
جلیلوند و سیدی در ونیز

فهرست فیلم های هفتادونهمین جشنواره فیلم ونیز 
اعالم شد و فیلم »شب داخلی دیوار« ساخته وحید 
جلیلوند در بخش اصلی برای کســب شــیر طالی 
بهترین فیلم رقابت خواهد کرد. روبرتو ســیکوتو، 
رئیس بینال ونیز و آلبرتو باربرا، مدیر جشنواره ونیز 
در نشستی خبری فهرست فیلم های حاضر در این 
رویداد ســینمایی را اعالم کردند که با حضور آثار 
فیلمســازان مطرحی ازجمله »آلخانــدرو گونزالز 
ایناریتو«، »دارنت آرنوفسکی«، »مارتین مک دونا« 
و... همراه اســت. فیلم های بخش مســابقه اصلی 

)نامزدهای شیر طالی ونیز( عبارتند از:
   برفک، کارگردان: نوآن بائومباک

   ارباب مورچه ها، کارگردان: جیانی آملیو
   وال، کارگردان: دارن آرونوفسکی

   بی نهایت، کارگردان: امانوئله کریالسه
   َسنت ُعَمر، کارگردان: آلیس دیوپ

   بلوند، کارگردان: اندرو دومینیک
   تار، کارگردان: تاد فیلد

   زندگی عاشقانه، کارگردان: کوجی فوکادا
   خرس نیست، کارگردان: جعفر پناهی

   باردو، وقایع نگاری نادرست مشتی حقیقت، 
کارگردان: آلخاندرو گونزالز ایناریتو
   آتنا، کارگردان: رومن گاوراس

   استخوان ها و همه، کارگردان: لوکا گوادانینو
   دختر ابدی، کارگردان: جوانا هاگ

   شب، داخلی، دیوار، کارگردان: وحید جلیلوند
   Banshees Of Inisherin، کارگــردان: 

مارتین مک دونا
   آرژانتین، ۱۹۸۵، کارگردان: سانتیاگو میتر

   کیارا، کارگردان: سوزانا نیکیارلی
   مونیکا، کارگردان: آندره آ پاالئورو

   تمام زیبایــی و خونریزی )مســتند(، 
کارگردان: لورا پویتراس

هفتاد و نهمین جشــنواره فیلم ونیز؛ قدیمی ترین 
جشــنواره ســینمایی جهان، از تاریخ ۳۱ آگوست 
تا ۱۰ سپتامبر )۹ تا ۱۹ شــهریور( در ایتالیا برگزار 
می شــود. امســال لیال حاتمی بازیگر ایرانی یکی از 
داوران بخش مسابقه اصلی این رویداد مهم سینمایی 
است. همچنین محمد اطبایی در سینه ایران نوشت: 
»ســینمای ایران بــا داوری لیال حاتمــی و 2 فیلم 
سینمایی در بخش مســابقه ۷۹، یک فیلم )جنگ 
جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی( در بخش 
افق ها و یک فیلم )بی رویا ساخته آرین وزیردفتری( در 
بخش افق ها و اکسترا، یک فیلم در بخش کالج سینما 
به تهیه کنندگی کتایون شــهابی و حضور داریوش 
خنجی به عنــوان مدیر فیلمبــرداری فیلم »باردو« 
ساخته آلخاندرو ایناریتو، ســالی استثنایی را برای 
خود در تاریخ جشنواره ونیز رقم زد.« در فیلم »جنگ 
جهانی سوم« بازیگرانی چون محســن تنابنده، ندا 
جبرئیلی، مهسا حجازی، نوید نصرتی، لطف اهلل سیفی 
و حاتم مشمولی به ایفای نقش پرداخته اند. همچنین 
در فیلم سینمایی »بی رویا« ساخته آرین وزیردفتری 
هم طناز طباطبایــی، صابر ابر و شــادی کرم رودی 
بازیگران اصلی هستند و تهیه کنندگی این فیلم نیز بر 

عهده هومن سیدی است.

 یک نفر دیگر از جمع 
»رفقای خوب« کم شد

پل ســوروینو، بازیگر فیلم »رفقای خوب« و 
سریال »نظم و قانون«، پس از چند سال دست 
و پنجه نرم کــردن با بیماری در ۸۳ســالگی 

درگذشت. 
پل آنتونی ســوروینو در ۱۳آوریل۱۹۳۹ در 
بروکلین نیویورک متولد شــد و در فیلم هایی 
چون »رفقای خوب«، »نیکســون«، »دیک 
تریسی«، »ســرخ ها«، »لمسی از عزت« بازی 
کرد و در تلویزیون سابقه بازی در سریال »نظم 
و قانون« را داشــت و در تئاتر بــرادوی نیز در 
نمایش هایــی چون »آن فصــل قهرمانی« به 
روی صحنه رفته بود. او برای بازی در نمایش 
»آن فصل قهرمانی« به کارگردانی »جیسون 
میلر« در سال۱۹۷2 در برادوی مورد تحسین 
منتقدان قرار گرفت و بــرای آن نامزد جایزه 
تونی شــد و بعدهــا نقش خود را در نســخه 

سینمایی این نمایش هم تکرار کرد.
همچنین سوروینو نقش آفرینی درخشانی در 
فیلم نامزد اسکار »لمسی از عزت« داشت و در 
سال۱۹۸۱ در فیلم رفیق دیرینه خود »وارن 
بیتی« با عنوان »ُسرخ ها« بازی کرد، اما شاید 
بتوان او را بیشــتر به خاطر بازی در نقش »پل 
سیسرو« با نام مســتعار بیگ پائولی در فیلم 
»رفقای خوب« از »مارتین اسکورســیزی« 
به یــاد آورد. او در ســال۱۹۹۱، در ســریال 
۳۱قســمتی »نظم و قانون« در نقش کارآگاه 
فیلیپ ســرتا بازی کرد و این شخصیت پس 
از مجروح شدن حین انجام وظیفه با کارآگاه 
دیگری با بازی »جری اورباک« جایگزین شد. 

خبر روز

222324

  چهارشنبه     5 مرداد  1401     27  ذی الحجه  1443       سال سی ام          شـماره  8553

آغاز محرم و دور جدید اجراها
 تماشاخانه های پایتخت با آغاز محرم، میزبان نمایش های جدید می شوند

با خیز جدید کرونــا و درگیری مردم با این ویــروس، خیلی از 
گروه های نمایشــی باز هم نگران خالی شدن سالن های نمایش 
هســتند. اجراهایی که بعد از 2سال ســخت، رونق گرفته بود. 
هر چند در این میان، گرانی بلیت ها در کنــار کرونا کار را برای 
عالقه مندان به تئاتر ســخت کرده بود، اما باز هم تماشــاگران 
در سالن حاضر می شــدند.  محمدرضا پورحکیمی، کارگردان 
جوانی کــه این روزها نمایــش »خانه خــراب« را روی صحنه 
دارد، دربــاره وضعیت تماشــاگران می گوید: »خوشــبختانه 
نمایش ما از دید مخاطبان، کار خوبی شــده اســت. استقبال 
تماشــاگران هم خوب بود ولی حاال که دوبــاره بحث کرونا باال 
گرفته، بر استقبال تماشاگران اثرگذار بوده است. به جز کرونا، 
حال مردم خوب نیســت و در این وضعیت اقتصادی کسی به 
تئاتر فکر نمی کنــد بلکه همه دنبال پول درآوردن هســتند. با 
اینکه تعدادی از نمایش هــای روی صحنه واقعا کارهای خوبی 
هســتند اما فروش چندانی ندارند؛ چــون همچنان مخاطب 
است که مخاطب را به ســالن تئاتر می کشاند و هنوز هم تبلیغ 

 مردم، بهترین روش برای جذب تماشــاگر است.«  نمایش این 
کارگردان تا ۱4مرداد در تماشاخانه ملک روی صحنه است.

۱2مجلس شبیه خوانی 
در آســتانه مــاه محــرم و در قالــب نخســتین ســوگواره 
بین المللــی شــبیه خوانی، ۱2مجلس شــبیه خوانی با حضور 
گروه های کشــورهای نیجریــه و عراق و چند اســتان  ایران از 
4مرداد)روزگذشته( آغاز شده و تا 6مرداد)فردا(، در تهران برگزار 
می شود. به گفته دبیر اجرایی این سوگواره که برای نخستین بار 
در روزهای محرم برگزار می شود، مجالش شبیه خوانی گروه های 
منتخب اســتان های اصفهان، قزوین، مرکزی، قم و تهران در 
محوطه بیرونی تئاتر شهر، میدان امام حسین)ع( و فرهنگسرای 

خاوران بر پا شده است.

بهشت حکیم اهلل در حوزه هنری
تعداد نمایش ها در ماه های اخیر به بیش از ۱۰۰اجرا رســیده بود؛ 
اجراهایی که کاهش نمی یابند اما با شروع ماه محرم نوع تئاترهایی 
که روی صحنه می روند، متفاوت خواهد بود. بیشتر نمایش ها در 
روزهای پیش رو اجراهایشان تمام می شود. یکی از نمایش هایی که 
در مناسبت های محرم روی صحنه می رود، »بهشت حکیم اهلل« 

است؛ نمایشی که به نویسندگی خسرو  امیری و کارگردانی مرجان 
قاسمی از 2مردادماه میزبان عالقه مندان است. این نمایش به مدت 
۱۰روز روی صحنه است. مرجان قاسمی که کارگردان نمایش است، 
ایفای تنها نقش این نمایش ۵۰ دقیقه ای را نیز بر عهده دارد. از دیگر 
نمایش های جدیدی که اجرایش را از روزهای اول مرداد شــروع 
کرده، »تن داده« اســت. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی 
منصور صلواتی در سالن دیوار چهارم آغاز شده و تا پایان مرداد ادامه 
دارد. در این تماشاخانه »متل قو« هم تا اول شهریور اجرا می شود. 
علی اتحاد هم نمایش »نامه هایی بــر دوش تندباد« را به بوتیک 
تئاتر ایران می آورد، »بوتیک تئاتر ایــران« به عنوان جدیدترین 
فضای نمایشی پردیس تئاتر شهرزاد، اجرا در فضا های نامتعارف را 
بخشی از ذات تئاتر می داند و در تالش است که در ساختمانی که 
سال هاست کاربری اش را از دست داده، افق های جدیدی به روی 
تئاتر بگشاید. »نامه هایی بر دوش تندباد« از تاریخ بیستم مرداد تا 

هجدهم شهریور در »بوتیک تئاتر ایران«  اجرا خواهد شد.

نمایش های پرتماشاگر تئاترشهر
ســالن های تئاتر شــهر هم همچنان اجــرای خــود را دارند، 
نمایش های »شکوفه های گیالس« محمد مســاوات، »آلنده 
نازنین« محمد برهمنی از اجراهــای پرمخاطب این مجموعه 

هستند و قرار اســت »الکترا« از روز هفتم مرداد به نویسندگی 
و کارگردانی فــرزاد امینی در تاالر ســایه اجرایش را شــروع 
کند. کارگردان »الکترا« چنین نوشته اســت: »نمایش درباره 
آگاممنون، شــاه یونان اســت که دخترش ایفی ژنی را قربانی 
می کند و کلیتمنسترا که مادر است، دلشکسته اما پر از غضب 
از شــوهرش انتقام می گیرد و آگاممنون را به قتل می رســاند؛ 
داستانی که با انتقام ادامه می یابد.« نمایش »تب«  رؤیا کاکاخانی 
هم همچنان در این مجموعه روی صحنه است. بعد از مدت ها  
پردیس تئاتر تهران هم به ســالن های فعال پیوسته، در سالن 
استاد محمد، نمایشی با عنوان »افسون همزاد« به کارگردانی 
مهدی فرهمند اجرا می شود. در این میان، برخی  نمایش ها هم 
اجرای خود را تمدید کرده اند؛ »پناه کاه« در ایرانشــهر تمدید 
شده و دیگر نمایش های این تماشاخانه هفتم مرداد به کار خود 
پایان می دهند. »دوزخ« در تماشــاخانه اهورا تا 2۵مرداد روی 
صحنه است؛ نمایشی که حمید ســمندریان از ژان پل سارتر 
ترجمه  کرده و الله ابید آن را روی صحنه برده اســت. در سالن 
گوشه فرهنگســرای نیاوران هم »سرباز خونه« وجیهه کریمی 

روی صحنه است. خانه نمایش دا هم میزبان 
»کابوس های تهران« مرضیه مهاجر اســت؛ 

نمایشی که اجرایش تا پایان مرداد ادامه دارد. 

ســینمای ایران از ظرفیت های بــورس بهره 
می گیرد.ماموریتــی که فعال بنیاد ســینمایی 
فارابی در حال پیگیری اش است، در همین رابطه 
سیدمهدی جوادی، مدیرعامل بنیاد سینمایی 
فارابی با میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران 
دیدار و گفت وگــو کرد.در این دیــدار موضوع 
سرمایه گذاری در سینما و استفاده از بورس برای 
جذب سرمایه در تولید آثار سینمایی و همچنین 
توســعه طرح فارابــی در جمع ســپاری مالی 
پروژه های سینمایی مورد بررسی قرار گرفت.در 
این دیدار مقرر شد که کارگروهی از کارشناسان 
فرابورس و ســینما برای کارشناسی و تسریع 
در امور2 طرف ازجمله راه اندازی صندوق های 
سرمایه پذیری و جمع سپاری مالی تشکیل شود.

هنوز جزئیات بیشــتری درباره همکاری های 
مشترک فارابی و فرابورس منتشر نشده و اینطور 
که از متن خبر برمی آید فعال همه  چیز به تشکیل 
کارگروهی از کارشناســان فرابورس و سینما 

محول شده است.

تغییر ماموریت های فارابی
 پیشــقدم شــدن فارابی برای باز کــردن پای 

ســینمای ایران به بورس را می توان در راستای 
تغییر ماموریت هــای این بنیــاد ارزیابی کرد.  
اردیبهشت ماه امسال سند چشــم انداز و طرح 
تحول بنیاد سینمایی فارابی توسط رئیس سازمان 
ســینمایی اعالم شــد. در بخش ماموریت های 

فارابی  سند   اهداف زیر ذکر شده است: 
نیل به ســوی صنعتی ســازی  تولید در  ۱
سینما و ساماندهی زنجیره  کامل صنعت سینما 

مبتنی بر صنایع خالق و دانش بنیان.
رشد و توسعه سینمای متعهد، انقالبی،  2
دینی و انسانی با حمایت از تولید آثار سینمایی 

شاخص.
تأمین زیرساخت های سرمایه پذیری و  3
اقتصاد پایدار برای سینما و افزایش سهم سینما 

از تولید ناخالص ملی.
4 ارتقــای ســهم ایــران در بازارهــای 
بین المللــی با تســهیل تولید و عرضــه  آثار 

سینمایی.
تقویت ســینمای ملی ایــران به عنوان  ۵
مهم ترین و کارآمدترین ابــزار جهادتبیین در 

همه حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری.
 آنچه فارابــی در قالب همکاری مشــترک با 
فرابورس پیگیری می کند در بند ۱4 برنامه ۵ 
ساله فارابی با عنوان توســعه و تقویت اقتصاد 
ســینما و راه اندازی صندوق هــای حمایتی و 
سرمایه گذاری پیش بینی شده است:»یکی از 

ملزومات توسعه صنعت ســینما تأمین منابع 
پایدار برای آن و همچنین توســعه مدل های 
مالی و اقتصادی این صنعت است، در سال اخیر 
با ظهور ابزارهای مالی نوین نظیر صندوق های 
ریســک پذیر، توســعه بازارهــای ســرمایه، 
جمع ســپاری مالی )crowdfunding( و 
… لزوم توســعه ابزارها و ســاختارهای مالی 
و اقتصادی ســینما نیز بیش ازپیش احساس 
می شود، کم کردن اتکای تولید آثار سینمایی 
به بودجه های دولتی و اســتفاده از شیوه های 
نوین سرمایه گذاری از برنامه های مهم فارابی 
خواهد بود. راه اندازی صندوق های ریسک پذیر، 
راه انــدازی صنــدوق ســرمایه ای، راه اندازی 
جمع ســپاری مالی، مدیریت مشــارکت های 
بخش خصوصی و جذب سرمایه برای تولید آثار 
ســینمایی از این نوع اقدامات است. همچنین 
توســعه بازارها و افزایش تعامــالت تجاری با 
شرکای جدید نظیر پلتفرم های پخش آنالین، 
دفاتر پخش و استفاده بهینه از ظرفیت اتاق های 
بازرگانی و دفاتر تجاری ایران در سایر کشورها 
که عــالوه بر بعــد فرهنگی موجــب تقویت 
همکاری های تجاری سینمایی ایران خواهند 

بود از اقدامات آتی فارابی است.«

نهادی که همه از آن انتظار حمایت دارند
بنیاد ســینمایی فارابی در حالی مطابق سند 

چشــم انداز و برنامه ۵ســاله در حــال تغییر 
ماموریت ها و رویکردهایش است که سینماگران 
همچنان از فارابی توقــع دارند بازوی حمایتی 
سینمای ایران باشد. فارابی در طول نزدیک به 
4 دهه نهادی برای حل مشکالت مالی پروژه ها 
و دریافت تســهیالت و امکانات و حمایت های 
مالی بوده است.تعداد قابل توجهی از تولیدات 
سینمای ایران با حمایت فارابی تولید می شوند؛ 
حمایت هایی که چند سال است به صورت شفاف 
رســانه ای می شــود.چنان که به تازگی فارابی 
میزان حمایتش از 4 فیلم روی پرده را به شرح 

زیر اعالم کرد: 
   زاالوا )ارسالن امیری(: ۱ میلیارد و 44۰ 

میلیون تومان
   مغز استخوان )حمید رضا قربانی(: ۸۵۰ 

میلیون تومان
   تی تی)آیدا پناهنــده(: 42۰ میلیون 

تومان
 بازیووو )امیر حسین قهقرایی(: کلیه حقوق 
تلویزیونی و نمایش خانگی. انتشار این فهرست 
واکنش هایی را به همراه داشت؛ مثل انتقادی 
که فرزاد موتمن در صفحه شخصی اش منتشر 
کرد و رویکرد فارابی در دهه ۹۰ را زیر سؤال 
برد: »از میان کارگردانان 4 فیلمی که با سرمایه 
فارابی، همزمان در حال اکران هســتند، یک 
نفر را نمی شناسم، یک نفر ســابقه تدوین و 

دستیاری داشته اما 2نفر در دهه ۹۰ با بخش 
فرهنگی بنیاد فارابی همــکاری می کردند و 
اگرچه تازه کار بودند به خود اجازه می دادند تا 

پروژه های فیلمسازان را منتفی کنند.
وقتــی فیلمنامه »یه شــب مهتــاب« امیر 
افشــار را برای تصویــب به فارابی ســپردم 
یکی از این فیلمســازها مســئول پرونده آن 
شــد و تلفنی به من اطالع داد که فیلمنامه 
در راســتای اهداف فارابی نیست و تقاضای 
من برای تشکیل جلســه هم رد شد. نسیم 
بازگشت به شــیوه ارباب و رعیتی، از همان 
سال ها وزیدن گرفته بود. دوستان می توانند 
بــرای هموار کــردن مســیر فیلمســازی 
 خود، دســت به تخریب زندگــی حرفه ای 
دیگران بزنند.« واکنش موتمن فقط یکی از 
انبوه انتقادهایی است که فیلمسازان نسبت 
به عملکــرد فارابــی مطــرح کرده اند.بنیاد 
سینمایی فارابی در طول ســالیان به عنوان 
نهاد حمایتگری که فیلمسازان از آن متوقع 
هســتند، برای تغییر مســیر راه دشواری را 
پیش رو خواهد داشــت. ورود به عرصه های 
تازه و بلندپروازی برای ترسیم چشم اندازی 
روشن در عرصه اقتصاد ســینما یک طرف، 

سینماگرانی که همچنان از 
فارابی همان انتظارات معمول 

و متداول را دارند یک طرف.

 به دور از شعارزدگی
جنگ را بازگو کنیم 

 گفت وگو با احمدرضا طاووسی،  نویسنده 
کتاب »روطه؛ جبهه ای به عرض ۱۰ متر«

 مرد بدون زن
 آرامش ندارد

 نگاهی به درهم تنیدگی نقش زن و مرد
در بستر خانواده  

 »سیاه« 
سلطان صحنه است

گفت وگو با داوود داداشی، بازیگر نقش 
»سیاه« در نمایش »مبارک در ژاپن«

بازیگر 
»تایتانیک« 

درگذشت

دیوید وارنر، بازیگر فیلم های 
»تایتانیک« و »طالع نحس«، 
در ۸۰ سالگی درگذشت. وارنر 
که در حرفه طوالنی مدتش 
اقتباس های شکسپیری  از 
گرفته تا فیلم های ترسناک و 
بالک باستری مثل »تایتانیک« 
جیمز کامرون ایفای نقش کرده 
بود، در اثر بیماری ســرطان 
درگذشت. »تام جونز«، »طالع 
نحس«، »پیشــتازان فضا«، 
»تایتانیک« و 3 کار پکینپا 
با نام های »صلیب آهنین«، 
»سگ های پوشالی« و »سرود 
کیبل هــوگ« از فیلم های 
شاخص این بازیگر بودند. وارنر 
در فیلم »تایتانیک« ساخته 
ســال۱۹۹۷ جیمز کامرون 
نقش پیشخدمت و نگهبان 
کاراکتر کولدن هاکلی با بازی 
بیلی زین را بر عهده داشت. 
او در فیلم »طالع نحس« نقش 
عکاسی را داشت که مرگش به 
شکل به یادماندنی ای در فیلم 
رقم می خورد. در محوطه یک 
کارگاه ساختمانی، کامیونی 
حامل شیشــه پنجره دنده 
عقب به ســمت او می آید و 
ناگهان شیشه توسط نیرویی 
شیطانی از باربند کامیون به 
پرواز درمی آید و باعث قطع 
ســر خبرنگار می شود. این 
صحنه یکی از صحنه های به 
یادماندنی مجموعه فیلم های 

طالع نحس است. 

 تجلیل از 
 رضا رویگری 

در صداوسیما 

آیین رونمایی از فیلم مستند 
»تماشــاگر بهار« همزمان 
با پاسداشــت رضا رویگری، 
هنرمند پیشکسوت سینما و 

تلویزیون برگزار می شود.
به گزارش همشهری، همزمان 
با پاسداشــت رضا رویگری 
آیین رونمایی فیلم مستند 
»تماشاگر بهار« که در شبکه 
مستند سیما تولید شده است، 
امروز چهارشــنبهـ  پنجم 
مرداد ماهـ  برگزار می شود. 
کامبیز مهبوتی، کارگردان 
درباره مستندش گفت:»رضا 
رویگری بازیگــر توانمندی 
اســت که در همه عرصه ها 
به خصــوص تئاتــر خوش 
درخشیده است و همکارانم 
تالش کرده اند تا در مستند 
»تماشاگر بهار« گوشه ای از 
زندگی هنری ایشــان را به 
روایت خــود این هنرمند به 
است  بکشند.خوب  تصویر 
که این بزرگداشــت ها برای 
پیشکســوتان به صــورت 
منظم برگزار شود تا در زمان 
حیات ایشان از حضور مؤثر 
و هنرمندانه آنان به درستی 
قدردانــی کرده باشــیم.« 
ابوالفضــل محمدباقر تهیه 
کننده، ابوالفضــل توکلی 
کارگردان، ابوالفضل عالیی 
تصویربردار و وحید نوروزی 
صدابــردار فیلم مســتند 

تماشاگر بهار هستند.

یازدهمین فیلم 
محمدحسین 

لطیفی 

محمدحسین لطیفی برای 
ســاخت یازدهمین فیلم 
سینمایی خود پروانه ساخت 
گرفت. به گزارش همشهری، 
شورای صدور پروانه ساخت 
آثار سینمایی در جلسه اخیر 
خود با 2فیلمنامه موافقت 
کرده که یکی از آنها مربوط 
به فیلمنامه ای به کارگردانی 
محمدحسین لطیفی است. 
وی قرار است »غریب« را که 
نوشته ای از حامد عنقاست، 
سازمان  تهیه کنندگی  به 
هنری رسانه ای اوج و حامد 
عنقا بسازد. آخرین فیلم 
ســینمایی لطیفی »مرد 
نقره ای« بود که ســال ۹۸ 
ســاخته و در دوران کرونا 
اکران شد.فیلمنامه دیگری 
که پروانه ساخت آن صادر 
شده، »آشــیل« نام دارد 
که به تهیه کنندگی سعید 
شاهسواری و کارگردانی و 
نویسندگی فرهاد دالرام 

دیزجی مجوز گرفته است.

سینمایایرانواردبورسمیشود
راه اندازی صندوق های سرمایه پذیری و استفاده از بورس برای جذب سرمایه تولید؛ موضوع گفت وگوی مدیران عامل فارابی و فرابورس 

فهیمه پناه آذرتئاتر
روزنامه نگار

شهاب مهدوی سینما
روزنامه نگار
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