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»علی اکبر نصرآبادی« در نگارخانه »موزه ارتباطات«

 مردی که بوم هایش
 از درختان می ریزد

صالحی وزیر ارشاد:

   سهم سبد خانوار ایرانی
 از مصرف فرهنگی و هنری

 تنها یک درصد است
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ی.7 گردشگر
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ISSN 2008-0816 شنبه 9 آذر 1398 | سال دوازدهم | شماره 1152  |  8صفحه| قيمت  2500 تومان

 فرهنگ و هنر .2
ART & CULTURE

رونمایی از دومین همکاری 
هنری ایران و ایتالیا

تغییر کاربری اماکن سنتی 
یزد  به اقامتگاه بوم گردی

 محدود شدن تمدید
 اقامت توریستی ترکیه

 نگاهی به نمایش »غارنشینان«
 به کارگردانی مهدی محبعلی

 بدون شک، همه چیز 
به خودت بستگی دارد

دعوت وزیر میراث فرهنگی ایران از چینی ها:

 به ایران سفر کنید 
ارزان است!

امید جهان در گفتگو با »هنرمند«

 مردم ما 
»غمگین« نیستند!

 شب به یادماندنی چکناواریان 
در تاالر وحدت

 ماجرای کاهش ۱۰درصدی  بودجه فرهنگ چیست؟

یر تیغ مالیات! فرهنگ و هنر کشور  ز

شورش اجتماعی!

»جوکر« فیلمی که 
صحنه های پایانی اش

به شدت آشناست

سینما.3

CINEMA

یادداشت یک

خیلی دور خیلی نزدیک
احیای سرمایه اجتماعی با نوشداروی فرهنگ و هنر 

 علی احمدی
روان شناس و پژوهشگر  روان شناسی اجتماعی

هر چند شــاید کمی 
دیر شــده باشــد، اما 
باالخره توجه و تاکید 
بــر اهمیــت ترمیم، 
افزایــش  و  حفــظ 
اجتماعــی  ســرمایه 

به عنوان یک موضــوع ملی، در بیان معاون 
اول رئیس جمهور در جلسه بررسی گزارش 
دانشــگاه تربیت مــدرس در خصوص طرح 
پژوهشــی ارتقاء سرمایه اجتماعی، می تواند 
نشــانه خوبی باشــد از به صرافــت افتادن 
مقامات ارشــد اجرایی کشور به این سرمایه 
از دست رفته جامعه ایرانی. از تعاریف دور و 
نزدیک و سریان این مفهوم از علوم اجتماعی 
در ادبیات دولتمردان و حتی نقد های وارد بر 
اصل نظریه سرمایه اجتماعی مبنی بر قدرت 
پسند بودن و خاستگاه اقتصادی داشتن آن 

از سوی برخی صاحب نظران که بگذریم...
ادامه در صفحه 2
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