
سینمای ایران در 
سال97 باالترین 
فروش خود را با رقم 
حدود 250میلیارد 
تومان داشته است. 
برای این افرادی 
که من با چشم خود 
دیده ام 250میلیارد 
تومان پولی نیست 
و پول خرد و توجیبی 
آن هاست. درکل من 
از این که چرا به سینما 
حمله کرده اند احساس 
خطر می کنم

شده اســت برایم جای تعجب دارد. امیدوارم با 
اظهارنظــر رئیس قوه قضاییه، شــاهد فرجامی 

درست برای این افراد باشیم. 

250میلیارد تومان برایشان پول خرد است!
سینمای ایران در سال97 باالترین فروش را به 
رقم 250میلیارد تومان نزدیک کرد. برای افرادی 
که ذکر آن ها رفت، 250میلیارد تومان پول خرد و 
توجیبی است. درکل من از این که چرا به سینما 
روی آورده و شاید حمله کرده اند، احساس خطر 

می کنم. 
متاسفانه در صنف، بخشنامه ای برای جلوگیری 
از ورود ایــن افراد نداریــم. فکــر می کنم این 
سرمایه گذاران، پدیده ای هستند که از اختالفات 
و خالء میان صنف تهیه کنندگان به وجود آمده اند. 
متاسفانه بعضی از آن ها را حتی هم صنفی های ما 
جذب کرده اند. از کسی که در زندان بوده تا فردی 
که االن حضور دارد و اقتصاد سینما را به هم ریخته 
است در میان آن ها دیده می شود. از سویی دیگر، 
صنف تهیه کننــدگان به تنهایی نمی تواند کاری 
بکند چــون ایــن ایراد اصلــی به خــود ما هم 
برمی گردد و فقــط گریبان گیر دســتگاه های 

ذی ربط نیست.

فساد در این افراد زیاد است 
بعضی از افراد که حتی دســتگیر و فراری هم 
شدند شک نکنید در وزارتخانه های مختلف نفوذ 
کرده و آدم داشتند. فســاد این  افراد زیاد است؛ 
کسانی که نیرو دارند و به وزارتخانه ها می فرستند 
و  آیین نامه هــا را دور می زننــد. این شــرایط 
نگران کننده اســت. اگر ایرادی در سینما وجود 

ما دست بخش خصوصی را می فشاریم و کمک 
می کنیم که به درســتی وارد این حوزه شــوند، 

مخالفت ما با پول های بادآورده و مشکوک است.
باال بــردن هزینه های تولید)افزایش دســتمزد 
بازیگران و . ..( از یک میلیارد تومان به هفت میلیارد 
تومان، فقط به بهانه ورود به سینما، به این هنر-
صنعت کمک به شمار نمی آید. این نوع فعالیت، 
فقط ســینما را متضرر می کند. متاسفانه شاهد 
ورود سرمایه گذاران نوکیسه ای هستیم که پیش تر 
خرده فروش  بوده یا شاگرد راننده بودند اما امروز 
آمده اند و توازن سینما را بر هم زده اند. نمی شود 
اسم آن ها را بخش خصوصی گذاشت. این ها در 
بی توجهی مراجع ذی صالح رشد کرده اند. بعدها 
مشخص می شود که از کجا آمده اند، آن ها حتی 
تلویزیون را هم قرق کرده اند. این  افراد، متاسفانه 
دستگاه های نظارتی وزارت ارشــاد را هم آلوده 

می کنند.
منظور ما فقط نوکیســه ها و پول های بادآورده 
نیســتند، تعــدادی از صاحبان ایــن پول های 
بادآورده، نتیجه رانت های دولت اســت،  به طور 
مثال فیلم هایی مثال فاخر امــا با هزینه های باال 
ساخته می شوند که موازنه ســینما را در حوزه 
تولید و اکران به هم می ریزند. باید عرضه و تقاضای 
سینمای ایران باهم جور شود. سینمای ایران را 
باید با محاسبه خودش پیش ببریم. نمی توانیم 
برای یک فیلم معمولی، ده میلیارد تومان هزینه 
کنیم، زمان اکران هم 7-8میلیارد برای تبلیغات 
آن هزینه کنیم و سرجمع 22میلیارد خرج کنیم 
و آن فیلم  در گیشه 10میلیارد تومان کسب کند!
متاسفم که بگویم من شاهد یکی از این افراد 
بوده ام که در جمعی می گفت: در سینما باید جزو 
ده نفر اول باشم. خودتان قضاوت کنید که چگونه 
به سرمایه ای که منبع سالمی ندارد) اگر هست 
شفاف ســازی کند( خود را در ایــن حوزه محق 
می داند!به جــرأت می گویــم بســیاری از 
گرفتاری های چهل ســال اخیر سینمای پس از 
انقالب، نتیجه سیستم فشــل و معیوب نظارتی 

وزارت ارشاد و اداره آن بوده است. 

شنیده ام سبیل بعضی ها را چرب کردند!
امیدوارم به غلط شنیده باشم اما به من گفته اند 
که بعضی از این افراد برای این که از موانع قانونی 
رد شوند به اصطالح »ســبیل بعضی ها را چرب 
کردند!« هرچند که هیچ مدرکی برای این قضیه 
ندارم و نمی خواهم تهمتی بزنم. ولی این که چطور 
دهان سیستم های نظارتی روی این موضوع بسته 

دارد در ســرمایه  گذاری و تولید اســت که باید 
جلویش را بگیریم.یکی از جریانات فســادی که 
می توانــد بــه ســینما ضربــه مهلکــی بزند 
سرمایه گذارانی هستند که برای ما تعیین تکلیف 
می کنند که کدام بازیگر بیاید. وقتی با این وضعیت 
روبه رو می شــویم یک فاجعه به تمام معنا برای 
سینماست و اکنون شاهد آن هستیم، اگر به آن 
توجه نکنیم بخشی از ســینمای ایران را به این 
جریان سرمایه داری که کل سینمای ما پول خرد و 
توجیبی این ها هم نمی شود تحویل خواهیم داد، 
همین طور سرمایه گذاران نهادی و ارگانی که با 
شیوه ای غلط، تولیداتشان را به انجام می رسانند.

 با این روند تهیه کننده عنوانش را در ســینما از 
دست می دهد زیرا ســرمایه گذار تعیین تکلیف 
می کند. فکر می کنم در چند ســال آینده اسم 

تهیه کننده به مدیر اجرایی تغییر کند. 

راه حل کنترل دستمزدهای نجومی 
بــرای اصــالح دســتمزدهای نجومــی که 
نشأت گرفته از حضور همین سرمایه گذاران است، 
باید سرمنشأ این موضوع را اصالح کنیم؛ یعنی این 
افراد باید در تولید شناسایی شوند و سرمایه شان 
تایید شود تا وارد شوند. برای مثال یک فرد خّیر 
اســت، پول های زیادی هــم دارد و می خواهد 
بیمارستان بسازد، یقین دارم که وزارت بهداشت 
به او کمک می کند تا این بیمارستان را بسازد. آیا 
این شــخص خودش می تواند پزشک هم باشد؟ 
خیر! بهتر است این سرمایه ها در زیرساخت هزینه 
شــوند و آن را در ســاخت ســالن ســینما 
ســرمایه  گذاری کنند. ما با کمبود زیرساخت ها 
مواجه هستیم. این  افراد در تولید تخصص ندارند. 
کار هنری و فرهنگی شبیه کار یک پزشک است، 
تخصــص می خواهد. آن هــا حتــی به عنوان 
ســرمایه گذار، تهیه کننده را می خرند و همراه 

می کنند. 

»اوج« نیتش خیر است، عملش بد 
ســرمایه گذاران نوظهوری مثــل »اوج« هم 
هســتند که به دلیل عدم تخصص، فقط به سبب 
این که در سینما دوســتانی دارند پروژه هایی را 
شــروع می کنند که بعضی ها از خجالت شــان 
اسم شان را هم در آن فیلم ها نمی آورند، ممکن 
است فیلم ها بد نباشند اما آن ها فکر می کنند فیلم 
خوبی نیست. این شــیوه هم به سینمای ایران 
ضربه می زند. نیت شان خیر است اما عمل شان بد 

است.

گروه سینما 

سید ضیاء هاشمی؛ رئیس صنف تهیه کنندگان:

شنیدم سبیل بعضی ها را چرب کردند
بیشتر  تقریبا  و  داغ شده  سینمایی  محافل  تمامی  در  بحث سرمایه گذاری  اخیر  وقت  چند  در 
تهیه کنندگان از این اتفاق ناراضی هستند و در مورد سرمایه های بادآورده برای ساخت فیلم ها، 
نقدهایی دارند. برخی می گویند آن ها می خواهند به این حوزه کمک کنند و این برای سینما خوب است 
و بعضی دیگر مخالف صددرصدی این پول ها و ورود این افراد به سینما هستند. با سیدضیا هاشمی؛ رئیس صنف 

تهیه کنندگان، گفت وگویی درباره سرمایه  گذاری خصوصی داشتیم که در ادامه می خوانید.

پرونده ماه

وزارت ارشاد باید پای این قضیه 
بایستد 

پیش تر دستورالعمل هایی که جای دور 
زدن و ایجاد فساد دیگری داشتند را بارها 
از سوی ارشاد تجربه کرده ایم به طور مثال 
به دلیل محدودیت تعداد پروانه ساخت و 
درنهایت دور زدن آن، فیلم را به نام شخص 
دیگر می زننــد و باز حضــور دارند و 
فسادهای دیگری ایجاد می کنند به همین 
دلیل حتما باید در سرمایه  گذاری ها توجه 
شود. باید تا جایی که می توانیم جلوی این 
افراد بایستیم و اجازه ندهیم توازن سینما 

را به هم بریزند.
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