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مافیاگری و فسادهای  از  باید  کواکبیان: 
مالی پرهیز شود

مصطفـــــی کواکبیــان: 
ایــن  این کــه  اول 
ی  ر ا یه گذ ما ســر
فرهنگی برای بخش 
خصوصی نباید زیان آور 
باشد. درواقع این مسئله 
باید برای بخش خصوصی سوددهی داشته 
باشــد. پس در این زمینه بایــد برنامه ریزی 
دقیقی شود که سرمایه گذاران خسارت و زیان 
مالی نداشته و انگیزه بیشتری برای حضور در 
این عرصه فرهنگ و هنر داشته باشند. نکته 
دوم این اســت که بخش خصوصــی باید به 
کیفیت توجه کند و آثار تولیدی فاخری داشته 
باشد. به این معنی که صرفا با هدف درآمدزایی 
به این عرصه قدم نگذارد. به هرحال آثار باید با 
محتوا و فرهنگ غنی ما همخوان باشد. عالوه 
بر اهمیت کسب درآمد و محتوای غنی برای 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی در سینما، 
باید از مافیاگری و فسادهای مالی در عرصه 
هنر هفتم پرهیز شود. در تعامل بین سینما و 
بخش خصوصی باید سازوکاری ایجاد کرد که 
از حاشیه های فساد مالی اجتناب شود. وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به خصوص سازمان 
سینمایی نیز از طرف دولت در این زمینه باید 
کنترل الزم را داشته باشد، تا ورود پول های 
کثیف و در ادامه حواشی آن برای سینما اتفاق 

نیفتد./ ایران آنالین

علیمردانی: با جوسازی مخالفم
هاتف علیمردانی: متاسفانه همیشه افراط 

و تفریط، کار ما را خراب می کند.
این که سینما ابزاری برای پول شویی نباشد 
و سرمایه های مشــخص و معلومی به آن 

وارد شود کامال مسئله روشنی است. 
این که با پروپاگاندا و جوسازی کاری کنیم 
که هیچ کــدام از صاحبان ســرمایه دیگر 
جرأت ورود به سینما را نداشته باشند هم 

خیلی خطرناک است.
متاسفانه جوی ایجاد شــده که صاحبان 
سرمایه، دیگر عالقه مند به حضور در سینما 
نیســتند. پول شــویی این طور نیست که 
به راحتی به دیگران به دلیل ســرمایه دار 
بودن اتهام بزنیم. قــوه قضاییه با تحقیق 
و تفحص همــه مســائل را در حوزه های 
گوناگون بررســی کرده و با متخلفان آن 

برخورد می کند.
این جوســازی ها و فضاســازی ها به نفع 
سینمای ما نیست. چون  تر و خشک باهم 

می سوزند./ ایران

سیروس الوند: باید قدرت تصمیم گیری با 
کارگردان باشد

سیروس الوند: ســرمایه گذاران اگر با اخالق 
و آداب و مقــررات ســینما بیاینــد، خوب 
اســت، ولی اگر با اخــالق و آداب و مقررات 
بیزینــس، بــازار و ســرمایه گذاری های 
 مشــکوک بیایند، مخرب و مضر هســتند.

اگر مشخص باشد سرمایه ها از کجا می آیند و با 
چه اهدافی به سینما می آیند و چه خواسته هایی 
دارند، حتما حضورشــان قابل اهمیت  گذاری 
اســت. فقــط مهم این اســت اکوسیســتم 
سینمای ایران را به هم نریزند؛ یعنی همچنان 
تهیه کنندگان و کارگردانان حرف اول را بزنند 
و مجذوب این سرمایه ها نشوند. ممکن است 
ســرمایه گذار بگوید فالن بازیگر را با پرداخت 
دستمزد باال می خواهد، اما این مخرب است و 
چنین آسیبی در این سال های اخیر ایجاد شده 
اســت. باید قدرت تصمیم گیری با کارگردان 
و تهیه کننده باشد. سرمایه اختیار نمی آورد، 
مالکیت می آورد، اختیار با کارگردان اســت./

بانی فیلم

ساداتیان: پول هایشان را از کجا به دست آورده اند؟ 
ســیدجمال ســاداتیان اما چه شــده که تهیه کنندگان آمادگی ندارند خودشــان 
سرمایه گذاری کنند، بنیه مالی شان را از دست داده اند؟ قدرت سرمایه گذاری ندارند که 
به شدت به دنبال جذب سرمایه از خارج از سینما هستند؟ ما سیستم های حمایتی نداریم 
که اگر یک تهیه کننده بخواهد فیلمی بسازد مثال 50درصد سرمایه را خودش تهیه کند 
و 50درصد دیگر را بتواند از سیستم های مالی بانک ها و بنگاه های اقتصادی استفاده کند 
یا فیلمش را برای بحران های ضرر و زیان بیمه کرده تا حداقل بتواند بخشی از هزینه های 

جانبی اش را از طریق بیمه تامین کند.حاال پرســــش هایی 
مطرح است، پرســش هایی مانند؛ پول هایشان 

را از کجا به دســت آورده اند؟ شاید بخشی از 
این مسئله برمی گردد به این که چند نفر با 
ســرمایه به این حوزه آمدند، فیلم و سریال 
ســاختند و بعد از آن دچار مشــکل شدند. 
آن ها کارشان به سیستم های قضایی کشیده 
شد. حاال به طور کلی فضایی به وجود آمده که 
اگر کسی سرمایه ای وارد سینما می کند، دنبال 

منشــأ آن می گردند که نکند این پول مشکوک 
باشد./ایران آنالین

نیک بین: سیب به جای پایین، باال می رود!
محمد نیک بیــن: ما در 
شــرایطی هســتیم 
که »قانــون نیوتن« 
در کشــور مــا کار 
نمی کنــد! ســیبی 
که از درخــت می افتد 
به جای این که پایین بیایــد، باال می رود! 
ســرمایه  گذاری طبیعتاً در هر رشــته و 
حرفه ای، امری بسیار الزم و مثبت است، 
ولی کارها باید به صورت درست انجام شود. 
وقتی به صورت درست انجام نشود طبیعتاً 
مشــکالتی را تولید می کند کــه االن در 
سینمای ایران با چنین مشکالتی روبه رو 
هســتیم. قطعاً عواقب این سرمایه گذاران 
جدید چون متأســفانه به صورت درست 
انجــام و اجرایی نشــده تــا بتوانند برای 
سینمای ایران مثبت باشــند، دامن این 

سینما را گرفته است./بانی فیلم

تحقیق  بدون  سرمایه گذار  صباغ زاده: 
خرج می کند

مهدی صباغ زاده: متاسفانه 
طـــــــی سال های 
گذشته در سینمای 
ایران، سرمایه گذاران 
بدون هیــچ تحقیقی 
برای برخی فیلم ها هزینه 
صرف می کننــد و ازآن جایی که این فیلم ها 
ساختاری ضعیف داشــته و قدرت برگشت 
ســرمایه اولیه را هــم ندارند، ســود قابل 
قبولی تامین نمی شــود و ســرمایه گذاران 

انگیزه تولید فیلم از دست می دهند.
ایــن ســرمایه گذاران نه با مقوله ســینما 
آشــنایی دارند و نه ســابقه تهیه کننده و 
کارگردانی که با آن ها قصد همکاری دارند 

را می شناسند.
درنهایت نتیجــه این می شــود کــه فیلم 
مربوطه فاقد عناصــر و ویژگی های مطلوب 
فیلمســازی از کار درمی آیــد و این عدم 
موفقیت، لطمه های مالی و روحی بسیاری 

به سرمایه گذار وارد می کند.
ســینماگران باید در جلســات آشنایی و 
مشورتی اولیه، همه حقایق و پیش بینی های 
واقع بینانه خود نســبت به سطح استقبال 
صادقانــه  را  فیلمشــان  از  مخاطــب 
برای حمایت کنندگان مالــی خود مطرح 
کنند تا ســرمایه گذار با اطــالع از احتمال 
سود و زیان در سینما، وارد این عرصه شود./

سینماپرس

پول های مشکوک؛ چالش و مسئله جدی سینماگران
عده ای مخالف و عده ای موافق

یک  را  آلوده  پول های  مسئله  نصیریان: 
آسیب می بینم

علی نصیریان: من مسئله 
پول های آلــوده را یک 
آسیب می بینم. قصه 
»شهرزاد« همانی بود 
که در فصل اول دیدید. 
وقتی کاری موفق می شود، 
برای گسترش چنین قصه ای، شما نیاز به تیم 
نویســندگانی دارید که در این کار تخصص 
داشته باشند. هنوز ما این تخصص را نداریم. 
درام باید ساختار داشته باشد. من مخالفتم را 
با ادامه »شهرزاد« اعالم کردم. اصال برای من 
قرارداد هم بسته بودند! به من گفتند در فصل 
دوم، شما را در یک سری فالش بک می بینیم. 
من هم گفتم: خداحافظ، من نیستم! اگر اطالع 
داشتم سرمایه گذار »شهرزاد« چنین مشکالتی 
دارد طبعا وارد پروژه نمی شدم. ولی ما دستمزد 
آنچنانی هم نگرفتیم. مسئله سوپراستارها چیز 
دیگری است و آن ها را نباید با ما مقایسه کنید. 
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