
 استقبال و رضايت خانواده ها 
از »منطقه پرواز ممنوع«

مدير س�ينما »اس�تقالل« ضمن اش�اره به بهبود وضعيت 
فروش سينماها با تركيب جديد اكران، از استقبال و رضايت 
نوجوانان و خانواده ها از فيلم »منطقه پرواز ممنوع« خبر داد. 
حسين كشاري مدير سينما اس��تقالل در مورد فيلم سينمايي 
»منطقه پرواز ممن��وع« ب��ه كارگرداني امير داس��ارگر كه به 
سرگروهي اين سينما به نمايش درآمده است، به مهر گفت: ما به 
فروش »منطقه پرواز ممنوع« اميد داريم و حتي فعاليت هايمان 
را ب��راي اكران اي��ن فيلم براي بچه مدرس��ه اي ها هم ش��روع 
كرده ايم، چون اگر آنها به تماش��اي فيلم بنش��ينند هم فروش 
آن بهتر مي ش��ود و هم با افزايش مخاطبان و تبليغات دهان به 
دهان وضعيت »منطقه پرواز ممنوع« در گيشه بهتر مي شود، 
ضمن اينكه من بعد از اتمام فيلم وقتي نظر تماشاگران را جويا 
مي شوم، متوجه مي شوم كه آنها از فيلم رضايت دارند. هرچند 
فيلم براي گروه س��ني از ابتدايي تا راهنمايي ساخته شده ولي 
حتي خانواده اين بچه ها هم »منطقه پرواز ممنوع« را مي پسندند 

و درگير آن مي شوند. 
...........................................................................................................

 حضور »قتل عمد« و »بعد از تو«  
در جشنواره فيلم فجر

و  ت�و«  از  »بع�د  س�ينمايي  فيل�م  دو  تهيه كنن�ده 
»قت�ل عم�د« بي�ان كرد، ف�رم حض�ور اي�ن فيلم ه�ا در 
سي و هش�تمين جش�نواره فيل�م فج�ر پر ش�ده اس�ت. 
محمد احم��دي تهيه كننده س��ينما با اش��اره ب��ه پروژه هاي 
سينمايي كه در دس��ت دارد، گفت: »قتل عمد« به كارگرداني 
سعيد دولتخواني در مراحل آخر صداگذاري و موسيقي است. 
صداگذاري اين پروژه را احسان افشاريان و ساخت موسيقي آن 
را سهراب شهيدي برعهده داش��ته اند. اين فيلم به تازگي براي 
حضور در سي و هشتمين جشنواره فيلم فجر فرم پر كرده است. 
اين تهيه كننده س��ينما ادامه داد: پروانه نمايش »بعد از تو« به 
كارگرداني فرهاد نجفي نيز صادر شده و براي اين فيلم هم فرم 

حضور در سي و هشتمين جشنواره فيلم فجر را پر كرده ايم. 
...........................................................................................................

 مرور جشنواره »ميلينيوم« بلژيك 
در سينماحقيقت

در بخش »آيينه يك جشنواره« سيزدهمين دوره جشنواره 
بين الملل�ي س�ينماحقيقت، منتخب�ي از آثار جش�نواره 
ميلينيوم بلژي�ك به نمايش عمومي گذاش�ته مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي جش��نواره بين المللي 
سينماحقيقت، در بخش »آيينه يك جشنواره« سيزدهمين دوره 
جش��نواره بين المللي س��ينماحقيقت، منتخبي از آثار جشنواره 
ميلينيوم )Millennium( بلژيك به نمايش عمومي گذاش��ته 
مي شود. هدف جشنواره ميلينيوم نمايش فيلم هاي مستند مستقل 
و باكيفيتي است كه راجع به مسائل روز جامعه بوده و باعث تشويق 
مخاطبان به تفك��ر در مورد ارتباط اين فيلم ه��ا با جهان پيرامون 
مي شود. جشنواره ميلينيوم از توليد فيلم هاي مستند نيز حمايت 

كرده و هر سال دو پنل پيچينگ ملي و بين المللي برپا مي كند. 
...........................................................................................................

به نمايندگي از سينماي ايران
 »رونا مادر عظيم« از آسياپاسيفيك 

جايزه گرفت 
س�يزدهمين دوره اهداي جوايز سينمايي آسياپاسيفيك 
در اس�تراليا برگ�زار ش�د و اي�ران ب�ا ي�ك جاي�زه براي 
فيل�م »رونا م�ادر عظي�م« از اي�ن مراس�م بي�رون آمد. 
به گزارش »جوان« در مراس��م جوايز آسياپاسيفيك ۲۰۱۹، 
»رونا م��ادر عظيم« ب��ه كارگردان��ي جمش��يد محمودي و 
پر  تهيه كنندگي نويد محمودي تنها فيلم ايراني بود كه با دست 
از اين مراس��م بيرون آمد. بنا بر تأييد روابط عمومي فيلم، رونا 
مادر عظيم در س��يزدهمين دوره جش��نواره آسياپاسفيك در 
استراليا جايزه تنوع فرهنگي يونيس��ف را به دست آورد. ايران 
نامزدهاي ديگري هم داشت كه شامل نويد محمدزاده براي بازي 
در فيلم »متري شيش و نيم« ساخته سعيد روستايي، محسن 
تنابنده براي بازي در فيلم »رونا مادر عظيم«، »كاغذپاره ها« به 
كارگرداني بهزاد نعلبندي در بخش بهترين انيميشن و مستند 
»خط باريك قرمز« به كارگرداني فرزاد خوش دست در بخش 

بهترين مستند بلند بود. 
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حكمت 375 
اولي�ن مرحله از جه�اد كه در آن 
باز می مانيد، جهاد با دس�تانتان، 
سپس جهاد با زبان و آنگاه جهاد 
با قلب هايتان می باشد، پس كسی 
كه با قل�ب، معروفی را س�تايش 
نكن�د و منك�رى را ان�كار نكند، 

قلبش واژگون گشته است.

    محمد صادقي
 اغتشاش�ات در برخي ش�هر ها عالوه بر ضرر و زيان به اماكن 
عمومي، به فرهنگ و هنر نيز ض�رر زيادي وارد كرده و كاهش 
70درصدي فروش تئاتر ها تنها بخشي از اين ضرر و زيان است. 
همزمان با كاهش ميزان فروش س��ينماها در هفته گذشته كه به 
واس��طه بروز ناآرامي در برخي از شهر ها به وجود آمد، اغتشاشات 
باعث شد تا مخاطبان تئاتر نيز با ريزش قابل توجهي روبه رو شود. 

افزايش قيمت بنزين به تنهايي عاملي براي كاهش رفت و آمد هاي 
غيرضروري در سطح شهر ها شده و رفت و آمد به مراكز فرهنگي را 
تحت تاثير قرار داده است. از سوي ديگر با اختالل در دسترسي به 
اينترنت، سايت هاي آنالين فروش بليت تئاتر نيز با مشكل روبه رو 
ش��ده اند. اين عوامل در كنار ايجاد حس ناامني ناش��ي از فعاليت 
اغتشاش��گران در چند شهر باعث ش��ده تا فروش تماشاخانه ها با 
ريزش قابل توجهي روبه رو شود. خبرگزاري كار ايران، در گزارشي 
با بررس��ي ميزان فروش بليت تئاتر ها در هفته گذش��ته از ريزش 

7۰درصدي خريد بليت تئاتر خبر داده است. 
داود نامور، مدير عمارت نوفل لوشاتو درباره ريزش ميزان فروش 
بليت تئاتر مي گويد: »از روز ش��نبه سايت هاي فروش بليت بسته 
شد و تمام تبليغات تئاتر كه به شكل مجازي انجام مي شد از بين 
رفت. يادمان باشد ديگر فضاي تبليغات مثل چند سال پيش نيست 
كه گروه ها از طريق پيامك يا به ش��كل دهان ب��ه دهان به تبليغ 
نمايش شان بپردازند؛ چند سال است اين تبليغات به شكل مجازي 
انجام مي شود، بنابراين با قطعي اينترنت كه از روز جمعه اتفاق افتاد، 
گروه ها نه توانسته اند تبليغ كنند و نه ارتباطي با مخاطب بگيرند.« 

نامور با اشاره به اينكه اگر وضعيت به همين منوال تا چند روز آينده 
ادامه يابد، اتفاق هاي بس��يار بدي براي اقتصاد سست خانواده تئاتر 
مي افتد و شايد به تعطيلي گسترده تري در سالن هاي نمايش منجر 
ش��ود، تصريح مي كند: »اگر قطعي و اخت��الل اينترنت بيش از اين 
طوالني شود، شايد ما هم در مجموعه خودمان اعالم تعطيلي كنيم اما 
اگر اينترنت و تبليغات فضاي مجازي برگردد شايد بتوانيم به گروه ها 
كمك و اين يك هفته را جبران كنيم. در هر صورت اتفاق هاي رخ داده 

بسيار ناگوار بوده و از تبعاتش بسيار احساس نگراني مي كنيم.«
خبرگزاري »مهر« از تجديد نظر افرادي كه براي تماشاي تئاتر بليت 
خريده بودند، گزارش مي دهد و مي نويسد: »ناآرامي هاي اخير باعث 
شده آن تعداد از مخاطباني كه از پيش بليت نمايش هاي مورد نظر 
خود را خريداري كرده بودند نيز از تماشاي نمايش صرف نظر كرده 
و در سالن هاي تئاتر حضور پيدا نكنند.« اميد است با خروش مردم 
عليه اغتشاشگران و بازگشت كشور به شرايط عادي، هنر نمايش 

نيز رونق مجدد پيدا كند.

اغتشاشگران به هنر نمايش هم ضربه زدند 

كاهش 70 درصدى مخاطبان تئاتر در هفته گذشته

    سيدمرتضي ذاكر
بازيگر و كارگردان سينما و تلويزيون با تأكيد بر اينكه 
برخي مي خواهند با هر ترفندي ولو به قيمت نابودسازي 
فرهنگ جيب مخاطبان را خالي كنند، معتقد است: اگر 
امروز شاهد توليد آثار نازل، بي ارزش و بي محتوا در سينما 
هستيم تماماً نشئت گرفته از تفكرات مديران سينمايي 
اس�ت كه به اين آثار اجازه س�اخت و عرض�ه داده اند. 
اين روزها آمار فروش س��ينما در نازل ترين س��طح ممكن 
قرار گرفته است. بس��ياري از س��ينماگران و اهالي سينما 
داليل متنوعي را در ش��كل گيري اين ركود كه نتيجه عدم 
اقبال مخاطبان است، ذكر مي كند. سيامك اطلسي بازيگر 
و كارگردان پيشكسوت سينما و تلويزيون در همين رابطه 
ضمن انتقاد نس��بت به نبود محتواي ارزن��ده در توليدات 
سينمايي به سينماپرس مي گويد: مديران سازمان سينمايي 
نبايد به هر فيلمنامه اي اجازه ساخت بدهند، اگر امروز شاهد 
توليد آثار نازل، بي ارزش و بي محتوا در سينما هستيم تماماً 
نشئت گرفته از تفكرات مديران سينمايي است كه به اين 
آثار اجازه س��اخت و عرضه داده اند. اين مديران هستند كه 
بايد دلس��وز فرهنگ و هنر كشور باش��ند و اجازه ندهند تا 
هركس هر آنچه را دوس��ت داشت ولو به قيمت نابودسازي 

فرهنگ غني و ارزشمند كشورمان توليد كند. 
بازيگر فيلم هاي س��ينمايي »مردي بدون س��ايه« و »روز 
واقعه« با تأكيد بر اينكه بنده يك بار ديگر هم تأكيد مي كنم 
كه اين مسئوالن و مديران سينماي كشور هستند كه بايد 
هر فيلمنامه اي را تصويب نكنند و به هر اثري مجوز توليد و 
پخش ندهند، مي گويد: معناي واقعي نظارت در سينما اين 
است؟ مديران نبايد اجازه دهند آثاري به اسم هنر و فيلم و 
سينما توليد شود كه جامعه را عاري از تفكر و انديشه كند. 
برخي افراد كاسبكار به اسم سينماگر فرهنگ و هنر كشور 
را به سخره گرفته و آن را نابود كرده اند. سؤال بنده اين است 
كه اين آثاري كه در س��ينما توليد مي شوند چه نفعي براي 
كشور دارند؟ كداميك از اهداف كالن كشور در اين آثار ديده 
مي شود؟ چرا تهيه كنندگاني كه دنبال توليد آثار ارزشمند 
و با محتواي غني بودند امروزه جايي در سينما ندارند و در 
عوض كساني وارد ميدان شده اند كه فقط به فكر سودآوري 
مالي هستند؟ فيلم و س��ينما زماني مي تواند ارزش داشته 
باشد كه ضمن س��رگرم كردن مخاطبان چيزي هم به آنها 

اضافه كند و مخاطب را كمي به تفكر و انديشه وادار كند. 

وي در ادامه خاطر نش��ان مي كند: رون��د توليد فيلم هاي 
بي محتوا و بي ارزش از فيلم هاي شبه كمدي آغاز شد، آثاري 
كه س��ازندگان آنها صرفاً به دنبال فروش بيشتر در سينما 
بودند و به هيچ عنوان به اين فكر نمي كردند كه اثرشان چه 

تأثيرات مخربي بر جامعه مي گذارد. 
اين س��ينماگر مي افزايد: با حمايت مديران سينمايي روند 
توليد و عرضه اين آثار سخيف و بي ارزش رشد بيشتري پيدا 
كرد به نحوي كه امروزه اكثريت توليدات سينماي كشور در 
اختيار اين نوع آثار اس��ت كه مي خواهند با هر ترفندي ولو 
به قيمت نابودسازي فرهنگ جيب مخاطبان را خالي كنند. 
متأسفانه امروزه نه تنها آثار كمدي كه بسياري از آثار ديگر 
س��ينما نيز عاري از محتواي ارزنده هستند و اين وضعيت 

زنگ خطر جدي را در سينما به صدا درآورده است. 
كارگردان فيلم هاي سينمايي »سفر پرماجرا« و »راز شب 
باراني« در ادامه تصريح مي كند: سينما زماني مي تواند يك 
رسانه فرهنگ ساز و ارزش��مند باشد كه حرفي براي گفتن 
داشته باشد و مردم را به تفكر و تأمل راجع به هر مسئله اي 
وادار كند. اگر ام��روزه اكثريت فيلم ه��اي در حال اكران با 
استقبال مردم مواجه نمي شوند و مردم از سينماها گريزان 
شده اند به دليل عدم وجود محتواي ارزشمند و متناسب با 

نيازهاي روز جامعه است. 
وي تأكيد مي كند: آن دسته افرادي هم كه امروزه به سينما 
مي روند دنبال همين آثار بي محتوا هس��تند؛ فيلمسازان 
و سينماگران س��طح س��ليقه مخاطبان را به شدت تنزل 
داده اند و م��ا اگر مي خواهيم باز هم در س��ينماها ش��اهد 
حضور حداكثري مردم باش��يم بايد روش ساخت فيلم را 
عوض كنيم. مديران سينمايي بايد تدبيري انديشه كنند تا 
فيلم هايي در سينما توليد شود كه نياز روز اجتماع در آنها 

لحاظ شده باشد.

توكلي: 

عادت كرده ايم فيلم بدون قهرمان و پايان  باز بسازيم

در حال�ي ك�ه مس�عود كيمياي�ي طرح�ي ب�راي س�اخت 
نك�ردن  هم�كاري  داش�ت،  مقدس�ي  دف�اع   فيل�م 
وزارت نف�ت باع�ث ش�د ت�ا اي�ن فيل�م س�اخته نش�ود. 
رسول توكلي بازيگر قديمي سينما در مصاحبه اي به عالقه مسعود 
كيميايي براي ساخت فيلمي دفاع مقدسي پرداخت كه به خاطر 

همكاري نكردن وزارت نفت به نتيجه نرسيد. 
توكلي در گفت و گو با »تس��نيم«، مي گويد: »مسعود كيميايي 
طرحي به نام »به شرط عشق« را قرار بود قبل از »خون شد« كار 
كند؛ فيلم جديدي كه به تازگي شروع كرده و در راه جشنواره فجر 
اس��ت اما به خاطر عدم حمايت، بستر س��اخت و توليد »به شرط 
عشق« فراهم نش��د. اين فيلم به جنگ تحميلي و حمله عراق در 
سال 6۲ به چاه نوروز ش��ماره3 برمي گردد. مسعود كيميايي اين 

طرح را با اشتياق نوشت.«
اين بازيگر ادامه مي دهد: »جالب است بدانيد كه وقتي با كيميايي 
صحبت كردم فكر نمي كردم رغبتي نشان دهد اما نه تنها استقبال 

كرد بلكه خودش گفت »اين صريح ترين سناريويي بود كه با من 
ارتباط برقرار كرد.« مي دانيد كه كيميايي كارگرداني اس��ت كه 
طرح ديگران را نمي سازد، افس��وس به هر دليلي اين كار محقق 
نشد، دست بردار نيستيم و دنبال اين هستيم كه نهادهايي كه در 

اين زمينه وظيفه دارند اسپانسر شوند.«
توكلي در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از روند فيلمسازي 
فعلي مي گويد: »دانس��ته يا ندانسته در مس��يري افتاده ايم كه 
فيلم هايمان شبيه به هم هس��تند و عادت كرده ايم فيلم بدون 
قهرمان و پايان باز بس��ازيم. درست اس��ت كه مخاطب به همه 
نوع خوراك نمايش��ي نياز دارد و باي��د براي همه ن��وع افكار و 
انديشه اي فيلم توليد كرد اما اساساً تجربه نشان داده فيلم هايي 
كه با قهرمان شروع مي شوند و به پايان مي رسند بيشتر در ذهن 

مخاطب مي مانند.«
بازيگر فيلم هاي »تاراج« و »عب��ور از ميدان مين« با انتقاد از 
دستمزدهاي باالي بازيگران سينما مي گويد: »جشنواره هاي 
ده��ه 6۰ ماش��ين و امكان��ات و بودجه هاي ام��روزي را هم 
در اختيار نداش��ت، چ��را بايد بازيگ��ري امروز ي��ك ميليارد 
دس��تمزد بگيرد، در حالي كه ما »عبور از مي��دان مين« را با 
يك ميليون و 35۰هزار تومان ساختيم كه هنوز در ذهن مردم 
باقي مانده است. آن موقع دعوايي بود كه تخصص بهتر است يا 
تعهد! سوژه هاي ما از در و ديوار پيدا مي شد، شخصاً مي گويم 
مافيايي در چهره برخي روش��ن ش��ده كه كارش��ان ندارند و 
برخي ها هم روشن مي شود، آن هم به دليل بي ثباتي مسئوالن 

وزارت ارشاد كه مسئول اين كارند.«

    كتاب

    محمدصادق عابديني 
در پيش نويس اليح�ه »اصالح برخ�ي قوانين 
و مق�ررات ماليات�ي«، بنده�اي مرب�وط ب�ه 
معافيت ه�اي ماليات�ي فعاليت ه�اي فرهنگي 
و هن�ري لغو ش�ده و اين ب�ه آن معناس�ت كه 
اقتص�اد نحي�ف فرهن�گ و هن�ر قرار اس�ت 
زي�ر ب�ار فش�ار مال�ي دولت كم�ر خ�م كند. 
هنوز صداي اعتراض هنرمندان موس��يقي به اخذ 
۱۰درصد عوارض بر بليت كنسرت هاي موسيقي 
قطع نشده كه دولت شگفتانه ديگري را براي اهالي 
فرهنگ و هنر به ارمغان آورد و آن لغو معافيت هاي 
حمايتي است كه در قانون ماليات براي فعاليت هاي 

فرهنگي و هنري در نظر گرفته شده بود. 
    از اخذ 10درصد عوارض تا بس�تن ماليات 

سنگين
طبق قانوني كه از ابتداي امس��ال ب��راي اجراهاي 
صحنه اي در نظر گرفته شده اس��ت، هر كنسرتي 
كه در ايران اجرا ش��ود، مش��مول اخ��ذ ۱۰درصد 
عوارض خواهد ش��د؛ عوارضي كه گفته شده مبلغ 
آن در اختيار وزارت ارشاد قرار خواهد گرفت تا براي 
توسعه زيرساخت هاي فرهنگ و هنر استفاده شود، 
اما در پيش نويس اصالح قانون ماليات، دولت نگاه 
اقتصادي اش به حوزه فرهنگ و هنر را افزايش داده و 
قرار است تمامي معافيت هاي حمايتي كه براي رونق 
پيدا كردن امور فرهنگي و هنري در نظر گرفته شده 
بود، لغو شود. بر اس��اس قانون جديد، فعاليت هاي 
فرهنگي و هنري مشمول ماليات با ضريب ۲5درصد 
خواهد ش��د و در كنار آن بايد ۹درصد ديگر هم به 

عنوان ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي شود. 
اين قانون در صورت اجرا مي تواند بزرگ ترين شوك 

اقتصادي به فعاليت هاي هنري باشد. 
»مه��ر« در اين باره مي نويس��د: »پي��رو مصوبه 
۲7بهمن س��ال ۱38۰ مجلس شوراي اسالمي 
در احكام قانوني مربوط به نظام پرداخت ماليات، 
در بند »ل« ماده ۱3۹ قانون ماليات هاي مستقيم 
آمده است: »فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، 
فرهنگي و هنري ك��ه به موجب مج��وز وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي انجام مي شود، از پرداخت 

ماليات معاف است.« 
اين در حالي است كه در تبصره 3 ماده ۱3۹ قانون 
ماليات هاي مستقيم مصوبه ۲7بهمن سال ۱38۰ 
نيز توضيح داده ش��ده كه »آيين نامه اجرايي اين 
ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با 
پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب 

هيئت وزيران مي رسد.«
به  دنب��ال همين مصوب��ات و ط��ي مصوبه بهمن 
م��اه ۱38۰ هيئ��ت وزي��ران در باب »م��اده ۱3 
آيين نام��ه اجراي��ي تبص��ره 3 م��اده ۱3۹ قانون 
ماليات هاي مس��تقيم« آمده ب��ود: »فعاليت هاي 
 انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري اشخاص

حقيقي- حقوقي به موجب مجوز وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي انجام مي شود. فعاليت هاي ياد شده 
بر اساس دستورالعملي توسط سازمان امور مالياتي 
كش��ور با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

تعيين و اعالم خواهد شد.« 
حاال ۱8س��ال از اين مصوبات گذش��ته و معاونت 
پژوهش، برنامه ري��زي و امور بين الملل س��ازمان 
امور مالياتي كش��ور با انتش��ار »متن پيش نويس 
اليحه اصالح برخ��ي قوانين و مق��ررات مالياتي« 
در صفحه ۲6 و در قالب پيشنهاد شماره 7۹ آورده 
كه »بندهاي )ال��ف(، )ب(، )ز( م��اده ۱3۹ حذف 
مي شود«؛ پيش��نهادي كه حتماً اجرايي شدن آن 
ماجراهاي مالياتي حوزه فرهنگ و هنر را وارد فاز 
تازه اي مي كند و همين مس��ئله در روزهاي اخير 

موجب بروز واكنش هايي شده است.
اكنون با حذف معافيت هاي مالياتي، خطر تعطيلي 

فعاليت هاي هنري را تهديد مي كند.
پيش از اين حتي با وجود اعمال معافيت ها، بسياري 
از فعاليت هاي فرهنگي مانند »كتابفروشي ها« به 
خاطر نداشتن توجيه اقتصادي با بحران مالي روبه رو 
شده و چندين واحد كتابفروشي با تغيير كاربري به 

مشاغل ديگري پرداخته اند. 
    واكنش ها به شوك مالياتي 

انجمن نگارخانه داران تهران در بيانيه اي با فاجعه بار 
خواندن قانون جديد مالياتي، تصريح كرده است: 
»اگر سخن راندن از حمايت از فرهنگ، صرفاً و تنها 
ش��عار انتخاباتي نبوده! چرا س��ازمان امور مالياتي 
بايد اقتص��اد نحيفي كه طبق آم��ار مجلس كمتر 
از ۰/4درصد درآمد ملي  اس��ت )كل درآمد صنايع 

خالق( و همه  متوليان - از مق��ام معظم رهبري تا 
ش��خص رئيس جمهور- بر حفظ و حراست از آن 
تأكيد داشته اند را با خطر ورشكستگي و زوال مواجه 
كند؟« شهرام گيل آبادي، مديرعامل خانه تئاتر نيز 
مي گويد: »حذف چنين قانوني خيانت در حق اهالي 

فرهنگ و هنر است.« 
گيل آبادي معتقد است: »تمام جوامع بر همه جوانب 
هنر سرمايه گذاري مي كنند، چون هنر وسيله اي 
براي رشد و توسعه ملي است. ما حق نداريم با اين 
تصميم��ات جامعه را به س��مت بازارگرايي ببريم. 
بند »ل« ماده ۱3۹ يكي از پشتيباني هاي بر حق و 

حداقلي دولت از هنر كشور است.«
    حذف هنر متعالي براي فشار مالياتي

همزم��ان با اع��الم اخ��ذ ع��وارض ۱۰درصدي از 
كنسرت هاي موسيقي، اهالي موسيقي اين قانون 
را صرفاً به نفع كنسرت هاي موس��يقي پاپ اعالم 
كردند كه با فشار بر موس��يقي اصيل و مقامي كه 
نيازمند حمايت مالي براي ادامه حيات است، باعث 
كاهش اجراهاي موسيقي اصيل شده و به جاي آن 
باعث رونق برگزاري كنس��رت هاي موسيقي پاپ 
مي شود كه از نظر اهالي موسيقي در سطح پاييني از 

نظر كيفيت و اصالت قرار دارند. 
حال با تغيير قوانين مالياتي، تنها فعاليت هايي امكان 
بقا دارند كه از پشتوانه مالي بهتري برخوردار باشند، 
براي نمونه، در سينما، صرفاً آثار كمدي و تجاري، به 
خاطر مخاطب بيشتري كه دارند مي توانند با تغيير 
قيمت ها همچنان به كار خود ادامه دهند و در مقابل 
سينماي فرهنگي كش��ور، به دليل نداشتن توان 

رقابتي به حاشيه رانده مي شود. 
    تئاتر و لغو معافيت هاي مالياتي

يكي ديگ��ر از حوزه هاي فرهنگ و هن��ر كه از لغو 
معافيت ه��اي ماليات��ي متضرر مي ش��ود، بخش 
هنرهاي نمايشي است. شهرام گيل آبادي معتقد 
اس��ت، ايجاد س��ينماي بازاري هم به دليل اعمال 
سياست هاي غلط بود؛ باليي كه قصد دارند بر سر 

تئاتر هم بياورند. 
»اعتم��اد« در گزارش��ي ب��ه تاثير اص��الح قانون 
مالياتي بر تئاتر پرداخته و مي نويس��د: »س��كوت 
دس��ت اندركاران و مديران در براب��ر وضع قوانين 
مالياتي تازه چن��دان كم از همراهي ب��ا آن ندارد. 
كس��ر ۲5درصد مالي��ات از فروش آث��ار هنري به 
اضافه كسر ۹درصد ماليات بر ارزش افزوده رقمي 
است كه كمر توليدكنندگان آثار هنري و خالقه را 

خواهد شكست.« 
اين گزارش با اش��اره به اجراي نمايش��ي در سالن 
اصلي تئاتر ش��هر با قيمت بليت ۹5ه��زار تومان، 
افزايش قيمت بلي��ت را عاملي بر فش��ار به مردم 
مي داند. اخذ ماليات از فعاليت هاي فرهنگي و هنري 
در شرايطي انجام مي شود كه بودجه اي كه دولت 
بايد براي فرهنگ و هن��ر هزينه كند كاهش يافته 
است به طوري كه تنها از هنرهاي نمايشي از بودجه 
6۰ ميليارد توماني س��ال ۹5 به رق��م ۲۰ميليارد 
توماني در سال ۹8 رس��يده است. اگرچه بسياري 
از اهالي فرهنگ و هنر اميدوارند پيش نويس اصالح 
قوانين مالياتي تا زمان تصويب دچار تغييرات شده 
و دولت از دس��ت بردن در جيب خالي اهالي هنر 
صرف نظر كند، اما اين خوشبيني ها تا زماني كه به 
دغدغه اي در ميان مسئوالن فرهنگي و نمايندگان 

مجلس تبديل نشود، به نتيجه نخواهد رسيد.

فشار مضاعف دولت بر عرصه فرهنگ و هنر با تغيير قوانين مالياتي

 اقتصاد نحيف فرهنگ 
با لغو معافيت مالياتي ورشکست می شود

بس��ياري از اهال��ي فرهنگ و هنر 
اميدوارند پيش نويس اصالح قوانين 
مالياتي ت��ا زمان تصوي��ب تغيير 
کند و دولت از دست بردن در جيب 
خالي اهالي هنر صرف نظر نمايد

مصطفي محمدي     ديده بان

سيامك اطلسي بازيگر و كارگردان سينما و تلويزيون:

 سينماگران كاسبكار
فرهنگ و هنر كشور را به سخره گرفته اند

مالنصرالدين به تورنتو رفت
تورنت�و«  در  »مالنصرالدي�ن  كت�اب 
توس�ط  گل محم�دي  حس�ن  نوش�ته 
انتش�ارات گوتنب�رگ منتش�ر ش�د. 
به گزارش مهر، در اين كتاب ۱58حكايت به 
قلم حسن گل محمدي با محوريت شخصيت 
مالنصرالدين نوش��ته ش��ده اس��ت. در اين 
حكايت ها مالنصرالدي��ن به تورنتو مهاجرت 
كرده و نويسنده مدام او را در اين شهر مي بيند 
و از طريق مطايبه و حكايت هاي طنزآميز به 
نقد رفتار و كنش ايرانيان مهاجر مي پردازد. 

نويس��نده به نحوي از تفكراتي كه به شخصيتي به نام مالنصرالدين در فرهنگ 
عامه ايرانيان نسبت داده شده استفاده كرده و نوشتارهايي به تناسب حال و هواي 
مسائل مهاجرت به رشته تحرير درآورده است تا هم زمينه هاي نقد در آن باشد 
و هم تبسمي به لب مهاجران آورد و هم حاصل تجربيات افراد فهيم و رند را به 
آيندگان به ويژه به نسل هاي آينده مهاجر انتقال دهد، به عنوان مثال در حكايت 
اول مسئله پول قرض دادن در مهاجرت مطرح شده است. نويسنده با اين نوشتار 
سعي كرده به نقد آن دسته از مهاجراني بپردازد كه سعي مي كنند با لطايف الحيل 
از بار پس دادن پولي كه قرض گرفته اند، شانه خالي كنند. همچنين حكايت دوم 
نيز به نقد رفتارهايي چون عوض شدن فرهنگ پوش��ش آقايان و بانوان ايراني 
مهاجر و نوع رانندگي ايرانيان مهاجر، مي پردازد. انتش��ارات گوتنبرگ كتاب 
»مالنصرالدين در تورنتو« نوشته حسن گل محمدي را با شمارگان 5۰۰نسخه 

در 3۱6صفحه و با بهاي 38هزار تومان منتشر كرده است.


