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شهروند| دیگر زمــان چندانی تا حضور گزینه های 
پیشنهادی در مجلس شورای اسالمی باقی نمانده است. 
سیدعباس صالحی وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم پیش 
از فرارسیدن روز حضورش در مجلس برای گرفتن رأی 
 اعتماد از نمایندگان مــردم، در گفت وگویی مفصل به 
بیان رویکردی که برای مدیریــت حوزه فرهنگ و هنر 
مدنظــر دارد پرداخته و مهمترین روش خــود را ایجاد 
گفت وگو برای حل مشــکالت اعالم کرده است. معاون 
فرهنگی وزارت ارشاد در دولت یازدهم می گوید هرچند 
با حوزه کتاب ارتباط بیشتری داشته، اما با سینما و تئاتر و 

هنرهای دیگر هم بیگانه نیست.
به نظر وزیر پیشنهادی ارشاد: »وزارت فرهنگ و ارشاد 
موضوع های متنوعی را به همراه دارد و مســئولیت ها و 
دامنه های آن از اوقاف و حج و زیارت و فعالیت های قرآنی 
است تا موسیقی، تئاتر، سینما و کتاب و موضوعات دیگر. 
این دامنه وسیع از لحاظ موضوعات طبعا این انتظار را در 
اهالی هرکدام به وجود می آورد که کسی که سکان داری 
این وزارت را برعهده می گیرد، در همه حوزه ها تخصص 
داشته باشد. این اما انتظاری است که حاصل نمی شود و 

در هیچ دوره ای هم این گونه نبوده.«
صالحی که در 4 سال گذشته سکان معاونت فرهنگی 
وزارت ارشاد و حوزه کتاب و نشر را در دست داشته است، 
در توضیح بیشــتر می گوید: »من از لحاظ شــخصیت 
فردی، بــا حیطه های مختلف فرهنگــی و هنری انس 
وجودی داشته ام. گرچه شاید با حوزه کتاب مأنوس تر و 
مرتبط تر بوده ام اما با سینما و تئاتر و هنرهای دیگر هم 
بیگانه نیستم؛ حداقل از منظر عالقه های شخصی. البته 
مثل هر فرد دیگری، این دامنه های آشنایی ممکن است 

در حوزه هایی ضعیف تر و در حوزه هایی وسیع تر باشد.«
او در مواجهــه با این پرســش که عــده ای معتقدند 
سیدعباس صالحی با وجود اشراف کامل به مسائل مربوط 
به کتاب به حوزه های دیگر وزارت ارشــاد اشراف کامل 
ندارد به ایسنا گفته: وزارت فرهنگ و ارشاد موضوع های 
متنوعی را به همراه دارد و مسئولیت ها و دامنه های آن 
از اوقاف و حــج و زیارت، و فعالیت های قرآنی اســت تا 
موسیقی، تئاتر، ســینما و کتاب و موضوعات دیگر. این 
دامنه  وســیع از لحاظ موضوعات طبعا این انتظار را در 
اهالی هرکدام به وجود می آورد که کسی که سکان داری 
این وزارت را برعهده می گیرد، در همه  حوزه ها تخصص 
داشته باشد. این اما انتظاری است که حاصل نمی شود 
و در هیچ دوره ای هم این گونه نبوده اســت. آنچه شاید 
اهمیت داشته باشد، این است که وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از لحاظ شخصیت وجودی با این دامنه گسترده، 
قرابت داشته باشد. یعنی در این حوزه ها، آگاهی های الزم 

و پایه ای داشته باشد.
از جمله مسائل مورد بحثی که همیشه درباره شیوه 
مدیریت وزارتخانه پر حاشیه ارشاد مطرح بوده آن است 
که برخی معتقدند در بســیاری از موارد وزرای ارشــاد 
نمی توانند سلیقه ها و نگاه های خود را در حوزه عمل به 
بوته آزمایش بگذارند. با این توضیح که به عنوان مثال در 
مسأله توقیف فیلم های سینمایی یا تحریم آنها از سوی 
حوزه هنری ممکن است وزیر ارشــاد انتخاب دیگری 
داشــته باشــد اما قرار گرفتن در تنگناها جلوی پیاده 
سازی دستورات او را بگیرند. به همین خاطر هم هست 
که سوال در مورد شــیوه برخورد مناسب با این تنگناها 

همیشــه مطرح بوده و امروز بیش از هــر وقت دیگری 
در اولویت قرار دارد. اختالالت ایجاد شــده در برگزاری 
کنسرت ها هم از دیگر عوامل ایجاد این تنگناها هستند. 
صالحی دراین باره می گوید: یکی از چیزهایی که در این 
4 ســال حضور در وزارت ارشاد شیوه من بوده، این است 
که اگر بتوانیم از مســیر گفت وگو بین کنشگران حوزه 
فرهنگ حرکت کنیم، اگر نگوییم همه مشکالت ما حل 
می شود، دست کم بخشی از مشــکالت ما حل خواهد 
شد. گفت وگوی فعال، مستمر و ســازنده بین اصحاب 
فرهنگ که وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی منافعشان 
را تعقیب می کند، با کسانی که در حیطه های فرهنگی 
از دیگر حوزه ها ورود دارند؛ چه کنشــگران سیاســت، 
چه کنشــگران دین و امنیت. با کمک تجربه 4ساله در 
مدیریت معاونت فرهنگی و دوستان خوبی که در وزارت 
ارشاد داریم، امیدواریم با یک گفت وگوی پیوسته بتوانیم 

ذهن ها را به هم نزدیک کنیم.
او در پاسخ به این سوال که چه استراتژی در مواجهه با 
حوزه های مسأله دار و حاشیه ساز دارد هم گفته: به نظر 
می آید هر یک از این موضوعــات را باید در مرحله عمل 
پیش برد. احساس خود من این است که گفت وگو حتی 
در سخت ترین مســأله ها می تواند راه هایی بگشاید، اما 
باید وارد مرحله عمل شــد و به این مسأله توجه کرد تا 
مسیرهای خودش را نشان بدهد. چون این مسأله شاید 
یک پاسخ یکنواخت و سراســری نداشته باشد. ممکن 
اســت در فضاهای مختلف این گفت وگو ســناریوهای 

متفاوت خودش را پیدا کند.
در ادامه صالحی درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران 
و راه های بازگشــایی آن که یکــی از وعده های به زمین 
مانده دولت یازدهم است توضیح داده: اصل این مطلب 
که تشکل ها و انجمن های جامعه فرهنگی - هنری یک 
نقطه اتکا و عمل فرهنگی ما هستند، هم در برنامه  دولت و 
هم مدیریت فرهنگی به صورت جدی مالحظه شده است. 
حتما ما در حوزه فرهنگ و هنر با این نگاه جلو می رویم که 
از تأسیس تشکل های صنفی حمایت کنیم و در آن جایی 

که وجود دارند، به قدرت آنها فکر کنیم. قطعا حوزه  رسانه 
و روزنامه نگاران هم در این مجموعه قرار دارند. بحث هایی 
که در حوزه انجمن صنفی است، مقوله ای است که باید 
دید چرا در گذشته جلو نرفته است و آسیب شناسی شود. 
اما حتما به این که تشکل صنفی تأسیس شود یا به اقتدار 

برسد، توجه خواهد شد.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت یازدهم معتقد 
است »نه ثبات مدیران اصل اســت و نه تغییر آنان«. به 
همین خاطر وقتی ایســنا از او درباره ابقــای مدیران و 
معاونت ها پرســیده، صالحی به این سوال پاسخ جالبی 
داده است: چیزی که مهم است، برنامه و اقداماتی است 
که ذیل آنها انجام و پیگیری می شود. یعنی باید از برنامه ها 
و اقدامات عقب نشینی نکنیم. ثبات یا تغییر را نمی شود 
اصل دانست. شعار تغییر می تواند التهاب زا باشد و فضا را 
برای کارهای اصالحی ببندد. از آن طرف هم اصل ثبات 
نباید به این معنا باشد که تکامل و پیشرفت در برنامه ها 
دیده نشــود. تغییرات می تواند با حفظ مدیران صورت 
بگیرد، اما تغییر رویکرد داشته باشــیم؛ که در برخی از 
حوزه ها می توانــد با حفظ مدیران هم نباشــد. درواقع 
تغییراتی که التهاب آفرین نباشد؛ به گونه ای که التهاب 
تغییرات عمال رویکردها را زیر سوال ببرد و مسأله تغییر 

خودش اصالت پیدا کند و مانع ایجاد شود.
او به اهمیت حضور بانوان در حوزه های مدیریتی هم 
تأکید کرده و گفته: در حوزه وزارتخانه ها، ازجمله وزارت 
ارشــاد، حتما این نگاه وجود خواهد داشت. همان طور 
هم که در روزهای گذشــته شــنیده اید، هم خود آقای 
رئیس جمهوری و هم آقــای جهانگیری معاون اول این 
بحث را مطرح کردند که وزارتخانه ها به این سمت حرکت 
کنند که سطوح مدیریتی زنان را در دولت دوازدهم تغییر 
بدهند. این مسأله در دولت دوازدهم یک رویکرد جدی 
است و در وزارت ارشاد نیز تعقیب خواهد شد تا سهم های 
مدیریتی زنان، نه به عنوان ســهم جنسیتی، بلکه سهم 
شایستگی، جایگاه خودش را پیدا کند. امیدواریم ما در 
این مورد شاهد یک پیشــرفت از لحاظ حضور شایسته 

زنان در فضای مدیران عالیرتبه و میانی باشیم.
او دربــاره نگاهش به شــبکه های اجتماعی و خاصه 
توییتر هم گفته: در این زمینه تا وقتی که در شورایعالی 
فضای مجازی حضور نیافته ایم، نمی توان صحبت رسمی 

داشت. 
صالحی البته در ادامه به نگاه شخص خودش هم اشاره 
کرده و توضیح داد: نگاه شخصی من به این مقوله، نگاه 
روشنی است و خود حضور در این فضا هم معنای خودش 
را دارد اما وقتی این نگاه می خواهد در تصمیم گیری های 
رسمی مطرح شــود، اقتضا این اســت که ابتدا وارد آن 
مباحث شد، حرف ها را شنید، مطلع شد و بعد اظهارنظر 
کرد. به طورکلی، حوزه شبکه های اجتماعی فرصت های 
کم دریغی را در فضای تبادل و ارتقای اطالعات می سازد. 
البته ممکن اســت تهدیدهایی هم داشــته باشــد اما 

نمی شود از فرصت های این فضا گذشت.
یکی از مباحث پر مناقشه سال های اخیر در حوزه نشر 
مسأله ممیزی قبل از انتشار است که البته از شعارهای 
دولت در 4 سال گذشته هم بود. با این وجود این مسأله 
به نتیجه قطعی نرسید و همچنان وضعیتش مشخص 
نیســت. صالحی درباره این که آیا می شود انتظار داشت 
در دوران وزارت او پیشــرفتی در این حوزه حاصل شود 
گفته: بحث ممیزی پیش از انتشار معطوف به چشم انداز 
دورنماتری است. ما در این حوزه قوانینی داریم که ملزم به 
رعایت قوانین و عمل به آنها در فضای اجتماعی هستیم. 
یکی از این قوانین، قانون ضوابط نشر شورایعالی انقالب 
فرهنگی است که مجوز قبل از انتشار را تکلیف می کند. 
آن چیزی که می تواند محل توجه باشــد، این است که 
این قانون اصالح شــود. وقتی قانونی وجود دارد، عمال 
دستگاه مجریه عامل اجرای آن است که خودش واضع 
قانون نیســت. در این حوزه به رغم این که کارگروه هایی 
شکل گرفت و با برخی از ناشران برای ایجاد هیأت های 
علمی ممیزی صحبت شد و دستورالعمل های اجرایی آن 
به تصویب رسید، اما این دستورالعمل ها به مرحله اجرا 

نرسیدند.

  معروف ترین نقاشی ون گوگ 
در 5 موزه مختلف!

گالری ملی لندن، موزه ون گوگ در آمســتردام، 
موزه هنر فیالدلفیا، گالــری نئو پیناکوتک مونیخ و 
موزه هنر توکیو نقاشی معروف ون گوگ را همزمان 
به نمایش خواهند گذاشــت. این نقاشی معروف با 
عنوان آفتاب گردان ها که در  سال 1889 در شهری 
به نام آرل در جنوب فرانسه خلق شده، به این دلیل 
که ونسان وان گوگ آن در چند نسخه نقاشی کرده، 
به عنوان یکی از معروف ترین آثار او شهره شده است.

در ادامه این خبر آمده که پنج نســخه از نقاشــی 
آفتاب گردان ها در 5 موزه مختلــف وجود دارد که 
برای نخستین بار نمایشی واحد از آن خواهند داشت. 
در چهاردهم اوت  ســال جاری )دوشنبه 23 مرداد 
ماه( برای نخستین بار این نقاشی ها در نمایشگاهی 
مجازی به نمایش درمی آیند. این نمایش که قریب 
به 95 دقیقه زمان خواهد برد در گالری ملی لندن، 
موزه ون گوگ در آمستردام، موزه هنر فیالدلفیا، نئو 
پیناکوتک مونیخ و موزه هنر توکیو به طور همزمان و 
به صورت زنده در شبکه مجازی فیس بوک پخش 
خواهد شد. این مراسم از ساعت 5:50 عصر به وقت 
لندن آغاز می شــود. این برای نخستین بار است که 
شبکه فیس بوک چنین نمایشی را به صورت همزمان 

از 5 ناحیه مختلف پوشش خواهد داد.

منتقدان ازعلی معلم تجلیل می کنند
شهروند|  نشســت خبــری یازدهمین جشن 
منتقدان و نویسندگان ســینمای ایران برگزار شد. 
جعفر گودرزی دبیر یازدهمین جشــن منتقدان و 
نویسندگان ســینمای ایران در این نشست ضمن 
اعالم این خبر که امسال جشن منتقدان به صورت 
زنده توسط اینترنت پخش می شود، تاکید کرد که در 
این جشن در کنار نکوداشت علی معلم، 4 بزرگداشت 
دیگر برای جمشید هاشــم پور، گوهر خیراندیش، 
جمال امید و فرید مصطفوی برگزار خواهد شــد. 
وی هم چنین اظهار داشت که کاندیداهای دریافت 

جوایز در روز دوشنبه 23 مرداد ماه اعالم می شوند.  
جواد طوســی در ادامه این نشست اظهار کرد: در 
شرایطی که کشــور ما دارد تحولی را طی می کند 
فکر می کند جشــن منتقدان کمک بزرگی در این 
مسیر خواهد بود. ما در شرایطی این جشن را برگزار 
می کنیم که در دوره گذار زندگی می کنیم. جشن 
منتقدان توسط هیچ سازمان و ارگانی حمایت مالی 
نمی شود بلکه حامی خصوصی دارد. اکر یک سازمان 
دولتی مانند سازمان سینمایی از این جشن حمایت 
کند، می توان با کیفیت باالتری این جشن را برگزار 
کرد. برای ما به عنوان انجمن منتقدان بســیار مهم 
است که جشــن منتقدان و نویسندگان سینمای 

ایران آبرومندانه برگزار شود. 

دریچه اتفاق

شهروند| سرزمین کهن که چند سال پیش به دلیل 
اعتراض بختیاری ها بعد از روی آنتن رفتن 2قســمت 
آغازینش متوقف شد، در تمام این سال های اخیر که 
درحال فیلمبرداری فاز سوم بوده، با این تردید مواجه 
شده که آیا نمایش دوباره آن را نیز اعتراضاتی از همان 
جنس اعتراضات قبلی باعث خواهد شد یا نه؛ و شاید به 
همین دلیل باشد که در نخستین روزهایی که خبر آماده 
شدن آن شنیده می شود، معاون سیمای تلویزیون خبر 
از برگزاری جلساتی با نمایندگان چهارمحال وبختیاری 
برای رفع مشــکل سریال ســرزمین کهن و نمایش 

قسمت هایی از آن برای این نمایندگان می دهد.
مرتضی میرباقری که درباره سریال سرزمین کهن 
و تصمیمات جدیدی که برای پخش این مجموعه به 
کارگردانی کمال تبریزی گرفته شــده است، سخن 
می گفت، توضیح داد که نقطه نظراتی نســبت به این 
سریال وجود داشت و در زمان پخش آن نقدهایی وارد 
شد که برای رفع آنها دوستان ما در چهارمحال وبختیاری 
نمایندگانی تعیین کردند و با آنها جلســاتی را برگزار 

کردیــم. می توان گفت طــی 2 تا 3 هفته 
گذشته چندین جلســه 10 ساعته با 
چهارمحال وبختیاری  از  نمایندگانی 
برگزار کردیــم و تمام نکات مورد نظر 
را دریافت و مــوارد را اعمال کردیم و 

اکنون امیدواریم در ایــن فرآیند بعد از 
این که همه مســائل مرتفع شد این سریال 

فاخر را پخــش کنیم. میرباقری دربــاره زمان پخش 
سریال سرزمین کهن نیز عنوان کرد: حتی بخش هایی 
از سریال هم برای این افراد نمایش داده شد و امیدوارم 
توافق نهایی به انجام برسد تا تکلیف پخش این سریال 
نیز مشخص شود. این مدیر فرهنگی سال گذشته زمان 
پخش سرزمین کهن را بعد از اتمام معمای شاه اعالم 

کرده بود؛ و اکنون باید دید این ســریال در 
چه جدول زمانی قرار می گیرد... سریال 
سرزمین کهن که به کارگردانی کمال 
تبریزی و ســیدجمال سیدحاتمی 
چندی پیش به پایان راه رسید، توسط 
علیرضــا طالب زاده به نــگارش درآمده 
و تاریخ سیاســی- اجتماعی ایران از  ســال 
1320 تا پیروزی انقالب اسالمی را در بستر زندگی یک 
پسربچه به نام رهی بررسی می کند. بازیگران متعددی 
در سرزمین کهن به ایفای نقش پرداخته اند که عالوه 
بر بازیگــران اصلی فازهای اول و دوم آن می شــود به 
نیکی کریمی، محمدرضا فروتن، حسن پورشیرازی، 
فرشته صدر عرفایی، جعفر دهقان، امیر آقایی، شبنم 

قلی خانی، الهام حمیدی، ثریا قاسمی، علی شادمان، 
پژمان بازغــی، هنگامه قاضیانــی، میتراحجار، پرویز 
پورحســینی، حســین محجوب، بیتا فرهی، هومن 
سیدی، مهرداد ضیایی، لیال زارع، آشا محرابی، محسن 
تنابنده، جواد عزتی، رسول نقوی، شیوا بلوچی، متین 
حیدرنیا، امین رحیمی، درشن سینک، بهرام کمیجانی، 

فریبرز گرم رودی و... اشاره کرد.
فاز اول این ســریال در دهه 30 می گــذرد، فاز دوم 
در دهه 40 و فاز ســوم نیز در دهه 50 روایت می شود و 
این تغییر زمان که از فاز یک تا فاز ســه حدود 0 2سال 
بود باعث شد بعضی از شــخصیت های سریال در فاز 
ســوم تغییر کنند. ازجمله این بازیگــران می توان به 
شهاب حسینی، آرش مجیدی، پریوش نظریه، سعید 
 راد و... اشــاره کرد. گفتنی اســت که چند سال پیش 
ســرزمین کهن پس از پخش چند قسمت با اعتراض 
بختیاری هــا از آنتن خداحافظی کــرد. آنها برخی از 
دیالوگ ها و شخصیت پردازی های این اثر را توهین به 

قوم بختیاری می دانستند.

 سرزمین کهن
 موضوع جلسات ۱۰ ساعته بختیاری ها با تلویزیون

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/00- 17/30

تجلیلی دیگر از تارانتینو 
شهروند| برنامه نکست فست انستیتو 
ساندنس از کوئنتین تارانتینو، کارگردان 
محبوب سینما تجلیل کرد. در این برنامه 
همچنین یک نسخه ۳۵ میلیمتری از فیلم 
سگدانی وی به مناسبت بیست و پنجمین 

 سال ساخته شدنش به نمایش درآمد.
ورایتی در این مورد گزارش می دهد که 
تارانتینو در این برنامه ضمن تقدیر از تیم 
راث و مایکل مدســن، دو بازیگری که در 
سگدانی و هشت نفرت انگیز وی حضور 
داشتند، گفت: من پســر لس آنجلسم، 
منطورم این است که در تنسی متولد شدم، 
اما این جا آمدم. تارانتینوی محبوب ادامه 
داد که برای همین هم فیلمش سگدانی 

درباره جرم و جنایت در لس آنجلس است.
تیم راث که در ســگدانی و هشــت 
نفرت انگیز برای تارانتینــو بازی کرده، 
در ادامه برنامه گفت که با نوشــته های 
تارانتینو کاری متفاوت از آنچه برای دیگر 
فیلمسازان انجام می دهد، شکل می گیرد. 
او گفت: نخستین وجه شاخصه تارانتینو 
برای من نوشته هایش است. من اول او را 
ندیده بودم بلکه با نوشــته اش با او آشنا 
شــدم، بعد دیدمش. انرژی فوق العاده و 
انسانیت شگفت انگیز او را در نوشته هایش 
دیدم.مایکل مدسن نیز روی صحنه گفت 
که تارانتینو در فاصله ۲۰ ســالی که بین 
سگدانی و هشت نفرت انگیز فاصله بوده 
هیچ تغییری نکرده اســت. او همچنان 
عاشق فیلم ساختن است، همچنان بچه ها 
را دوست دارد و قلب بزرگی دارد و عاشق 
سینماســت. وی افــزود: فیلمی وجود 
ندارد که ساخته شده باشد و تارانتینو از 
آن اطالعاتی نداشــته باشد، از بازیگران 
و کارگردانش گرفته تا هر نوع شــناخت 
دیگری درباره آن.گفتنی است، تاکنون 
تارانتینو نامزد پنج جایزه اسکار شده و دو 
جایزه را برای فیلمنامه های پالپ فیکشن و 

جانگوی آزاد شده دریافت کرده است. 

پاموک  همچنان از آزادی می گوید
شــهروند|  اورهان پاموک، نویسنده 
تحسین شده ترکیه ای در ایتالیا با اشاره 
به فضای خفقان آور رسانه ای در ترکیه 
از نبود آزادی در این کشــور انتقاد کرد. 
این نویســنده که برای دریافت جایزه 
المپه دوزا راهی ایتالیا شده، در سخنرانی 
خود از وضع آزادی رســانه ها در وطنش 
انتقاد کرد و گفت: ترکیه از کمبود آزادی 
بیان رنج می برد و این بشــدت بر فضای 

رسانه ای اثر می گذارد.
جایزه تومــازی دی المپه دوزا یکی از 
جوایز ادبی ایتالیاست که به یاد نویسنده 
رمان مشهور یوزپلنگ برگزار می شود. 
امســال این جایزه ۱۰ هــزار یورویی به 
اورهان پاموک، رمان نویس برجســته 
ترکیه ای تعلق گرفته اســت. این جایزه 
ادبی پیشــتر به نویسندگان سرشناس 
دیگری همچون کلودیو ماگریس، کازوئو 
ایشی گورو، آموس اوز و طاهر بن جلون 
اعطا شده اســت.الیو سیسیلیا در این 
مورد گزارش می دهــد که پاموک که در 
حضور شهردار پالرمو و سانتا مارگریتا 
جایزه اش را دریافت کرد، اظهار داشت: 
سانسور بر تازه کارها تأثیر نمی گذارد، اما 
بر روزنامه نگارها و مسائل حساسی مثل 
ُکردها، چرا.خالق آثاری چون زندگی نو، 
موزه معصومیت، برف، کتاب ســیاه، نام 
من سرخ و اثر زندگینامه ای استانبول، در 
مراسمی که در کاخ تومازی دی المپه دوزا 
ترتیب داده شده بود، این جایزه را برای 
نگارش زن مو قرمز به دســت آورد و از 
سوی شهردار ســانتا مارگریتا عنوان 
شهروند افتخاری را دریافت کرد.درباره 
اورهان پاموک باید به این نکته اشاره کرد 
که آثار این نویسنده که برنده جایزه نوبل 
ادبی و جایزه معتبر ایمپک شده، تاکنون 
به بیش از ۴۰ زبان ترجمه شده و بیش از 
۱۱ میلیون جلد در سرتاسر جهان فروش 

داشته  است.

  

کاتکات

  اعالن دیواری نمایش »شیرهای خان بابا سلطنه« 
منتشر شــد. مریم تخت کشــیان با همكارِي امیر 
جدیــدی و شــاهد صفــاری اعــالن دیــوارِی این 
نمایش را طراحي کرده اند.

  جمعه شــب گذشــته اکران خصوصی فیلــم »زادبوم« ســاخته ابوالحســن داوودی  با حضور ســینماگرانی همچون هومن ســیدی 
جواد عزتی، مسعود رایگان، رویا تیموریان، کمند امیر سلیمانی، ابوالحسن داوودی، مرتضی شایسته، مه لقا باقری و... برگزار شد.

  در تازه ترین مرحله ســاخت ســریال »از یادها رفته« میترا حجار به عنوان بازیگر به این ســریال پیوست 
و جلوی دوربین رفت.
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عباس صالحی از برنامه هایش برای حل چالش های حوزه فرهنگ و هنر گفت

شعار تغییر می تواند التهاب زا باشد 
   مسأله  اصلی ثبات یا تغییر مدیران نیست
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