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چهره ها و خبر ها

سلبریتیهاهم
باالخرهبایدمالیاتبدهند
مجلس،هنرمندانبادرآمدباالی ۲۰۰میلیون
رامشمولمالیاتکرد

ساترا :برنامه علی کریمی را
توقیف نکردیم
معاون ساترا به خبر توقیف برنامه علی کریمی در
فیلیموواکنشنشانداد.
به گزارش ایلنا ،علی سعد ،معاون ساترا در توییتی
ضمن تکذیب خبر منتشر شــده مبنی بر صادر
نشدن مجوز در برخی از رسانهها اعالم کرد :یک
شنبه ۳اسفندماهدرخواستیازسویفیلیموبرای
پخش برنامه یکی از نامزدهای فدراسیون فوتبال
به دبیرخانه ساترا وصول شد که در مسیر معمول
برای این برنامهها قرار دارد .این برنامه به دلیل
ساختارحرفهایونمایشیدردستورکاردبیرخانه
قرارگرفتهاست.
فرایند در نظر گرفته شده برای همه محتواهای
نمایشی حرفهای یکسان است که در خصوص
برنامههمرفیقوسریالهای«قورباغه»«،خوب،بد،
جلف»و...طیشدهورسانههایصوتیوتصویری
برنامههای خود را طی این فرایند منتشر کرده
اند .در صورتی که برنامه در دستهبندی نمایشی
حرفهایقرارنمیگرفت،امکانپخشازصفحات
شخصیافراددررسانههایکاربرمحورراداشتو
بهفرایندمذکورنیازنداشت.

مائده کاشیان

رامین ناصرنصیر در طــول سالهای فعالیت
خود در آثار خاطرهانگیز مختلفی بازی کرده و
تجربه حضور در آثار کودک و نوجوان ،کمدی و
غیرکمدی را داشته است .او در ادامه تجربههای
متفاوت خود ،سال گذشته در سریال تاریخی
«جشن سربرون» اثر مجتبی راعی بازی کرد و
به تازگی نیز در سریال «روزهــای آبــی» ساخته
محمدرضا حاجیغالمی بازی کرده است .به
بهانه فعالیتهای تازه این بازیگر ،گفتوگویی با
اوداشتهایم.
▪چه دالیلی برای بازی در سریال «روزهــای
آبی»داشتید؟

اصلیت خانواده ما گیالنی است و دوست داشتم
در سریالی که در این فضاست ،حضور داشته
باشم .ضمن این که ساختار اپیزودیاش جذاب
بود،یعنییکقصهپیوستهداریمولیدرهراپیزود
یکداستانمجزااتفاقمیافتد.اینالگوموفقتر
استچونتماشاگریکهاتفاقیبعضیقسمتها
را میبیند ،خط قصه را گم نمیکند که این هم
جذاب بود .بازیگران ،افرادی بودند که دوست
داشتم با آنها کار کنم و سریال هم کارگردان
جوانخوبیداشت،همهاینهادخیلبود.
▪درسریاللهجهدارید؟

نه،بدونلهجهکارکردیم،چونممکنبودفهمآن
را برای افرادی که با لهجه گیلکی آشنا نیستند،
سخت کند و همه بازیگران با لهجه آشنایی
نداشتند ،ممکن بود غلط ادا کنند ،اما من چون
آشناییدارم،اندکیتهلهجهدارم.
▪چهنقشیرادراینسریالبازیمیکنید؟

قــصــه س ــری ــال در ی ــک ِده ات ــف ــاق م ـیافــتــد.
شخصیتهایمانغیرازدوشخصیتکهازتهران
میآیند،اهالیروستاهستندومننقشمعلماین
روستارابازیمیکنم.

رامین ناصر نصیر در سریال شهرزاد

نمایندگان مجلس در مصوبهای ،سلبریتیهای
با درآمــد بیش از  ٢٠٠میلیون تومان در سال را
مشمولمالیاتکردند.
بهگزارشایسنا،نمایندگانمجلسدرجلسهعلنی
بعدازظهردیروزودرجریانبررسیجزئیاتالیحه
بودجه ، ١۴٠٠در بخش درآمدی بند الحاقی ۳
تبصره  ۶ماده واحده را به تصویب رساندند که بر
اساس آن ،معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط
به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از
قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده  ۱۳۹قانون
مالیاتهایمستقیم،صرف ًاتاسقفدومیلیاردریال
در سال ،قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد
به نرخ ماده  ۱۰۵یا ماده  ۱۳۱قانون مالیاتهای
مستقیممشمولمالیاتمیشود.
در جریان بررسی این پیشنهاد ،زارع سخنگوی
کمیسیون تلفیق گفت« :کمیسیون تلفیق
برای اولین بار مالیات سلبریتیها را در بودجه
پیشبینی کرد ،آنها بر اساس قانون هر درآمدی
داشتند ،از پرداخت مالیات معاف بودند ،اما ما در
الیحه بودجه برای معافیت مالیاتی آنها سقف
تعیین کردیم».
پیشازاینکمیسیونتلفیقسقفمعافیتمالیاتی
فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و
فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری را  5میلیارد
ریال( 500میلیونتومان)درسالتعیینکردهبود
کهبهپیشنهادیکیازنمایندگانوتصویبمجلس،
سقفمعافیتمالیاتیآنهاکاهشیافت.
در سالهای گذشته برخی تالشهای پراکنده
برایحذفاینمعافیتمالیاتیصورتگرفتهبود،
اما به نتیجه نرسیده بود .سال گذشته و در جریان
تصویب بودجه سال ،99در ابتدا معافیت مالیاتی
فعالیتهایفرهنگیوهنریفارغازمیزاندرآمد
به طور کلی حذف شد ،اما کمی بعد این معافیت
مالیاتیبهبودجهبازگشت.

نمیکند تقلید کند و از درونــش میجوشد و
کارهایش مربوط به مسائل اجتماعی اطراف
ماست،مهمترینرازموفقیتاشاست.

▪تجربه همبازی شدن با آقای عبدی چطور
است؟

ما قبال در سریال «شش قهرمان و نصفی» با هم
کار کرده بودیم .آقای عبدی در ژانر کمدی یک
بازیگر صاحب سبک هستند ،صرف حضورشان
پرازنکتهوریزهکاریاست.طبیعتابرایهرکسی
کهکارکمدیانجاممیدهد،حتیدیدنکارهای
ایشان جذاب است ،چه برسد به این که در مقابل
شانبازیکند.
▪تصویری که مــردم از ایشان دارنـــد ،یک
شخصیت شوخطبع است ،آیا در پشت صحنه
همهمینطورهستند؟

بله ،شوخطبعی در ذات ایشان اســت ،البته به
این معنی نیست که وقتی جلوی دوربین می
روند،خودشان هستند و بازی نمیکنند ،اما به
هرحالشوخطبعیدرذاتشانهموجوددارد.
▪در سریال تاریخی «جشن سربرون» هم بازی
کردید،تجربهبازیدراینسریالکهکامالباآثار
کمدیشمامتفاوتاست،چطوربودوچهنقشی
رادرآنبرعهدهداشتید؟

نقش یــک پزشک را کــه از هــــواداران جنبش
مشروطهدرشیرازاست،بازیکردم.تجربهبازی
در کارهای بسیار جدی و حتی تلخ را هم داشتم،
بــرای بازیگر همیشه کــار کــردن در نقشهای
متفاوت و قالبهای مختلف جذاب است .این

نقشهمنسبتبهنقشهاییکهبازیکردهبودم،
متفاوت بود و هم قالب آن تاریخی و جدی بود.
آقای راعی کارگردان بسیار دقیقی هستند و با
وسواسزیادکارمیکنند،گمانمیکنمخروجی
کارخوبشود.
▪شرکت در مسابقه پرمخاطب «شبهای
مافیا»چطوربود؟

▪نظرتان درباره استفاده ایشان از گروه جدید
درساختههایجدیدشانچیست؟

هرکار مختصات خودش را دارد .فضای جدید،
شخصیتهای جدیدی دارد ،الــزامــا همیشه
کار جدید با ترکیب َکست کارهای قبلی جور
درنمیآید .طبیعی است که بر اساس مختصات
کار جدید ،انتخاب بازیگر انجام میشود .هر
کارگردانیباعدهایبازیگرکارمیکندکهباآنها
راحتاستوقلقوزبانیکدیگررابهترمیفهمند
و احتماال ترجیح اش این است که با همان آدمها
کار کند ،اما گاهی یک پروژه نیازهای متفاوتی
دارد و طبیعی است که کارگردان سراغ بازیگران
متفاوتبرود.
▪شهاب حسینی به تازگی مخالفت خود را با
ساخت فصل دوم «شهرزاد» اعالم کرده است،
نظرشماچیست؟

جذاب بود .خیلی با بازی آشنا نبودم و به بهانه
شرکت در این مسابقه ،موقعیتی پیش آمد که با
آن آشنا شوم .نمیدانم تماشای مسابقه ،یعنی
ایــن که بنشینی و بــازی عــدهای دیگر را تماشا
کنی ،میتواند لذتبخش باشد یا نه ،اما وقتی
درگیرش میشوید و بازی میکنید ،خود بازی
جــذاب و هدفمند اســت .استراتژیهایی را که
آدمهامیتوانندخودشانراپشتآنپنهانکنند
وازخودشانشخصیتمتفاوتیبهنمایشبگذارند
 ،به آدم یاد میدهد و نکتههای روان شناسی و
جامعهشناسیدارد.

قصهای که به ما دادند ،تا انتها ساخته شد ،در
یک فصل ساخته نشد که بعد تصمیم بگیرند
فصل دیگری هم بسازند .یک قصه بود که از
همان ابتدا فیلمنامهاش آماده بود و به ما دادند
و در سه فصل پخش شد .بنابراین تا جایی که
میدانم ،کسانی که قرارداد بستند ،برای کل
قصهای که در سه فصل ساخته و پخش شد
،قرارداد بستند .زمزمههایی بود که بعد از این
هم ادامه پیدا کند و فصل دیگری ساخته شود
که این زمزمهها هم هیچوقت جدی نشد ،گمان
میکنم نظرشان درباره این موضوع بوده.

▪چندتجربههمکاریباآقایمدیریداشتید.
بهنظرتانرازمحبوبیتکارهایایشان چیست؟

▪ایشان گفت چون همزمان با ساخت سریال،
پخش انجام میشده ،پس از استقبال مردم،
تصمیمگرفتندادامهسریالرابسازند.

مهران مدیری آدم خاصی اســت ،مولف است،
کمدی را خیلی خوب میشناسد .البته همیشه
کارهایش نوآورانه نبوده  ،گاهی اوقــات تکرار
کارهای قبلی خودش بوده ،نه این که از دیگری
تقلید کند .این که کمدی را میشناسد ،سعی

درباره نظر ایشان نمیتوانم نظری بدهم ،اما تا
جایی که میدانم ،قصهای که از ابتدا خواندم،
همین قصهای بود که در سه فصل ساخته و
پخش شد.

علی نصیریان در گفتوگو با
میزان از خانهنشینی یک ساله
خود خبر داده و گفته است که
فــارغ از کیفیت آثــار ،به دلیل
شیوع کرونا همه پیشنهادهایی
را که داشته  ،رد کرده و ترجیح میدهد در شرایط
ایدهآل کار کند.
نیکی کریمی روز جمعه ساعت
،16بافیلم«بویپیراهنیوسف»
اثر ابراهیم حاتمیکیا در شبکه
یک دیده میشود .این فیلم سال
 74ساخته شد و علی نصیریان،
جعفردهقانوشیرینبینادرآنایفاینقشکردند.
ام ــی ــرح ــس ــی ــن رســـتـــمـــی از
امـــروز بــازپــخــش ســریــال «فــوق
لیسانسهها» بــه کــارگــردانــی
سروشصحتراازشبکهآیفیلم
روی آنتن خواهد داش ــت .این
مجموعه ساعت  21پخش میشود و هوتن شکیبا
وامیرکاظمیازبازیگرانآنهستند.
لیال زارع به زودی با فیلم «زیر نور
کم»بهکارگردانیمحمدپرویزی،
رویپردهسینماهاحضورخواهد
داشت.اینفیلمدرسکوتخبری
تولید شده و صابر ابر ،حمیدرضا
آذرنگوبهنازجعفرینیزدرآنبازیکردهاند.
یوسف تیموری نـــوروز سریال
«نوروز رنگی» به کارگردانی علی
مسعودیراازشبکهپنجرویآنتن
خواهدداشت.تصویربرداریاین
مجموعه کمدی در مشهد انجام
شدهوقصهآندردهه 60میگذرد.
سحر قریشی مشکلی بــرای
فعالیت در تلویزیون و بــازی
در سریا لها نـــدارد .مسعود
د هنــمــکــی در گــفــتوگــو با
باشگاه خبرنگاران گفته است
که مشکل این بازیگر حل شده و حضورش در
«دادستان» ارتباطی به من ندارد.

