
نقاشی های ناصرالدین شاه 
رونمایی شد

نقاشــی ها و طراحی های ناصرالدین شــاه در 
نمایشگاهی مجازی در کاخ جهانی گلستان رونمایی 
شد. به گزارش ایسنا، ۱۳ اثر انتخابی از طراحی ها و 
نقاشی های ناصرالدین شــاه در حوضخانه میراث 
جهانی گلستان به صورت مجازی به نمایش گذاشته 
شده است. برخی از این آثار برای نخستین بار نمایش 
داده می شود. بیشتر طراحی ها سیاه قلم بوده که در 
میان آن ها، تابلوهای رنگ روغن و آبرنگ هم مشاهده 
می شود. پرتره درباریان، زنان حرمسرا، شکارها و 
طبیعت، از جمله مشــق و طرح های به جامانده از 
ناصرالدین شاه است. ویژگی این تصاویر، سوای هنر و 
استعداد شاه قاجار، حاشیه نگاری و دست خطی است 
که در کنار هر اثر به جا گذاشته و خالصه وضعیتی را 
از شرایط آن طراحی، تاریخ و موقعیت جغرافیای 
آن ثبت کرده است. مثال در حاشیه نقاشی یکی از 
خادمان دربار، به دست خط ناصرالدین شاه نوشته 
شــده که در ۵ دقیقه مشق شده که گویای سرعت 
عمل او در طراحی بوده است. در مجموعه به نمایش 
گذاشته شده، دو تابلو رنگ روغن در سال های پایانی 
زندگی ناصرالدین شاه کشیده شده که یکی از آن ها 
ناتمام مانده و دست نوشته ای روی اثر به این شرح 
مشاهده می شود: »این پرده را در سنه ۱۳۱۳ هجری 
قمری شاه شهید به دست مبارک ساخته و ناتمام 
مانده است.« در همان ســال، ناصرالدین شاه ترور 
شد.   حسین پور، ناظر بر امور موزه های کاخ گلستان 
و کارشناس موزه در شــرحی که از این نمایشگاه 
مجازی داده گفته است: این نمایشگاه بخشی از آثاِر 
باقی مانده از هنرهای  ناصرالدین شاه است. شاه قاجار 
آثار دیگری داشته، همچون مرقعات نقاشی، اشعار و 
یادگاری هایی از سفرهای فرنگ که در مخازن این 
مجموعه نگهداری می شود و پس از کرونا تمام این 

آثار به نمایش گذاشته خواهد شد.

سه روستای ایران در فهرست 
نامزدهای دهکده جهانی گردشگری

در راســتای اجرایی کــردن طــرح ابتکاری 
دهکده های گردشگری سازمان جهانی جهانگردی، 
سه روستا توسط کمیته داخلی معاونت گردشگری 
مطابق با معیارهای اعالم شــده از ســوی سازمان 

جهانی گردشگری انتخاب و معرفی شدند. 
معاون گردشگری وزارت میراث،  صنایع دستی 
و گردشــگری با بیان این مطلب به ایسنا گفت: در 
راستای شعار امسال  سازمان جهانی گردشگری با 
نام گردشگری و توسعه روستایی، طرحی به منظور 
شناســایی و معرفی روســتاهای گردشگرپذیر و 
تشکیل شبکه ای از روستاها در سطح جهان ارائه و ه 
کشورهای عضو ابالغ شد. معیارهای مورد نظر در این 
طرح شامل دارا بودن جاذبه های تاریخی فرهنگی، 
جاذبه های طبیعی، صنایع دستی، محوریت اقتصاد 
روستا بر پایه گردشگری، مشارکت مردم روستا در 
فرایند توسعه و دارا بودن امکانات اولیه برای ورود 
گردشگر است. ولی تیموری افزود: بر همین مبنا 
کمیته ای در معاونت گردشگری تشکیل و بر پایه 
معیارهای اعالم شده و در راستای معرفی روستاهای 
گردشگرپذیر و کمتر شناخته شدۀ کشور، سه روستا 
به نام برندق )استان اردبیل(، خرانق )استان یزد(، 
الرک )استان هرمزگان( برای جمع آوری اطالعات 
انتخاب شدند. طبق برنامه زمان بندی اعالم شده، قرار 
است آذرماه امسال اطالعات ارسالی ارزیابی و نتیجه 

نهایی به کشورهای عضو اعالم شود.
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همایون اسعدیان، کارگردان و 
تهیه کننده سینما، پس از سال ها 
فعالیت در سینما، اکنون بیشتر 
تکیه بر فعالیت های صنفی دارد. او 
هفته گذشته طی دیدار با محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شــورای 
اسالمی درباره مالیات سینماگران 
و هنرمندان صحبت هایی داشت 
که جنجالی شــد. او در این دیدار 
به ایــن موضوع اشــاره کرد که 
سینما مختص به چند سلبریتی 
که با بیت کویــن و دالری قرارداد 
می بندند، نیست و باید نگاه عادالنه 
به سینما و ســینماگران در بحث 
مالیات داشت. به بهانه این دیدار 
و صحبت های ایــن کارگردان و 
تهیه کننــده خبرنــگار ایلنا با 
او گفت وگویی داشــته است که 

می خوانید.
    

 چند روز پیــش در دیدار با  
رئیس مجلس صحبت هایی داشتید 
مبنی بر اینکه تنها تعداد اندکی از 
بازیگرهای سینما هستند که وضع 
مالی خوبی دارند و مابقی، به ویژه با 
وجود شرایط کرونا، آسیب زیادی 
دیده اند؛ قدری بیشتر درباره این 

موضوع توضیح دهید.
 ســینما یک ظاهــر گول زنک و پر 
زرق و بــرق دارد و همــه نگاه ها به آن 
چند بازیگری است که مطرح و احتماال 
سوپراستار هســتند یا چند کارگردان 
یا فیلمبردار مطرح ســینما، اگر ظاهر 
قضیه را نــگاه نکنیم، مابقــی افراد در 
شرایط بسیار بد معیشتی به سر می برند، 
به خصوص در دو ســال گذشته که به 
دلیل کرونا و تعطیلی سالن های سینما 
و افت شدید تولیدات سینمایی، بیکاری 
عظیمی ایجاد شده و واقعا اگر در این دو 
سال پلتفرم ها نبودند و تولیدات شبکه 
خانگی نبود، اوضاع بسیار بدتر می شد. 
االن باالخره تعدادی از دوســتان ما در 

تولید و ساخت سریال ها کار می کنند 
و می توانند ارتــزاق کنند که اگر این ها 
هم نبود ما شرایط بسیار بدی داشتیم. 
بدنه سینما، بدنه انجمن بازیگران، بدنه 
کانون کارگردانان و... در شرایط خوبی 
نیستند، اما متاسفانه همه نگاه ها به آن 
چند نفری اســت که شاید در بازیگرها 
به تعداد انگشــتان دو دست نباشند و 
در کارگردان ها هم شامل ۷ یا ۸ یا نهایتا 
۱۰ نفر هستند که اتفاقا بحث ما درباره 
آن ها نیســت، زیرا آن ها در این شرایط 
اقتصادی باالخره آنقدر بنیه قوی دارند 
که بتوانند از پس مشکالتشان بربیایند. 
معضل ما بدنه ای است که بسیار ضعیف 
است و شاید حتی پس اندازی هم ندارد 
که بتواند این روزها را به راحتی بگذراند. 
دوستان در خانه ســینما طی دو سال 
گذشته خیلی تالش کردند که کمکی به 
آنها بکنند اما این کمک بسیار ناچیز بوده، 
زیرا بنیه خانه سینما بیشتر از این نیست 
که بتواند کمک بیشتری انجام دهد. حال 
اگر ما بیایم و با یک شــرایط کمرشکن 
مالیاتی به این بدنه فشار بیاوریم، قطعا 
شامل آن دوستانی نمی شود که نه فقط 
قراردادهایی می بندند و دستمزدهایشان 
را با بیت کوین دریافت کنند، بلکه حتی 
پیشنهادشان این است که من دستمزدم 
را بــه دالر می گیــرم و آن دالر را هم به 
حســابم در آمریکا واریز کنید! قطعا به 
آن ها فشار نخواهد آمد، آن ها راه های فرار 
مالیاتی را بلدند که می دانند چگونه این 
کار را انجام دهند. این فشار به کسانی وارد 
می شود که مثال بعد از سه سال بیکاری 
مشغول کاری شده اند و حاال بابت آن کار 

باید مالیات سنگینی هم بپردازند.
بحث ما بر سر این موضوع است که 
حرفه سینما، تعریفی دارد که شاید برای 
خیلی از دوستان سازمان امور مالیاتی 
تعریف روشنی نباشد. ما نه حق بیکاری 
داریم و نه حقوق ماهانــه ثابت. من به 
عنوان یک کارگردان ممکن است االن 
یک فیلم بســازم و بعد از آن چهار سال 

نتوانم کار کنم. کانون کارگردانان ۴۰۰ 
نفر عضو دارد، در بهتریــن حالتی که 
در تولیدات سینمایی وجود داشته، ما 
سالی ۷۰ تا ۸۰ اثر تولید کرده ایم، پس 
به هر کارگردانی، هر چهار یا پنج سال 
یک بار شاید نوبت برسد که بتواند فیلمی 
بسازد. کارگردانی هم داریم که دو سال 
یک بار فیلم می سازد، اما اگر دستمزد 
همان کارگردان را هم به شکل ماهانه 
سرشکن کنند، می بینند که در خیلی 
از مواقع از دستمزد یک کارمند متوسط 

هم پایین تر است.
عوامــل دیگــری مثل دســتیار 
کارگردان، برنامه ریز، دستیار فیلم بردار، 
طراح صحنــه و... که دســتمزدهای 
پایین تری می گیرند، شرایط غیرقابل 
تصوری دارند. اینها زمان بیکاری دارند 
و اصال این طور نیست که وقتی یک کار 
تمام می شود، بالفاصله یا یک هفته بعد 
سر کار بعدی بروند. بعضی اوقات پنج 
ماه، شــش ماه و حتی یک سال بیکار 
هستند تا موقعیت دیگری پیش بیاید و 
سر کار دیگری بروند. به زعم من محاسبه 
مالیات آنها بر اســاس دستمزدی که 
می گیرند، محاســبه درستی نیست و 
یک فشار خیلی بدی را به بدنه سینما 

وارد می کند.

  بنابراین به نظر شــما باید 
مالیات حداقلی یا معقول تری برای 

بدنه سینما در نظر گرفته شود؟ 
این حرفه باید در سیستم مالیاتی 
تعریف شود و بر اســاس تعریف حرفه 
و ضریبی که بــرای مشــاغل در نظر 
می گیرند و بررسی اینکه اگر مثال من 
امسال کاری کردم و به عنوان کارگردان 
۲۰۰ میلیون تومان دستمزد گرفتم، 
آیا در سال گذشته هم کار کرده ام یا نه، 
مالیاتش مشخص شود. یعنی باید همه 
اینها لحاظ شود و بر اساس آن برای من 
مالیات تعیین شود. البته درست است 
که ما قانونی داریم که چند سال پیش 
مصوب شده که بر اســاس بند ل ماده 
۱۳۹ تمامی هنرمندان و نشر را از مالیات 
معاف کرده است، ولی عمال برخی افراد 
به این موضوع همیشه معترض بودند و 
می گویند چرا هنرمندان نباید مالیات 
بدهنــد، در حالیکه وضعشــان خوب 
است، اما این وضعشان خوب است از کجا 
می آید؟ از همان تعداد اندک می آید، نه 
از بدنه سینما. بدنه سینما وضعش خوب 
نیست، بدنه سینما حالش خوب نیست، 
اینکه ما ببینیم بازیگری مثال ماشین 
و خانه الکچری دارد یا یک کارگردانی 
مثل آقای فرهادی فیلمش در ســطح 
جهانی اکران می شود و می تواند درآمد 
خوبی داشته باشد، به معنای تمام آن 
۴۰۰ کارگردان عضو کانون کارگردانان 
نیست، اما دوســتان آن ها را می بینند 
و می گویند چرا نباید به سینماگران و 

هنرمندان مالیات تعلق بگیرد؟
  برخی افراد از بیرون به عنوان 
ســرمایه گذار وارد پروژه های 
سینمایی می شوند و می خواهند به 
واسطه حضور در یک کار فرهنگی 
از مالیات ها فرار کنند، همانطور که 
در ورزش هــم چنین اتفاق هایی 
می افتد. آیا این معافیت مالیاتی 
راهی برای سوءاستفاده این افراد 

نیست؟
 این موضوع چــه در ورزش و چه در 
سینما هیچ وقت به صورت فردی صورت 
نگرفته اســت. طبق قانونی که ظاهرا 
وجود داشته موسسات، کارخانجات و 
شرکت ها اگر به میزان معینی در امور 
فرهنگی سرمایه گذاری می کردند، از 
یک معافیت مالیاتی بهره مند می شدند، 
اما در سینما شرکت ها سرمایه گذاری 
نکرده اند، این ســرمایه گذاری ها به 
صورت فــردی بــوده و بابــت این 
سرمایه گذاری که انجام داده اند مثال 

شرکت یا موسســه یا کارخانه شان از 
مالیات معاف نشده است. از طرف دیگر 
بحث مالیات تهیه کنندگان با مالیات 
بدنه ســینما کامال فــرق دارد. یکی از 

دالیلی که می گویم باید مشاغل 
ســینمایی در سیستم 

مالیاتی تعریف شود، 
همین است، زیرا 

همه ما نمی توانیم در یک کاسه باشیم. 
ممکن است برای هر یک از مشاغلمان 
یک نگاه خاص وجود داشته باشد، اگر به 
یک تهیه کننده مثل همایون اسعدیان 
و یک منشی صحنه نگاه مالیاتی یکسان 
داشــته باشــیم، طبیعتا صدمه را آن 

منشی صحنه می خورد نه اسعدیان.
  چطور باید جلو فرار مالیاتی 
بازیگرهــا و کارگردان هایی که 
دستمزدشــان را بــه صورت 
بیت کوین یا دالر دریافت می کنند، 

گرفت؟ 
در این مورد که بازیگری پیشنهاد 
بدهد که دســتمزدش را بــه صورت 
بیت کوین دریافــت کند، من همایون 
اسعدیاِن تهیه کننده را مقصر می دانم 
که ایــن را پذیرفته، نــه آن بازیگری 
که چنین پیشــنهادی داده اســت. 
اگر دوســتان ما چنین پیشنهادی را 
نپذیرند، طبیعتا آن ها هم دیگر چنین 
پیشــنهادهای غیرمعقولی نخواهند 
داد.همانطور که گفتــم تعداد چنین 
افرادی بسیار بسیار اندک است. بیشتر 
بازیگران شــرایط اقتصــادی خوبی 
ندارند. اینکه تعداد اندکی از آنها چنین 
پیشنهادهایی می دهند، پذیرفتنش از 
طرف ما تهیه کنندگان به معنی ترویج 
این کار و در واقع رشد دادن یک سیستم 
معیوب است؛ حال بر فرض این توجیه را 
داشته باشم که کارم نیاز به بازیگر داشت 
و مجبور بودم بپذیرم؛ من این اجبار را به 

شخصه نمی فهمم. 
 به شبکه نمایش خانگی اشاره 
کردید، فکر نمی کنیــد که این 
شــبکه ها موجب بــاال رفتن 

دستمزدها شدند؟ 
طبیعتا وقتی که وی اودی ها شروع 
به کار کردند، این اتفاق افتاده اســت، 
مشــکلی که وجود دارد این است که 
یک  عدم تناسب دستمزد بین عوامل به 
وجود آمده که این  عدم تناسب دستمزد 
بین عوامل پشت صحنه و عوامل مقابل 
دوربین تبعات بسیار بدی دارد که اگه 
الزم باشد من در مصاحبه ای این موارد 
را توضیح می دهم که چه تبعاتی دارد 
و چه بغض و کینــه ای می تواند ایجاد 
کند و چقدر می توانــد برای آینده مان 

خطرناک باشــد و من بیشتر نگران آن 
هستم، نه اینکه فقط یک فرد دستمزد 

زیاد بگیرد یا کم.
 یعنی چه اتفاقی ممکن است 

بیافتد؟ 
 با این تفاوت دســتمزدها ما داریم 
یک شکاف طبقاتی ایجاد می کنیم. در 
واقع وقتی عواملی دارند سر یک پروژه 
با هم کار می کنند و نسبت دستمزدها با 
یکدیگر همخوانی ندارد، عمال و طبیعتا 

نگاه افراد به همدیگر عوض خواهد شد.
 در پایان درباره تغییر دولت و 
نگاهش به سینما چه نظری دارید؟ 
فکر می کنید اوضاع سینما رو به 

بهبود می رود؟ 
به شــخصه اعتقادم بر این است که 
اتفاق عجیبی نخواهــد افتاد. واقعیت 
این است که عرصه هنر عرصه دستور 
و فرمایش نیست. عرصه ای که بگوییم 
باید اینطور بشود یا نباید آنطور بشود، 
نیست. ما طی ۴۰ سال گذشته در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی دولت های 
مختلفی را گذرانده ایم، از نگاه اصولگرایی 
تا اصالح طلبی، همه بوده اند اما سینما و 
هنر مسیر خودش را می رود. آن ها هم 
شاید با این نگاه آمده بودند که به قول 
خودشــان ریل گذاری کنند و تغییر 
مســیر ایجاد کنند، امــا هنر خودش 
ریل گذاری می کند و کسی نمی تواند 
برایش ریل گــذاری کند. این تعابیری 
که هنر باید اینگونه باشد، باید آنگونه 
باشد، ناشــی از تفکر کسانی است که 
اساسا نه تعریفی از هنر و نه تعریفی از 
فرهنگ دارند. برای هنر نمی توان باید 
تعیین کرد، این خود هنر است که بایدها 
را تعیین می کند، ولی عده ای می توانند 
با چنین تفکراتی بیایند و در عمل ببینید 
که هیچ اتفاقــی نمی افتد. در واقع هنر 
جریان سیالی است که نمی توان جلو آن 
را سد کرد، مسیرش را می رود و 
آن ها هستند که در نهایت 
تابع این فضا می شوند 

نه هنر و هنرمندان.

همایون اسعدیان با اشاره به دریافتی های نامتعارف برخی هنرمندان: 

مقصر  قراردادهای بیت کوینی و دالری تهیه کننده است؛ نه بازیگر 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

گردشگری

نشســت نقد و بررســی تئاتر خصوصی در ایران به صورت 
مجازی در هفته پایانی شــهریور ماه برگــزار و  طی آن فعالیت 
تماشاخانه های خصوصی از ســال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ بررسی شد. 
در این نشست شهرو خردمند )کارگردان تئاتر و از بنیان گذاران 
کارگاه نمایش(، مصطفی محمودی )منتقد و مدرس دانشگاه( 
سید حسین رسولی )منتقد و روزنامه نگار(، کهبد تاراج )نویسنده 

و کارگردان(، محمدحسن خدایی )منتقد و کارشناس( و علی 
اکبری )بازیگر و منتقد( در پلتفرم اینســتاگرام درباره تأثیرات 
خصوصی سازی بر تئاتر ایران گفتند. در این جلسه که مدیریت 
آن با سید حسین رســولی بود، کهبد تاراج با اشاره به تاریخچه 
فعالیت سالن های خصوصی و کیفیت پایین کارهای اجرا شده 
در آنها گفت »این سالن ها چیزی برای دفاع ندارند زیرا اگر پول را 
حذف کنیم نمی توانند کاری بکنند. آنها دنبال چهره های سینما 
و پولداران رفتند و کاری ندارند چه کسی در آنجا اجرا می رود پس 
سالن خود را می فروشند و هیچ هویتی هم ندارند.« شهرو خردمند 

در بخش از این گفتگوی مجازی درباره مدیرت خودش در تئاتر 
ایتالیا روایت کرد. او گفت »در آنجا دولت به بیشتر سالن های تئاتر 
سوبسید می دهد؛ ولی سالن ها نمی توانند از هنرمندان پول زیادی 
بگیرند زیرا دولتی ها باید ۲۰ درصد از فروش بلیت را بگیرند ولی 
اگر سالن خصوصی است باید ۳۰ یورو به سالن بدهید. اگر در ایران 

از هنرمندان بیشتر پول می گیرند اشتباه است.«
مصطفی محمودی، با اشاره به اینکه مدیر بخش به عالوه 
فجر جشنواره تئاتر فجر بوده اســت گفت »در آن زمان بیش 
از ۳۰ سالن خصوصی درخواست دادند تا در جشنواره حاضر 

باشند. ما هم ۲۰ فاکتور هنری، بهداشتی، رفاهی و کیفی را در 
نظر گرفتیم؛ ولی هیچ کدام از سالن ها نتوانستند امتیاز الزم 
را کسب کنند. کیفیت ســرویس های بهداشتی، صندلی ها، 
راهروها، اتاق های گریم و تعویض لباس و رژی فاجعه اســت. 
باید این ســالن ها را درجه بندی کیفی بکنند تا اگر کیفیت 
خودشان را ارتقا ندادند تعلیق بشوند.«  محمدحسن خدایی 
با اشاره به اینکه سرمایه داری سخت یا اقتصاد نولیبرال در هر 
کشوری با شکلی متفاوت نمایان می شود، گفت »نباید تئاتر 
خصوصی در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم؛ زیرا این 
سالن ها اشکاالت فراوانی دارند. شکلی از زیبایی شناسی و فرم 
اجرایی را ایجاد کرده اند که من در ســالن های دولتی ندیده 
بودم. در میان آنها کارهای بســیار خوبی هم دیده می شود و 

فضای بازتری دارند.« 

هفته پایانی شهریورماه برگزار شد؛

نشست نقد و بررسی تئاتر خصوصی در ایران 

تئاتر

اینکه بازیگری مثال ماشین 
و خانه الکچری دارد یا 

فیلم کارگردانی مثل آقای 
فرهادی در سطح جهانی 
اکران می شود و می تواند 

درآمد خوبی داشته باشد، 
نشانگر شرایط همه 

اهالی سینما نیست، اما 
دوستان آن ها را می بینند 

و می گویند چرا نباید به 
سینماگران و هنرمندان 

مالیات تعلق بگیرد؟

 در این مورد که بازیگری 
پیشنهاد بدهد که 

دستمزدش را به صورت 
بیت کوین دریافت کند، 

من همایون اسعدیاِن 
تهیه کننده را مقصر 

می دانم که این را پذیرفته، 
نه آن بازیگری که چنین 

پیشنهادی داده است. 
اگر دوستان ما چنین 

پیشنهادی را نپذیرند، 
طبیعتا آن ها هم دیگر 

چنین پیشنهادهای 
غیرمعقولی نخواهند داد
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