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نمایشــگاه هنرهای تجســمی 
با عنــوان »جنگ و صلح« هشــتم و 
نهم دی ماه امســال در موسسه صبا 
وابســته به فرهنگســتان هنر ایران 
برگزار شــد. در این رویداد بزرگ که 
برگزارکننــده و کیوریتــور آن هلیا 
سلمانی بود، حدود 150 اثر از بیش از 
یکصد هنرمند سراسر کشور به نمایش 
گذاشــته شــد و همین کافی بود تا 
نمایشگاه »جنگ و صلح« در فهرست 
بزرگترین نمایشگاه های سال ایران 
جای بگیرد. آنچه که در این نمایشگاه 
بیش از هر چیز به چشم می آمد کثرت 
و تنوع آثــار در حوزه هــای مختلف 
هنرهای تجســمی از جمله نقاشی، 
تصویرسازی، خوشنویسی، عکس، 
مجسمه، کاشــی معرق و نقاشیخط 
بود. همچنین نمایش آثار هنرمندان 
از نســل های مختلف با سبک های 
متفاوت همجوار با آثار اساتید بزرگ 
هنر ایران همچون قباد شــیوا، بهزاد 
شیشــه گران، نصراهلل افجه ای، اکبر 
نیکان پور، آرمان اســتپانیان، نیلوفر 
قادری نژاد، آنه محمــد تاتاری، صابر 
ســلیمانی، عبدالرضا اتحــاد و هلیا 
ســلمانی در ورودی گالــری آیینه 
از فضای پویای این نمایشــگاه خبر 
می داد. محور غالــب آثار آنچنان که 
در پوستر نمایشگاه هم نمود داشت 
بر دو کلیدواژه »جنــگ« و »صلح« 
می گشــت و اجرای دو پرفورمنس 
با همین موضــوع در روز افتتاحیه بر 
جذابیــت کیفی آن افــزود. علیرضا 
قوجاری نقاش اهل اورمیه همزمان 
با اجرای گروه موسیقی سنتی خویش 
به خلق بداهه یک اثر هنری پرداخت 
و مریم برهانی خمامــی نیز در تمام 
زمان نمایشــگاه با بر دوش کشیدن 

قفسی از کبوتران ســفید و پردادن 
آنها در انتهای کار به پیام آوران صلح 
این رویداد بدل شدند. ناگفته نماند 
برگزاری ورکشاپ و اهدای جایزه به 
برگزیدگان توســط موسسه واالبوم 
و همراهی نیما نوربخــش به عنوان 
مشاور هنری-رسانه ای از دیگر نکات 

این رویــداد طــی دو روز برگزاری 
آن بود.

  نمایشگاهی در راستای
 اهداف صلح دوستانه هنر

در راهروهــای گالــری آیینه با 
برگزارکننده و کیوریتور این نمایشگاه 
دمی همراه می شوم تا گپی پیرامون 
آثار بزنیم. هلیا سلمانی که خود نقاش 
قابلی اســت درباره چرایی برگزاری 
چنین نمایشگاهی می گوید:» برای 
من به عنوان یک زن نقــاش ایرانی، 
پرداختن به موضــوع جنگ و صلح 
همواره یک دغدغه بــوده و انگار در 

جانم ریشه کرده است« او می افزاید: » 
جهان امروز آنقدر غرق در دشمنی ها 
و جنگ ها شــده که دیگــر صدا به 
صدا نمی رســد و بــرای جلب توجه 
افــکار عمومی به صلــح جهانی باید 
بلندتر از قبل فریاد بزنیم. همچنان که 
خاورمیانه دوســت داشتنی ما هم از 

واژه سیاه جنگ در امان نمانده و حاال 
وظیفه هنرمندان است که در مذمت 
جنگ آنقدر بنویسند و نقش بزنند که 
حواس همه به پرچم سفید صلح جلب 
شود« این مدرس دانشگاه و هنرستان 
در ادامه گفت:»من و دوستانم در گروه 
هلیا آرت گالری تصمیم گرفتیم در 
امتداد نمایشــگاه های گذشته و در 
راســتای اهداف صلح دوستانه هنر 
و ظرفیت هــای فرهنگی هنرمندان 
ایرانی این رویداد را در محل نمایشگاه 
تجسمی فجر برگزار کنیم تا با رسانه ای 
کردن این مهم شاید تلنگری هرچند 
کوچک بر ذهن های خفته باشیم.« 
سلمانی در پاســخ به اینکه چگونه از 
برخی شهرها و روستاهای دورافتاده 
هم آثار باکیفیتی در این نمایشــگاه 
دیده می شود توضیح داد: »البته این 
نمایشــگاه عالوه بر موضوع محوری 
خود، شــامل بخش آزاد هم هست و 
هنرمندان بسیاری از سراسر کشور در 
آن شرکت داشتند که با وجود برخی 
مشقات در روند برگزاری، این حس 
اعتماد و همکاری شرکت کنندگان 
برای من مایه مباهــات و افتخار بوده 
و حتمــا از انرژی پاک وجودشــان 
نشات می گیرد«. همینطور که حرف 
می زنیم به میانه های گالری می رسیم 
و یک چشــم مان به همدیگر است و 
یک چشم مان به آثاری که بر دیوارها 
جا خوش کرده اند. ســلمانی ناگهان 
می گوید: »همین تابلوهــا را ببین؛ 
کار محسن غالمی اســت. او مدرس 

دانشــگاه در اســتان مرکزی است و 
برای خلق این آثار با سختی بسیار از 
سراسر ایران مشــتی خاک به عنوان 
متریال جمع کرده تــا در آثاری که با 
موضوع صلح به صورت نقش برجسته و 
سفالینه های رنگی کار می کند بتواند 
حس میهن دوســتی و اتحاد اقوام و 
صلح درونی را به مخاطب ایرانی هدیه 
کند.« کمی آنسوتر می رود و با ذوق 
و شــوق فراوان می گوید: »این تابلو، 
هنر مفهومی و اثر ســمیرا کیمیاقلم 
است که برای مجموعه صلح با سوژه 
قوطی حلبی نقاشــی کرده است. یا 
این یکی اثر الهام ســعیدی اســت با 
تابلو »جنــگ« و تکنیک اکریلیک و 
این دیگری مجسمه لعابی با موضوع 
صلح، اثر نجمه پیــالن. تابلو طاهره 
احمدی پور با نام پــرواز صلح هم این 
یکی است که تکنیکش نگارگری روی 
ورق مس با فشار دست بوده و این هم 
اثر بهداد نجفی، نقاش سبک آبستره 
است که لطف داشته و با چهار اثر در 
این نمایشگاه حضور دارد.« اینها را که 
می گوید در شلوغی نمایشگاه از هم 

جدا می شویم. 
  هنر معاصر ایران به سمت

 هنر نوگرا گرایش دارد
چهره آشــنای دیگری می بینم و 
به ســراغش می روم. این آشنا، صابر 
سلیمانی است. نقاش و مرمت کار آثار 
هنری که هم اهل فن هست و هم اهل 
نظر و از هنرستان تا مقطع کارشناسی 
ارشد در رشــته هنر تحصیل کرده. 

او را که البــالی جمعیــت در حال 
خوش و بش با دیگران اســت می یابم 
و گپی پیرامون نمایشــگاه »جنگ 
و صلح« می زنیــم. او می گوید:»این 
نمایشگاه روندی از هنرهای تجسمی 
هست که در سال های اخیر به صورت 
پروژه های کیوریتوریال توسط برخی 
هنرمندان انجام می پذیــرد و اینان 
با اهتمــام خود به صورت شــخصی 
و بــا رویکرد و هدف مشــخصی آثار 
را جمــع آوری کــرده و بــه نمایش 
می گذارنــد. البتــه بخــش دولتی 
به خاطــر کمبود بودجه بــه نوعی از 
این مسئولیت شــانه خالی می کند 
و همین می شــود که افراد باسلیقه 
و توانمندی همچــون کیوریتور این 
نمایشگاه به صورت خودگردان اقدام 
به برگزاری نمایشــگاه های گروهی 
اینچنینی می کننــد«. مدیر هنری 
موسسه صبا درباره ویژگی های این 
نمایشگاه عنوان کرد: »خوشبختانه در 
انتخاب و چیدمان آثار، دقت مناسبی 
لحاظ شــد ضمن اینکه بخشی را هم 
به پیشکسوتان و اســاتید هنرهای 
تجسمی کشورمان اختصاص دادند 
که هم احتــرام به بــزرگان بود و هم 
موجب شــد تا هنرمندان جوان این 
اساتید را در مسیر هنری خود الگو قرار 
دهند و انگیزه و پویایی بیشتری پیدا 
کنند« سلیمانی که خود نیز با یک اثر از 
مجموعه »صورتک های سنگواره« در 
این نمایشگاه حضور داشت پیرامون 
رویکرد کلی آثار بــه نمایش درآمده 
گفــت: »عمده آثار خوب و درســت 
انتخاب شــده بودند و رویکردهای 
نوین و کارهای کالسیک و مدرنی در 
این میان دیده می شــود. قالب کارها 
نشــان می دهد گرایش هنر معاصر 
ما به ســمت هنر مدرن و نوگرا است. 
ضمن اینکه چینش آثار هم رویکرد 

کیوریتور و مدیــر هنری مجموعه را 
می رساند که در این رویداد لحاظ به 

خوبی لحاظ شده است«.
  صلح، یک آرزوی ضروری

 اما دست نیافتنی 
نـیـلـوفـــر سمـــائی از دیـگـر 
شــرکت کنندگان در این نمایشگاه 

بود. او که یک اثر با تکنیک اکریلیک در 
این نمایشگاه داشته می گوید: »چقدر 
خوشحالم که هنرمندان سرزمینم با 
نوع بیان خاص خودشــان می آیند و 
مخالفت ها، دردها و رنج های مربوط 
با جنــگ را به تصویر می کشــند. به 
اعتقاد من، هیــج بیانی ملموس تر از 
هنر نمی تواند حقیقــت این مهم را 
به انســان های سراسر جهان مخابره 
کند«. کمی آنســوتر اثری از محسن 
ژکان با تکنیک اکریلیــک روی بوم 
دیده می شــود. او ضمــن تقدیر از 
کیوریتــور و برگزارکننــدگان این 
نمایشــگاه می گوید:» بــه نظر من، 
صلح ضروری ترین و دســت نیافتنی 
ترین آرزوی انسان امروزی است و از 
این رو هر کدام از ما سهمی در رسیدن 
به صلح پایدار جهانی داریم که باید به 
سمت آن قدم برداریم«. در سوی دیگر 
نمایشــگاه ، چهار اثر از هانا آرام دیده 
می شــود با عنوان »رویای صلح«. او 
معتقد است: » به باور من، صلح واقعی 

هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت و 
در دوردست ها تنها به تماشا نشسته 
است. مثل کودکی معصوم به دیوانگی 
انسان ها خیره شده و گویی از دنیا قطع 
امید کرده. اما شاید امیدوار است که 
او را به سوی خود بخوانند. کسی چه 

می داند شاید روزی او را صدا بزنند«.

نمایشگاه گروهی »جنگ و صلح« در فرهنگستان هنر ایران برگزار شد

نقش هنر بر بوم سپید صلح

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

با اجرایی شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش 
افزوده، مســافران ایرانی بــرای تورهای هوایی 
داخلی و خارجــی به طور میانگیــن حدود ۲0 
درصد مالیات پرداخت خواهنــد کرد، درحالی 
که مسافران خارجی که به ایران سفر می کنند از 

پرداخت مالیات معاف هستند.
علی منوری، کارشــناس امــور مالیاتی، در 
توضیح جزئیات قانون دائمــی مالیات بر ارزش 
افزوده مصوب سال 1۴00 در حوزه دفاتر خدمات 
مســافرت هوایی و جهانگردی و گردشگری به 
خبرنگار ایلنا گفت: دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
و جهانگردی که در حوزه خدمات گردشگری اعم 
از صدور بلیت، تور، ویزا، هتل فعالیت می کنند به 
موجب قانون مشمول مالیات بر درآمد اشخاص 
حقوقی )اگر شرکت باشــند( حقیقی )اگر دفتر 
باشــند( بر عملکردشان هســتند. عالوه بر آن، 
آژانس های هواپیمایی مشمول مالیات بر ارزش 
افزوده نیز هستند. این شمولیت به مالیات مانند 
سایر اشخاص حقیقی و سایر صنوف است. اما آنچه 
اهمیت دارد آن اســت که اصناف در حوزه نحوه 

تشخیص و تعیین ماخذ و همچنین اسناد و مدارک 
مثبت و مورد استناد سازمان مالیاتی، به تفاهم 
می رسند تا صنف با مالیات ناعادالنه روبه رو نشود. 
از آنجا که صنف دفاتر خدمات مسافرتی، هوایی و 
جهانگردی تاکنون فعالیت خاصی در این خصوص 
نداشته از این رو مالیات بر ارزش افزوده در خصوص 

دفاتر خدمات مسافرتی اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: به دلیــل  عدم هماهنگی های 
الزم در صنف دفاتر خدمات مســافرتی، اقدامی 
درخصوص معافیت مالیاتــی این صنف صورت 
نگرفت. این درحالی است که تورگردانان به موجب 
فعالیت هایی که صنف شان داشــت، از مالیات 
معاف شــده اند. حتا هتل های یک تا سه ستاره 
نیز به موجب فعالیت هایی که صنف شان داشت، 

از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف شده اند.
به گفته منوری، در تحلیلــی می توان به این 

نتیجه رسید که مســافران خارجی که به ایران 
سفر می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند 
این درحالی اســت که ایرانی هایی که قصد سفر 
دارند باید مالیات دهند. مالیات بر ارزش افزوده، 
مالیات بر مصرف است و در نهایت مصرف کننده 
است که این مالیات را می دهد. قاعده برآن است 

که مالیات بر ارزش افزوده توسط مسافر پرداخت 
شود اما دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها 
در این خصوص تدوین نشده و آژانس ها در نهایت 
ناچار هستند به دلیل بازار رقابتی موجود، مالیات 
را از جیب خــود بپردازند تــا بتوانند قیمت ها را 

رقابتی کنند.

این کارشــناس امور مالیاتی در پاسخ به این 
سئوال که برخی مطرح می کنند که اجرای مالیات 
بر ارزش افزوده در حوزه گردشگری سبب می شود 
که مســافر در نهایت نه تنها ۹ درصد بلکه برای 
هر بخش اعم از بلیت هواپیما، هتل و تور به طور 
جداگانه ۹ درصد و در نهایت ۲۷ درصی مالیات 
بــر ارزش افزوده پرداخت کنــد، گفت: هرچند 
گفته می شود که مســافر ۹ درصد بر روی بلیت، 
۹ درصد بر روی هزینه هتل و ۹ درصد بر روی تور 
پرداخت کند اما نباید فراموش کرد که از یک سو 
درخصوص متن قانون صحبت می شود و از دیگر 
سو نحوه اجرای قانون مطرح است. اگر روی کاغذ 
و قانون در نظر بگیریم، اخــذ مالیات مضاعف از 
یک موضوع غلط است و خالف قانون است اما در 
اجرا این قانون رعایت نمی شود و مالیات مضاعف 
دریافت می شود. اما اینگونه هم نیست که مالیات 
بر ارزش افزوده ای که مسافر پرداخت می کند، ۲۷ 
درصد شود بلکه بسته به مبلغ تور، نهاده های تور 
و...  این درصد متفاوت است اما به طور میانگین در 

حدود ۲0 درصد می شود.

با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده محقق می شود؛

مالیات ۲۰ درصدی برای مسافران ایرانی و معافیت خارجی ها 

گردشگری

هلیا سلمانی: جهان امروز 
آنقدر غرق در دشمنی ها 
و جنگ ها شده که دیگر 
صدا به صدا نمی رسد و 
برای جلب توجه افکار 

عمومی به صلح جهانی باید 
بلندتر از قبل فریاد بزنیم. 

همچنان که خاورمیانه 
دوست داشتنی ما هم از واژه 
سیاه جنگ در امان نمانده و 
حاال وظیفه هنرمندان است 

که در مذمت جنگ آنقدر 
بنویسند و نقش بزنند که 

حواس همه به پرچم سفید 
صلح جلب شود
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 جایزه بین المللی »رست« 
به پیانیست ایرانی رسید

پویان آزاده،  عضو هیأت علمی دانشکده موسیقی 
دانشگاه هنر تهران،  موفق به کسب مقام اول جایزه 
 Rast Music Award بین المللی موسیقی رست

در بخش پیانوی کالسیک شد.
به گــزارش انجمن موســیقی ایــران، جایزه 
موســیقی رســت Rast Music Award یک 
جایزه هنری آکادمیک )دانشــگاهی( است که به 
 Young Wise شکل ساالنه توسط انتشــارات
اعطا می شود. جوایز موســیقی رست ساالنه اعطا 
می شود، نامزدها آثار خود را ارسال کرده و جوایز در 
نتیجه ارزیابی توسط کمیته تخصصی اهدا می شود.

 جایزه ُرز زرد جشنواره جیپور
 به »فصل قاصدک« رسید

فیلم سینمایی »فصل 
قاصدک« به نویسندگی 
و کارگردانــی مریــم 
پیربند موفق به دریافت 
جایزه رز زرد از جشنواره 

بین المللی جیپور شد.
بــه گزارش مشــاور 
رســانه ای »فصل قاصدک«، چهاردهمین دوره 
جشــنواره جیپور از تاریخ هفتم تا یازدهم ژانویه 
سال جاری در جیپور، راجستان کشور هند برگزار 
می شود. امسال به دلیل شیوع مجدد سویه جدید 
ویروس کرونا و محدودیت در سفرها، جوایز زودتر 
از مراسم اعالم شــد تا برنامه ریزی محدود سفرها 

امکان پذیر باشد. 
»فصل قاصدک« به نویســندگی و کارگردانی 
مریم پیربند با حضور بازیگران و عوامل از کشورهای 
ایران، ایتالیا، یونان، مصر، اکراین و آمریکا و آفریقا، 
در لس آنجلس فیلمبرداری و توسط علیرضا پیربند 
در ایران تدوین شده است. اصالح رنگ و نور این اثر 
توسط رضا تیموری در ایران و سندی چوکاداریان در 

نیوزلند انجام شد. 
از نکات قابل توجه این فیلم حضور رودی یانگ 
بالد، بازیگر فیلم آپوکالیپتو اثر مل گیبسون، مقابل 
گوهر خیر اندیش و ســعید بدریا ستاره سینمای 

مصر است. 

عطاءاهلل  امیدوار درگذشت

عطاءاهلل  امیدوار، معمار، فیلمساز، نقاش، عکاس، 
خواننده و نوازنده در ۷5 سالگی درگذشت.

به گــزارش هنرآنالین، عطااهلل امیدوار ســال 
1۳۲5 در بافت کرمان به دنیا آمد و تحصیالت دوره 

متوسطه را در مدرسه دارالفنون تهران گذراند. .
امیدوار در این سال ها همچنان به فعالیت های 
موســیقی می پرداخت و امکان همکاری با برنامه 
گل ها را به دســت آورد. او عالوه بــر نواختن تار و 
ســه تار، به خواندن اذان در دستگاه های مختلف 
موسیقی ایرانی نیز پرداخت و اذان هایی را با استناد 
به شــیوه های آوازی در دستگاه های نوا، همایون و 

چهارگاه ضبط کرد.
او در زمینه ساخت فیلم های کوتاه نیز تجربیاتی 
داشــت و نمونه هایی از آثارش در سینما تک موزه 
هنر های معاصر تهران، خانه هنرمندان و... به نمایش 
درآمد.  امیدوار فعالیت در زمینه نقاشی را از حدود 
ســال ۸0 آغاز کرد و چند نمایشگاه از نقاشی های 
دیجیتالی او در ایران و پاریس برگزار شد. او همچنین 
در حوزه عکاســی فعال بود و آثار خــود را در چند 

نمایشگاه ارائه کرد.
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