
  24  july  2022  /1443  شماره  5721 /  سال 24 / یکشنبه  2  مرداد  1401 / 24  ذی العجده www.asrazadionline.ir

مردادم�اه امس�ال کنس�رت های موس�یقی 
متعددی با حضور خواننده های به نام در تهران 
و س�ایر ش�هرهای کش�ور برگزار می شود که 
کنس�رت خواننده های پاپ همچ�ون ماه های 

گذشته پیشتاز است.
ب��ه گ��زارش خبرنگار موس��یقی ایرن��ا، مردادماه 
امسال کنس��رت های موس��یقی متعددی با حضور 
خواننده های به نام در تهران و سایر شهرهای کشور 
برگزار می شود و با توجه به آغاز ماه محرم در هفته 
دوم مردادماه بیش��تر این کنس��رت ها در هفته اول 
این ماه برنامه ریزی ش��ده است. با این وجود، هفته 
اول مردادماه همچون ماه های گذشته کنسرت های 
موس��یقی پاپ نسبت به سایر گونه های موسیقی  از 
جمله سنتی و تلفیقی پیشتاز است که بلیت برخی 

از آنها نیز پایان یافته است.
رویداد مورد توجه در این ماه، برگزاری کنس��رت 
گروه موسیقی لیان بوشهر پس از دو سال در تهران، 
ارکستر مجلسی خلیج فارس به رهبری امین غفاری 
در تاالر وحدت و کنسرت گلریزان محمد معتمدی 
با هدف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از 

خانواده های زندانیان در کاشان است.
همچنی��ن ب��ا توج��ه به ش��یوع وی��روس کرونا، 

براس��اس اعالم س��امانه های فروش بلی��ت، رعایت 
دس��تورالعمل های بهداشتی و همراه داشتن ماسک 
حین ورود به سالن اجرا الزامی است. در این گزارش 
به برنامه های کنس��رت های موس��یقی در مردادماه 

پرداخته می شود:
تاالر وحدت

کنس��رت گروه پالت با نام با م��ن خیال کن دوم 
م��رداد س��انس ۲۱:۳۰، بهای بلی��ت: ۱۵۰ تا ۳۷۵ 
هزار تومان، بلیت های این کنسرت به فروش رسیده 

است.
کنسرت موس��یقی آذربایجانی ارکس��تر آلنام به 
خوانندگ��ی ودود م��وذن، مس��عود امیرس��پهر، به 
رهبری وحید علی پور، س��وم مرداد سانس ۲۱:۳۰، 

بهای بلیت: ۱۱۰ تا ۳۷۰ هزار تومان.

کنسرت گروه موسیقی هوران به سرپرستی بهروز 
قهاری و خوانندگی سروش بخشش، علیرضا گلبانگ 
و علیرضا جعفرزاده، چهارم مرداد، س��انس ۲۱:۳۰، 
بهای بلیت: ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان، بلیت های این 

کنسرت به فروش رسیده است.
کنسرت داوود آزاد، پنجم مرداد، سانس ۲۱:۳۰، 

بهای بلیت: ۸۰ تا ۳۵۰ هزار تومان.
تاالر رودکی

کنسرت گروه ُکر تنال به رهبری میالد عمرانلو به 
همراه��ی گروه ُکر کودک و نوجوان تنال و گروه ُکر 
جوانان تنال به رهبری لیال نجفی، اول مرداد سانس 
۲۱، بهای بلیت: ۱۳۰ و ۱۸۰ هزار تومان، بلیت های 

این کنسرت پایان یافته است.
ارکس��تر مجلس��ی خلیج فارس به رهبری امین 
غف��اری پنجم مرداد س��انس ۲۱، بهای بلیت: ۱۹۰ 
و ۲۰۰  ه��زار توم��ان، سولیس��ت ویلن ای��ن اجرا 
بردیا کیارس و سولیس��ت پیانو یلدا صمدی است. 
در این کنس��رت آثاری از موتزارت، گریگ، ماسنه،  

شوستاکوویچ و ویوالدی اجرا می شود.
کنسرت گروه زنده رود، به سرپرستی، آهنگسازی 
و آواز امیرمس��عود امیری، ششم مرداد سانس ۲۱، 

بهای بلیت: ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان.

پیشتازی پاپ و رونق نسبی سنتی و تلفیقی

استراسبورگ، پایتخت جهانی کتاب سال ۲۰۲۴ شد
ب�ه دنب�ال ارزیابی کمیته مش�ورتی پایتخت 
جهانی کتاب، مدیرکل یونس�کو، استراسبورگ 
از شهرهای فرانسه را به عنوان پایتخت جهانی 

کتاب برای سال ۲۰۲۴ معرفی کرد.
به گ��زارش خبرنگار کتاب ایرنا از یونس��کو، آدری 
آزوالی با بیان اینکه بس��یاری از مردم در س��ختی به 
کتاب به عنوان پناهگاه نگاه می کنند، گفت: در واقع، 
کتاب ه��ا توانایی منحصر به فردی برای س��رگرمی و 
آموزش دارند. به همین دلیل اس��ت که باید اطمینان 
حاصل کنیم، همه از طریق کتاب و مطالعه به دانش 
و تفکر دسترس��ی دارند. به همین دلیل، یونسکو هر 
سال پایتخت جهانی کتاب را تعیین می کند. مدیرکل 
یونس��کو اعالم کرد: پ��س از گواداالخارا )ش��هری در 
مکزیک( در س��ال ۲۰۲۲ و آکرا )ش��هری در غنا( در 
س��ال ۲۰۲۳، خوشحالم که استراسبورگ را به عنوان 
پایتخت جهانی کتاب برای س��ال ۲۰۲۴ اعالم کنم. 
یونسکو و کمیته مشورتی پایتخت جهانی کتاب، تحت 
تاثیر تمرکز استراس��بورگ بر کتاب با هدف مقابله با 
چالش ها و تنش های اجتماعی و تغییرات آب و هوایی 
قرار گرفت. این ش��هر به همین منظ��ور برنامه هایی 
مانند »خواندن برای س��یاره« را اجرا کرده اس��ت. این 
شهر بر توانایی کتاب ها برای تشویق، بحث و گفت وگو 

درباره نگرانی های زیست محیطی و علمی، با تمرکز بر 
جوانان به عنوان عوامل تغییر تأکید می کند. فعالیت های 
استراس��بورگ به دلیل میراث غنی ادب��ی، اقداماتی که 
ب��رای آن ها برنامه ریزی کرد و اجرای رش��ته های هنری 
بسیاری مانند موسیقی، تئاتر و تصویرسازی برجسته شد 
و مورد ستایش قرار گرفت. این شهر تجربه قابل توجهی 
در سازماندهی رویدادهای بزرگ در مقیاس بزرگ دارد. 
رویدادهای مرتبط با پایتخت جهانی کتاب از ۲۳ آوریل 

۲۰۲۴ در روز جهانی کتاب و حق نشر آغاز می شود.
درباره پایتخت های جهانی کتاب

ش��هرهایی که به عن��وان پایتخ��ت جهانی کتاب 
یونسکو تعیین ش��ده اند متعهد می شوند که کتاب و 
کتاب خوانی را برای همه س��نین و گروه ها، در داخل 

و خارج از مرزهای ملی ترویج و برنامه ای از فعالیت ها 
را برای یک س��ال سازماندهی کنند. استراسبورگ به 
عنوان بیست و چهارمین شهر پایتخت جهانی کتاب 
انتخاب ش��د، از سال ۲۰۰۱ ش��هرهایی این عنوان را 
به خ��ود اختصاص دادن��د. مادرید در س��ال ۲۰۰۱، 
اسکندریه در س��ال ۲۰۰۲، دهلی نو در سال ۲۰۰۳، 
آنتورپ در سال ۲۰۰۴، مونترال در سال ۲۰۰۵، تورین 
در س��ال ۲۰۰۶، بوگوتا در سال ۲۰۰۷، آمستردام در 
س��ال ۲۰۰۸، بیروت در سال ۲۰۰۹، لیوبلیانا در سال 
۲۰۱۰، بوئنوس آیرس در سال ۲۰۱۱، ایروان در سال 
۲۰۱۲، بانکوک در س��ال ۲۰۱۳، پورت هارکورت در 
سال ۲۰۱۴، اینچئون در س��ال ۲۰۱۵، وروتسالو در 
س��ال ۲۰۱۶، کوناکری در س��ال ۲۰۱۷، آتن در سال 
۲۰۱۸، شارجه در س��ال ۲۰۱۹، کواالالمپور در سال 
۲۰۲۰، تفلیس در س��ال ۲۰۲۱، گواداالخارا در سال 
۲۰۲۲ و آکرا در س��ال  ۲۰۲۳ به عنوان شهر پایتخت 
جهانی کتاب انتخاب شدند. کمیته مشورتی پایتخت 
جهانی کتاب یونسکو متشکل از نمایندگان فدراسیون 
کتاب فروش��ان اروپایی و بین المللی )EIBF(، انجمن 
بین المللی نویسندگان )IAF(، فدراسیون بین المللی 
انجمن های کتابخانه ه��ا )IFLA(، انجمن بین المللی 

ناشران )IPA( و یونسکو است.

کتاب فروشانی از پرداخت مالیات معاف هستند، که 
از اتحادیه های مربوط مجوز دریافت کرده باش�ند و در 

فروشگاه خود فقط کتاب بفروشند.
به گزارش خبرنگار کتاب ایرنا، هر س��ال با نزدیک ش��دن 
به موعد اخذ مالیات، کتاب فروش��ان روزهای سختی را طی 
می کنند. در این روزها بحث درباره لزوم معافیت کتاب فروشان 
از مالیات داغ می شود و راه های پشت سر گذاشتن یک سال 
با مالیات صفر مورد بررسی قرار می گیرد. این ها همه در حالی 
است که اگر کتاب فروش��ان مجوز فعالیت خود را از اتحادیه 
ناشران و کتاب فروشان در تهران و قم یا اتحادیه های مختلف 
در شهرهای دیگر دریافت کنند و از حقوق خود خبردار باشند، 

سال ها است که از حق معافیت مالیاتی برخوردارند.
فروردین ۱۳۹۴ وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و سازمان 
ام��ور مالیاتی با هم تفاهم نامه امضا کردند. در این تفاهم نامه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به سازمان امور مالیاتی اعالم 
کرد که جواز کس��ب کتاب فروش��ی را قبول کرده اس��ت. در 
نتیجه الزم نیست برای معافیت مالیاتی کتاب فروش از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز مستقیم دریافت کند. به همین 
دلیل قرار است هر سال اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  
و شهرستان ها فهرست کتاب فروشی های مورد تایید خود را به 
ادارات دارایی اعالم کنند و به این ش��کل کتاب فروشی ها هم 
می توانند از بند - ل ماده ۱۳۹- قانون مالیات های مستقیم که 

مربوط به مالیات های فرهنگی است، استفاده کنند.
از طرفی کتاب فروشانی که از حقوق خود مطلع نیستند یا 
مجو فعالیت خود را از اتحادیه های مربوط دریافت نکردند، از 
ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم استفاده می کنند. ماده ۱۰۰ 
قانون مالیات های مستقیم مربوط به کسانی است که مشمول 
قانون مالیات می ش��وند، اگر درآمد ناخالص آن ها بیشتر از ۴ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نباشد، از پرداخت مالیات معاف 

می شوند اما باید اظهارنامه را ارسال کنند.
معافی��ت مالیاتی کتاب فروش��ان مربوط به س��ال ۱۳۹۴ 
نمی ش��ود، به گفته محمود آم��وزگار اگر به س��ابقه قوانین 
نگاه ش��ود، در اریبهش��ت  ۱۳۸۰ قانونی تح��ت عنوان ماده 
واحده معافیت مالیاتی موسس��ات انتشاراتی و کتاب فروشان 
تصویب ش��د. پ��س از آن در بهمن س��ال ۸۰ قانون اصالح 
قانون مالیات های مستقیم به تصویب مجلس رسید. بند - ل 
ماده ۱۳۹ - این قانون بدون نام بردن از مش��اغل مش��مول، 
فعالیت ه��ای مش��مول قانون را ن��ام می برد ک��ه عبارتند از 
فعالیت های انتش��اراتی، فرهنگی، هن��ری و مطبوعاتی که با 
داش��تن مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی، از پرداخت 

مالیات معاف هستند.
مدیر انتش��ارات »کتاب آمه« به خبرنگار ایرنا توضیح داد: 
س��ازمان امور مالیاتی چنین تفسیر می کرد که در این قانون 

نام��ی از کتاب فروش��ی نیامده  و نتیج��ه می گرفت که قانون 
اردیبهش��ت ۱۳۸۰ منسوخ شده است. سال ها با این استدالل 
نادرست از کتاب فروشی ها مالیات گرفتند در حالی که اگر به 
عبارات و واژه ها دقت ش��ود، بن��د - ل ماده ۱۳۹- این قانون 
از فعالی��ت صحب��ت می کند و هر فعالیت می تواند مش��اغل 
متعددی را تحت پوش��ش خود داشته باش��د. احصاء مشاغل 
مشمول در جدول دس��تورالعمل ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی 
قانون مالیات های مس��تقیم موید این ادعاست. به طور کلی 
باید سازمان امور مالیاتی در آن مقطع تفسیر درستی می کرد 
و ش��اخه های مرتبط با انتش��ارات مانند کتاب فروشی را زیر 

مجموعه فعالیت انتشاراتی می دانست.
مطلع نبودن کتاب فروش��ان از حقوقی که س��ال ها است از 
آن بخوردار هس��تند، مساله مهمی اس��ت، با اینکه تعدادی 
از کتاب فروش��ان آگاه در جمع های کتاب فروش��ان اقدام به 
آگاهی رسانی می کنند، متاس��فانه این جریان با کم توجهی 
مواجه اس��ت. در حالی که کتاب فروش��ان در این س��ال ها با 
تکرار اس��تفاده از معافیت مالیات��ی از بند ل ماده ۱۳۹ قانون 
مالیات های مس��تقیم می توانند در تثبیت ای��ن قانون تاثیر 

بگذارند.
مسعود درودی درباره کمبود آگاهی برخی از کتاب فروشان 
به بند -ل ماده ۱۳۹- قانون مالیات های مستقیم به خبرنگار 
ایرنا اظهار کرد: این تفاهم نامه نوشته و امضا شده و مورد قبول 
سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است؛ اما همکاران کتاب فروش 

درباره آن اطالع ندارند.
مدیر کتاب فروشی دانشمند سنندج با تاکید بر اینکه مهم 

نیست کتاب فروشان شهرهای مختلف جواز کار خود را از کدام 
نهاد و س��ازمان دریافت کرده باشند، افزود: اگر کتاب فروشان 
مجوز داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف هستند. اما برخی 
از آن ه��ا از ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مس��تقیم اس��تفاده 
می کنند. آن ها دنبال راه آس��ان هس��تند و متوجه نیس��تند 
اگر امس��ال بتوانند از راه ه��ای دیگر مالیات را صفر کنند، در 

سال های آینده با مشکل مواجه خواهندشد.
درودی درباره نکته ای که در تفاهم نامه میان وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و سازمان امور مالیاتی وجود دارد، توضیح داد: 
این تفاهم نامه یک پرانتز هم دارد، تفاهم نامه با این شرط است 
که در کتاب فروشی فقط کتاب  فروخته شود؛ برای مثال نوشت 

افزار و دیگر مسائل نباید در کتاب فروشی فروخته شود.
داشتن مجوز از اتحادیه مربوط شاید اصلی ترین فعالیتی است 
که کتاب فروشان برای معافیت از مالیات باید برای دریافت آن 
اقدام کنند. سیدعباس حسینی نیک با تاکید بر این مساله به 
خبرنگار ایرنا گفت: این معافیت مربوط به بند - ل ماده ۱۳۹- 
قانون مالیات های مس��تقیم است. چند مس��اله در این ماده 
وجود دارد. مساله اول این است که فعالیت های فرهنگی که 
دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند، 
از پرداخ��ت مالیات معاف اند. برخی از فعالیت ها در این روزها 
دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی نیستند، مانند 
کتاب فروش��ی ها، پس مش��مول قانون فعلی نمی شوند. برای 
این موضوع در دولت قبل��ی و در دوره وزارت عباس صالحی 
بحث های مختلفی انجام ش��د، در نتیج��ه آن ها آیین نامه ای 
نوشته شد تا فعالیت کتاب فروشی ها هم دارای مجوز فرهنگی 

باشد و مشمول قانون معافیت مالیات های مستقیم شود.
عضو هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی 
ب��ا تاکید بر اینکه کتاب فروش��ان نس��بت به ناش��ران برای 
دریافت معافیت مالیاتی در اولویت هس��تند، توضیح داد: در 
حوزه کتاب، کتاب فروش��ان برای معافیت مالیاتی به ناشران 
اولویت دارند. باید ابتدا کتاب فروشان از پرداخت مالیات معاف 
ش��وند. زیرا وضعیت مالی کتاب فروشان به صورتی است که 
نیاز به معافیت مالیاتی دارند؛ در نتیجه باید معافیت مالیاتی 

کتاب فروشان پیگیری شود.
آمار کتاب فروشانی که بدون مجوز فعالیت می کنند بسیار 
باال است این می تواند یکی از دالیل اصلی ملزم بودن آن ها به 
پرداخت مالیات باشد. این در حالی است که اتحادیه ناشران 
و کتاب فروشان می تواند مانع ادامه فعالیت کتاب فروشی های 
بدون مجوز ش��ود. س��یدرفیع احمد جواه��ری دراین باره به 
خبرنگار ایرنا گفت: اتحادیه چنین اقدامی نخواهندکرد، زیرا 
تعداد ویترین کتاب فروشی ها کم است و اتحادیه مانع فعالت 

باقی کتاب فروشان نخواهدشد.
عضو هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران اعالم 
کرد: حدود ۶۰۰ کتاب فروشی در ایران عضو اتحادیه هستند، 
این در حالی است که حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ کتاب فروشی در 
ایران داریم. یعنی نزدیک به نصف کتاب فروش��ان ایران بدون 
مجوز به فعالی��ت خود ادامه می دهند. قانون بر این اس��اس 
است که کتاب فروشان باید از اتحادیه ناشران و کتاب فروشان 
جواز بگیرند. نه تنها کتاب فروش بلکه هر شغلی برای فعالیت 

اقتصادی باید جواز داشته باشد.
مدیر انتش��ارات ابوعطا در خصوص نحوه محاسبه مالیات 
کتاب فروشانی که لوازم التحریر و دیگر کاالها را در کتاب فروشی 
به فروش می رسانند، توضیح داد: این گروه می توانند با ممیز 
مالیاتی وارد بحث و گفت وگو شوند و به او درباره معاف بودن 
بخ��ش فروش کتاب توضیح دهند ت��ا در صورت قبول ممیز 
مالیاتی، فقط برای بخش های دیگر فروشگاه مالیات پرداخت 

کنند.
دلی��ل پرداخ��ت مالی��ات موضوعی اس��ت که بای��د برای 
کتاب فروش��ان درب��اره آن توضیح داده ش��ود. پیام مصلح با 
طرح این س��وال که با پرداخت مالی��ات، چه ارزش افزوده ای 
به زندگی کتاب فروشان اضافه می شود؟ به خبرنگار ایرنا اظهار 
ک��رد: زمانی در جامع��ه ای مالیات می پردازی��م و به ازای آن 
خدماتی دریافت می کنی��م، اما این روند را در جامعه کنونی 
نمی بینم. برای چه کتاب فروش��ان مالی��ات می پردازند؟ چه 
خدماتی دریافت می کنند؟ وقتی کتاب فروش مالیات می دهد 
آیا موجب ش��ده که برای مثال طرح هایی برای تمیز ش��دن 
هوا اجرا شود؟ یا س��طح رفاه مردم بهتر شده است تا بتوانند 

فعالیت های کیفی کنند؟

کتابفروشانباچهشرایطیازمالیاتمعافمیشوند؟
بررسی معافیت مالیاتی کتاب فروشان در بحثی با کارشناسان:

معصومه نصیری خبر داد؛

افتتاحیهکنفرانسرسانه،ارتباطات
وحکمرانیسایبریدر۴مرداد۱۴۰۱

عصرآزادی / سرویس فرهنگی: نخستین کنفرانس بین المللی »رسانه، 
ارتباطات و حکمرانی سایبری« با حضور اساتید و فعاالن این حوزه، چهارم 

مرداد ماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می شود. 
عص��رآزادی، ش��هرام ص��ادق زاده؛  قائم مقام دبیرکل نخس��تین کنفرانس 
بین المللی »رس��انه، ارتباطات و حکمرانی س��ایبری« اظهار کرد: طی ماه های 
گذشته و پس از اعالم فراخوان ۱۲۰ مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده 
اس��ت، این مقاله ها طی چند مرحله داوری و برگزیدگان کنفرانس مش��خص 
شده اند. معصومه نصیری با بیان اینکه کنفرانس بین المللی »رسانه، ارتباطات 
و حکمرانی س��ایبری« از پتانسیل های موجود دانش��گاه و پژوهشگاه ها برای 
کمک به غنای محتوایی و دانش��ی این رویداد بهره برده اس��ت افزود: رویداد 
پی��ش رو با چهار پنل تخصص��ی با عنوان های »بنیان ه��ای نظری حکمرانی 
س��ایبری«، »فرهنگ، جامعه و حکمرانی سایبری«، »نهاد آموزش، سوادهای 
نوین و حکمرانی سایبری« و »سیاستگذاری و حکمرانی سایبری« و ارائه ۱۱ 
مقاله برگزار خواهدشد. وی با بیان اینکه افتتاحیه این رویداد از ساعت ۸:۳۰ 
با حضور اس��اتید دانشگاه، مس��ئوالن مربوطه و پژوهشگران برگزار خواهدشد 
اضافه کرد: عالقه مندان می توانند برای شرکت در افتتاحیه، پنل های تخصصی 
و اختتامیه این رویداد در سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران حضور 
داش��ته باش��ند. نصیری در پایان با بیان اینکه اطالعات مربوط به کنفرانس از 
طریق س��ایت این رویداد به نشانی mcgconf.ir  اطالع رسانی خواهدشد 
تاکید کرد: این کنفرانس از درجه علمی ISC برخوردار است و توسط باشگاه 
مدیریت رس��انه و توسعه سواد رسانه ای یونس��کو و مشارکت دانشگاه تهران، 
کمیسیون ملی یونسکو و فدراسیون باشگاه های یونسکو و همکاری دانشگاه ها 

و مراکز علمی کشور برگزار می شود.
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عصرآزادی / س��رویس فرهنگ��ی: فیلم روایت زندگ��ي و روزمرگي 
ه��اي یک کارگردان تئاتر زن را در فرم��ی خاص و متفاوت به تصویر 

میکشد.
عصرآزادی / علیرضا نیاکان؛ باتوجه به نوع روایت و س��بک تصویری 
فیلم، مخاطب می تواند مفاهیم و فلس��فه وجودی متمایزی را از فیلم 

درک و تفسیر کند.
ماهي س��فید کوچول��و اولین فیلم بلند به نویس��ندگی و کارگردانی 

مشترک آقایان محمدعلي وهاج و محمد عبدالهي می باشد.
فیلمبرداری فیلم هم اکنون به پایان رسیده و فیلم در مرحله تدوین 

و صداگذاری  میباش��د.کارگردانان فیلم با توجه به سبک روایی خاص 
و نوع پرداخت متفاوت آن در صدد هستند تا فیلم را به جشنواره های 

معتبر خارجی ارسال کنند تا فیلم در سطح بین المللی دیده شود. 
عواملی که درتهیه وتولید این کارهمکاری داشته اند عبارتند از 

تصویربردار: مهدی رش��یدی مدیر تولید: س��عیده سرلک،ارتباطات 
رس��انه ای :علیرض��ا نیاکان تدوین: حس��ین وهاج صدا گ��زاری .ایرج 

اردستانی
طراح لباس.نس��یم ملکی .منشی صحنه مهساغفاری گریمور.فاطمه 
محم��ودی و اله��ه محم��ودی .صدابردار.مهدی محمدی ف��ر الزم به 

ذکراست.
بازیگر ان:نازنین دیده ور، گندم ش��یخي، میچکا خدابنده لو، س��حر 
دی��ده ور، اله��ام ملک مختار، به��ار جهانبانی الزم به ذکراس��ت. اکثر 
نق��ش آفرینان این فیلم از بازیگران حرفه ای هنرهای نمایش��ی)تآتر( 

میباشند.

ماهی سفید کوچولو
فیلمي از جنس زنانگی


