گفت و گو

سیاوش طهمورث یک مسابقه تلویزیونی را هدایت میکند

گروه هارد راک روی صحنه تئاتر میرود

خبرآنالین :سیاوش طهمورث مسئولیت هدایت مستند -مسابقه «تماس» را بر عهده دارد که روی آنتن شبکه افق میرود .در حال
حاضر پخش مستند -مسابقه «تماس» به نیمهراه رسیده و تصویربرداری آن همزمان در تهران و مشهد ادامه دارد« .تماس» مستند-
مسابقهای است با موضوعات انسانی و شهری که شرکتکنندگان آن توسط سیاوش طهمورث در چالشهای سختی قرار میگیرند .این
مسابقه که طراح آن صابراهلل دادیان است ،افراد از طبقات اجتماعی مختلف را در طبقه مخالفشان قرار میدهد تا با شرایط و سبکهای
متفاوت زندگی و همچنین مسئولیتهای اجتماعی آشنا شوند .صابر الهدادیان ،مرتضی ملتجی و اشکان ضیایی قسمتهای مختلف این
مستند-مسابقه را کارگردانی میکنند و پخش مستند-مسابقه «تماس» با هدایتگری سیاوش طهمورث به نیمه رسید .مستند-مسابقه
تماس روزهای شنبه و یکشنبه ساعت  ۲۱از شبکه افق سیما پخش میشود.

مهر :گروه هارد راک «کهربا» موسیقی «پناهکاه» به نویسندگی و کارگردانی فرید قادرپناه را هرشب همراه با این نمایش ،روی صحنه
میبرد .گروه هارد راک «کهربا» بعد از موفقیت در بندبازی ،در اولین تجربه تئاتری خود موسیقی «پناهکاه» به نویسندگی و کارگردانی
فرید قادرپناه را هرشب همراه با بازیگران نمایش ،روی صحنه اجرا میکند .گروه «کهربا» با سبک هارد رام که سال  ۹۷تأسیس شده
سال  ۱۴۰۰در برنامه بندبازی شــرکت کرد و از بین  ۱۱۰۰گروه جزو  ۱۶گروه برتر این برنامه شد .آرین طهماسبی (خواننده و گیتار
ریتم) ،سینا بلبلی (گیتار ریتم) ،خشایار زارعی (گیتار بیس) ،امیر عزیزی (نوازنده پیانو و سینتی سایزر) ،سینا طرحساز (درامز) اعضای
این گروه هستند .حسین امیدی ،آیدین بهاری ،مینا زرنانی ،میالد معیری ،آذین نظری ،میثم نوروزی ،مهدی یگانه در این نمایش ایفای
نقش میکنند.

خبرویژه
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عضو هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران:
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معافیتمالیاتیشاملکتابفروشیهایکهفقطکتابمیفروشند

به گفته عضــو هیات مدیــره اتحادیه
ناشــران و کتا بفروشــان تهــران،
کتابفروشانی که فقط کتاب بفروشند
از پرداخت مالیات معاف هستند ،اما به
این دلیل که حدود  ۶۰۰کتابفروشی
در ایران بدون مجوز فعالیت میکنند،
مجبور به پرداخت مالیات هستند.
سیدرفیعاحمد جواهری درباره اقداماتی
که توسط اتحادیه ناشران و کتابفروشان
تهران برای معافیت از پرداخت مالیات
کتابفروشــان انجام شدهاست ،اظهار
داشت :کتابفروشیهایی که فقط کتاب
میفروشــند و جواز کســب از اتحادیه
ناشران و کتابفروشان دریافت کردهاند،
میتوانند از این امکان استفاده کنند.
عضو هیات مدیــره اتحادیه ناشــران
و کتابفروشــان تهــران در خصوص
نحوه محاســبه مالیات کتابفروشانی
کــه لوازمالتحریر و دیگــر کاالها را در
کتابفروشــی به فروش میرســانند،
توضیح داد :این گروه میتوانند با ممیز
مالیاتی وارد بحث و گفتوگو شوند و به
او درباره معاف بودن بخش فروش کتاب
توضیح دهند تــا در صورت قبول ممیز
مالیاتــی ،فقط بــرای بخشهای دیگر
فروشگاه مالیات پرداخت کنند.
حدود  ۶۰۰کتابفروشی در
ایران عضو اتحادیه هستند
جواهــری بــا تاکید بــر اینکه

بسیاری از کتابفروشیها در ایران عضو
اتحادیه ناشران و کتابفروشان نیستند،
افزود :به همین دلیل این کتابفروشیها
مجبور بــه پرداخت مالیات هســتند.
حدود  ۶۰۰کتابفروشی در ایران عضو
اتحادیه هستند ،این در حالی است که
حدود  ۱۲۰۰تا  ۱۳۰۰کتابفروشــی
در ایران داریم .یعنــی نزدیک به نصف
کتابفروشــان ایران بــدون مجوز به
فعالیت خود ادامه میدهند.
کتابفروشان عضو اتحادیه
از پرداخت مالیات سال ۱۴۰۰
معاف هستند
او دربــاره چرایــی اینکــه برخــی از
کتابفروشــان بــا وجود تســهیالتی
که بــا عضویــت در اتحادیه ناشــران
و کتا بفروشــان میتواننــد از آن
اســتفاده کنند ،عضو اتحادیه ناشران و
کتابفروشان بیان کرد :اینکه چرا عضو
نشدند به هر فرد بستگی دارد اما قانون بر
این اساس است که کتابفروشان باید
از اتحادیه ناشران و کتابفروشان جواز
بگیرند .نه تنها کتابفــروش بلکه هر
شغلی برای فعالیت اقتصادی باید جواز
داشتهباشد .به گفته جواهری ،اتحادیه
ناشران و کتابفروشــان میتواند مانع
ادامه فعالیت کتابفروشــیهای بدون
مجوز شود ،اما چنین اقدام نخواهند کرد،
زیرا ویترین کتابفروشــیها در تعداد

تفاوتی ندارد که کتابفروش
جواز کسب خود را از کدام اتحادیه
دریافت کردهباشد ،در هر صورت
اگر جواز خود را از اتحادیه مورد
نظر دریافت کردهباشند ،از
پرداخت مالیات معاف
خواهند بود

کم اســت و اتحادیه مانــع فعالت باقی
کتابفروشان نخواهدشد.
عضو هیــات مدیره اتحادیه ناشــران و
کتابفروشــان تهران با اشــاره به بند
ل مــاده  ۱۳۹قانون مالیات مســتقیم
بیان کرد :بر اســاس این بند گروههایی
که فعالیت فرهنگــی میکنند و جواز
کســب از وزارت فرهنــگ و ارشــاد
معــاف

دارنــد ،از پرداخــت مالیــات
هستند.
به گفته جواهری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با اتحادیه ناشران و کتابفروشان

عکس  :ایرنا

یک روز قبلتر وزیر ارشــاد صریح و صحیح
گفت که با ســیاهنمایی بعضی سلبریتیها
در جریــان جشــنوارههای خارجی برخورد
میشود.
محمد مهدی اســماعیلی گفت :هر کس از
قوانین و هنجارهای قانونی کشور عدول کند
حتماً قوانین تنبیهی برای او اعمال میشود .به
گفته او هر کس از قوانین و هنجارهای قانونی
کشــور عدول کند و آن را نقــض کند حتماً
قوانین تنبیهی برای او اعمال میشود که در
مورد سیاهنمایی بعضی سلبریتیها در جریان
جشــنوارههای خارجی هم از همین سنت
استفاده شده است .حاال یک روز بعد در صبح
روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیات دولت،
در جمع خبرنگاران وزیر در پاسخ به پرسشی
در خصوص توقیف رســمی فیلم «برادران
لیال» و برخی از اخبار منتشــر شده مبنی بر
ممنوع الکار شدن برخی بازیگران این فیلم،
اظهار کرد :من در همین حیاط دولت چندی
پیش اعالم کردم که ما در مورد این فیلم طبق
قانون عمل میکنیم .قانــون در این زمینه
مشخص بود .دوستان ما در سازمان سینمایی
بررسیهای کامل انجام دادند .اصرار من این
بود که مر قانون رعایت شو دو بررسیهای الزم
صورت بگیرد و این اعــام نظر نیز مبتنی بر
این بررسیها بوده اســت .وی افزود :در واقع
مجموعه افرادی که در این ارتباط تصمیمگیر
بودند متفقالقول بودند که این تخلف صورت
گرفته است.

فرهنگوهنر
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تفاهم نامــهای امضا کردهاســت که بر
اســاس آن جواز کتابفروشیهایی که
توسط اتحادیه ناشران و کتابفروشان
اعطا میشــود ،به این منزله اســت که
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آن جواز
را صادر کردهاست ،کتابفروشان عضو
اتحادیه بــرای معافیت مالیاتی ســال
 ۱۴۰۰هم میتواننــد از این تفاهمنامه
استفاده کنند.
معافیت مالیاتی شــامل
کتابفروشــیهای که فقط
کتاب میفروشند

مدیر انتشارات ابوعطا با اشاره به اینکه در
شهرهای غیر از تهران و قم کتابفروشان
مجوز فعالیت خــود را از اتحادیههای
مختلفی مانند اتحادیه فروشــندگان
لوازمالتحریــر ،اتحادیــه عکاســان و
کتابفروشــان و ...دریافــت میکنند،
ادامه داد :تفاوتی ندارد که کتابفروش
جواز کســب خود را از کــدام اتحادیه
دریافت کردهباشــد ،در هر صورت اگر
جواز خود را از اتحادیه مورد نظر دریافت
کردهباشــند ،از پرداخت مالیات معاف
خواهند بود.

مدیرعامل شرکت پخش نمایشگستران:

«چپ ،راست» مشکل ندارد مجوز
صادر نمیشود!

ایسنا :امیرحسین حیدری اعالم کرد آمادگی
اکران فیلم «چپ ،راست» را دارد و سینماداران
نیز عالقه دارند تا این فیلم اکران شود و منتظرند تا
سازمان سینمایی مجوز اکران فیلم را صادر کند.
امیرحسین حیدری ،مدیرعامل شرکت پخش
نمایشگســتران درباره آخریــن وضعیت فیلم
«چپ ،راست» گفت :گفتوگوهای خوبی بین
ســازندگان فیلم و وزارت ارشاد صورت گرفته و
امیدواریم با تعامالت انجام شــده پروانه نمایش
صادر و این فیلم اکران شود .براساس بررسیهایی
که انجام دادیم قطعاً اگر این فیلم اکران شــود
میتواند بخشــی ازمخاطبان را به ســالنهای
سینما بیاورد و ما شــاهد رونق سینماها باشیم.
این تهیهکننده سینما با اشــاره به اجرای طرح
بلیت شــناور در برخی ســالنهای سینما بیان
کرد :اجرای چنین طرحی فینفسه خوب است
اما نباید فراموش کنیم که چرخه اکران سه ضلع
تهیهکننده ،پخشکننده و ســینمادار را شامل
میشود وهرتصمیم و اتفافی در نمایش فیلمها
باید بصورت قانونی و با رضایت هر سه طرف در
نشستهای صنفی عملی شود و حتی میتوان
عالوه بر شــناور بودن قیمت بلیت سانسهای
ســینما ،قیمت محل نشستن تماشــاگران نیز
مانند کنسرتها شناور باشد .اگر چنین طرحی
قرار است بصورت گسترده اجرا شود باید تبدیل
به قانون شــود و آییننامه اکران نیز تغییر کند
و تکلیف مســائل مختلف حوزه اکران مشخص
شــود و همه ســینماداران ،پخشکنندگان و
تهیهکنندگان در کل کشور بتوانند از این فرصت
استفاده کنند .حیدری با اشــاره به اینکه حال
سینما این روزها خوب نیست ،افزود :اینکه گفته
شود به دلیل قیمت باالی بلیت استقبال خوبی
از سینما نمیشــود حرف کام ً
ال دقیقی نیست.
گروهی آگاهانه به دنبال این هستند که سینما
را از سبد خانوادهها حذف کنند و مردم سینما را
فراموش کنند .او با انتقاد از رفتار تلویزیون دربرابر
فیلمهای ســینمایی گفت :موضع صداوسیما با
فیلمهایسینماییمشخصنیستومعلومنیست
به تبلیغات فیلمها به عنوان تبلیغ فرهنگی نگاه
میکند یا تجاری .صداوسیما از بودجه عمومی
اســتفاده میکند یعنی از پول تکتک ما برای
صداوسیما هزینه میشود ،پس باید همه بتوانیم
از خدمات صداوسیما استفاده کنیم ،اما متاسفانه
برای تلویزیون فقط پول مهم است و بسیاری از
محصوالتی که تبلیغ میکند حتی اثرگذاری و
اصالت آنها ثابت نشده است.

