و یک پروژه را با شکســت مواجه 
می کند. در این صورت پاسخ سرمایه  گذاری های 

انجام شده را چگونه خواهند داد.
علیرضا تابــش مدیرعامــل بنیــاد فارابی در 
گفت وگو با »شهروند« درباره این صندوق اینطور 

توضیح داد که: »صندوق جسورانه« مثل تمامی 
صندوق های ســرمایه گذاری فعــال در بورس با 
فروش یونیت یا ســهام خود در بــورس فعالیت 
دارد. مردم یا ســرمایه گذاران ارتباط مستقیمی 
با صندوق دارند و ارتباطی بــا پروژه ها به صورت 
مستقیم ندارند. در واقع محتوای سرمایه گذاری 
داخل صندوق از نظر نوع تعداد و اندازه پروژه ها را 
کمیته سرمایه گذاری تعیین می کند اما گزارش 
شــفاف عملکرد خودش را در فاصله های زمانی 
مشخص بر اســاس ضوابط بورس تدوین و انتشار 

می دهند.
او در ادامه افزود: در بازار سرمایه به حد کافی 
برای صندوق، تقاضا وجود دارد و در واقع بهترین 
تبلیغ »عملکرد مثبت صندوق« است چون این 
صندوق اولین اســت ولی آخریــن نخواهد بود. 
در ایران ســرمایه گذارانی عالقه منــد در حوزه 
فرهنگ و ســینما هســتند که بهترین محل و 
مورداعتمادترین جا برای این کار vc اســت که 

تحت نظارت بورس ایران فعالیت می کند.
اینها و بسیار سواالت دیگر، موضوعاتی هستند 
که می شد با مشورت اهل ســینما پاسخ مناسب 
برای آن یافت یا راهکار نهایــی را تعدیل کرد اما 
تماس های مکرر بــا تهیه کنندگان تنها این گزاره 
را به دست می دهد که با آنها هیچ مشورتی نشده 
و احتمــاال طــرح روی کاغذ ارایه شــده و چون 
قابل اجــرا به نظر می رســیده، اقدامات بعدی در 
دستورکار قرار گرفته  اســت. باید این نکته را هم 
گفت اگر شــیوه همین باشــد )که به نظر همین 
اســت( توجیه ســرمایه گذاران خرد کاری بسیار 
ســخت خواهد بود به همین دلیل به نظر می رسد 
هنوز که فرصت باقی اســت و هنوز که کار اجرا، 
کلید نخورده اســت، مســئوالن اجرای طرح، با 
اهل فــن، ســرمایه گذاران و تهیه کننــدگان در 
نشست های مشورتی، شــیوه های جذب سرمایه 
را به بررسی بنشــینند که در این صورت احتماال 

موفقیت طرح بیشتر خواهد شد. 

سرچ انجین لند نوشت: 
گــوگل به مناســبت 
نودویکمین ســالگرد 
تولد گابریل گارســیا 
مارکز، نویسنده برنده 

نوبل، لوگــوی زیبایی 
برای خود طراحی کرد. 

تصنیف هــای  آلبــوم 
عارف قزوینی از سوی 
موسســه فرهنگی  ـ 
 هنری ماهور منتشــر 
شــد. این آلبــوم به 

خوانندگی مهدی امامی 
بــا روایت فریــد خردمند و 

سرپرستی امیر شریفی؛ مجموعه  تصانیف 
عارف قزوینی )۱۲۵۸-۱۳۱۲ خورشیدی( 
شاعر و ترانه ســرای پرآوازه ایران در اواخر 

عصر قاجاری را شامل است. 

ســیاحی  ســیدعباس 
اول  کتــاب  نویســنده 
دبستان )بابا آب داد( دار 
فانــی را وداع گفت. این 
زبان آموزی  کارشــناس 

پایــه از اوالد حکیم الملک 
معروف بود. مراســم خاکسپاری 

این نویسنده در آرامستان کشن برگزار شد.

رمان »غنچه یاس کبود« 
نوشــته  هادی شــریفی 
در آســتانه ایــام میالد 
زهــرا)س(  حضــرت 
توسط انتشارات نیستان 

به چاپ دوم رســید. چاپ 
دوم این کتــاب با ۱۸۴ صفحه و 

قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شده است. 

رمان تریلر »۶۱ ساعت« 
نوشــته لی چایلــد از 
ســری رمان های جک 
ریچر با ترجمه محمد 
عباس آبــادی توســط 

کتابســرای  انتشــارات 
تندیس منتشــر و راهی بازار 

نشر شد.

رخداد

ادبیات

گاردین نوشــت: نمایش 
نامزدی  بــا  همیلتــون 
در ۱۳ بخــش، رکورد 
جدیدی در تاریخ جوایز 
تئاتــر اولیویر ثبت کرد. 

چهره های  نــام  امســال 
برایــان  چــون  سرشناســی 

کرنستون، ســم مندز و اندرو گارفیلد در میان 
نامزدها به چشم می خورد. 

به گزارش ورایتی؛ کمپانی 
پیکچــرز  گرانیــت  رد 
گرگ  فیلم  تهیه کننده 
وال اســتریت پذیرفت 
۶۰ میلیون دالر به دولت 

آمریــکا بدهد تا شــائبه 
تأمین مالــی تهیه ایــن فیلم 

از موردی که به فســاد و اختــالس از صندوق 
اقتصادی مالزی شناخته می شود، برطرف شود.

ورایتی نوشــت: روتی آن 
مایلز بازیگر برنده جایزه 
تونی در اثــر تصادف با 
اتومبیل مجروح شــد و 
دختر کوچکش را در این 

تصادف از دســت داد. این 
بازیگر که هفــت ماهه باردار هم 

بود، درحال حاضر در بیمارستان بستری است. 

نوشــت:  هالیوودریپورتر 
کیم کی دوک فیلمســاز 
نامدار کــره ای متهم به 
تجاوز شــد تا بار دیگر 
پرونده فساد در سینمای 

جهــان داغ شــود. بنا بر 
این گزارش؛ یکــی از آخرین 

افشاگری های جنبش من  هم  همین طور دامن 
کیم کی دوک فیلمســاز کره ای را گرفت و دو 
بازیگر زن سینما مدعی شدند برنده شیر طالی 
ونیز از آنها سوءاستفاده کرده است. این بازیگر 
ادعا کرد کــه نه تنها کیم کی دوک بلکه بازیگر 
بدنامی که همکاری اش بــا این کارگردان زوج 
برتــون - جانی دپ را به یاد مــی آورد نیز به او 
متعرض شده است. کیم کی دوک در پیامکی 
به ســازندگان این برنامه گفت:» به عنوان یک 

مرد متأهل از رفتار خود شرمنده ام.«

سینمای جهان
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مسئوالن سینمایی و بورس درباره تأسیس صندوق تأمین مالی پروژه های سینمایی به بحث نشستند

سینما در بازار بورس
فریدونجیرانی:اگرسرمایهگذاریفیلمهایسینماییدربورسانجامشود،سهامماخریدارندارد،امابرایعطارانصفمیکشند

پا به شبکه »من و تو« نگذاشته ام
شهروند| چهره ماندگار موسیقی، فرج 
علیپور که امسال به عنوان چهره ماندگار 
موسیقی نواحی کشورمان مورد تقدیر 
قرار گرفت، از 5 سال ممنوع التصویری 
که به گفته این هنرمند دلیلش یک پیام 

تبریک بوده، ناراضی است.
این خواننده و نوازنــده کمانچه لری 
که نشــان درجه یک هنری دارد و در 
جشنواره موســیقی فجر امسال برای 
یک عمر فعالیت هنری مورد تقدیر قرار 
گرفت، گفت: در کنسرتی در آلمان بعد 
از اجرای برنامه یک نفر با دوربین آمد و از 
ما خواست عید را تبریک بگوییم و ما هم 
یک تبریک ساده گفتیم و آن را در شبکه 
من و تو پخش کردند. بــا این که بعدها 
جریان را گفتم و ابراز بی اطالعی کردم، 
مسئوالن که فهمیده بودند گفته های ما 
حقیقت دارد؛ اجازه دادند کنسرت هایمان 
بدون هیچ مشکلی مانند قبل در داخل 
کشور برگزار شــود؛ اما در صداوسیما 
فضای دیگری به وجود آمد. ماجرا ابتدا 
از صداوسیمای لرســتان شروع شد. 
آن قدر این مســئوالن استانی به تهران 
نامه نوشتند و گفتند، چرا آثار مرا پخش 
می کنند که در صداوسیمای تهران هم 
ممنوع الصدا و تصویر شدیم. حاال 5 سال 
است این ممنوعیت در صداوسیما برای 
من به وجود آمــده و همچنان هم ادامه 

دارد.
فرج علیپور ادامه می دهد که »به رغم 
تقدیر در جشنواره فجر، اما صداوسیما 
اجازه پخش آثارم را نمی دهد و تمام 50 
اثری را که در صداوســیما اجرا کرده ام، 
غیرقابل پخــش می داند«. این هنرمند 
باسابقه گریزی هم به دو سال قبل می زند: 
ساالر عقیلی یکی دو سال قبل با همین 
شبکه من و تو مصاحبه کرد، ولی آقایان 
نخواستند که مشکلی به  وجود بیاید و 

نیامد. اما برای من...

همایون شهنواز درگذشت
شهروند| همایون شهنواز، کارگردان 
ســریال دلیران تنگستان و فیلم شاه 
خاموش که گفته می شد برای پیگیری 
مطالباتش از صداوســیما بــه ایران 
بازگشته و مدتی پیش در سانحه ای در 
منزلش دچار سوختگی شده بود، در 

بیمارستان درگذشت. 
کارگــردان دلیران تنگســتان در 
شرایطی از دنیا رفت که روند  اتفاق هایی 
که به مرگ او ختم شد، یکی از تلخ ترین 

اتفاقات امسال سینمای ایران هستند. 
شهنواز که بعد از 80 درصد سوختگی 
روز 14 اسفند جراحی شــده بود، اما 
بیماری دیابت باعث وخیم شدن حال 
او شد. محمد ولی زاده، روزنامه نگار و از 
دوستان همایون شهنواز گفته که حال 
او تا بعد از عمل و حتی تا غروب خوب 
بود و پزشــکان هم رضایت داشتند 
به طوری که طبق گفته پزشکان حتی 
مواردی که مربوط به عفونت های اولیه 
بود رفع شــده بود با این وجود به دلیل 
ابتالی این کارگردان به بیماری دیابت 
کار پزشکان سخت شد. او درباره این که 
قرار بود شهنواز برای جراحی به آلمان 
منتقل شــود، گفت: ما با یک شرکت 
هواپیمایی برای انتقال او به بیمارستانی 
در آلمان صحبت کرده بودیم اما به دلیل 
تحریم ها، سوخت این هواپیما تأمین 
نشد و ما مجبور شدیم رضایت دهیم تا 
این عمل در بیمارستان شهید مطهری 
انجام شود که البته عمل رضایت بخش 

و اوایل، حال وی خوب بود.
شــهنواز به جز کارگردانی سریال 
دلیران تنگســتان در سال های قبل 
از انقالب و ســاخت فیلم شاه خاموش 
درباره احمدشاه قاجار، فیلمنامه شب 
واقعه درباره دریاقلی ســورانی را هم 
نوشت که شهرام اســدی آن را با بازی 

حمید فرخ نژاد کارگردانی کرد.

شروعصفحهآرایی
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پوالد امین| ورود ســینما به بــورس به نظر 
می رسد هندوانه دربسته ای باشد که هنوز معلوم 
نیست قرمز و شیرین از آب درخواهد آمد یا بی مزه 
و سفید. در حقیقت ایده ای که تا امروز در این زمینه 
با سینماگران و رســانه ها در میان گذاشته شده، 
جز یک ایده کلی با دورنمایی نامعلوم نیســت؛ که 
می تواند در مرحله اجرا هزار سروشکل متفاوت به 

خود بگیرد؛ و مشکل نیز همین است...
ورود ســینما به بورس مقدمــات و ملزوماتی 
نیاز دارد که معلوم نیســت در طرحی که سازمان 
سینمایی در حال حاضر دنبال می کند، تا چه حد به 
این ملزومات و مقدمات دقت و توجه شده است. به 
این دلیل هم هست که سینماگران و تهیه کنندگان 
باسابقه سینمای ایران در واکنش نسبت به ایده ورود 
سینما به بورس و ســهیم و شریک شدن مردم در 
تولیدات ســینمای ایران با احتیاط نظر می دهند 
و هیچ کــدام نمی خواهند در ایــن مرحله هزینه 
همراهی یا مخالفت با چنیــن ایده نامعلومی را به 

جان بخرند.
غالمرضا موسوی یکی از تهیه کنندگان باسابقه 

و صاحب نظر درباره این طرح با این توجیه که »من 
نه در کلیات و نه در جزییات کمترین آشنایی با این 
قضیه ندارم« از پاســخ به پرسش های »شهروند« 
درباره این طرح طفره می رود. در پاســخ به اصرار 
خبرنگار »شهروند« نیز غالمرضا موسوی با این اشاره 
که »باید دید قرار اســت سینما چگونه وارد بورس 
شود« و »تازه در زمانی که شــکل و شیوه اجرای 
طرح معلوم شد می توان درباره ضعف و قوت چنین 
طرحی نظر داد« نشان می دهد که می خواهد در 
موضعش مبنی بر وارد نشدن به این مساله پافشاری 
کند. در نهایت هم درباره کلیت ماجرا می گوید: ما 
در حال حاضر سالی صد تا صد و ده فیلم تولید می 
کنیم؛ که از این میان ۵۰ تا ۶۰ فیلم اکران می شود و 
بقیه فاتحه شان خوانده می شود. بیست- سی فیلم 
هم در گروه هنر و تجربه اکران می شوند که آن ها 
هم عمال فاتحه شان خوانده است. حاال باید دید این 

طرح قرار است چه کمکی به این سینما بکند...
بقیه تهیه کنندگان نیز موضعگیری شــان در 
قبال ورود ســینما به بورس کامال شبیه موسوی 
است. سیدجمال ساداتیان با این بهانه که »اول باید 

حرف های تصمیم سازان و تصمیم گیران را درباره 
جزییات طرح بشنویم و تازه آن وقت است که می 
شود به چشم اندازی از طرح ورود سینما به بورس 
و شــیوه های اجرای آن رسید«، بقیه صحبت ها را 
منوط می کند به زمانی که همــه جزییات درباره 

طرح رسانه ای شده باشد...
فرشــته طائرپور تهیه کننده دیگری است که 
می گوید نمی خواهد واکنشــی به این طرح نشان 
دهد؛ چه مثبت و چه منفی: آخر وقتی نمی دانم این 
طرح درباره چیست؛ قرار است چه دستاوردهایی 
داشته باشد؛ قرار است چگونه اجرا شود؛ و محوریت 
اجرایش با کدام نهاد یا سازمان خواهد بود، چگونه 
می توان فهمید که طرح خوب اســت یا بد؛ و آیا به 

درد سینمای ما می خورد یا نه...
آخرین ســینماگری که با خبرنگار »شهروند« 
صحبت کرد فریدون جیرانی بود. این فیلمســاز 
و تهیه کننده که در حال حاضر ســرگرم ساخت 
فیلم جدیدش است، درباره ورود سینما به بورس، 
با موضعی هماهنــگ با دیگر تهیــه کنندگان از 
کلیت موضوع اظهار بی اطالعی می کند: من واقعا 

نمی دانم اصال داستان چی هست و قرار است به کجا 
برسد! وقتی در ادامه کلیات ارایه شده در نشریات 
با جیرانی در میان گذاشته می شود، این فیلمساز 
فقط و فقط به یک شوخی بسنده می کند: خوش 
به حال رضا عطاران؛ که همه برای خریدن سهامش 
صف خواهند بست. سهام ما هم خریداری نخواهد 

داشت... 
در حقیقت بیشتر تهیه کنندگان  معتقدند که 
مشکل سینمای ایران بیش از یافتن سرمایه گذار، 
افزایش ظرفیت نمایشی کشور است و اگر فیلم های 
بیشــتر با شــرایط بهتر و در زمان زیادتری اکران 
شوند، قطعا سرمایه در گردش سینمای ایران نیز 
افزایش خواهد یافت. این نکته نشــان از این دارد 
که دست اندرکاران سینمای ایران بر این باورند که 
طرح ورود سینما به بورس روی آسیب مهم و اصلی 
سینما انگشت نگذاشته؛ و به قول تهیه کننده ای که 
نخواست نامش ذکر شــود: حاال گیریم مردم پول 
دادند دویست فیلم دیگر هم ساخته شود؛ حاال قرار 
است این دویست فیلم را کجا به نمایش بگذارند تا 

سهم و سود سرمایه گذار بهش برگردد؟!

هندوانه در بسته
درحالیکهسازمانسینماییازاجرایقریبالوقوعاینطرحمیگویدتمامتهیهکنندگانمهمیکهموردخطاب»شهروند«قرارگرفتند

ازجزییاتوحتیکلیاتاینطرحابرازبیاطالعیکردند


