
پوالد امین- شهروند|  مخاطبــان رسانه ها روز 
گذشــته با دیدن نام یکی از ترانه سرایان خارج نشین 
در تیتر اغلب خبرگزاری های رسمی کشور شگفت زده 
شــدند. خبری که حکایت از این رخداد باورنکردنی 
داشت که اردالن سرفراز ترانه سرای نامدار خارج نشین 
از سه خواننده داخلی اســم و رسم دار به اتهام سرقت 
ادبی شــکایت کرده و درنهایت هم دادگاه بدواً رأی به 
دو ســال حبس تعزیری این خوانندگان داده اســت. 
نکته مهم در این میان نام ســه خواننــده ای بود که 
دادگاه رأی به محکومیت آنهــا داده بود. رضا صادقی، 
سینا سرلک و علی لهراسبی؛ که هر سه از خوانندگان 
پرطرفدار این سامان به شمار می آیند. این که دادگاه با 
شکایت ترانه سرایی که خود در این سرزمین سکونت 
ندارد، آمده و رضا صادقی را با کنسرت ها و آلبوم های 
پرهوادارش، علی لهراســبی را که یکی از پرکارترین 
خوانندگان تیتراژهای ســریال های تلویزیونی است 
و سینا ســرلک را که چند وقت اخیر با خواندن تیتراژ 
سریال شهرزاد به جایگاهی غبطه برانگیز در موسیقی 
رســیده، به اتهام ســرقت ادبی محکوم کرده؛ از آن 
اتفاقاتی است که شاید بشود گفت، در باور نمی گنجد. 
اتفاقی که نشان می دهد با این که هنوز کپی رایت در 
ایران به رسمیت شناخته نشــده، اما حتی در چنین 

شرایطی هم می توان احقاق حق کرد.
مهمتر از آن، اما عدم حضور شــاکی اردالن سرفراز 
در ایران است. او به عنوان شاکی با این که سال هاست 
از این سرزمین دور بوده و به قول قدما در شهر فرشتگان 
رحل اقامت افکنده بود، با پیگیری های وکیلش محق 
تشخیص داده شده و توانسته حکم آب خنک خوردن 
ســه خواننده نامدار را بگیرد. حکمی که فارغ از تمام 
باید و نبایدهایش از آن جا که می تواند مفهوم ضمنی 
عدالت را در شرایطی چنین دشــوار مورد اشاره قرار 
دهد، می تواند دستاوردی بزرگ برای سیستم قضائی 

به شمار آید.
آغاز داستان

ظاهرا داستان به روایت علی جعفری مدیر برنامه های 
رضا صادقی از آن جا آغاز شده که تقریبا دو سال پیش 
رضا صادقی قطعه ســوغاتی از ترانه های سروده شده 
توسط اردالن ســرفراز را بازخوانی کرده و نسخه ای از 
آن را که با دوربین موبایلش ضبط کرده بود، در کانال 
تلگرامش قرار داده است. نسخه ای که کیفیت ضبطش 
پایین بود و صرفا در دسترس هوادارانی که عضو کانال 
تلگرامی اش هســتند، قرار گرفت، اما بعد از آن ظاهرا 
اردالن ســرفراز به اتهام ســرقت ادبی از رضا صادقی 
شــکایت کرده؛ و دادگاه این خواننــدگان را احضار 
می کند، اما چون به علت تغییــر آدرس، هیچ کدام از 
احضاریه های دادگاه به دست صادقی نرسیده؛ آنها  در 
جلسه حضور پیدا نکرده  و نهایتا دادگاه بنا بر ماده 23 
قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان 
مصوب 1384،  غیابا حکم به محکومیت این خواننده 
داده و هریکی از متهمان را به تحمل 2 ســال حبس 
تعزیری محکوم کرده اســت. البته این حکم از سوی 

دادگاه بدواً صادر شده و با اعتراض امکان تجدیدنظر در 
رأی صادره وجود دارد.

پیگیری محکومان
علی جعفری مدیر برنامه هــای رضا صادقی در این 
مورد می گوید: ما هم از طریق رسانه ها این موضوع را 
مطلع شــدیم. موضوع را از طریق وکیل مان پیگیری 
می کنیم، البته فکر نمی کنم موضوع مهمی باشد و طی 
روزهای آینده این مسأله حل خواهد شد. او در پاسخ 
به این پرسش که چرا در دادگاه حضور نیافته اند نیز، 
عنوان می کند که ما اصال در جریان این شکایت نبودیم 
تا این که صبح دیروز چهارشــنبه 19 مهر، این خبر را 
شنیدیم. اکنون هم وکیل مان درحال پیگیری است و 

حکم نیز قابل تجدیدنظر است.
دلیل شکایت

اردالن سرفراز درحالی از این سه خواننده شکایت 
کرده که گفته می شود؛ علی لهراسبی و رضا صادقی 
وقتی ترانه سوغاتی از اردالن سرفراز را خوانده و منتشر 
کرده بودند؛ رضا صادقی در یادداشتی عنوان کرده بود؛ 
این اثر را به شکل زمزمه وار و دلی خواندم و مثل قطعات 
خاطره انگیز دیگر در کانال تلگرامم قرار دادم و به اشتباه 
برخی سایت های پخش آثار موسیقایی این قطعه را اثر 
جدید من معرفی و پخش کردند. رضا صادقی سپس در 
پایان این یادداشت از اردالن سرفراز عذرخواهی کرده 
بود. همچنین، قطعه برخیز با صدای سینا سرلک که 
به عنوان یکی از قطعات سریال پربیننده شهرزاد منتشر 

شده بود، در گذشــته با صدای ابراهیم حامدی و با نام 
محتاج منتشر شده و سال ها پیش در کتاب از ریشه تا 
همیشه این ترانه سرا نیز با مجوز رسمی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی در ایران به چاپ رسیده بود.
ماجرای سینا

ماجرای سینا سرلک نیز تا حد زیادی به ماجرای 
رضا صادقی شباهت دارد. ظاهرا در بهمن ماه  سال 94 
در صفحه رسمی سریال شهرزاد قطعه برخیز با صدای 
سینا سرلک رونمایی شده که در کاور این آهنگ در 
قسمت نام شاعر هوشنگ ابتهاج نوشته شده بود؛ که 
این قضیه با شکایت فیس بوکی اردالن سرفراز مواجه 
شده و اردالن سرفراز نوشته بود: در ایران، آقایی به نام 
سینا سرلک، بدون اطالع و اجازه من، غزل برخیز که 
غیر از تو، تو را دادرسی نیست را که هم در کتاب من )از 
ریشه تا همیشه( چاپ شده و هم آقای ابراهیم حامدی 
با آهنگ آقای زالند، به نام )محتاج( خوانده است، را 
بازخوانی کرده و در سریالی به نام شهرزاد، بی اجازه و 
به غلط با نام استاد سایه، پخش شده است. امروز آگاه 
شدم که وزارت ارشاد که خود به این غزل در کتاب )از 
ریشه تا همیشه( به نام من مجوز داده )حدود 12سال 
پیش(، دوباره به نام آن استاد بزرگوار به این غزل، بدون 
تحقیق و مطالعه مجوز داده است! برای اطالع عموم 
اعالم می کنم که این سرقت و سرقت های مشابه، از 
نظر اخالقی، انسانی و قانون حقوق هنرمندان، خالف 
است، و وکیل من در ایران، در صدد پیگیری قانونی 

این بی قانونی و سوءاســتفاده است. ضمن سپاس از 
هموطنان و هم زبانانم، تقاضا می کنم که اجازه ندهند 
از رسانه های اجتماعی مورد استفاده شان در راستای 

سودجویی غیرقانونی و غیراخالقی استفاده شود.
وعده »پیگیری قانونی این بی قانونی و سوء استفاده« 
که اردالن ســرفراز داده بود؛ بــه احتمال زیاد همین 
پرونده ای است که درحال حاضر به نتیجه رسیده است. 
نتیجه ای که به ادعای مریــم رفایی مدیر برنامه های 
سینا سرلک »هنوز قطعی نشده و تا 15روز دیگر نتیجه 
نهایی مشخص می شود«. رفایی همچنین تأکید کرده 
که از هر رسانه ای که دراین باره اخبار کذب و شایعات 

دروغین منتشر کند، شکایت می کنیم!
رأی دادگاه

در رأی دادگاه آمده اســت: درخصوص اتهام آقایان 
1- رضا صادقی، سینا سرلک و علی لهراسبی مبنی بر 
مشارکت در سرقت ادبی حسب شکایت آقای اردالن 
سرفراز بدین شرح که مشــتکی  آن هم ترانه ای به نام 
ســوغاتی و غزلی با عنوان محتاج را که توسط شاکی 
پرونده سروده شده است را بدون کسب اجازه از ایشان 
اجرا و پخش کرده و در فضای مجازی عرضه نموده اند. 
علیهذا دادگاه با عنایت به شــکایت شاکی خصوصی 
آقای اردالن ســرفراز بــا وکالت آقای صالــح دادگر، 
مالحظه مستندات و ابرازی شاکی نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری که به لحاظ عدم حضور متهمان 
مصون از ایراد و اعتراض باقی مانده است و عدم حضور 
متهمان علیرغم احضار و دعوی از طریق نشر آگهی و 
همچنین امعان نظر به مفاد کیفرخواست صادره بزه 
انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 23 
قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان 
مصوب 1348 حکم به محکومیت هریک از متهمان 
به تحمل 2 سال حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد. 
رأی صادره حسب مدلول مواد 3۷4 و 3۷5 قانون آیین 
دادرســی کیفری غیابی و ظرف مهلت قانونی 20روز 
پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهــی در همین دادگاه و 
ســپس ظرف مهلت قانونی 20روز پس از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 

تهران می باشد.
نخستین گام

فارغ از این که تا چه حد اردالن سرفراز در شکایت 
از این ســه خواننده محق بوده؛ و فــارغ از این که آیا 
دادگاه تجدیدنظر نیز در ادامــه رأی دادگاه بدوی را 
تأیید خواهد کرد یا نه؛ این نکتــه که در این مرزوبوم 
رأیی صادر می شــود که در آن مقرر می  گردد؛ ســه 
خواننده نامدار به خاطر رعایت نکردن حقوق مادی و 
معنوی اثر هنری با مجازات مواجه شوند، اتفاقی مهم 
و حتی تاریخ ساز است. اتفاقی که نشان می دهد اگرچه 
هنوز اجماع عمومی در مورد رعایت کپی رایت در این 
مرزوبوم ایجاد نشده است، اما با اتکا به همین قوانین 
نیم بند فعلی هم می شود به احقاق حق پرداخت؛ به 
شرطی که راه و چاه را بلد باشیم و از راه مناسبش وارد 

گود مبارزه شویم.

بی توجهی در نظارت بر ساخت 
سریال ها بیداد می کند

حســن هدایت کارگردان سینما و تلویزیون که 
بیشتر با سریال »کارآگاه علوی« شناخته می شود، 
از روند ساخت سریال های تلویزیونی انتقاد کرد. او 
با نقد روند سریال سازی در تلویزیون در سال های 
اخیر، اغلب این مجموعه هــا را بی اصالت خواند و 
گفت: زمانی در دهه ۶0 سریال های ماندگاری روی 
آنتن می رفتند که عالوه بــر کارگردانی توانا، وجه 
پنهانــی در موفقیت آنها وجود داشــت که همان 
نظارت و مدیریت خوب بود و باعث شــد هنوز هم 
که هنوز است، بعد از چندین  سال احساس کنیم 
این سریال ها تماشــایی هستند.کارگردان سریال 
»کارآگاه علوی« در گفت وگو با ایسنا تأکید کرد: در 
سریال های حال حاضر، به جز فیلمنامه های ضعیف 
و پر از ممیزی، فقط می خواهند چیزی ســاخته 
شود و به دنبال کاســبی کردن هستند، نه این که 
اصالت داشته باشند.هدایت به لزوم بحث نظارت بر 
کارهای تلویزیونی اشاره کرد و گفت: نکته ای که در 
تلویزیون وجود دارد و فوق العاده هم مهم است، این 
است که ساخت سریال خوب یا ضعیف یا فیلمی که 
ماندگاری ندارد، به خاطر عدم نظارت کیفی است. 
همه فیلم ها و ســریال ها ناظر کیفــی دارند که از 
فیلترهای مختلفی می گذرد، اما بی توجهی در این 
مسأله بیداد می کند. آنها صرفا می خواهند چیزی 
ساخته شــود.هدایت تأکید کرد: میلیاردها تومان 
صرف تولید فیلم ها و سریال های تلویزیونی می شود، 
به همین دلیل هم اگر تهیه کننده ای بد کار کند، باید 
یقه او را بگیرند که پول بیت المال را حرام می کند. 

مشکل این است که نظارت کیفی وجود ندارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اعالم کرد: 

اولویت با حوزه تجسمی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در یک پرسش و پاسخ 
رسانه ای، از اولویت مسائل بودجه ای و نوع هزینه کرد 
آن بحث به میان آورد. ســید عباس صالحی گفت: در 
این دوره، حتما اولویت گــذاری در تخصیص بودجه  
وزارت ارشــاد در ارتباط با بحث کل حوزه های وزارت 
ارشــاد، ازجمله حوزه  هنرهای تجسمی و موزه اتفاق 
خواهد افتاد.صالحی در پاســخ به این ســوال که در 
دوره  جدید وزارت ارشــاد، چه برنامه ای برای »امنیت 
فیزیکی« گنجینه  موزه  هنرهای معاصر تهران در نظر 
گرفته شــده و آیا بودجه  خاصی به آن تخصیص داده  
شده یا خیر؟ گفت: حفاظت و صیانت از گنجینه  موزه  
هنرهای معاصر تهران و این که شــرایط مطلوب تری 
نسبت به گذشته پیدا کند، مورد توجه این دوره خواهد 
بود. این گنجینه، یکی از مراکز مهم ما برای آثار نفیس 
هنری در کشــور اســت و تالش می کنیم ان شاءاهلل 
شــرایطی که در موزه وجود دارد، شــرایط بهتری از 
نظر حفاظت و صیانت از آثار آن باشــد.وزیر فرهنگ و 
ارشاد اســالمی درباره خرید چند اثر از سوی معاونت 
هنری وزارت ارشاد از حراجی تهران گفت: در این دوره 
حتما اولویت گذاری در تخصیص بودجه  وزارت ارشاد 
در ارتباط با بحث کل حوزه های وزارت ارشاد، ازجمله  
حوزه  هنرهای تجســمی و موزه اتفاق خواهد افتاد تا 
خرید اثر. همچنین در دوره  جدید، ما یک نظام روشن  تر 
و شفاف تری را در اولویت بندی هزینه ها خواهیم داشت 
و طبعا هر کاری از سوی ما اســتدال ل های خودش را 
خواهد داشت تا مشخص شود چرا بودجه ای در جایی 

از ارشاد و چگونه مصرف شده است؛ نه در جایی دیگر.

دریچه اتفاق

شــهروند| با این که با نگاهی به فهرســت 
فیلم های منتظر اکران چنین به نظر می رســید 
که پرونده تحریم فیلم ها توســط حوزه هنری 
حداقل تا پایان  ســال ســینمایی جاری بسته 
مي شود و حوزه هنری بدون ایجاد مشکل خاصی 
تن به اکران فیلم های ســینمای ایران که پروژه 
حساســیت برانگیزی میانشــان وجود نداشت، 
خواهد داد؛ اما رفع توقیف چند فیلم خاص همه 
این امیدواری ها را ناامید کرد؛ چنان که در همین 
نخستین ماه از اکران نیمه دوم  سال چشم مان به 
جمال نخستین تحریمی ۶ ماهه دوم  سال روشن 
شد: فیلمی به نام خانه دختر به کارگردانی شهرام 
شاه حسینی که می شود گفت تحریم های جدید 

حوزه هنری را کلید زده است.
البته در حــال حاضر که این مطلب نوشــته 
می شود هنوز تحریم این فیلم به  طور رسمی اعالم 
نشده است؛ اما شواهد و قراین حاکی از ادامه روند 
نامیمون تحریم هستند. در واقع در شرایطی که 
تنها یک روز به آغاز اکران فیلم خانه دختر مانده، 
سینماهای وابسته به حوزه هنری ازجمله پردیس 
آزادی هنوز بلیت این فیلم رفع توقیف شده را که 
سه  ســال بعد از تولید به نمایش درمی آید، برای 
خرید اینترنتی مخاطبان در دسترس قرار نداده اند 

تا شــائبه تحریم این فیلم سینمایی در 
سینماهای وابسته به این نهاد ایجاد 

شود. 
حوزه هنری که از ابتدای  سال به 
این سو فیلم های مادر قلب اتمی، 

اکســیدان، پا تو کفش من نکن و 
زادبوم را مورد تحریم نمایش قرار داده 

بود، با خانه دختر شمار فیلم های تحریمی اش 
را به عدد پنج رســاند که آماری شگفت به نظر 
می رســد. تحریم پنج فیلم در حدود دویســت 
روز حاکی از این اســت که این نهاد هر چهل روز 
یک بار به تحریم فیلم هــای دارای پروانه نمایش 
اقدام کرده است که یک دهن کجی آشکار در حق 

دولت و وزارت ارشادش می تواند باشد. 
به هر شــکل در شــرایطی که حوزه هنری از 
نمایش فیلم خانه دختر که سه  سال پیش زمان 
نمایش جشنواره ای مورد تحسین منتقدان قرار 
گرفت، خودداری کرده و به جای آن سینماهای 
وابســته به این نهاد پیش فــروش فیلم حقه باز 

دم دراز را آغــاز کرده انــد، جدیدترین 
گفته های محمد حمزه زاده، رئیس 
سازمان ســینمایی حوزه هنری 
مبنی بر عالقه مندی حوزه هنری 
به اکران فیلم خارجــی می تواند 
عزم جزم این نهــاد فرهنگی برای 
موضعگیری در مقابل سینمای داخل 
کشور را آشکارتر و برجسته تر عیان و عریان 
کند. انگار که این نهاد وظیفه آسیب رســاندن 
اقتصادی به شــماری از فیلم های ایرانی را یکی 
از کارویژه های خود می داند؛ حتی اگر این مدیر 
فرهنگی در ادامه همان جلسه گفته باشد: حمایت 

از تولید ملی اولویت اول، دوم و سوم ماست!
رئیس سازمان ســینمایی حوزه هنری که در 
نشست سراسری مدیران امور سینمایی این نهاد 
حضور یافته بود، در سخنانش درباره مسائل اکران 
و سینماداری از عالقه مندی حوزه هنری به اکران 
فیلم خارجی سخن گفت. حمزه زاده در ادامه با 
اشاره به این که »هر کسب و کاری در اتاق بازرگانی 

یا مراکزی از این دست نماینده دارد، اما سینما از 
این امکان محروم است« ادامه داد: یکی از وظایف 
دولت این است که در کنار سایر برنامه هایش به 

موضوع صنعت و اقتصاد سینما توجه کند. 
حوزه هنری که ســختگیری هایش در قبال 
فیلم هایی که از مجرای اتفاقا تنگ وزارت ارشاد 
مجوز نمایش گرفته اند، شگفت انگیز و طعنه آمیز 
به نظر می رســد، اما در عین  حال در اشاره اش به 
نمایش فیلم خارجی فرامــوش نمی کند به این 
موضوع هم اشــاره کند که »همان حساسیتی 
که برای نمایش فیلــم ایرانی داریم برای انتخاب 
و نمایش فیلم خارجی هم داریم«. او که در چند 
وقت اخیر بابت فشارهای وارد شــده به اقتصاد 
سینمای ایران مورد انتقادات وسیعی قرار گرفته 
اســت، اما درباره نقش تحریم ها در از بین رفتن 
آزادی و شکسته شــدن کرامت ســینماگران 
می گوید: به نظر می رســد طرح موضوع آزادی، 
کرامت هنرمندان و احترام به این قشــر بیشتر 
سیاسی و انتخاباتی است. کرامت هنرمند زمانی 
محقق می شــود که اثر او دیده شود و در مواجهه 
با مخاطب قرار بگیرد و نکته جالب این که یکی از 
نهادهایی که نمی گذارد اثر هنرمند دیده شود و در 

مواجهه با مخاطب قرار گیرد، حوزه هنری است!

حوزه هنری: حمایت از تولید ملی اولویت اول، دوم و سوم ماست! 

تحریم فیلم ایرانی و لزوم نمایش فیلم خارجی!

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

 تجربیات ناخوشایند 
گوینت پالترو و رفقا

شــهروند| گوینــت پالتــرو هم به 
فهرست بازیگرانی پیوست که تجربیات 
ناخوشایندشان را از  هاروی واینستاین 
در چند روز اخیر علنــی کرده اند. او روز 
گذشته اعالم کرد که شخصا با رفتارهای 
تجاوزگرانه هاروی واینستاین تهیه کننده 
مطرح  هالیوود روبه رو شــده اســت. 
اســکرین دیلی روز گذشته خبر داد که 
گوینت پالترو اعالم کرده وقتی ۲۲ سال 
داشت، با پیشنهاد غیراخالقی واینستاین 
روبه رو شده تا بتواند در فیلمی بازی کند 
و تن به این کار نداد. او گفته که دست رد 
به سینه واینستاین زد، با این حال در فیلم 
اِما که او را به شهرت رساند، نقش آفرینی 
کرد. پالترو در ایــن مورد گفت:  من بچه 
بودم و نمی توانســتم این رفتار را باور 
کنم؛ اما به  هرحال مجبور شد سال ها در 
منظر عموم از واینســتاین تعریف کند 
تا بتواند در آینده نقش به دست بیاورد. 
این بازیگر که آن زمان نامزد برد پیت بود، 
ماجرا را با وی درمیان گذاشت و پیت این 
موضوع را با واینستین مطرح کرد. پالترو 
بعدا با واینســتاین در شکسپپر عاشق 
هم همکاری کرد و اسکار برد. اما پالترو 
تنها ستاره افشــاگر روز گذشته نبود. 
دیروز آنجلینا جولی هم که بازیگر بازی 
با قلب برای کمپانی میراماکس بود، علیه 
واینستاین موضع گرفت؛ او البته به گفتن 
این اکتفا کرد که تجربه بدی از واینستاین 
در جوانی داشته و در نتیجه دیگر هرگز 
با وی همکاری نکــرده و به دیگران نیز 
دراین باره هشــدار داده اســت. جولی 
تأکید کرد؛ چنین رفتاری با زنان در هیچ 

شرایطی پذیرفتنی نیست.

جوانگرایی کردیم
شهروند|  وسط همین هفته خبری 
منتشر شد که نشــان از این داشت 
سرپرست فعلی روابط عمومی معاونت 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
که سوابق نه چندان جدی در رهبری 
ارکستر دارد، به  عنوان رهبر میهمان 
ارکستر ملی انتخاب شده است. این 
خبر از آن جا با واکنش هایی مواجه شد 
که برخی بر این اعتقاد بودند نمی توان 
فردی را در مهمترین ارکســتر ملِی 
دولتی انتخاب کرد که آدم هایی پنج 
سطح باالتر از او هم در موسیقی وجود 
دارند اما حاال به آن انتقادها پاســخ 
داده و جوانگرایــی علت این انتخاب 
بیان شده اســت. حمید شاهنگیان، 
آهنگســاز و عضو هیأت مدیره بنیاد 
رودکی به این بحث ها پاسخ داده و با 
توضیح درباره فعالیت  شورای فنی یا 
به  نسبت  دولتی  ارکسترهای  هنری 
انتخاب رهبر میهمان ارکستر ملی که 
این روزها خبرساز شده واکنش نشان 
داد.حمید شاهنگیان در گفت وگویی 
رســانه ای گفت: نکته مهمی که در 
مباحث روزهای اخیر درباره انتخاب 
رهبر میهمان ارکســتر ملی مغفول 
مانده، حضور یــک هنرمند جوان به  
عنوان رهبر میهمان ارکســتر ملی 
برای نخستین بار است. اهالی رسانه 
خوب می دانند که از مقام معظم رهبری 
تا مدیران رده هــای دیگر همواره به 
حضور جوانان و بهادادن به آنها تأکید 
زیادی می کردند و در ســخنرانی ها و 
برنامه های متعدد از توجه به این قشر 
سخن گفته و بر اســتفاده از آنها در 

فعالیت های مهم اصرار داشتند. 

  

کاتکات

  اولین عکس از فیلم سینمایی مصادره ساخته مهران احمدی همزمان با روزهای آغاز فیلمبرداری آن منتشر 
شد.

  اولین حضور آزاده نامداری در یک رویداد عمومی بعد از جنجال تابستان در اکران خصوصی فیلم ماالریا ساخته 
پرویز شهبازی رقم خورد

  حوزه هنری در حالی که از نمایش فیلم 
های رفع توقیف شده خودداری می کند، 

روز گذشته پول و پورن را با سخنرانی 
حسن عباسی به نمایش گذاشت
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شکایت اردالن سرفراز علیه 3 خواننده داخلی 

کنسرت پشت میله ها
 علی لهراسبی، سینا سرلک و رضا صادقی به اتهام مشارکت در سرقت ادبی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده اند

چهره حاشیه


