
برگزاري پنجمين جشنواره رسانه اي ابوذر 
در راستاي بيانيه گام دوم

مس�ئول س�ازمان بس�يج رس�انه مي گوي�د، جش�نواره 
پنج�م اب�وذر ب�ا نگاه�ي ن�و ب�ر مبن�اي بياني�ه گام دوم 
انق�اب اس�امي در سراس�ر كش�ور برگ�زار مي ش�ود. 
به گزارش مهر، مسعود بصيري با اش��اره به برگزاري پنجمين 
جشنواره رس��انه اي ابوذر اظهار كرد: با توجه به حضور در دهه 
پنجم انقالب اس��المي و موارد بيانيه گام دوم انقالب كه مقام 
معظم رهبري اعالم فرمودند، جش��نواره پنجم ابوذر با نگاهي 
نو در سراسر كشور برگزار مي ش��ود و تالش شده غني سازي و 
ارتقاي توليدات رسانه اي در حوزه انقالب اسالمي بيش از پيش 
ملموس باشد. وي تصريح كرد: دفاع مقدس و جبهه مقاومت، 
اقتصاد مقاومتي، رونق توليد، مبارزه با آسيب هاي اجتماعي، 
محروميت زداي��ي، بس��يج و حوزه هاي اقدام، مس��ائل صنفي 
خبرنگاران، بصيرت و دشمن شناسي، دس��تاوردهاي انقالب 
اسالمي و موضوعات آزاد اجتماعي از محورهاي اصلي جشنواره 
امسال اس��ت. خبر، مصاحبه، گزارش، تيتر، يادداشت و مقاله، 
عكس و موشن گرافي از قالب هاي اين جشنواره بر اساس بيانيه 
»گام دوم انقالب« و محوريت بيانيه مقام معظم رهبري به عنوان 

بخش ويژه پنجمين جشنواره رسانه اي ابوذر است. 
.............................................................................................................

 پيگيري قاچاق فيلم هاي سينمايي 
از راه قانوني

مع�اون ارزش�يابي و نظ�ارت س�ازمان س�ينمايي در 
خص�وص مقابل�ه ب�ا جري�ان قاچ�اق مك�رر فيلم ه�اي 
س�ينمايي در فض�اي مج�ازي ضم�ن اش�اره ب�ه اينك�ه 
موضوع را از طري�ق قانوني پيگيري مي كني�م، مي گويد، 
مس�ئوالن ام�ر مطلع�ان را احض�ار و بازجوي�ي كرده اند. 
س��يدمحمدمهدي طباطبايي نژاد معاون ارزش��يابي و نظارت 
س��ازمان س��ينمايي درباره مقابله با قاچاق مك��رر فيلم هاي 
سينمايي در فضاي مجازي، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، گفت: ما به خودي خود ابزار اجرايي الزم را نداريم و بايد 
در اين باره به دادسرا ش��كايت كنيم، در مورد قاچاق همه اين 
فيلم ها هم شكايت كرده ايم و مسئوالن امر هم اكنون در حال 
بررسي هس��تند، مطلعان را احضار و بازجويي كرده اند و به ما 
نتيجه كار را خواهند گفت. گفتني اس��ت ط��ي ماه هاي اخير 
نسخه قاچاق تعدادي از فيلم هاي سينمايي در فضاي مجازي 
منتشر شد و حواشي و واكنش هاي مختلفي را از سوي صاحبان 

آثار و مديران سازمان سينمايي به دنبال داشت. 
.............................................................................................................
آغاز ثبت نام فصل دوم »عصر جديد« 

پيش توليد فص�ل دوم »عصر جديد« به طور رس�مي آغاز 
ش�ده اس�ت و اين برنامه اس�فند ماه روي آنت�ن مي رود. 
فصل اول مسابقه استعداديابي »عصر جديد« سال گذشته روي 
آنتن رفت و با اس��تقبال خوب مخاطبان مواجه شد. بسياري 
براي حضور در اين برنامه عالقه مند هستند، از اين رو عوامل اين 
برنامه از آغاز ثبت نام شركت كنندگان براي حضور در برنامه خبر 
دادند. اگر صاحب اس��تعدادي در زمينه هاي سرگرمي، هنري 
و ورزشي هستيد، مي توانيد در س��ايت »عصرجديد« ثبت نام 
كنيد. برنامه تلويزيوني »عصر جديد« با رويكرد استعداديابي در 

زمينه هاي هنري، ورزشي و سرگرمي توليد مي شود. 
.............................................................................................................

 دومين جشنواره طنز 
»امضاي كري تضمين است« برگزار مي شود 
همزمان با چهارمين س�الروز انتش�ار تيت�ر »امضاي كري 
تضمين اس�ت« در روزنامه ش�رق، باش�گاه طن�ز انقاب 
اس�امي دومي�ن دوره جش�نواره طن�ز »امض�اي ك�ري 
تضمين اس�ت« را نيمه نخس�ت دي ماه برگ�زار مي كند. 
در فراخوان اين جشنواره آمده است: اكنون كه »اين ۹۸ همون 
۹۸ي شد كه مي خواست« و حال كه »ابرها به پايين خود نگاه 
مي كنند براي باريدن« و در روزهايي كه »بنزين دونرخي ديگر 
فسادزا نيست« و در شرايطي كه »درخت برجام به جاي گالبي، 
بنزين 3هزارتومني آورد« به استقبال چهارمين سالروز انتشار 
تيتر تاريخي »امضاي كري تضمين است« مي رويم. اين دوره 
از جش��نواره طنز »امضاي كري تضمين است« در موضوعات 
امضاي كري تضمين است، غرب زدگي، روشنفكري، سلبريتي 
و آقازاده ها، برجام، عهدش��كني امريكا و اروپا، تجمل گرايي و 

مصرف زدگي و دالر 4هزارو200 توماني برگزار مي شود.
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حكمت 387 

خيرى ك�ه در پی آن آتش باش�د، 

خير نخواهد بود و شرى كه در پی 

آن بهشت است شر نخواهد بود و 

هر نعمتی بی بهشت ناچيز است و 

هر بايی بی جهنم، عافيت است.

   محمد صادقي
مستند »پروانه« بهمن كيارستمي به خاطر رعايت نشدن مسئله 
حجاب در فيلم، به جشنواره »سينما حقيقت« راه پيدا نكرد. 
محمد حميدي مقدم، دبير س��يزدهمين جش��نواره بين المللي 
فيلم هاي مستند ايران »سينما حقيقت« در نشست رسانه ای اين 
جشنواره با اشاره به نحوه انتخاب فيلم براي اين جشنواره، گفت: 
»در وزارت ارشاد يك نكته اي وجود دارد و آن اينكه تمام فيلم هايي 
كه براي مجام��ع هنري به نمايش درمي آيند، بايد مجوز داش��ته 
باشند. ما امسال هيچ مورد ردي نداشتيم به جز مستند پرتره بهمن 

كيارستمي. در باقي آثار هيچ گونه مشكلي نداشتيم.« 
حميدي مقدم درباره كنار گذاشتن مس��تند »پروانه« ادامه داد: 
»بحث عمده اين فيلم ب��ه حجاب معطوف مي ش��ود و اين فيلم 
بي پردگي در حوزه حجاب دارد، از همين رو قابل نمايش نيست، 
چراكه اين مشكل دو سوم فيلم را در بر مي گيرد، بنابراين هيچ گونه 
امكان نمايشي براي آن وجود ندارد. بحث محتوايي در فيلم وجود 

ندارد بلكه بحث پوشش و حجاب مانع از اكران آن مي شود.« 
دبير جشنواره سينما حقيقت با اشاره به حضور مستندهاي سياسي 
در اين جشنواره بيان داشت: »اين فيلم ها در همه جا پرمخاطب 
هستند. امس��ال ما هم از اين دست فيلم ها در بخش هاي مختلف 
داريم كه نگاه هاي متفاوت دارند و رنگ خوبي به جشنواره داده اند.« 
حميدي مقدم درباره سياست جشنواره براي بليت فروشي تماشاي 
فيلم هاي »سينما حقيقت«، گفت: تقريباً تعدادي از صندلي هاي 
هر سالن براي فروش حضوري در چارسو در نظر گرفته شده است، 
يعني يك مخاطب عمومي مي تواند بليت خريداري كند كه ميزان 

قيمت آن 10هزار تومان براي سانس هاي بعدازظهر است. 
وي در ادامه تأكيد كرد: »بليت فروشي اين امكان را ايجاد مي كند 
تا عالقه مندان به سينماي مستند با حداقل قيمت بتوانند به اين 
حوزه دس��ت پيدا كنند. اين يك فرآيند نظم دهي است و اصال 
بحث تجاري آن مطرح نيس��ت چون پول چنداني با اين قيمت 
بليت ها حاصل نمي شود. بحث اين است كه فيلم ها عرضه شوند 
و با مخاطب خود ارتباط برقرار كنند.« دبير جش��نواره سينما 
حقيقت درباره بخش بين المللي اين جشنواره، گفت: »فيلم هاي 
بخش مسابقه بين الملل از 3۹ كشور در جشنواره شركت كرده اند 
كه سهم آلمان از آنها هشت فيلم، فرانس��ه هفت فيلم، ايتاليا و 
امريكا هر كدام ش��ش فيلم، هلند، نروژ، لتون��ي، ليتواني و قطر 
هر كدام سه فيلم و كشورهاي روسيه، اسپانيا، لهستان، تركيه، 
مصر، صربستان، بوسني، استوني، افغانستان، اتريش، انگلستان 
و مجارس��تان نيز هر كدام از حضور در س��يزدهمين جشنواره 

بين المللي سينماحقيقت دو فيلم سهم دارند.«

دبير جشنواره سينما حقيقت مطرح كرد

بي حجابي باعث شد مستند »پروانه«  به »حقيقت« نرسد

    مصطفي شاه كرمي
لوريس چكناواريان و فريدون شهبازيان دو موزيسين 
برجس�ته كش�ورمان از اوضاع نابس�امان و بلبشوى 
موس�يقي و نظارت نداش�تن دقيق و كارشناسانه بر 
محتواي آثار منتشر شده اين عرصه در كنار اقدامات 
خلق الساعه و غيرمدبرانه مسئوالن و همچنين جوالن 
مافياي موسيقي گايه هاي مشتركي را مطرح كرده اند. 
     وقتي گلزار ويولن مي زند و مديري خوانندگي 

مي كند!
فريدون شهبازيان رهبر سابق 
اركس��تر مل��ي درب��اره اوضاع 
نقش آفرين��ي  و  موس��يقي 
جريان ه��اي مافياي��ي در اين 
حوزه مي گويد: »متأسفانه طي 
اين سال ها روند موسيقي شكل 
و شمايل ديگري به خود گرفته 
است. زماني كه آقاي محمدرضا گلزار به خودش اجازه مي دهد 
در كنسرتش روي صحنه برود و ويولن بنوازد، آواز بخواند و پيانو 
و گيتار بزند، انتظاري بيش از اين نمي توان داشت. زماني كه 
مهران مديري خوانندگي مي كند و كنسرت مي دهد وضعيت 
همين مي شود كه مي بينيد. اين اوضاع چگونه درست خواهد 
شد؟« رهبر سابق اركستر ملي كه در دهه70 با حضور در مركز 
موسيقي صداوسيما، نسبت به گزينش و انتخاب خوانندگان 
پاپ وسواس بسياري به خرج مي داد و تالشش اين بود سطح 
كيفي موسيقي پاپ را ارتقا دهد، درباره نحوه فعاليت فعلي اين 
تش��كل در رس��انه ملي نيز اظهار مي دارد: »مركز موس��يقي 
صداوسيما در حال حاضر فعاليتي ندارد و اگر غير از اين است، 
من از روند فعاليت آن بي خبرم، البته عوامل و مس��ئوالن اين 
بخش اگر هم بخواهند، نمي توانند كار مؤثري انجام دهند، زيرا 
افرادي كه به عنوان مدير منصوب شده اند و مي شوند، موزيسين 
نيستند تا بدانند چه مي كنند. به نظرم اين وضعيت هيچ گاه 
درست نمي شود و اگر قرار است چنين اتفاقي بيفتد اوضاع بايد 

به هم بريزد كه اين نيز شدني نيست.« 
     وزارت ارشاد براى جوانان هزينه كند

لوريس چكناواريان نيز در 
برنامه »شوكران« با گاليه 
از س��وءمديريت ارشاد در 
ح��وزه موس��يقي اينگونه 
اظه�ارنظ���ر م�ي كن��د: 
»موسيقي درمان بسياري 

از دردهاس��ت و قدرت بازس��ازي فرهن��گ را دارد. 
موسيقي زبان خداست و آنقدر بزرگ است كه تمام 
آفريده هاي خ��دا ص��دا دارد و بدون ص��دا زندگي 
ديوانه كنن��ده اس��ت، البت��ه برخ��ي از موس��يقي 
سوءاستفاده مي كنند و افرادي هستند كه مي خواهند 
جوانان را منحرف كنند. اينجا وزارت ارشاد بايد كمك 
كند، بايد بيشترين بودجه را داش��ته باشد، چون از 
فرهنگ مردم حراست مي كند. هنر بايد در خدمت 
باشد. وزارت ارش��اد بايد اينجا مانند ارتش بايستد و 
روي هنرمندان جوان هزينه كند، چون اينها آينده 

كشور هستند.«
     طرف مردم هستيد يا طرف پول؟

ام��ا كارن همايونف��ر كه با 
انتش��ار متني خط��اب به 
س��لبريتي ها و تقبيح اقدام 
آنه��ا در انتش��ار هماهنگ 
نقشه سياه شده كشورمان 
در كانون توجهات رسانه اي 
و مردمي قرار گرفت، مجدداً 
با انتشار متني در صفحه شخصي اش در فضاي مجازي 
نوشت: »ممنون كه نگذاش��تيد احساس تنهايي كنم. 
ممن��ون از دوس��تاني ك��ه ت��ا چن��د روز پي��ش گل 
مي فرستادند و امروز فحش. ممنون حتي از تماس هاي 
دلجويان��ه و تماس ه��اي پ��ر از تهديدتان. م��ن كارم 
موسيقي است اما س��اكت ترين آدم سينما و موسيقي 
بودم. ممنون از دوس��تان هنرمندم كه با فحش بالكم 
كردند اما پايان ماجرا اين نيس��ت. تا ب��ه مردم جواب 
ندهيد ول نخواهم كرد. نه پشتوانه قدرت دارم نه حامي 
و نه اسپانسرهاي ش��ما را نه لشكر فالوئرهاي ميليوني 
شما را. شك نكنيد برنده شماييد اما شكست خوردن از 
ش��ما برايم افتخار اس��ت.« همچنين اين موزيس��ين 
برجسته كشورمان با انتشار متن جداگانه اي خطاب به 
مخاطبانش نوشت: »تاريخ هر سرزميني پيچ هاي تند 
و خطرناك دارد. تاريخ سرزمين ما بيشتر از كشورهاي 
ديگر. از انقالب مشروطه به اين سو كه ديگر همه پيچ 
تند بود. همه  اينها هم فقط چند صفحه  تاريخ مي شود 
كه معلوم نيست 100س��ال ديگر كسي حتي بخواند. 
مهم اين است كه در پيچ هاي تند كدام طرف ايستادي. 
طرف مردمت، طرف سرزمينت، طرف نسل هاي بعد يا 

طرف عافيت و پول و زندگي بي دغدغه؟«

در نشست جايزه ادبي جال مطرح شد

تاش براي بزرگداشت نيم قرن فراق جال

دست اندركاران دوازدهمين دوره جايزه ادبي جال آل احمد در 
تاش هستند به مناسب همزماني اين رخداد با پنجاهمين سالگرد 
درگذشت آل احمد، مراسم ويژه اي به اين مناسبت برگزار كنند. 
مهدي قزلي دبير اجرايي جاي��زه ادبي جالل آل احمد درباره بخش 
ويژه اين دوره از جايزه، بيان داش��ت: »در تالشيم تا بخشي ويژه به 
مناسبت پنجاهمين سالگرد درگذشت جالل در اين مراسم داشته 

باشيم كه البته هنوز قطعي نشده است.« 
قزلي درباره داوري آثار راه يافته به دوازدهمين دوره جايزه جالل، 
گفت: »بر اساس فهرست خانه كتاب آثار چاپ اول سال 13۹7 در 
حوزه داستان نزديك هزارو200عنوان بود، اما به دليل عدم انطباق 
برخي آثار با شرايط آيين نامه اي جايزه جالل )از جمله نوبت انتشار، 
موضوع كتاب، ترجمه يا گردآوري ب��ودن كتاب، آثاري كه پيش از 
اين در انتشاراتي ديگر به چاپ رسيده اند و...( تعدادي از كتاب ها در 
همان مرحله اول توسط دبيرخانه و زير نظر دبير علمي از حضور در 
فرآيند داوري حذف شدند.« وي افزود: »آثار رسيده به دبيرخانه كه 

شرايط حضور در اين رويداد ادبي را داشته و مورد بررسي و داوري 
قرار گرفتند 545عنوان كتاب بود كه ش��امل 232عنوان كتاب در 
بخش رمان و داستان بلند، 104عنوان در بخش مجموعه داستان 
كوتاه، 153عنوان كتاب در بخش مستندنگاري و 56عنوان كتاب در 

بخش نقد ادبي بوده است.«
محمدرضا شرفي خبوشان دبير علمي جايزه جالل نيز گفت: »ما در 
داوري ها سعي داريم به اين مسئله كه يك كتاب پس از انتشار چه 
بازخوردهايي داشته و چه قشري با آن سروكار داشته اند توجه نشان 
دهيم. اينكه داوران ما نگاه علمي و ادبيشان چيست جاي خودش اما 
اگر فقط با اين معيارها اثري انتخاب شود اتفاق خوبي رخ نمي دهد. 
بايد ببينيم نگاه جامعه، مطبوعات و دانشگاهيان به اثر چيست و با 
ديدي فراگير و با اتكا به فرم و ساختار دست به انتخاب اثر برگزيده 
بزنيم.« شرفي  خبوش��ان در ادامه بيان داشت: »اهميت يك جايزه 
بر اس��اس توجهی اس��ت كه مطبوعات به آن دارند و كتاب مطرح 
در جايزه با فعاليت هاي اهالي مطبوعات اس��ت كه ديده مي شود، 
بنابراين همراهي اصحاب رسانه با جايزه جالل به عنوان مهم ترين 
جايزه ادبي كشور به ارتقای اعتبار اين جايزه كمك مي كند.« جايزه 
ادبي جالل آل احمد جايزه  ادبي دولتي است كه به منظور معرفي آثار 
برگزيده ادبيات داس��تاني در ايران پايه گذاري شده  است و در سال 
13۸7 نخستين دوره خود را در سالروز تولد آل احمد آغاز كرد. اين 
جايزه هر سال همزمان با سالروز تولد جالل آل احمد، با انتخاب آثار 
برگزيده به كار خود پايان مي دهد.  دوازدهمين دوره جايزه جالل 
آل احمد روز شنبه 23آذرماه از ساعت15در تاالر قلم كتابخانه ملي 

ايران برگزيدگانش را معرفي مي كند.

    سینما

  جواد   محرمي
معافيت هاي مالياتي كه از س�وي دولت با عنوان 
حمايت از فرهنگ و هنر ارائه مي شود، اين روزها 
از اين منظر فضاي ذهني جامع�ه را درگير كرده 
است كه نه به طرزي هدفمند بلكه به شكلي فله اي 
شامل گروه ها و افرادي مي ش�ود كه درآمدهاي 
نجومي دارند از جمله سلبريتي ها و شركت هاي 
ترويج كنن�ده كنك�ور چ�ون گاج و قلمچ�ي. 
پ��س از واكن��ش چند چه��ره نام��دار هن��ري به 
معافيت هاي مالياتي دولت در عرصه فرهنگ و هنر 
روز گذشته ش��اهد اظهار نظر افراد ديگري در اين 
باره بوديم كه نشان داد جامعه در شرايط نه چندان 
مطلوب اقتصادي نسبت به موضوع عدالت مالياتي 

حساس شده است. 
آنچه واقعيت دارد اين است كه بخش قابل توجهي 
از اهالي فرهنگ و هنر به دلي��ل درآمدهاي پايين 
شايسته معافيت مالياتي هستند اما صحبت سر اين 
است كه اگر قرار باشد اين معافيت ها به شكلي كلي 
و نه هدفمند اعمال شود شامل فرار مالياتي افراد و 
گروه هايي مي شود كه با نام فرهنگ و هنر درآمدهاي 
نجومي به جيب مي زنند، براي مثال خيلي ها تاثير 
فعاليت شركت هاي كنكور را نه تنها براي فرهنگ 
كشور مفيد نمي دانند كه همواره بر مضرات فعاليت 
گس��ترده اين ش��ركت ها تأكيد دارند. اين يك بعد 
ماجراس��ت و بعد اصلي داس��تان اين است كه اين 
شركت ها درآمد بااليي به جيب مي زنند و معافيت 
آنها از ماليات نه تنها هيچ توجيهي ندارد بلكه نوعي 
تشويق براي ادامه روند نه چندان مطلوب آنها نيز به 
شمار مي رود. درباره معافيت مالياتي نظريه معقولي 
كه به عدال��ت مالياتي نزديك تر اس��ت ولي دولت 
عالقه اي به اجراي آن ندارد اين است كه معافيت ها 
نبايد شامل صنف يا گروه خاصي شود بلكه الزم است 

به طور كلي به افراد كم درآمد اختصاص يابد. 
در اين باره روز گذشته احسان خاندوزي، كارشناس 
اقتصادي در برنامه سالم صبح بخير در پاسخ به اين 
سؤال كه آيا بهتر نبود بنا به تفكيك درآمد معافيت 
مالياتي تعلق مي گرفت، اينگونه نظر داد: »در تئوري 
اقتصاد اساس��اً نبايد براي معافيت مالياتي تمايزي 
ميان هنرمن��د و غيرهنرمند قائل ش��د. يك قاعده 
كلي وجود دارد كه با معيار قرار دادن س��طح درآمد 
افراد و اصناف مختلف اجرا مي شود، يعني همانطور 
كه اگر يك كارگر با درآمد زير 2/5ميليون از ماليات 
معاف اس��ت يك فرهنگي هم اگر چنين شرايطي 
داشته باش��د بايد ش��امل معافيت مالياتي شود اما 
وقتي ش��ما به طور كلي عرصه فرهنگ را از ماليات 
معاف مي كنيد شامل بسياري از افراد با درآمدهاي 

نجومي و شركت هايي كه با عنوان فرهنگ كار تجاري 
و اقتصادي مي كنند و نيز سلبريتي ها مي شود و اين 
نقض غرض است و نوعي تبعيض به حساب مي آيد. 
اين كارش��ناس اقتصادي ب��ا بيان اينكه س��ازمان 
مالياتي كش��ور امس��ال به دولت پيش��نهاد اعمال 
معافيت 50درصدي عرصه فرهن��گ و هنر را داد، 
گفت: »محمدباقر نوبخت با اين پيشنهاد مخالفت 
كرد و بنابراين معافيت مالياتي فرهنگ سال بعد هم 
به همان شيوه قديم اعمال مي شود مگر اينكه مجلس 
شوراي اسالمي از حق وتوي خود استفاده كند و نظر 
ديگري بدهد چراكه قانون اساسي دست مجلس را 

براي اصالح امور مالياتي كاماًل باز گذاشته است.« 
    غربي ها درباره ماليات شوخي ندارند

با نگاهي به نظام مالياتي كشورهاي غربي  مشاهده 
مي ش��ود كه دولت هاي غرب��ي كمترين انعطافي 
درباره اخذ ماليات از شهروندانشان نشان نمي دهند 
و به اصطالح در اين باره با كس��ي شوخي ندارند، 
براي مثال ژرار دپارديو فوق ستاره سينماي فرانسه 
سال هاست به دليل پرداخت نكردن ماليات ترجيح 
داده تا در فرانس��ه زندگي نكند و در كشور روسيه 
رحل اقامت گزيده اس��ت. معن��اي اين حرف اين 
نيست كه روسيه از وي ماليات نمي گيرد بلكه به 
نسبت رقمي كه فرانسه از شهروندانش ماليات اخذ 
مي كند، كشور روسيه براي ش��هروندان خارجي 
ماليات كمت��ري درياف��ت مي كن��د. در اين باره 
مثال هاي زي��ادي مي توان زد. س��ازمان خدمات 
درآمد داخل��ي امري��كا كه مش��غول جمع آوري 
ماليات در اين كش��ور اس��ت نه تنها هنرمندان را 
از درياف��ت ماليات معاف نمي داند بلكه بس��ياري 
از هنرمندان معروف امريكايي نظير»س��يمونز« 
خواننده امريكايي و »وس��لي اسنايپس« بازيگر و 
رزمي كار مشهور امريكايي به دليل عدم پرداخت 
ماليات يا فرار مالياتي شاهد ضبط شدن دارايي و 

حتي گذراندن حبس در زندان بوده اند. 
     وزير موافق معافيت هاي كيلويي نيست

ديروز معاون حقوقي وزير ارش��اد ضمن تش��ريح 
موض��ع وزارت ارش��اد درب��اره معافي��ت مالياتي 

سلبريتي  ها گفت: حدود 10روز پيش در نامه اي به 
وزير صنعت و معدن خواستار برگزاري جلسه اي با 
سازمان امور مالياتي شديم؛ نامه  ای كه وزير در آن 
خواستار اخذ ماليات از هنرمندان با درآمد باال شده 
است. در اين جلسه قطعاً درباره عدم معافيت مالياتي 
سلبريتي ها با درآمدهاي باال صحبت خواهيم كرد. 
موضع وزير ارش��اد هم اين اس��ت ك��ه بازيگران و 
خوانندگان با درآمد باال از معافيت بهره مند نشوند. 
در نظر داريم كه به يك بررسي بپردازيم و بگوييم 
كساني كه در سال از سقف مشخصي بيشتر درآمد 

دارند ، از اين معافيت بهره مند نمي شوند . 
    صداي منيژه حكمت هم درآمد 

درباره معافيت مالياتي س��لبريتي ها روز گذش��ته 
منيژه حكمت فيلمساز حامي دولت بنفش خطاب 
به نوبخت عنوان كرد: »بخشودن ماليات هنرمندان 
اگر باج انتخاباتی به يكی از گروه های مرجع جامعه 
نباشد مسلماً نشانه س��ردرگمی و عدم شناخت از 
هدف و كاركرد ماليات است و اعالم آن در اين زمان 
و در اين شرايط وخيم اقتصادی نهايت بدسليقگی 
است. ظاهراً جناب نوبخت مثل بقيه همفكرانشان در 
دولت وقت حوصله فكر كردن به عواقب راه حل های 
خلق الساعه و نبوغ آميزش��ان را ندارند و ساده ترين 
راه را برگزيده اند، يعنی يك كاسه كردن درآمدهای 
به ش��دت ناهمگون و حكم واحد بر آنان راندن، در 
حالي كه ناگفته پيداس��ت اينچنين بذل و بخشش 
در ش��رايط امروز ما نتيجه ای جز افزايش ش��كاف 
طبقاتی و فقير تر شدن اقشار كم درآمد عرصه هنر 
ندارد و س��ود هنگفتش مس��تقيماً به جيب همان 
صاحبان دس��تمزدهای ميلياردی و س��رمايه های 
ناسالم موجود در اين حوزه خواهد رفت. بعيد مي دانم 
درك اين موضوع نياز به هوش زيادی داش��ته باشد 
مگر آنكه نيت ديگری پشت ماجرا باشد كه قرار است 
هنرمندان وجه المصالحه آن قرار گيرند. آقای نوبخت 
همه ما ش��رايط س��ختی را مي گذرانيم آن را با اين 
تصميم های ناپخته دشوارتر نكنيد، مثل همه ممالك 
دنيا مالياتتان را درست بگيريد و با تدبير به كار زنيد 

البته اگر هنوز تدبيری باقی مانده باشد.«
اما از بين هنرمندان افرادی هم هس��تند كه درباره 
لغو معافيت مالياتی ش��ائبه دارند؛ افرادی كه اتفاقاً 
خودش��ان از درآمدهای باالي��ی برخوردارند برای 
مثال پيام دهكردي، بازيگر پيشكسوت سينما، تئاتر 
و تلويزيون در اين باره به فارس می گويد: »اگر قرار 
باشد معافيت مالياتي ما حذف شود، من به شخصه 
قطعاً قيام مي كنم، يعني واقعاً نمي شود در اين زمينه 

سكوت كرد.«
   ماليات دادن بايد به فرهنگ تبديل شود

اما به نظر مي رسد راه حل اساسي درباره معافيت هاي 
مالياتي اين است كه دولت بايد از همه اقشار جامعه 
ماليات بگيرد حتي اگر شده به شكل نمادين و بسيار 
كم تا اوالً فرهنگ ماليات��ي جا بيفتد و ثانياً هر كس 
درآمدش زياد شد دولت نيازي به وضع قوانين تازه 
نداش��ته باش��د و در همان قالب قانون قبلي بتواند 
ماليات درآمدهاي ب��اال را اخذ كن��د. تأكيد دولت 
بر ادام��ه روند معافيت مالياتي س��لبريتي هايي كه 
درآمدهاي نجومي دارند سبب شد تا افكار عمومي 
جامعه به اين باور برس��د كه دولت در پشت پرده با 
اين افراد زدو بندهاي مالي دارد؛ زد و بندي هايي كه 
انگيزه اصلي آن را نيز اهداف سياسي دربرمي گيرد نه 
ارادت به عرصه فرهنگ و هنر. حاال به نظر مي رسد 
دولت بر سر يك دوراهي قرار گرفته است كه بايد بين 

سياست حزبي و منافع ملي يكي را انتخاب كند.

واكنش تند هنرمندان به يك بيانيه فرصت طلبانه و ضدملي  

همهعلیهباجمالیاتیبهسلبریتی

همزمان با روز جهاني معلوالن

آغاز انتشار اينترنتي فيلم ويژه 
نابينايان در پلتفرم »وي اودي«

فيل�م س�ينمايي »مت�ري ش�يش و ني�م« ب�ا هم�كاري »فيليم�و« و 
»س�وينا« ب�راي انتش�ار اينترنت�ي وي�ژه نابيناي�ان توضيح دار ش�د. 
به گزارش »جوان« طي اين همكاري از اين پس فيلم  ها  و سريال  هاي محبوب 
كه تا به حال صوتي نشده است به شكل حرفه  اي و با حضور چهره ها توضيح  دار 

و پخش خواهد شد. 
 فيلم س��ينمايي »متري ش��يش و نيم« به نويس��ندگي و كارگرداني سعيد 
روس��تايي و تهيه كنندگي س��يدجمال س��اداتيان اولين فيلمي است كه با 
همكاري فيليمو و س��وينا با صداي احسان كرمي توضيح دار و همزمان با روز 
جهاني معلوالن در اين سامانه منتشر شده اس��ت. اين فيلم نخستين بار در 
س��ي و هفتمين جش��نواره فيلم فجر روي پرده رفت و برنده سيمرغ بلورين 

بهترين فيلم از نگاه تماشاگران شد. 
سوينا با شعار سينماي ويژه نابينايان، با هدف فراهم آوردن امكان دسترسي 
افراد نابينا و كم بينا به توليدات سينمايي تاسيس شده و در تازه ترين همكاري 
خود با سرويس وي اودي فيليمو، در راه انتشار عمومي فيلم هاي مناسب سازي 

شده براي نابينايان گام برداشته است. 
فيليمو نيز تاكنون با مناسب س��ازي و انتشار فيلم ها و سريال هاي متعددي از 
جمله مانكن، نهنگ آبي، احضار، آينه بغل، به وقت شام و... براي ناشنوايان در 
راستاي مسئوليت اجتماعي اقدام كرده و در آينده نيز مجموعه فيلم هاي ويژه 

گروه نابينايان و ناشنوايان را كامل تر خواهد كرد.

مصطفي محمدي     ديده بان

3رهبر اركستر، 3  اظهارنظر جنجالي به سود مردم
مني��ژه حكم��ت : مث��ل همه 
ممال��ك دني��ا مالياتت��ان را 
درس��ت بگيري��د و ب��ا تدبير 
ب��ه كار زنيد البت��ه اگر هنوز 
تدبي��رى باقى مانده باش��د


