
پرونده ویژه

شرایط اکران در کشور ما 
باید با دیگر شرایط سینما 
سنجیده شــود. باید با 
برخی کشورهای مطرح در 
دنیا مقایسه کرد مثال کشورهایی که به نسبت 
سرانه جمعیت با ما بسیار متفاوت هستند. 
اگر آن ها را استاندارد قرار دهیم طبعا ما در 

زیرساخت ها فاصله خیلی زیادی داریم. 
بعد از انقالب همیشــه کمبود وجود 
داشته، در دهه گذشته تالش هایی 
صورت گرفت که خأل کمتر شــود 
اما هنوز تعداد سالن ها متناسب 
با عالقه مندان به سینما نیست. 
این مطلب مهم و تکراری اســت 
که خیلی از شهرها به رغم شهر 
بودن یک سینما هم ندارند. برخی 
اســتان ها در حد مقیاس استانی 

سینماهای انگشت شماری دارند 
و طبعا وقتی از این دست مشکالت 

وجود دارد نمی شــود در اکران فیلم ها 
استاندارد داشت.

تعداد آثاری که تولید می شود رقم و 
تعدادش بد نیست. سالی حدود صد 
فیلم در کشور ساخته می شود حتی 
آمار های جهانی نشان می دهند که 
ما جزو 15-10 کشــور جهان هستیم که در تولید و 
تخصص های سینمایی خودکفا هستیم و نیروهای 
سینمایی مان فعالیت می کنند. مثل برخی کشورها 
نیســتیم که عمده کارهای سینمایی شان متکی به 
نیروهای سینمای خارج از کشــور است. این تعداد 
تولید میدان و عرضه خوبی را پیدا نمی کنند که همین 
ایراد به چند مشــکل عمده دیگر منجر می شود. اول 
این که توازن مالی صنعت را به هم می زند یعنی سرمایه 
فیلم ها به ســودآوری الزم نمی رسند و همین باعث 
می شود گردش سرمایه کند شود. دوم این که فشار 
ایجاد می شود و رقابت ایجاد می کند. رقابت همیشه 
خوب است اما وقتی کمبود امکانات منجر به رقابت 
شود دسته بندی، باندبازی و ارتباطات فراسینمایی 
مطرح می شود و شفافیت ها از بین می رود که ناشی از 

مشکالت زیرساختی است.
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در حال حاضر عرضه فیلم به ســینما 
خیلی زیاد اســت و تعداد سالن های 
نمایش، نســبت به عرضه فیلم های 
تولیدشــده خیلی کم است به همین 
دلیل اختالفات و گله گذاری ها شروع می شود. فیلم ها 
جیره بندی می شوند، مثال می گویند هفت هفته سرگروه 
و سه هفته هم بدون سرگروه، اما این درحالی است که 
بعضی از این فیلم ها ظرفیت جذب مخاطب را دارند و با 
یک اکران غیرقابل قبول سرگروهی سینمایی خود را از 

دست می دهند.

برخی فیلم ها که در جذب مخاطب دچار مشــکل هســتند اصرار دارند 
فیلم  هایشان اکران شود، سینمادار هم منافع سینمای خودش را در نظر 
می گیرد که بخواهد فیلم پرفروش را بردارد و فیلم کم فروش را انتخاب 
نکند. هر سال صد فیلم تولید می کنیم و درمجموع چهارصد سالن داریم 
و باید صد فیلم اکران کنیم که اگر بخواهیم به طور متوسط این ها را کنار هم بچینیم به هر 
فیلم چهار سینما در طول سال می رســد. به همین دلیل همیشه یک سری فیلم ها اکران 
می شوند، یک سری فرصت اکران پیدا نمی کنند حتی آن فیلم هایی هم که اکران می شوند 
به این دلیل که در جذب مخاطب دچار بحران هستند نمی توانند رابطه شان با سینمادار را 
کمی ترمیم کنند. همه این اتفاق ها دست به دست هم داده که این مشکالت به وجود بیاید و 
همه گله مندند؛ چه کارگردانی که فیلمش می فروشد چه کارگردانی که فیلمش نمی فروشد.
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