ژاله صامتي و بازي در دو فيلم جديد

عليرضا اميني و حضور دوباره در سينما
عليرضا اميني كه در يكي دو سال گذشته فعاليت زيادي در حوزه ساخت آثار تلويزيوني داشت ،با آخرين فيلم سينمايي خود به
پرده سينماها ميآيد .اين كارگردان سينما كه فيلم «انتهاي خيابان هشتم» را آماده نمايش دارد به
گفت :فيلم آخرم اثري
در ژانر اجتماعي است و انشاءاهلل عيد فطر در گروه سينمايي عصر جديد روي پرده ميرود .وي كه دو سال پيش فيلم «هفت
دقيقه به پائيز» را روي پرده داشت ،تأكيد كرد :فيلم جديدم «بلوك  9خروجي  »2را پائيز امسال در تهران كليد ميزنم كه آن
هم فيلمي با موضوع اجتماعي خواهد بود .براساس اين گزارش اميني ،در سالهاي اخير مجموعًا  6تلهفيلم را كارگرداني كرده
است كه سه فيلم «راه رفتن روي خطوط»« ،در سكوت» و «يك تصادف ساده» هنوز به روي آنتن نرفتهاند.
گفتني است عليرضا اميني كه نخستين ساختهاش «نامههاي باد» در آغاز دهه  80مورد توجه منتقدان قرار گرفت ،فيلمهاي
سينمايي كنار رودخانه ،دانههاي ريز برف ،زمان ميايستد ،استشهادي براي خدا و هفت دقيقه تا پائيز را در كارنامه دارد.

امروز با ...

آذين آقاجاني

رضا خدادادي :هنر انتزاعي را
ستايش ميکنم

خ��دادادي از هنرمن��دان معاص��ر اي��ران و
عض��و هي��أت علمي دانش��گاه هنر اس��ت .وي
ط��ي س��الهاي متم��ادي در زمينه نقاش��ي و
مجسمهس��ازي حضور فعال و چش��مگيري در
عرص��ه هنر و فرهن��گ ايران داش��ته و حاصل
اين فعاليتها بيش از  100نمايش��گاه انفرادي
و گروهي در داخل و خارج از كش��ور بوده اس��ت .آثار اين هنرمند انتزاعي و
بسيار شخصي است .گفتوگوي ما را با وي ميخوانيد:
آقاي خدادادي از چه زماني به هنر پرداختيد؟
از كودكي شيفته هنر بودم.نقاشي ميكردم ومجسمههاي كوچك ميساختم.
اما به دليل دور بودن از فضاهاي آكادميك و هنري شكل جدي به خود نگرفته
بود.هر چند پيش از ورود به دانش��گاه و در جواني آثار نس��بتاً خوبي هم پديد
آورده بودم ،اما زندگي هنريام پس از ورود به دانشگاه كام ً
ال تغيير يافت.
به غير از پرداختن به نقاشي ،مجسمه هم ميسازيد؟
به غير از تعدادي مجس��مه كه از مشاهير ايران زمين ساختم ،سالها پيش
مجموعه پيكرههايي س��اختم كه اغلب فيگورهاي انس��اني ايس��تاده بودند و
مانن��د تمامي آثارم از ويژگيهاي هنر انتزاع��ي بهره ميبردند .در آن روزگار
كه در پي بررس��ي اطواره��اي پيچيده پيكر حيرتانگيزتري��ن مخلوق عالم
يعني آدمي بودم دو چيز توجهم را به خود معطوف ميداش��ت :يکي ادبيات
که��ن بخصوص غزليات و رباعيات حضرت موالنا و ديگري ،تکنيک و ويژگي
چرخان و سيال کام ً
ال ايراني خوشنويسي نستعليق و شکسته .تجسمآميز آنها
در قالب يک پيکره ،به وجدم ميآورد .پس مطالعاتي که به اندازه توانم بود و
در حوصله آثارم ،به انجام رساندم .حاصل آن مجموعه پيکرههايي بود به نام
«اين صورت آدمي که در هم بستند» ،از رباعيات حضرت موالنا.
ممكن است كمي در مورد تكنيك اين آثار هم توضيح دهيد.
در تکنيک اين آثار از شيوه حرکت و چرخش و پيچش قلم خوشنويسي بهره
بردم .چرخش و حرکت نوارهاي پهن همچون لبه قلم ،در فضا ،که نه کلمات ،بلکه
پيکرهها را معنا ميبخشيد .سپس پيکرههايي آفريده كه به مدد کالم جانبخش
موالنا در سماع با متانتي وصفناپذير و با درخششي آئينهوار و بازتابي که هرچند
به مدد تکنولوژي زمان پديد آمده بود ،اما نش��اني از تعلقات مادي و زميني در
آنها نبود .گمانم ميرفت هر رنگ و بافت ،از ارزشهاي معنوي پيکرههايم خواهد
كاس��ت .پس بر آن شدم كه ظاهرش��ان را جال داده ،و از حيث ظاهر مطهرشان
سازم .روكشي آئينهوار و با نيكل براق ميتوانست چارهساز باشد.
در خلق آثار نقاشي «حيراني» به دنبال چه بوديد؟
اين مجموعه آثار نقاشي که بين سالهاي  13٧٩تا  138٦خلق شد ،مورد
استقبال بسياري واقع شد .تعداد قابل توجهي از اين آثار توسط مجموعهداران
داخلي و خارجي خريداري ش��د .آثار حيران��ي در پي مطالعاتي از طبيعت و
ادبيات به منصه ظهور رسيد .اين آثار را ميتوان از دو منظر تجزيه و تحليل
کرد .يکي :ش��کل ظاهري و نمود عيني آثار که نمايش��ي است از طبيعت با
بيان��ي انتزاعي و ديگري :معنا و مفهوم نهفته در آن ،که ستايش��ي اس��ت از
خالق هستي و آفرينش تفکربرانگيزي که آدمي را از اين همه كمال و معرفت
به حيرت و سرگش��تگي واميدارد .همان حيراني و سرگشتگي که عارفان و
سالکان وشاعران اين مرز و بوم به آن اشاره داشتهاند( .ادامه دارد)

تمرينات فشرده و اجراهاي عمومي گسترده در پايتخت به اوج رسيد

گروه فرهن��گ و هنر -ايلي��ا آريايينژاد:
تئات��ر تهران در يك هفته مانده به جش��نواره
بينالملل��ي نمايشه��اي آئيني س��نتي ايران
بر ش��تاب اجراه��اي عموم��ي افزوده اس��ت
و  15نماي��ش روي صحن��ه ب��ه ارتق��اي آمار
تماشاگران در روزهاي كنوني چشم دوختهاند.
به گزارش  ،هم اكنون بسياري از پالتوهاي
تمريني س��طح ش��هر در اختي��ار كارگردانان
نس��لهاي مختلف تئاتر ايران است .اين روزها
داوود رشيدي ،بازيگر و كارگردان پيشكسوت
تئات��ر ايران آخري��ن مراحل تمري��ن نمايش
«آقاي اشميت كيه» را سپري ميكند.
داوود رش��يدي در تئات��ر داراي ايدهه��اي
خالق��ه مبتني بر متن اس��ت و تصويرپردازي
فردي از ريزهكاريهاي متن را با بياني عمومي
و س��اده براي مخاطبان عام و گس��ترده بيان
ميكند .او سال گذشته با نمايش «منهاي دو»
ب��ه تاالر اصلي و  579نفري تئاتر ش��هر آمد و
آمار پرتماش��اگرترين نمايش س��ال را به خود
اختص��اص داد .اين كارگردان  78س��اله تئاتر
روزهاي اخير به همراه س��يامك صفري ،بهناز
جعفري ،احمد س��اعتچيان ،سروش صحت و
اشكان خليلنژاد تمرينات مداومي را پشت سر
گذاش��ت .آخرين شنيدهها حاكي از اين است
كه داوود رشيدي  26تيرماه براي اجرا به تاالر
استاد سمندريان تماشاخانه ايرانشهر ميآيد.

مدير راديو فرهنگ در گفتوگو با

از س��وي ديگ��ر ،دكت��ر عل��ي رفيع��ي ،از
كارگردان��ان ش��اخص و پيشكس��وت تئات��ر
اي��ران همچنان در طبقه هفت��م تاالر وحدت
ب��ا بازيگ��ران جديد خ��ود تمرين��ات نمايش
«خاط��رات و كابوسهاي يك جامهدار از قتل
ميرزاتقي خان فراهاني» را سپري ميكند.
س��يامك صف��ري ،فره��اد اصالني ،س��تاره
اسكندري ،س��يدمهرداد ضيايي ،سهيال رضوي،
مريم س��عادت و علي سليماني از جمله بازيگران
نماي��ش جديد او به ش��مار ميآيند .علي رفيعي
به دلي��ل توجه ويژه به طراحي صحنه و توصيف
موقعيته��ا ب��ا صحنهآرايي ش��كيل و در عين
حال مس��تحكم ،م��ورد توجه طيف وس��يعي از
تئاتردوستان بوده است .وي همچنين از بيان فاخر
نمايشي و استفاده از جذابيتهاي قصه به شيوهاي
خاص بهره برده است .دكتر قطبالدين صادقي،
ديگر كارگردان صاحب سبك تئاتر نيز اين روزها
در پالتوي شماره يك تئاتر شهر در جنب كارگاه
نمايش تمرينات خود را سپري ميكند.
محسن حسيني و تينوش صالحي از جمله
بازيگ��ران اين كارگردان هس��تند .قطبالدين
صادقي از جمله كارگردانان معاصر اس��ت كه
مت��ون اصيل ايراني را به بياني فني و تكنيكي
با طراحيهاي هندس��ي و فرمهاي منحصر به
فرد خود اجرا ميكند.
قطبالدين صادقي اغلب قصههاي خود را از

خبرنگار

گ��روه فرهن��گ و هنر :نخس�تين جش�نواره
وبالگها و سايتهاي موسيقي ايران با تقدير
از راضي�ه غنجي خبرنگار موس�يقي روزنامه
به پايان رسيد.
 ،آئين پاياني نخستين جشنواره
به گزارش
وبالگها و سايتهاي موسيقي ايران به دبيري سجاد
پورقناد با حضور داريوش پيرنياکان سخنگوي خانه
موس��يقي ،داود گنجهاي قائم مقام خانه موسيقي،
زيداهلل طلوعي و تق��ي ضرابي اعضاي هيأت مديره
خانه موس��يقي و مجيد سرسنگي مديرعامل خانه
هنرمندان در خانه هنرمندان برگزار شد.
داريوش پيرنياكان س��خنگوي خانه موسيقي در
اين مراس��م گفت :وبالگ و س��ايت همانند تيغ دو
لبه عمل ميكنن��د؛ بويژه وبالگهاي خصوصي؛ به
قول امام علي(ع) «بين حق و باطل چهار انگش��ت
فاصله است».
ش��ايد وبالگ نويس��ان در مورد اخبار موسيقي
چيزي را بشنوند ،بهتر است اول تحقيق كنند و در
مورد آن پرس و جو كنند چرا كه اگر چيزي نوشته
شود ديگر نميتوان جلويش را گرفت.
وي با بيان اينكه موس��يقي هنري اس��ت كه در

:

فرهنگ مردم بخش مهمي از هويت ملي ماست

گ��روه فرهنگ و هنر -مريم رضازاده كامران
كاظ�مزاده گفت :در پي برگزاري نخس�تين
همانديشي طنز راديو در سال گذشته امسال
دومي�ن همانديش�ي طنز راديو ب�ا موضوع
شاديانههاي فرهنگ مردم برگزار ميشود.
كامران كاظم زاده به گفت :ما ميخواهيم
شيوههاي مختلف شاد زيستن و شاد بودن را در
فرهنگ مردم پيدا كنيم .از طرف ديگر موسيقي
و كالم دو عنص��ر اساس��ي برنامهه��اي راديويي
هستند كه در ش��اديانههاي فرهنگ مردم نقش
اساسي ايفا ميكنند.

وي اف��زود :رادي��و رس��انه مهمي اس��ت كه
ميتوان��د با تلفيق اين  2عنصر از فرهنگ مردم
برداش��تها و دريافتهاي خوبي داشته باشيم.
ب��ه همين دلي��ل اين موضوع را در دس��تور كار
قرار داديم .دليل ديگر لزوم ش��اد بودن مردم و
تزريق از طريق رس��انهها اس��ت .دليل سوم هم
وظيفه سرگرميس��ازي رسانه است و اين كه با
بوميسازي به اين مهم نائل شويم.
كاظ��مزاده ادامه داد :به همين داليل موضوع
اين همانديشي را شاديانههاي فرهنگ مردم قرار
دادي��م .بيش از  20مقاله تحقيقي و  162برنامه

اعصار و قرون مورد ظلم واقع ش��ده است ،پس بايد
شرايط نقد و انتقاد فراهم شود تا به واقعيت برسيم،
تأكيد كرد :نبايد آتش بيار معركه هم شد گرچه با
سانسور هم موافق نيستيم.
س��خنگوي خانه موسيقي با تأكيد بر اينكه بايد
نقاط قوت را ديد تصريح كرد :ما بايد نكات قوت را
برجس��ته كنيم و عالوه بر اينكه نقاط ضعف را نيز
ي��ادآوري ميكنيم راه را هم نش��ان دهيم نه اينكه
كسي را بكوبيم يا باال ببريم.
گروه «مهتاب رو» به سرپرستي وصال عربزاده
به خوانندگي وحيد تاج در ادامه اين مراس��م براي
حاضران قطعاتي را اجرا كردند.
محمد رضا فياض در اين مراسم به نمايندگي از
هيأت داوران بيانيه اين مسابقه را قرائت كرد.
پيمان سلطاني ،آروين صداقتکيش ،حميدرضا
عاطفي،محمدرضا فياض ،س��يد ابوالحسن مختاباد
و احم��د مطاليي (داور عکس) هي��أت داوران اين
جشنواره را تش��كيل دادند كه نتايج داوري آنها به
ش��رح زير اعالم ش��د :در بخش مقاله :نفر برگزيده
علي ش��ريفي ،با تقدير از ش��اهين مهاجري و علي
نوربخش ،بخش نقد :امير عليپور ،بخش مصاحبه:

کامي��ار صلواتي ،بخ��ش گزارش :راحله س��جودي
گيلوايي ،بخش عکس :کوروش جوان مورد تجليل
و قدرداني قرارگرفتند.
سايت برگزيده وبسايت موسيقي ايرانيان شد.
هيأت داوران هيچ وبالگي را شايسته دريافت جايزه
بهترين وبالگ موس��يقي ندانست و از چهار وبالگ
«موس��يقي زمان ما»« ،فلوت سحر آميز»« ،کولي
نامه» و «موس��يقي ما» براي تالشش��ان تش��کر
کرد.
در بخ��ش يادداش��ت با توجه ب��ه انتقال برخي
از آثار ارس��ال ش��ده در اين بخش ب��ه بخشهاي
ديگر ،هي��أت داوران هيچ کدام از آثار ارس��الي را
واجد ش��رايط براي معرفي به عن��وان اثر برگزيده
ندانست.
بخ��ش جنب��ي نخس��تين جش��نواره وبالگ و
س��ايتهاي موسيقي به اهداي جوايز به خبرنگاران
و نويس��ندگان موس��يقي اختصاص داشت ،در اين
بخش س��ميه قاضيزاده (يادداش��ت) ،آزاده فضلي
(مصاحبه)خبرن��گار برن��ا ،تقدي��ر از راضيه غنجي
(مصاحبه) و صبا رادمان (گزارش) معرفي و تجليل
شدند.

اكران تابستاني با  4فيلم جديد

شبانه روز

در حالي كه س�ينماهاي ته�ران با  4فيلم
اك�ران اول تابس�تان به فعاليت خ�ود ادامه
ميدهن�د ب�زودي  5فيلم جدي�د روي پرده
سينماهاي تهران ميرود.
 ،ام��روز فيلم «س��يزده »59
به گ��زارش
ساخته سامان س��الور وارد دوازدهمين روز اكران
خود ميش��ود اما س��ه فيل��م ورود آقايان ممنوع
(رامب��د جوان) ،قص��ه پريا (فري��دون جيراني) و
دختر ش��اه پريون (كامران قدكچي��ان) نيز امروز
بيس��ت و شش��مين روز نمايش خود را پشت سر
ميگذارند.
فيلم «جرم» آخرين س��اخته مس��عود كيميايي
هم كه امروز (يكش��نبه) چهل و سومين روز اكران
خود را سپري ميكند ،كمكم به پايان زمان نمايش
خود نزديك ميش��ود .قرارداد اين فيلم حداقل سه

دو دس��تمايه تاريخ و اسطوره الهام ميگيرد اما
بياني امروزين را در كارهايش دنبال ميكند .او
اين بار قدمت  6هزار ساله سفالينههاي سيلك،
تپههاي اس��تان فارس و كردس��تان را در قالب
طراحيهاي نمايشي درآورده و نمايشي با عنوان
پيكرههاي بازيافته را در دست توليد دارد.
ش در شهر تهران
از س��وي ديگر 15 ،نماي 
ب��ه روي صحن��ه م��يرود .ش��اهزاده و اندوه
ب��ه كارگرداني محم��د عاقبتي (تاالر س��ايه)،
ميخواهم با ميوسو مالقات كنم ،دكتر محمود
عزيزي (تاالر اصلي تئاتر شهر) ،ماهزدگان ،بهرام
تش��كر (تاالر س��ايه) ،بادها براي كه ميوزند،
چيستا يثربي (تاالر قش��قايي) ،جيرهبندي پر
خروس ،عل��ي نرگسنژاد (تاالر چهارس��و) از
جمله نمايشهاي اجراي��ي در مجموعه تئاتر
شهر تهران هستند .همچنين نمايش چوشين

اينجا بدون من

هفته بوده كه در صورت استقبال و فروش مناسب
ت��ا  10هفته ميتواند ادامه پيدا كند ،اما احتماالً از
اين چهارش��نبه جاي خود را به فيلم «اينجا بدون
من» ساخته بهرام توكلي ميدهد.
«اينج��ا ب��دون م��ن» ك��ه در گروه س��ينمايي
آفريق��ا به ج��اي فيلم كيمياي��ي روي پرده خواهد
رفت ،اقتباس��ي از نمايش��نامه معروف «باغ وحش
شيشهاي» اثر تنسي ويليامز است كه در آن فاطمه
معتمدآريا ،پارسا پيروزفر ،نگار جواهريان و صابر ابر
بازي ميكنند .براس��اس اين گزارش ،پس از پايان
اكران «س��يزده  »59فيلم پروانگي (س��اخته قاسم
جعفري) در گروه س��ينمايي اس��تقالل روي پرده
ميرود.
در گروه سينمايي قدس هم پس از پايان اكران
«ورود آقاي��ان ممن��وع» كار رامبد جوان« ،س��وت

سوت پايان

آقا يوسف

پايان» سومين ساخته نيكي كريمي با بازي خودش
و شهاب حسيني به نمايش درميآيد.
از س��وي ديگر در گروه س��ينمايي عصر جديد
هم پس از «دختر ش��اه پريون» فيلم «آقا يوسف»
دومين س��اخته عل��ي رفيعي اكران ميش��ود .اين
فيلم با بازي مهدي هاش��مي ،الدن مستوفي ،هانيه
توس��لي و شاهرخ فروتنيان س��اخته شده كه مورد
استقبال منتقدان قرار گرفته است.
فيل��م «ش��بانهروز» س��اخته مش��ترك كيوان
عليمحم��دي و امي��د بنك��دار هم كه چند س��الي
است آماده نمايش شده باالخره در گروه سينمايي
آزادي روي پ��رده ميرود .اي��ن فيلم پس از «قصه
پريا» اك��ران ميش��ود و در آن بازيگراني همچون
مهناز افشار ،نيكي كريمي ،محمدرضا فروتن ،حامد
بهداد ،پارسا پيروزفر و ...ايفاي نقش ميكنند.

راديويي به دبيرخانه اين همانديش��ي رسيد .اين
برنامه و مقالهها مورد داوري قرار گرفتند.
وي درباره پيامدهاي نخستين همانديشي كه
س��ال گذشته برگزار شد ،گفت :پارسال دستاورد
اين همانديشي تشكيل كانون طنز راديو بود .اين
كانون از چهرههاي برجسته طنزپرداز و نماينده
گروههاي طنزپرداز راديويي تشكيل شده است.
كاظ��مزاده با اش��اره به اين كه طنز براس��اس
نظرس��نجيها از نظر مخاطب��ان در اولويت بوده
اس��ت ،ادامه داد :طنز و موسيقي  2نياز مخاطب
امروز ما اس��ت .وضعيت روحي رواني و اجتماعي
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وزير ارشاد از پرداخت
 8ميليارد تومان

بدهي فيلمسازان خبر داد

تهران در پركارترين فصل تئاتري

برگزيدگان جشنواره وبالگها و سايتهاي موسيقي معرفي شدند
مورد تقدير قرار گرفت

ژاله صامتي كه مدتي است كم كارتر شده ،اين روزها در يك فيلم سينمايي بازي ميكند.
وي درباره كارهاي جديدش به
گفت :در حال حاضر مشغول بازي در فيلم سينمايي بزن
بريم بهشت به كارگرداني و نويسندگي مصطفي كيايي و تهيهكنندگي رضا رخشان هستم .در
اين فيلم نقش فرخ همسر دوم سليم را دارم كه نقشش را مهدي هاشمي بازي ميكند .اين
زن بسيار تحت شرايط جنگ و ...است .اين بازيگر افزود :من دوست دارم بيشتر كار كنم اما
متأسفانه فيلمنامه خوب كم شده است و با حساسيت هايي كه دارم به آساني كار نميكنم.
كوتاهي و بلندي نقش برايم مهم نيست بلكه مهم است كه در كار خوب حضور پيدا كنم .صامتي
ادامه داد :پس از اين فيلم در يك تله فيلم به كارگرداني بهروز شعيبي بازي خواهم كرد.

فرهنگ و هنر
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گوارا كار حسن فرضيپور ،باالخره اين زندگي
مال كيه از اشكان خليلنژاد ،تنگو ،كار رسول
سخايي و گزارش بازداشت به كارگرداني پيام
الربان از جمله نمايشهايي هستند كه در تاالر
مولوي دانشگاه تهران به اجرا درميآيند .گلن
گري گلن راس به كارگرداني پارس��ا پيروزفر
(تماشاخانه ايرانشهر) ،ماه تيتي به كارگرداني
گيتا بهادري (تاالر هنر) ،دختران باغهاي قالي،
افسانه زماني (تاالر هنر) ،حسنك كجايي (برج
آزادي) و ريلبانه��ا ،مهي��ار جواديها (تاالر
محراب) از ديگ��ر نمايشهاي روي صحنه در
تهران هس��تند .اين رويداد پ��ركار تئاتري در
حال��ي ص��ورت ميگيرد كه ه��م اكنون 170
گروه حوزه نمايشهاي آئيني -سنتي ايران و
جه��ان خود را براي اجرا در هفته آينده آماده
ميكنند يا در حال سفر به تهران هستند.
جامعه امروز ايجاب ميكند كه به طنز توجه داشته
باش��يم .تلويزيون و راديو دو رسانهاي هستند كه
بن��ا بر ظرفيت خود به طن��ز توجه ميكنند .ما با
برگزاري اين همانديشي به تشخص راديويي و ارائه
درست طنز و طنزپردازي دست پيدا ميكنيم.
مدي��ر رادي��و فرهنگ با اش��اره ب��ه ظرفيت
تبديل اين همانديش��ي به جشنواره گفت :ما از
س��ال گذشته رشد  85درصدي برنامههاي طنز
را ش��اهد بوديم .بحث ديگر ه��م اهميت مقوله
طنز اس��ت و اين كه بايد س��عه صدرمان را باال
ببريم چرا كه طنز بيان شيرين تلخيها و درمان
بيماريهاي مزمن جامعه اس��ت .با توجه به اين
موضوع اميدواريم عرصه طنز آنقدر وس��يع شود
كه در رس��انه بخوب��ي ترويج پي��دا كند و براي
برگ��زاري يك جش��نواره مس��تقل درخصوص
برنامههاي طنز قدم برداريم.

وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي از
اختصاص  8ميليارد تومان اعتبار براي
کمک به س��ينماگران جهت پرداخت
بدهي حاصل از فيلمسازي به نهادهاي
مختل��ف خبر داد .بنا ب��ر اين گزارش،
س��يد محمد حس��يني جمعه شب در
برنام��ه زنده تلويزيون��ي هفت با اعالم
اين خب��ر گفت :موضوعهاي خوبي در
ش��وراي عالي سينما به تصويب رسيد
ک��ه بدون ش��ک اجراي آنها به رش��د
سينماي ايران کمک خواهد کرد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ادامه
داد :متأس��فانه برخي تشکيل سازمان
امور س��ينمايي را زير س��ؤال برده و
ايراداتي به اين س��ازمان وارد ميکنند
که منطقي نيست.
نايب رئيس ش��وراي عالي س��ينما
همچني��ن ب��ه ديگر مصوبات جلس��ه
اخير اين ش��ورا اش��اره ک��رد و گفت:
 8ميلي��ارد توم��ان به منظ��ور کمک
به س��ينماگران ب��راي پرداخت ديون
مرب��وط به فيلمس��ازي در نظر گرفته
ش��ده اس��ت .وي افزود:اي��ن مبلغ به
س��ينماگراني تعل��ق ميگيرد که پس
از ساخت فيلمهاي خود به بخشهاي
مختلف بدهکارن��د و توانايي پرداخت
بدهي خود را ندارند.
حس��يني با يادآوري اينکه بودجه
بخش سينما با تش��کيل سازمان امور
س��ينمايي افزاي��ش ميياب��د ،اظه��ار
داشت :بودجه سينما در سالهاي اخير
 50ميلي��ارد تومان ب��ود که اين مبلغ
امس��ال به  80ميليارد تومان افزايش
يافته که البته با تش��کيل سازمان امور
سينمايي بودجهاي مشخص براي اين
سازمان تصويب خواهد شد.
ناي��ب رئيس ش��وراي عالي س��ينما
همچنين تصريح کرد 250:ميليارد تومان
براي ساخت شهرکها و ديگر سازههاي
سينمايي در نظر گرفته شده که پس از
تصويب ،به اين بخش تزريق خواهد شد.
حسيني يادآور شد :يکي از مصوبات اخير
شوراي عالي سينما حل مسئله مالياتي
سينماگران است که پس از تصويب،اين
موضوع نيز برطرف خواهد شد.

