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اخبار

یک بازیگر زن جای هریسون فورد
را در «ایندیا جونز» میگیرد؟
این احتمال وجود دارد که بازیگر نقش اصلی
فیلم بعدی «ایندیانا جونز» یک بازیگر زن باشد.
به گزارش مهر به نقل از ایندیپندنت ،احتمال
میرود ایندیانا جونز بعدی با نقشآفرینی فیبی
والر بریج در نقش اصلی و به جای هریسون
فورد ساخته شود.
در حالی که هریسون فورد پس از بهبود
جراحتش هفته پیش به صحنه فیلمبرداری
«ایندیانا جونز  »۵بازگشت و کار فیلمبرداری از
سر گرفته شد ،این احتمال میرود که فیبی والر
بریج که در این فیلم به فورد پیوسته ،در فیلم
بعدی جایگزین وی شود.
فورد سالهاست که در نقش یک
باستانشناس ماجراجو به نام دکتر هنری در
مجموعه فیلمهای «ایندیانا جونز» نقشآفرینی
کرده است.
اولین فیلم از این سری در سال  ۱۹۸۱ساخته
شد و جدیدترینش سال  ۲۰۰۸روی پرده
سینماها رفت.
در هر حال گزارش جدید که ابتدا در «میل»
منتشر شده ادعا کرده والر بریج بازیگر سریال
«فلیبگ» جایگزین شخصیت فورد میشود
و پس از آن به جای شخصیت اصلی در این
مجموعه فیلم ظاهر خواهد شد.
هر چند در این گزارش درباره منبع این خبر
صحبتی نشده اما آمده است که کاتلین کندی
در جستجوی تغییری جدی و بزرگ برای فیلم
بعدی است و گفته شده میتواند یک موقعیت
کاری عظیم و نقشی برزگ به فیبی برسد.
«ایندیانا جونز  »۵قرار است جوالی ۲۰۲۲
راهی سینماها شود.

واکسیناسیون تمام عوامل «جیران»
در قزوین انجام شد
فیلمبرداری سریال تاریخی «جیران» به
کارگردانی حسن فتحی این روزها در شهر قزوین
ادامه دارد.
به گزارش ایلنا ،پس از آنکه تمامی عوامل گروه
واکسن کرونا دریافت کردند ادامه تصویربرداری
سریال تاریخی «جیران» در شهر قزوین ادامه
پیدا کرده است.
فیلمبرداری بخشهایی از این سریال پیش از
این در شهرهای خوانسار و گلپایگان انجام شد
و گروه پس از بازگشت به تهران به دلیلعدم
واکسیناسیون ادامه تصویربرداری را متوقف
نمود .سرانجام پس از واکسیناسیون تیم توسط
دانشکده علوم پزشکی قزوین فیلمبردای در این
شهر تاریخی ادامه پیدا کرد.
سریال «جیران» به کارگردانی حسن فتحی
و نویسندگی احسان جوانمرد و حسن فتحی و
تهیهکنندگی اسماعیل عفیفه قرار است سال
 ۱۴۰۰به صورت اختصاصی از فیلیمو پخش شود.

اخبار

آیا وزارت ارشاد میتواند دوباره بر شبکه نمایش خانگی نظارت کند؟

«هیالری سوانک» در یک سریال
خبرنگار میشود
«هیالری سوانک» ،هنرپیشه آمریکایی به
عنوان بازیگر و تهیهکننده در یک سریال درام
برای «ا بی سی» حضور خواهد داشت.
به گزارش ایسنا و به نقل از ددالین« ،هیالری
سوانک» در سریال جدید «ای بی سی» که
کارگردانی آن را «تام مککارتی» برعهده خواهد
داشت به عنوان تهیهکننده اجرایی و هنرپیشه
حاضر میشود.
«سوانک» در این سریال نقش روزنامهنگاری
را ایفا خواهد کرد که پس از یک خطای کاری
برای آغازی دوباره به آالسکا نقل مکان میکند و
با پیوستن به یک روزنامه به دنبال دستیابی به
رستگاری هم در زندگی شخصی و هم در شغل
خود است.
این پروژه نخستین حضور «سوانک» در
سریالهای «ای بی سی» نخواهد بود .او پیش از
این در مجموعه «کمپ وایلدر» ظاهر شده بود.
«مک کارتی» عالوه بر کارگردانی این سریال
که هنوز عنوانی برای آن انتخاب نشده است،
نویسندگی فیلمنامه را نیز برعهده خواهد داشت
و یکی دیگر از تهیهکنندگان اجرایی این پروژه نیز
به شمار میرود.
«مککارتی» سه نامزدی برای جوایز اسکار
و برنده یک جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیر
اقتباسی برای «اسپاتالیت» را در کارنامه دارد .او
همچنین برای فیلمنامه غیراقتباسی «باال» نامزد
دریافت جایزه اسکار شده بود .از فعالیتهای
تلویزیونی «مککارتی» به ساخت مینیسریال
«بلندترین صدا» میتوان اشاره کرد.

فرهنگوهنر
آغاز واکسیناسیون هنرمندان
در خانه موسیقی

گره کور شبکه نمایش خانگی

آن زمان که نمایش خانگی کارش را آغاز کرد کسی
فکرش را هم نمیکرد روزی این بستر محلی شود برای
جدال طوالنی دو نهاد برای نظارت کردن بر آن .هیچ
کس تصور نمیکرد روزی برسد که شبکه نمایش
خانگی رقیبی برای صدا و سیما شود و گاهی حتی گوی
رقابت را نیز از این سازمان عریض و طویل بدزدد .اما
با در پیش گرفتن سیاستهای عجیب در صدا و سیما
و افزایش ممیزیهای سلیقهای بسیاری از کسانی که
روزی در این سازمان برنامهسازی میکردند تصمیم
گرفتند که از آن کوچ کنند و در فضایی بازتر کارشان
را پی بگیرند.
اما تاریخچه دعوا بر سر نظارت بر شبکه نمایش
خانگی شاید به زمانی برگردد که شبکه نمایش خانگی
توانست کمکم از برنامههای صدا و سیما پیشی بگیرد.
از تاریخ  1379/7/10که شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴
و  ۱۷۵قانون اساسی ،تاکید کرد که «صوت و تصویر
فراگیر» در قلمرو مدیریت سازمان صداوسیما تعریف
میشود و ناظر و قانونگذار آن این سازمان است .از
زمانی که شبکه نمایش خانگی در برابر صدا و سیما قد
علم کرد و بسیاری از تهیهکنندگان و کارگردانهایی که
دیگر نمیتوانستند با قواعد گاه سلیقهای صدا و سیما
کنار بیایند به سوی این بخش آمدند ،صدا و سیما
تالش کرد تا اعطای مجوز در این بخش را هم به دست
بیاورد تا به نوعی رقیب خود را با این ترفند حذف کند.
تقریبا اوایل تابستان گذشته بود که اعالم شد سازمان
سینمایی تا اطالع ثانوی برای جلوگیری از سریالسوزی
قرار نیست مجوز جدیدی برای سریالسازی صادر کند
اما خبرها از شدت گرفتن اختالفات بین صدا و سیما
و وزارت ارشاد بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی
حکایت داشتند.
اواخر همان تابستان اما موضوع جدیتر شد،
شایعاتی در خصوص ورود مجلس به این داستان
شنیده میشد اما حجتاالسالم حسین میرزایی ،عضو
کمیسیون فرهنگی مجلس ،این موضوع را تکذیب کرد
درباره اینکه گفته میشد نمایندگان مجلس طرحی
ارائه دادهاند برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش
خانگی و  VODو احتمال واگذاری شبکه نمایش
خانگی به صدا و سیما گفت :تا به امروز طرحی در
این خصوص به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع داده
نشده است بنابراین مباحثی که در این خصوص گفته
میشود ،صرفا گمانهزنی است.
وی افزود :اینکه این موضوع به چه میزان صحیح
است یا خیر بحث دیگری است .اصال گاهی اوقات
برخی موارد صرفا مسئلهسازی نادرست است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد :امر
واگذاری شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما یا اینکه
این شبکه در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
باشد ،هنوز مورد بررسی کمیسیون فرهنگی قرار نگرفته
است ،در صورتی که قرار باشد این موضوع بررسی شود
از صدا و سیما ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مرکز
پژوهشهای مجلس و از کمیسیون فرهنگی کارشناسان

گروه فرهنگ و هنر – دعوا و کشمکش بین ساترا و وزارت ارشاد داستان امروز و دیروز نیست .در نهایت پیروز این مناقشه ساترا بود و دیگر وزارت ارشاد
نقشی در نظارت بر شبکه نمایش خانگی ندارد .اما از زمانی که زمام امور به دست ساترا افتاده ،روزی نیست که صدای کارگردان ،تهیهکننده یا بازیگر یک
اثر بلند نشود و از میزان ممیزیهای سلیقهای شکایت نکند .حاال برخی هنرمندان امیدوارند بار دیگر وزارت ارشاد بتواند به موضوع نظارت به شبکه نمایش
خانگی وارد شود.

اسعدیان :االن
معلوم نیست ما
با چه سیستمی
کار میکنیم و در
چهمکانیسمی
کار خود را پیش
میبریم ،این
آشفتگی به وجود
آمده به صالح
هیچ گروهی
نیست
و نمایندگانی این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار
خواهند داد و ضمن در نظر گرفتن نکات مثبت و منفی
امر تصمیمی منصفانه و عادالنه اتخاذ خواهد شد.
اما در این میان برخی برنامهها در شبکه نمایش
خانگی مجوز نمیگرفتند و شایعات از تاثیرگذاری صدا و
سیما در خصوص عدم دریافت مجوز سخن میگفتند.
سرانجام  24اسفند سال  ،99نمایندگان مجلس در
مصوبهای سازمان صداوسیما را موظف کردند بر تمام
مراحل تولید آثار حرفهای در فضای مجازی نظارت کند و
ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه
جلوگیری به عمل آورد .در این مصوبه مسئولیت صدور
مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت
بر آن ،منحصرا ًبر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و
تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است.
تا پیش از تسلط کامل ساترا بر شبکه نمایش خانگی،
کمتر شاهد توقیف سریالها یا ممیزیهای عجیب و
غریب بودیم اما از زمانی که دست وزارت ارشاد به طور
کامل از شبکه نمایش خانگی کوتاه شد ،هر روز یا خبر
توقیف یک سریال به گوش میرسد یا عوامل تولیدات
این بستر از حجم باالی ممیزیهای سلیقهای شکایت
میکنند .در این بین برخی هنرمندان خواستار بازگشت
وزارت ارشاد به موضوع نظارت بر این بستر شدند
اما همچنان راه به جایی نبردند .همایون اسعدیان،

کارگردان شناختهشده ،در این باره میگوید :در دو
سال گذشته بخشی از اهالی حرفهای سینما با تولیدات
 vodتوانستند معیشت خود را بگذرانند .تقاضای ما
از مجلس و دولت این است که شرایط را برای رشد
پلتفرمها و تولیدات تصویری در آنجا تسهیل و امکانی
را فراهم کنند تا بخش بیشتری از اعضای سینما توانند
در اینجا مشغول کار شوند ،چون تولیدات سینمایی
به شدت پایین آمده ،سینماها نیمه تعطیل هستند و
اگر خدای ناکرده این فضا هم دچار خدشه شود اوضاع
اقتصادی کمرشکن به گروه بیشتری سرایت خواهد کرد.
اسعدیان درباره ماجرای اختالف بین صدا و سیما و
ارشاد بر سر مدیریت و نظارت تولیدات شبکه نمایش
خانگی و vodها و اینکه مشخص نیست روند قانونی
برای دخالت ساترا به چه شکل انجام شده است ،گفت:
ی است که با آن مواجهیم و به
موضوع ،نوعی بالتکلیف 
معضلی تبدیل شده است .در حال حاضر وزارت ارشاد
همچنان مجوز ساخت سریالها را برای شبکه نمایش
خانگی و vodها صادر میکند و از آن طرف تشکیالت
ساترا میگوید او باید مجوز بدهد؛ یعنی وضعیت به
گونهای شده که مثال من قبل از عید نوروز از ارشاد
مجوز گرفتهام و بعد از چند ماه ساترا میگوید آن را
قبول ندارد .برای من به شخصه خیلی مهم نیست که
چه کسی قرار است این وظیفه را برعهده داشته باشد

مهم این است که بدانیم طرف حساب ما کیست .االن
معلوم نیست ما با چه سیستمی کار میکنیم و در چه
مکانیسمی کار خود را پیش میبریم .این آشفتگی به
وجود آمده به صالح هیچ گروهی نیست.
او اضافه کرد :یک نکته مهم در اینجاست که روند
قانونی این واگذاری نظارت یا صدور مجوز هم مسئله
دارد .وزارت ارشاد هنوز مجوز تولید سریال شبکه
نمایش خانگی صادر میکند چون معتقد است کار
قانونی انجام میدهد و به همین دلیل اگر قرار است
بر عهده ساترا باشد باید روند قانونی آن طی شود .االن
سردرگمی زیادی وجود دارد ضمن اینکه نمیدانم آیا در
دولت جدید ممکن است تغییرات دیگری به وجود آید و
مثال ًساترا به وزارت ارشاد سپرده شود یا خیر.
اسعدیان درباره این موضوعات در دیداری که چند
روز پیش محمدباقر قالیباف با جمعی از هنرمندان
داشت ،این موضوعها را مطرح کرد و حاال امیدوار است
این گره به دست مجلس باز شود.
حاال با توجه به همسو بودن ،دولت ،مجلس و صدا
و سیما به نظر میرسد ممکن است باز هم راهی برای
بازگشت وزارت ارشاد به گوی رقابت بر سر نظارت بر
شبکه نمایش خانگی باشد اما پرسش این است که آیا
این اتفاق ،با توجه به رویکرد وزیر جدید ،تفاوتی به
حال هنرمندان خواهد کرد؟

سرانجام پس از انجام پیگیری های صورت گرفته
مبنی بر انجام واکسیناسیون هنرمندان در برخی
مراکز صنفی با هدف تسهیل و تسریع این روند،
واکسیناسیون هنرمندان موسیقی در محل خانه
موسیقی آغاز میشود.
فاضل جمشیدی ،خواننده و فعال اجتماعی،
در گفتوگویی با ایسنا ،این خبر را اعالم و در
این زمینه عنوان میکند« :روز  ۲۲شهریور ماه
با حضور نماینده تاماالختیار وزارت بهداشت در
محل ساختمان اصلی خانه موسیقی ،مقرر شد به
سرعت ستادی به نام «آیدین الفت» در این محل
و چند ستاد و بیمارستان دیگر ایجاد شود و تمام
هنرمندان موسیقی اعم از اعضای خانه موسیقی یا
آنهایی که عضو نیستند واکسینه شوند».
این هنرمند که از ابتدا پیگیر اجرایی شدن این
طرح بود ،تاکید میکند« :متناسب با متن دستور
وزیر پیشین بهداشت ،مقرر شد به تشخیص
مسئوالن خانه موسیقی هنرمندان غیرعضو این
نهاد هم به تایید مدیر این «خانه» و البته در هر
سنی فقط به صرف اینکه فعال موسیقی باشند،
واکسینه شوند».
با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون در ایران
همواره این سوال مطرح بود که چرا در واکسینه
کردن هنرمندان تعلل میشود؛ گرچه که یکی از
آخرین سخنان در این زمینه ،از وزیر جدید فرهنگ
و ارشاد اسالمی بوده است که وعده واکسیناسیون
گسترده هنرمندان را در تلویزیون مطرح کرد.
همچنین وزیر پیشین بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی نیز در نامهای بر واکسینه شدن هنرمندان
عضو صندوق اعتباری هنر تأکید کرده بود.
فاضل جمشیدی ،معاون اسبق «خانه موسیقی»
حاال با اعالم تصویب طرح واکسیناسیون هنرمندان
موسیقی در خانه موسیقی ،توضیحاتی را درباره
روند پیگیری این مهم ارائه داده و میگوید :پس
از هماهنگی سه جانبه بین خانه موسیقی ،معاونت
بیماریهای واگیر و معاون پیشین خانه موسیقی
و البته به دلیل تغییر جهت و تغییر روش و توقف
بیدلیل و ابهامبرانگیز این مهم توسط «مدیرعامل
سابق صندوق و اعتباری هنر» ،پیگیری مکاتبه به
نام «خانه موسیقی» سرعت گرفت و خوشبختانه
روز دوشنبه با حضور نماینده تاماالختیار وزارت
بهداشت در محل ساختمان اصلی خانه موسیقی
واقع در خیابان فاطمی مقرر شده به سرعت
ستادی به نام «آیدین الفت» در این محل و چند
ستاد و بیمارستان مورد نظر طرفین ایجاد و تمام
هنرمندان موسیقی اعم از عضو یا غیرعضو خانه
موسیقی فارغ از میزان حق عضویتهای پرداخت
شده و یا پرداخت نشده شان واکسینه شوند.

«ایستوود» در جشنواره ورشو

انتقاد از فرآیند فروش ساز در ایران
یک آهنگساز و مدرس شناخته شده حوزه موسیقی با اشاره به شرایط این سالهای آموزش موسیقی در
کشورمان از به روز بودن دانش و آگاهی معلمان این حوزه سخن گفت.
رامین بهنا ،آهنگساز و مدرس حوزه موسیقی ،در گفتوگو با مهر درباره فعالیت آموزشگاههای موسیقی
گفت :استادان باید پشتکار و تالش را به هنرجویان آموزش دهند نه اینکه آنها را دلزده کنند .معلم باید
نقاط قوت و ضعف هر هنرجو را بشناسد و براساس آن پیش رود .در آموزش راه نشان دادن به هنرجو
اهمیت ویژهای دارد.
این نوازنده پیانو درباره وضعیت آموزش ساز پیانو گفت :در حال حاضر نسبت به سالهای اخیر تهیه ساز
پیانو برای هنرجویان واقعا ًسخت شده است زیرا هزینه ساز از سه سال پیش تا امروز بیست برابر شده است
یعنی پیانویی را که یک هنرجو  ۱۲میلیون تومان میخرید االن مجبور است برای همان ساز  ۲۰۰میلیون تومان
بپردازد .هزینه سازها واقعا ً نجومی و عجیب و غریب شده است .این در حالی است بسیاری از این سازها
قبال ًوارد شده ولی نمیدانم چرا از یک هنرمند این هزینههای کمر شکن را دریافت میکنند .این آهنگساز با

مدیر عامل خانه هنرمندان ایران:

اشاره به بخش دیگر سیر غلط سیستم آموزش موسیقی در کشور اظهار کرد :متاسفانه بسیاری از کسانی که
تدریس میکنند واقعا ًمعلم نیستند کما اینکه سیستم آموزشی ما هم بسیار قدیمی و ضعیف است .به عنوان
مثال در همین آموزش و پرورش که رشته موسیقی را تدریس میکنند ،بسیاری از دروس مدارس به روز
نشده و اساتید از سیستم آموزش قدیمی استفاده میکنند در صورتی که وقت آن رسیده است که از متدهای
جدید استفاده کنند .متاسفانه در این چارچوب درصد کمی از معلمان از متد به روز استفاده میکنند و این
وظیفه معلم است که در ابتدا خودش از نظر سیستم آموزشی به روز شود و بعد به هنرجویان آموزش دهد.
بهنا افزود :بسیاری از اساتید هزینههای باالیی را برای آموزش دریافت میکنند که در شرایط بد اقتصادی
امروز خانوادهها نمیتوانند این هزینهها را پرداخت کنند در نتیجه مجبور میشوند از آوردن بچههای خود به
کالسهای آموزشی صرف نظر کنند .هنرجویان امروزی واقعا ًباهوش هستند و عجله دارند که در موسیقی
پیشرفت کنند ولی زمانی که با یک سیستم کند مواجه میشوند واقعا ًدلسرد و سرخورده میشوند و به همین
دلیل ما بسیاری از هنرجویان با استعداد را از دست میدهیم زیرا نمیتوانیم درست به آنها آموزش دهیم.

وضع بودجه خانه هنرمندان خوب نیست

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با بیان اینکه در سال جاری هنوز هیچ
کمکی از طرف وزارت ارشاد و شهرداری تهران به این مجموعه انجام
نشده ،میگوید :این روند طبیعی است چون در هر دو بخش با تغییر
و تحول روبهرو بودهایم.

مجید رجبی معمار در گفتوگو با ایسنا ادامه میدهد :وضعیت
بودجه خانه هنرمندان امسال هم همچون سال گذشته نامساعد است و
از این نظر با تنگناهای بسیاری رو به رو هستیم ولی منتظریم تا مدیران
جدید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداری مستقر شوند تا
بتوانیم مذاکرات جدیتری درباره کمکهای مالی به خانه هنرمندان و
انجمنهای هنری انجام بدهیم.
او با ابراز تاسف از شرایط معیشتی بخش بزرگی از جامعه هنری در
دوران دشوار کرونا اضافه میکند :از پیگیری وزیر ارشاد برای کمک به
هنرمندان استقبال میکنیم و امیدواریم بزودی کمکهایی به جامعه
هنری و دارندگان هنر کارت انجام بشود که ظاهرا مصوبه دولت
هم در این زمینه آمده است .به هر حال همه میدانیم در وضعیت
فعلی ،شرایط اقتصادی بسیاری از هنرمندان مساعد نیست و مجموعه
کمکهایی که سال گذشته انجام شد ،مبالغ ناچیزی بود .به همین
دلیل امیدواریم مساعدت دولت هرچه زودتر عملیاتی شود.
رجبی معمار در ادامه با بیان اینکه همچنان تعطیلی فعالیتهای

حضوری خانه هنرمندان شامل اجرای نمایشها و برپایی نمایشگاهها
ادامه دارد ،از استقبال مخاطبان از برنامههای این مجموعه که به
صورت الیو در فضای مجازی انجام میشود ،ابراز خوشنودی می کند
و میگوید :خوشبختانه این بخش از فعالیتهای ما با استقبال خوبی
رو به رو شده است و همچنان روزی دو الیو داریم .ضمن اینکه این
برنامهها به فاصله کوتاهی به صورت  IGTVهم در دسترس است تا
کسانی که موفق نشدهاند از پخش زنده آنها استفاه کنند ،با فاصله
زمانی کوتاهی ،بتوانند از این برنامهها دیدن کنند.
او اضافه میکند :به هر حال تالش کردیم در این تعطیلی طوالنی
مدت ،خالء برنامههای حضوری را جبران کنیم زیر ا در هر حال شرایط
سختی است  .هرچند که برگزاری نمایشگاه و اجرای نمایشها باید به
صورت زنده باشد و علیرغم اینکه واکسیناسیون روند سریعتری گرفته،
ولی همچنان آمار درگذشتگان روزانه کرونا ،باالست که امیدواریم با
واکسینه شدن بخش بزرگی از جامعه ،فعالیتهای فرهنگی و هنری هم
بتواند از این رکود خارج شود و به توسعه بیشتری دست یابد.

«ایستوود» به کارگردانی علیرضا رسولینژاد
به بخش مسابقه «روح آزاد» ،سی و هفتمین
جشنواره بینالمللی فیلم «ورشو» در کشور لهستان
راه یافت.
به گزارش ایسنا ،سی و هفتمین دوره جشنواره
بینالمللی فیلم «ورشو» به صورت آنالین و فیزیکی
از تاریخ  ۸تا  ۱۷اکتبر  ۱۶( ۲۰۲۱تا  ۲۵مهر ماه)
برگزار خواهد شد و بر اساس اعالم روابط عمومی
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ،مستند
«ایستوود» در بخش «روح آزاد» این رویداد
سینمایی به نمایش گذاشته خواهد شد.
در این بخش فیلمهای مستند و داستانی
خالق ،مستقل و دارای نوآوری باالی  ۶۰دقیقه
از سراسر جهان نمایش داده میشوند و سه داور
از کشورهای لهستان ،جمهوری چک و بالروس
فیلمها را داوری میکنند.
جوایز نتپک (شبکه ارتفای سینمای آسیا
پاسیفیک) و جایزهای از سوی تماشاگران به بهترین
فیلمها در این جشنواره اهدا خواهد شد.
«ایستوود» که پیش از این به بخش مسابقه
هجدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند
کپنهاک راه یافته بود ،داستان فیلمسازی آماتور
است که بعد از دیدن عکس شخصی شبیه
«کلینت ایستوود» در یک روزنامه ،برای پیدا
کردنش راهی سفر میشود .بخش کوتاهی
از این فیلم در تهران و بخش اصلی فیلم
در شهرستان سیرجان و روستاهای اطراف
فیلمبرداری شده است.

در دیدار سینماگران با رئیس مجلس چه گذشت؟

سه ضرب االجل یکماهه قالیباف برای کمک به هنرمندان
روانبخش صادقی با اشاره به دیدار هیات مدیره خانه سینما با محمدباقر قالیباف
تاکید کرد امکان اصالح و بازنویسی قوانین بیمه و مالیات سینماگران وجود دارد.
روانبخش صادقی ،عضو هیئت مدیره خانه سینما ،در گفتوگو با مهر با اشاره
به دیدار اخیر هیئت مدیره خانه سینما با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای
اسالمی در روز یکشنبه  ۲۱شهریور ماه و مصادف با روز ملی سینما گفت :فکر
میکنم این برای اولین بار است که اعضای هیئت مدیره خانه سینما با یکی از
رؤسای مجلس شورای اسالمی به بهانه روز ملی سینما دیدار داشتهاند .البته در
گذشته گاهی به دلیل بحرانهای خانه سینما که با آن مواجه میشد ،جلسات
اضطراری را با کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار میکرد .در جلسه اخیر برخی از
اعضای هیئت مدیره خانه سینما ،رؤسای برخی صنوف و تعدادی از سینماگران
حضور داشتند و سازمان سینمایی هیچ نمایندهای در این جلسه نداشت .این
جلسه نتیجه چندین ماه پیگیری خانه سینما برای دیدار با رئیس مجلس شورای
اسالمی و طرح برخی از موارد درباره سینما بود که در نهایت در روز ملی سینما
این دیدار برگزار شد.
معضل تعریف شغلی برای فعاالن فرهنگ و هنر
این هنرمند با اشاره به اینکه یکی از مواردی که پیش از هر چیز سینمای ایران
در حوزه قانونگذاری به آن نیاز دارد ،مساله بیمه و تعریف شغلی برای فعاالن
حوزه فرهنگ و هنر است ،بیان کرد :بخش اعظم مشکالتی که در حال حاضر در
این حوزه برای هنرمندان وجود دارد ،به دلیل نقص در قوانین است .در واقع در
بخش قوانین مربوط به بیمه و کار در حوزه هنر به خصوص سینما ،مشکل این

است که این قوانین قدیمی است و بسیاری از مشکالت و مسائلی که امروز با آن
مواجه هستیم در آن دیده نشده است .به عنوان مثال در حوزه بیمه به خصوص
در بخش بیمه تأمین اجتماعی (سوبسیدها و بازنشستگی برای هنرمندان) سطح
قوانین در کف قرار دارد به همین دلیل برای قوانین موجود در این زمینه نیازمند
اصالحیه و الیحههای بهروز هستیم که توسط مجلس شورای اسالمی تصویب
شود تا بتوان بر اساس آن شرایط مناسبی را فراهم کرد.
صادقی گفت :مساله دیگری که در این جلسه به آن اشاره شد ،بحث مالیات
هنرمندان بود ،مسألهای که سبب شده است تا سالها درگیر حل این مشکل
باشیم اما به جایی نرسیم .در این زمینه نیز باید توضیح دهم که در گذشته
هنرمندان از پرداخت مالیات معاف بودند ،بعد اعالم کردند معاف به شرط
پرکردن اظهارنامه ،دوباره بعد از مدتها اعالم کردند که هنرمندانی که باالی
 ۲۰۰میلیون تومان درآمد دارند باید مالیات پرداخت کنند .در واقع برای حل این
مشکل نیازمند ایجاد قوانین جدید هستیم .بسیاری از مردم و مدیران دولتی تنها
نوک سینمای ایران که شامل سلبریتی ها است را میبینند اما مساله این است که
قشر اعظم سینما درآمد چندانی ندارند و بیشتر آنها روزمزد هستند و اگر پروژهای
نباشد آنها بی کار شده و با توجه به اینکه حرفه سینما به عنوان شغل در وزارت
کار تعریف نشده است ،این افراد در دورانی که کار نمیکنند مشمول دریافت
بیمه نمیشوند .نکته اینجاست که یک فرد که در حوزه فرهنگ و هنر کار میکند
ممکن است مثال ًبه عنوان کارگردان یک سال فیلم بسازد و  ۳سال هیچ کاری را
جلوی دوربین نبرد ،این نوع از کار در قوانین جاری در وزارت کار تعریف نشده

است و قانون گذاران باید در این زمینه ورود پیدا کنند تا با ایجاد قانون مناسب،
دولت نیز بتواند در این زمینه ورود پیدا کند.
تعیین ضرباالجل در سه محور
وی تاکید کرد :اگر بخواهم در مجموع بگویم که با برگزاری این جلسه به چه
نتایجی دست پیدا کردیم ،این است که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای
اسالمی بعد از شنیدن نظرات سینماگران و مشورت نهایی ۳ ،محور اساسی با
ضرباالجل یک ماهه را در دستور کار قرار داد .بر همین اساس  ۳محور اصالح و
بازنویسی قوانین مالیات برای سینماگران ،بیمه و ایجاد کمیتههای کارشناسی برای
ریل گذاری آینده سینمای ایران در حوزه حمایتی و تسهیالت و تجهیز تکنولوژی
مورد توجه قرار گرفته است.
این عضو هیئت مدیره خانه سینما ادامه داد :به عنوان مثال در این جلسه در
بخش کمیتههای کارشناسی به خصوص در حوزه کاری خودم یعنی انیمیشن
تاکید کردم که تعداد بسیاری از فعاالن حوزه انیمیشن برای پروژههای خارجی کار
میکنند ،اما با توجه به اینکه این همکاریها تبدیل به قانون نشده است ،هیچ
آمار مناسبی از این فعالیتها وجود ندارد و نمیدانیم که این گروه در همکاری
با پروژه خارجی مثال ً تا چه اندازه موفق میشوند دستمزد خود را دریافت کنند.
باید به خاطر داشته باشیم که اگر قوانین مناسبی برای سرمایهگذاری در سینما به
عنوان یک صنعت درآمدزا وجود داشته باشد ،میتوانیم به پای اقتصاد این حوزه
در دنیا برسیم .در این جلسه تاکید کردم که این سرمایه گذاری ها به خصوص در
حوزه انیمیشن میتواند همراه با بازگشت سرمایه باشد ،تولید انیمیشن در حال

حاضر در دنیا براساس آمار اعالم شده در دوره شیوع کرونا ۲ ،برابر گذشته شده
و در همین راستا هنرمندان انیمیشن میتوانند در بازار جهانی ورود پیدا کرده و
بخشی از پروژههای خارجی انیمیشن را برعهده بگیرند .در ادامه نیز تاکید شد که
در صورت برنامهریزی و سرمایه گذاری روی سینما به عنوان یک صنعت و به
خصوص در حوزه انیمیشن میتوان از این طریق درآمدی نزدیک با درآمد نفتی
کشور داشته باشیم.

