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فرهنگ و هنر در کشــور مطرح است 
در این حوزه  از هنر و به خصوص سینما 
مستتر است. در این شرایطی که باید 
از ســینما حمایت کنند، مالیات ها را 
حذف کنند و سوبســید های حمایتی 
بدهند؛ شــاهد بودیم که در بدترین 
شــرایط ممکن مجلس قانون معافیت 
مالیاتی را از حوزه ی سینما حذف کرد. 
نمی دانیم که با چه استداللی این کار را 
کردند و معلوم بود که یک کار کاماًل غیر 
کارشناسی و بسیار احساسی است که 
بر سینما اعمال کردند. به نظر من یکی 
از کارهای اساسی که باید انجام شود 
همین مسئله است. حاال اینکه در کشور 
شش نفر سلبریتی هستند و درآمدهای 
خوبی دارند، به ِصرف آن شش  نفر نباید 
چنین کاری را کرد. حداقل شش هزار 
نفر عضو رسمی خانه سینما هستند و 
ما آن شــش هزار نفر را قربانی کردیم 
تا آن شش نفر را بتوانیم تنبیه کنیم. 
در صورتی که االن و بعد از این قانون 
هم دیدیم که تمام کسانی که قرارداد 
می بندند می گویند که ما قراردادهای 
خالص می بندیم و مالیاتش به ما ربطی 
ندارد. در نهایت باز این مسئله دارد به 
حوزه ی تهیه کنندگی، سینما و غیره 
تحمیل می شود. پس می خواهم بگویم 
که این  یک طرح بسیار غلطی بود و به 
خصوص وزیر ارشاد و به تبع آن معاونت 
ســینمایی باید توجه جدی به این امر 

داشته باشند. 
بحث دوم پول هایی اســت که برای 
ســاخت فیلم های مختلف برای مثال 
به عنوان ســاخت فیلم های ارزشی 
ارائه می شــود که مدام دارند از آن 
سوءاســتفاده می کنند؛ در این چند 
سال گذشته این پول ها همه خرج شد 
اما خیلی کارهای قابل تأملی را ندیدیم. 

شما پیشنهادتان این است که این 
بودجه ها برای فیلم های ارزشــی 

حذف یا کم شود؟
به نظر من بهتر است که این بودجه ها 
همه حذف شود و اگر پولی می خواهد 
به ســینما تزریق شود شــامل عام 
سینما شود. برای مثال یک بخشی از 

سینمایی ها در حال حاضر پیشکسوت 
شــده اند و شــرایط اقتصادی شان 
مساعد نیســت. مقرری آن ها را یک 
مقدار اصالح کنند و به بیمه های آن ها 
یک سر و سامانی بدهند. در حال حاضر 
هم هســت و نمی گویم که نیست اما 
گاهی بحران هایــی هم در بخش های 
بیمه پیش می آید و آدم هایی که سنی 
ازشان گذشته نیاز به درمان های مداوم 
دارند. یک سری خدمات  این چنینی 
داده شــود و به بحث پیشکسوت ها 

خیلی توجه شود. 
بحث بعدی توســعه ی سالن سازی 
اســت. برای مثال ما در بخش صنعت 
کشور می بینیم که دولت هر سال یک 
ســرفصل هایی را در الیحه ی بودجه 
برای توسعه ی صنعت کشور دارد که 
کار پسندیده ای است. چند سالی هم 
هست که سرفصل های خوبی را برای 
توسعه ی گردشــگری کشور در نظر 
گرفته اند که این هم کار پسندیده ای 
است اما حســاب کنید در چهل  و  دو 
ســالی که از انقالب می گذرد ما حتی 
یک بند در الیحه ی بودجه نمی بینیم 
که برای مثال یک میلیــارد تومان 
برای توسعه ی فضای فرهنگی کشور 
با نرخ های ارزان و با یک تســهیالتی 
در نظر گرفته باشند و دریغ از اینکه 
حتی یک میلیــون تومان اختصاص 
داده باشند. باالخره ما اگر نیاز داریم که 
این فضای فرهنگی کشور توسعه پیدا 
کند و اگر نیاز به صنعت سینما داریم 
پس یک جایی را هم درست کنیم تا 
فیلم ها را در آن نمایش دهیم. ما باید 
به یک اســتاندارهای اولیه به لحاظ 

سالن های سینما برسیم، پس چنین 
سرفصلی باید در الیحه ی بودجه باشد. 

به نظر شما اگر این سالن ها سامان 
پیدا کنــد مخاطبی وجــود دارد تا 

استقبال کند؟
باید شــرایطی را فراهم کنیم که پای 
مردم به ســینما باز شــود که در این 
شــرایط نیاز به فیلم هــای خوب هم 
داریم. یعنی در بحث هــای ممیزی و 
خودسانســوری هایی که در سینمای 
کشور حاکم شده یک مقداری سهولت 
بیشــتری را فراهم کنیم و یک مقدار 
فیلم های بهتری ســاخته شود که با 
مردم ارتباط برقرار کنــد. ما در این  
ســال ها دیدیم فیلم هایی که با مردم 
ارتبــاط برقرار می کننــد اصاًل ترس 
نمی شناسند، مردم عالقه مند هستند 
و می روند فیلم هــا را می بینند. حتی 
اگر سالن هایمان خیلی مناسب دیدن 
فیلم نباشــد ولی باز مردم از رفتن به 
سینما و دیدن فیلم ها استقبال کردند. 
بهتر این است که ما سینماهای خیلی 
خــوب و فیلم های خوب بســازیم و 
شرایطش را فراهم کنیم تا مردم بتوانند 
از اوقات فراغت شــان بهتر و بیشتر 
استفاده کنند که اگر ما این طور بتوانیم 
پای مردم را به سینما باز کنیم، اقتصاد 
سینما بزرگ می شود. وقتی که اقتصاد 
سینما بزرگ شود، امورات اهالی سینما 
می گذرد و آن قدر چشمشان به دست 
دولت نیست که وقتی یک بحرانی مثل 
کرونا و یا سیل و مواردی از این دست 
پیش می آید همه چشــم امیدشان به 
این باشد که دولت بیاید و کمک کند 

 ما در این  سال ها 
دیدیم فیلم هایی که 
با مردم ارتباط برقرار 
می کنند اصاًل ترس 
نمی شناسند، مردم 
عالقه مند هستند و 
می روند فیلم ها را 
می بینند. حتی اگر 
سالن هایمان خیلی 
مناسب دیدن فیلم 
نباشد ولی باز مردم 
از رفتن به سینما 
و دیدن فیلم ها 
استقبال کردن


