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یادداشت
احسان خزاعی

امیدی برای مد
مد تنها صنعتی بــرای کسب درآمــدهــای
آنچنانی و به قول امروزیها ،تجارتی لوکس
و الکچری نیست بلکه مقولهای تلفیقی است
که حضور توأمان فرهنگ ،هنر و اقتصاد را
میطلبد .نگاه به این صنعت ،بدون در نظر
داشتن حتی یکی از این مؤلفهها ،آب در
هاون کوبیدن است و بیتردید ثمرهاش همان
چیزی است که در تمام این سالها دیدهایم.
صنعت مد در ایران ،اگر بتوانیم نام صنعت را بر
آن بگذاریم ،دستکم در سه دهه گذشته و چه
بسا بسیار پیشتر از آن ،هیچگاه هر سه مؤلفه
را نداشته و از همین رو ،آنچنان که باید ،مورد
استقبال عموم قــرار نگرفته اســت .رد پای
بخشی از آنچه در سالهای بعد از انقالب،
از آن به عنوان تهاجم فرهنگی یاد شده است
را میتوان در همین حوزه جستوجو کرد.
جاییکههیچگاهبرایشبرنامهریزیمدونیبر
اساس سه مؤلفه این صنعت یعنی همان هنر،
فرهنگ و اقتصاد انجام نشد و نتیجهاش این
شد که در این سالهای طوالنی نیاز جوانان
نسلهای مختلف در این حوزه را ،طراحان و
صنعتگران عرصه مد در سایر کشورها پاسخ
دادند و چه اشتباه بود که آنها مقصر گرایش
به سبک پوشش غربی قلمداد شدند .حال
آنکه آراستگی در لباس توصیهای دینی است
و به جای پاک کردن صورت مسئله با عبارات
نخ نمایی چون سادگی در پوشش و پرهیز از
تفاخر و خوب زندگی کردن ،باید پاسخی برای
آن پیدا میشد.
برگزاری جشنواره مد و لباس در مشهد را
شاید بتوان تالشی در راستای یافتن همین
پاسخ دانست به شرط آنکه نگاه جامعی بر
فضای این جشنواره حاکم بوده و فرصت برای
هنرمندان فراهم شود تا در بستری اقتصادی،
کاری فرهنگی و اثرگذار خلق کنند .گو اینکه
تجربه جشنوارههای اینچنینی در عرصه
فرهنگ و هنر ،معموال بسیار دور از چنین
خروجیهای اثرگذاری بودهاند اما انسان به
امید زنده است.
خبر

«روزهایی که دوبار
زیستهام» در کافه گرانج

نمایش «روزهــایــی که دوبــار زیستهام» به
نویسندگی و کارگردانی علی ایزدپناه در کافه
گرانج به روی صحنه خواهد رفت .به گزارش
ایسنا ،این نمایش را علی ایزدپناه به رشته
تحریر در آورده و خود او نیز آنرا کارگردانی
کرده است و از  7بهمن ماه سال جاری ساعت
19:30اجــرا میشود.کافه گرانج ،در هتل
سحاب طرقبه واقع شده است.

کارشناسان در گفت وگو با شهرآرا از وضعیت گرافیک شهری انتقادکردند

مشهدنیازمندفضاییشادتر

فهیمه جوان  -زندگی شهری ،ویژگیهای زندگی
افراد را تغییر داده و زمان طوالنی که افراد خارج از
خانه میگذرانند ،باعث شده شهرها ،بخشی از محیط
زندگی افراد محسوب شوند .بنابراین توجه به محیط
پیرامونی انسانها ،از اهمیت ویژهای برخوردار شده
است .امروزه شهرها نیازمند مفهومی به نام «گرافیک
محیطی» هستند .موضوع گرافیک محیطی از آن
رو حائز اهمیت است که فضاهای شهری به عنوان
بخشی از زندگی افراد جامعه ،باید پویا و دارای جاذبه
بصری باشند.

گرافیک بومی سازی شده است

داوود مرگان ،طراح گرافیک مشهدی و مدیر خالقیت
در استودیو «چپچین» ،با اشاره به ورود گرافیک
در متن و روح هنر بومی شهر گفت :در ابتدا که هنر
گرافیک مطرح شد ،زرق وبرق حاصل از تواناییهای
این هنر و نیم نگاهشان به غــرب ،دنیای طراحان
گرافیک را پر کرده بود و توجه طراحان را از اهمیت
بومیسازی آن دور نگه داشته بود .اما به مرور به دلیل
ریشههای غنی فرهنگی که در بین تمامی هنرمندان
وجــود داشــت ،خأل بومی ســازی آن احساس شد و
طراحان گرافیک به سمت بومیسازی و نزدیککردن
گرافیک با روحیات هنر ایرانی حرکت کردند .یکی
از مثا لهای بارز این بومیسازی ،اهمیت دادن به
رسمالخط فارسی و اولویت بخشیدن به حروف تایپ
فارسی در طراحی تمام خروجیهای گرافیک بود.
وی درباره تعریف گرافیک در حوزههای بین رشتهای،
گفت :امروز نمیتوان مرز و چارچوبی برای یک هنر
تعریف کرد .هنرها معموال با هم تلفیق میشوند و آثار
تلفیقی نوینی را خلق میکنند .گرافیک نیز در طول
حیات خود توانسته زبان تصویری رشتههای دیگر
باشد و در مقابل نیز هنرهای دیگر را برای بیان بهتر و
خالقیت بیشتر به خدمت گیرد.

گرافیک شهری در مشهد وجود ندارد

مرگان در ادامه به حال و هوای گرافیک مشهد اشاره
کرد و با بیان اینکه در گذشته در مشهد شاهد دوران
طالیی گرافیک بودیم ،گفت :در مقطعی به واسطه
مدیریتهای خوبی که در جایگاههای درستی قرار

محمدرضا لطفی:

مشهد در صدر عکاسی ایران

محمدرضا لطفی ،نائب رئیس انجمن عکاسان
خراسا نرضوی ،در گفتوگو با شهرآرا در مورد
وضعیت عکاسی مشهد گــفــت :بــا تــوجــه به
آموزشگا ههای عکاسی گسترده در مشهد و
فعالیت هدفمند انجمن عکاسی خراسان رضوی
بــرای آمــوزش ،عکاسی مشهد رو به رونــق است.

االن کسانی که از انجمن دانشآموخته میشوند،
کارهایشان درخور توجه است.وی افزود :عکاسی
تجربی به تنهایی جوابگوی پیشرفت در عکاسی
روز نیست .هر شش ماه یکبار شرایط عکاسی تغییر
میکند و عکاسان برای اینکه به روز باشند حتما باید
کال سهای آموزشی را بگذرانند .لطفی در مورد
جایگاه عکاسی مشهد در مقایسه با دیگر شهرها،
عنوان کرد :اکثر عکاسان مشهد در جشنوارههای
مختلف مقام نخست را کسب میکنند و مشهد را
در رأس شهرهای ایران قرار میدهند.او با اشاره بر
حمایت انجمن از عکاسان گفت :هر زمان عکاسی
بخواهد نمایشگاه برگزار کند ،با انجمن عکاسان
هماهنگی انجام دهد تا ما برای برگزاری نمایشگاه
از آنها حمایت کنیم و حتی نگارخانه خودمان در
پارک ملت را در اختیار آنان قرار دهیم.

پیشتاز استفاده از مؤلفههای گرافیکی

عبدا ...کاویانی ،استاد پیشکسوت گرافیک و رئیس
هیئت مدیره انجمن صنفی تبلیغات خراسان نیز،
گرافیک را یکی از پویاترین و تأثیرگذارترین شاخههای
هنرهای تجسمی دانست که بیشترین ارتباط را با
فضای بصری شهر دارد .وی در این باره گفت :فضای
بصری شهر و قالبهای نشانهای در شهرها همه از
عناصر بصری بهره گرفته است و امروز الزام استفاده از
عناصر گرافیکی قابل چشم پوشی نیست.
وی ادامه داد :در گرافیک شهری با دو نوع سفارش
دهنده روبهرو هستیم .گروه اول مردم شهر هستند که
عنوان مطالبهگر را دارند .آنها هستند که میخواهند
شهری زیبا و دوســت داشتنی داشته باشند و باید
به مطالبه آ نها پاسخ داد .گروه دوم اما مسئوالن
شهری هستند که سفارش عناصر بصری شهری

محمد ملتجی ،پیشکسوت تئاتر:

نگاه گیشهای وارد تئاتر مشهد شده است
محمد ملتجی ،بازیگر پیشکسوت تئاتر ،از
شرایط این روزهای تئاتر مشهد به شهرآرا گفت:
زمانی تئاتر ما موفق است که هم در راستای فنی
و تکنیکی و هم از جهت محتوایی باهم پیش برود.
وی افـــزود :یــک زمــانــی مشکل تئاتر مشهد
سالنهای خالی و استقبال نکردن مردم از تئاتر
بود .ما و انجمن نمایشی خیلی تالش کردیم تا
تئاتر را از انزوا خارج کنیم .االن از تئاترها استقبال
میشود ولی ما داریم به سمت دیگری میوریم
که فقط یک نگاه مــادی و گیشهای اســت .این
هنرمند تصریح کرد :تهیهکنندگانی که وارد این
ماجرا شدند دلشان به حال هنر و تئاتر نمیسوزد
و فقط به فکر این هستند که سرمایهشان دو برابر
شود و حاضرند به هر قیمتی کارشان را بفروشند.
ملتجی در مورد جوانان فعال در تئاتر مشهد گفت:

جوانهای ما بسیار مستعد و باذوق هستند ،فقط
نیاز به هدایت و راهنمایی دارند .تئاتر مشهد این
توانایی و ظرفیت را برای پیشرفت هنرمندان و
جلوگیری از مهاجرت آنان دارد ،مشروط بر اینکه
سنگ اندازی صورت نگیرد و از جوانان حمایت به
عمل آید.

وضعیت موسیقی مشهد از نگاه یک فعال موسیقی

تمدید مهلت ارسال آثار
به جشنواره آیات
شکیبا افخمی راد-سید سلمان هاشمی ،مدرس
پیانو و نایب رئیس انجمن صنفی هنرمندان موسیقی
خراسانرضوی ،در گفت وگویی با شهرآرا گفت :فضای
امروز موسیقی مشهد شبیه همین زمستانی است که
ما امسال داریم ،سرما دارد ولی بارش ندارد ،یعنی
ظاهرا زمستان است ولی هیچ آثاری دیده نمیشود.
مهلت ارســال اثر به جشنواره بین المللی
خو شنویسی آیات ،اول بهمن ماه امسال
بود که این مهلت تا  ۱۵اسفندماه سال جاری
تمدید شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،دبیر
اجرایی جشنواره بین المللی خوشنویسی
آیات گفت:بنا بر تصمیم جلسه ستاد برگزاری
این جشنواره و با توجه به استقبال گسترده
و تماسهای مکرر عالقهمندان در داخل و
خارج ارسال آثار در روزهای پایانی تصمیم
گرفته شد که این جشنواره تا  ۱۵اسفندماه
تمدید شــود .حجت االســام محمدتقی
کاظمی نسب ،بــا بیان اینکه جشنواره
خوشنویسی در پنج رشته خطوط نستعلیق،
ثلث عادی ،نسخ ایرانی ،شکسته نستعلیق و
نسخ عربی برگزار میشود ،گفت :هنرمندان
و عالقهمندان برای شرکت در این جشنواره
میتوانند آثار خود را به پایگاه اینترنتی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی
ارسال کنند.

گرفته بودند ،بیشتر سازمانها با طراحهای حرفهای
کار میکردند و رقابت ایجاد شده بین سازما نها
و طراحان باعث ارتقای سطح کیفی آثــار طراحی
گرافیک شد و خروجیهای هیجا نانگیزی نیز به
دست آمد که برای مشهد به یادگار ماند .این مسئله
حاصل دغدغه مدیران وقت در مقابل زیباییهای
بصری شهر بود .اتفاقی که پس از آن متوقف شد و
گرافیک از اولویتهای امور شهری خارج شد.
وی با اشاره به وضعیت فعلی مشهد و ضعف موجود
در حــوزه عناصر بصری و گرافیکی شهر ،افــزود:
امروز در مشهد بیشتر شاهد طراحی گرافیکهای
مناسبتی هستیم که در نوع خود بجاست اما چیزی
با عنوان گرافیک شهری در مشهد وجــود نــدارد.
گرافیک شهری با تلفیق گرافیک ،معماری و طراحی
شهری ،چهره شهر را خوانا میکند ،فضای شهر
را بــرای شهروندان آشنا و ملموس کــرده و حافظه
بصری ایجاد میکند که ایــن مهم منجر به اهلی
شدن فضای شهر برای اهالیاش میشود .مردم در
یک شهر با گرافیک شهری خوب احساس ترس یا
اضطراب نخواهند داشت و حضورشان ،به عنوان
مقیم یا مسافر ،بر شهر چیره میشود و احساس
غربت نمیکنند.
این طراح گرافیک افزود :اتفاقی مثل مشهد 2017
یک بستر مناسب بود با بودجه خوب که میتوانست

جوالنگاه این مهم در مشهد باشد و به تغییر و اصالح
بسیاری از مشکالت بصری در شهر منجر شود .رویداد
 2017میتوانست راههــا را بــرای اصــاح گرافیک
شهری باز و اتفاقاتی را پایهگذاری کند که اثرات
ماندگاری در فضای شهری داشته باشند ،در صورتی
که متأسفانه با آن به سادهترین و ابتداییترین شکل
ممکن برخورد شد و تنها به نصب چند طرح دم دستی
اکتفا شد.

به عهده آ نهاست و باید با شناخت کافی از نیاز،
سلیقه و روحیه مردم ،اقالم گرافیکی شهر را سفارش
دهند .مسئولیت طراحان گرافیک نیز این است که
بر اساس درک نشأت گرفته از دانش آکادمیک ،درک
متقابل از فضاهای شهری و توجه به فرهنگ غنی
جامعه اسالمی ،طرحی متناسب با فرهنگ عمومی
جامعه ارائه دهند.
کاویانی با اشــاره به اینکه مشهد درمقابل دیگر
کالنشهرهای ایران ،در حوزه استفاده از مؤلفههای
گرافیکی پیشتاز است ،خاطر نشان کرد :ویژگیهای
مشهد به عنوان یک شهر غنی از موضوعات فرهنگی
و مذهبی ایجاب میکند که از مؤلفههایی برای
گرافیک شهری استفاده کند که علی رغم ایجاد
شــادی و احساس آرامــش در شهر ،ظرفیتهای
فرهنگی و اسالمی شهر را نیز یـــادآوری کند .به
عبارت دیگر این گرافیک شهری مشهد است که
باید به زائــران و مجاوران یــادآوری کند که در حریم
حضرت رضـــا(ع) قــرار دارنـــد ،درحالیکه برخی
نمادهای گرافیکی در سطح شهر همسو با این نگاه
ساخته نشده است.
وی ادامــه داد :زمانی که مشهد را «شهر بهشت »
مینامیم باید ویژگیهای مناسب با این نام را نیز ایجاد
کنیم .مردم میخواهند مشهد نمایی مذهبی ،شاد
و فرهنگی داشته باشد .این مهم تنها با نصب چند
تابلو در شهر به دست نمیآید بلکه باید تمامی عناصر
گرافیکی شهری را با این رویکرد طراحی کرد.
این استاد گرافیک افزود :تبلیغات شهری که بخشی از
گرافیک محیطی را تشکیل میدهد و در اختیار بخش
خصوصی است ،متأسفانه در سطح قابل قبولی قرار
ندارد و نتوانسته ظاهر خوبی را به نمایش بگذارد .در
حوزه گرافیک فرهنگی و تابلوهایی که اصوال و اساسا
قصد تأثیرگذاری بر فرهنگ جامعه را دارند نیز گرچه
وضع کمی بهتر است اما میتوان با نگارش پیامهایی
زیباتر و بهطور خــاص استفاده از عناصر ظریف
گرافیکی ،به اثرگذاری بیشتری دست پیدا کرد.
وی تأکید کرد :گرچه در چند سال اخیر شاهد رشد
و توسعه فضای گرافیکی مشهد بودهایم اما همچنان
مشهد نیازمند آن است که فضایی شادتر ،صمیمیتر و
تأثیر گذارتر به دست آورد.

شبیهزمستانیبیبرف
در مشهد تهیهکننده موسیقی نداریم

حمایت نکردن از هنرمندان مشهدی

ایــن مــدرس پیانو تصریح کــرد :مسئوالن وانمود
میکنند که فضای موسیقی باز است اما از نظر من و
خیلی از هنرمندان این یک نمایش است .به این دلیل
که هنرمندانی که از تهران تشریف میآورند ،بهترین
سالنها با بیشترین ظرفیتها در طرقبه و شاندیز
در اختیارشان قرار میگیرد و پول درمیآورند ،اما
هنرمندان مشهدی فقط در یک سالن  180نفره
اجازه اجرا دارند .چه قانونی اجازه میدهد که بزرگان
موسیقی حق استفاده از امکانات این شهر را داشته
باشند اما هنرمندان مشهدی نتوانند از این امکانات
استفاده کنند؟ او با تأکید بر اینکه در حدی که باید
از هنرمندان مشهدی حمایت نمیشود ،گفت :مثال
یک گروه موسیقی که  7نفر عضو دارد ،یک سالن
 180نفره در اختیارش میگذارند که هشتاد تا از
صندلیهای سالن با دوستان و فامیلهای آنها پر
میشود ،خوب اینها چه بلیتی بفروشند و چه درآمدی
داشته باشند؟ اصال این اجرا توجیه منطقی ندارد.
هنرمندان مشهدی باید در سالنهای با ظرفیت باال
اجرا کنند و از امکانات بهره ببرند و ما بتوانیم بگوییم
کنسرت موسیقی داریم.

ندادن اجازه تبلیغات برای اهالی موسیقی

هاشمی افــزود :چرا ما برای اجراهای موسیقی حق
تبلیغات نداریم؟ بین تئاتر و موسیقی چه تفاوتی
است؟ من خیلی هم با فعالیتهای تئاتر موافقم اما
چرا آنها حق دارند بیلبورد اجاره کنند ،تبلیغات کنند
و سالنهای بزرگ را اجاره کنند و اجرا داشته باشند ولی
اهالی موسیقی مشهد نمیتوانند؟ جالب این است که
همین هنرمندان موسیقی در قالب تئاتر این اجازه را
دارند ،روی صحنه بروند ،ساز بزنند و آواز بخوانند ولی اگر
خودشان بخواهند همان موسیقی را به صورت مستقل
اجرا کنند فقط در یک سالن 180نفری میتوانند و آن

هم اگر شما امروز ثبتنام کنید پنج ماه دیگر نوبتتان
میشود ،برای اینکه فقط همین یک سالن است .این
نوازنده از شرایط پیشرفت هنرمندان موسیقی در
مشهد گفت :ما یک مشکل کلی که داریم این است که
از پایتخت و شهرهای بزرگ دیگر خیلی دور هستیم.
فضای موسیقیایی خود مشهد هم باعث شدهاست که
ما مهجورتر شویم .ما در این شهر پیشرفتی نخواهیم
کرد ،به دلیل اینکه نمیتوانیم خودمان را عرضه کنیم
و نشان دهیم .بچههای این شهر به محض اینکه کمی
رشد میکنند یا میروند تهران یا کال از این کشور میروند
و این اتفاقی است که خیلی میافتد ،مگر اینکه به بحث
تدریس موسیقی قناعت کنیم.

هاشمی در مورد ضبط آثار موسیقی در مشهد گفت:
ضبط آلبوم موسیقی باید به حمایت تهیهکننده باشد
و اگر به همین شکل هنرمندی بخواهد یک آهنگ
ضبط کند ،باید از جیبیش پول بدهد و این اتفاق
اگر یک یا دوبار بیفتد بار سوم نمیافتد .من در چهار
سالی که در استودیو فعالیت میکنم فقط دوتا آلبوم
به طور کامل ضبط کردهام .چون این کار اصال توجیه
اقتصادی ندارد .ضبط آلبوم موسیقی باید توسط یک
تهیهکننده حمایت شود وقتی ما اینجا تهیهکنندهای
نداریم و حمایتی از ما نمیشود ،باید به تهران برویم،
آنجا هم که کسی ما را نمیشناسد .او درمورد وضعیت
آموزشگاههای موسیقی گفت :آموزشگاهها به لحاظ
کمی ،خوب هستند یعنی هنرجو زیاد است اما ما
مدرس توانمند و فعال زیادی نداریم ،اتفاق بدتر این
است که وقتی مدرس توانمند کم است آموزشگاهها
مجبور میشوند از هرکسی حتی هنرجوها استفاده
کنند .یک نظارت کلی روی آموزشگاهها و کسانی که
تدریس میکنند باید وجود داشته باشد.

در سالنهای موسیقی را باز کنند

این هنرمند در پایان صحبتهایش عنوان کرد:
خواهش من این است که اجازه دهند با موسیقی زنده
مردم شاد شوند .موسیقی میتواند برای لحظاتی
گرفتاریهای مردم را کم کند و آنها را شاد کند .اگر
این فضا باز شود ،مطمئن باشید ،هنرمندان موسیقی
میتوانند خیلی کمک کنند.

شماره 2466

بازتاب
مقام معظم رهبری خطاب به مستند سازان:

سرچشمه امید و شوق
باشید

حضرت آیـــتا ...خامنهای در پیامی به
مستندسازان فرمودند :هنر شما قادر است با
استناد به واقعیات ،سرچشمه امید و شوق و
حرکت باشد.با سر افراشته ،زبان و عمل نشان
دهید که مؤمن و انقالبی هستید .به گزارش
ایرنا ،متن پیام رهبر انقالب به مستندسازان
انقالبی منتشر شد .متن کامل پیام رهبر
انقالب به شرح زیر است«:جوانان عزیز
مستندساز!
در پی جلسه شیرین دیشب ،این نکتهها را در
یاد نگه دارید:
جهت انقالبی را با دقت تمام حفظ کنید،
بازیهای تکنیکی و شهرت حرفهای بر صفا
و درسـتکــاری انقالبی کار غلبه نکند ،با
سرافراشته ،زبان و عمل نشان دهید که مؤمن
و انقالبیاید.
جنگ نرم دشمن ،بر پایه دروغ ،تحریف،
شایعه ،سانسور و بایکوت بنا شده است.
هنر شما میتواند با سند ،کــار دشمن را
بیاثر کند .تاریخ  40ساله ،لبریز از سندها
بر حقانیت جمهوری اسالمی و کجروی و
گمراهی دشمنان است.
یک هدف اساسی دشمن ،ترویج بدبینی
و نومیدی است .دستمایههای امید در کشور
بیشمار است .هنر شما قادر است با استناد
به واقعیات ،سرچشمه امید و شوق و حرکت
باشد.
مستند انتقادی ،مفید و الزم است .لحن اثر
باید ناصحانه و چارهجویانه باشد .در انتقاد،
لحن خصمانه و یأسآلود و هرج و مر جطلبانه،
فایده آن را تبدیل به زیان میکند .زبان طنز به
رسایی و سودمندی اثر کمک میکند.
رضای خدا را در کارها در نظر بگیرید و از او
کمک بخواهید».
شبکه

«الیورتوئیست»
روی آنتن شبکه چهار

سریال خارجی «الیورتوئیست» ،برگرفته
از اثر ماندگار چارلز دیکنز هر روز روی آنتن
شبکه چهار سیما میرود .به گزارش ایسنا ،
«الیورتوئیست» به کارگردانی گرت دیویس
محصول  ۱۹۸۵تلویزیون بریتانیا و برگرفته
از رمانی به همین نام است که هر روز از شبکه
چهار سیما پخش میشود .الیست آنتونی،
بن رودسکا ،اریک پرتر ،مایکل اتول،گودفری
جیمز و فرانک میدلماس در این سریال به
ایفای نقش پرداختهاند« .الیورتوئیست»
دومین رمان مشهور چارلز دیکنز است که
ابتدا در سالهای  ۱۸۳۷تا  ۱۸۳۹میالدی
به صورت پاورقی در یک ماهنامه انگلیسی
منتشر میشد و اولین بــار در ســال ۱۸۳۸
میالدی به صورت کتاب منتشر شد«.الیور
توئیست» در  ۱۲قسمت هــر روز ساعت
 ۱۸:۳۰از شبکه چهار سیما پخش میشود.

تولید سریال دهه فجر
با دو کارگردان

سریال «رنج پنهان» به دلیل تسریع در روند
تولید و رسیدن به آنتن دهه فجر ،با  2کارگردان
ساخته میشود.
به گزارش فارس ،بیژن میرباقری کارگردانی
گروه اول سریال «رنج پنهان» را به عهده دارد
و سیدجمال سیدحاتمی که مرحله نخست
سریال «محکومین» را ساخته بود ،به تازگی به
گروه تولید سریال ویژه دهه فجر اضافه شده
است.

