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می خواهد فیلم بسازد و نیاز به حمایت های 
مالی مقطعی دارد، می تواند از این تسهیالت 
و نرخ ارزان استفاده کند و طوالنی تر آن را 
برگرداند. دیگر آن مسئولیت بازگشت و 
مدیریت پول بر عهده ی اوست، مثل اینکه 
پول در اختیار صنعتگر است و خودش باید 
بداند که چه محصولی می خواهد تولید کند 
که بتواند از تولیدات و فروشش اقساط آن 
را بازپرداخت کند؛ کمااینکه در گردشگری 
هم همین طور است. حوزه ی هنر هم باید 
این وضعیت را پیدا کند و باالخره این تدبیر 
و اندیشــه ی تهیه کننده است که ببیند 
می تواند برای تولید یک محصول از این 
نرخ ارزان وام بگیرد و فیلمش را بسازد و 
بعد از یک مدتی هم آن را پس بدهد. این 
مسئله توجه تهیه کننده را به استفاده از این 
تسهیالت بیشتر می کند و به همین دلیل 
تالش می کند تا فیلم قابل قبولی بسازد که 
به لحاظ اقتصادی بتواند بار آن را بکشد که 
بتواند قسط هایش را بازپرداخت کند. به نظر 
من این تسهیالت می تواند هم به توسعه ی 
فیلمسازی، هم به توسعه ی سالن داری و 
هم به توسعه ی زیرساخت های تولیدی 
کشور کمک کند. به نظرم اگر مجموعه ی 
این  موارد را بشود از طریق خود وزیر ارشاد 
و معاونت سینمایی یک مقدار مورد توجه 
قرار دهیم، می توانیم بگوییم که با آمدن 
دکتر اســماعیلی می توانیم شاهد یک 

تحولی در معاونت سینمایی باشیم. 

نوید محمودی   |  کارگردان، تهیه کننده و نویسنده

مطالبه من اعتماد کردن به هنرمنــدان، آن ها را خودی 
دانستن و دســت و بالشــان را برای ارائه ی آنچه که در 
ذهنشان است، نبستن، مهم ترین مسئله ای است که این 
روزها به آن فکر می کنم. من احساس می کنم اگر بپذیرند 
که این ها جزئی از آدم های همین جامعه هستند و دغدغه ی 
این جامعه را دارند و مهم ترین فیلم های سینمایی ما که در جهان 
حرف زده اند را همین  آدم ها ساخته اند، به نظرم می شود که به آن ها اعتماد 
کرد و این امکان را به آن ها داد که با همه ی وجودشان در خدمت هنر باشند 
و آثار ماندگاری را خلق کنند؛ مثــل فیلم های بزرگ »گاو«، »طال و مس«، 

»آژانس شیشه ای« و ... . 

سعید خانی  | تهیه کننده و مدیر شرکت پخش خانه فیلم

مطالبه من در حوزه های بسیاری است اما به نظرم مهم ترین 
حوزه ای که وجود دارد در وهله ی اول انجام واکسیناسیون 
هنرمندان و بچه های سینما است و در وهله ی دوم رونق دادن 
به پخش و مسئله ی اکران است، چرا که بحث اکران در سینما 
شرایط خوبی ندارد. در واقع دو سال است که سینما رونق ندارد 
و باید به اکران در سینما و اقتصاد فیلم ها فکر کنیم. مسئله ی سوم 
بحث سانسور است که نگرانی هایی در رابطه با آن وجود دارد و اخباری می آید 
که شاید یک مقدار فضا بسته تر شود. امیدواریم که فضای تولید خیلی فضای 
بسته ای نشود و اجازه دهند تا سینماگران فیلم های خودشان را بسازند و این 
نگرانی را نداشته باشند که شاید فضا بسته تر شود. در واقع سینماگران نگران 
سانسور نباشند و فضای محدودی برای تولید فیلم های سینمایی ایجاد نشود. 

از نظر من سه موضوع شاخص و اصلی همین موارد است.

هادی حاجتمند  |  کارگردان سینما

آن چیزی که همین االن، بدون تأمل زیاد به ذهنم می رسد داشتن 
یک قانون مدون و غیر سلیقه ای است. یعنی یک آیین نامه ی 
مدون غیرسلیقه ای که کارشناسی باشد و برای پروانه  ساخت، 
پروانه  نمایش و مواردی از این دست باشد. یعنی اینکه ما وقتی 
پروانه  ساخت می گیریم دیگر در پروانه  نمایش گیر  و  گور پخشی 
و سانسوری نداشته باشیم. نکته  دوم اینکه همین اول خیلی واضح و 
صریح و به قول معروف رو راست آن چیزی که از لحاظ فرهنگی در ذهنشان هست 
را به ما بگویند. یعنی این طور نباشد که یک چیزی بگویند و بعد فردا بگویند که ما 
این را نگفتیم و یا حرف من نبود. به نظرم خیلی واضح، صریح و صادقانه نگاهشان را 
در حوزه  مدیریت فرهنگی و اینکه یک مدیر فرهنگی چگونه است و آدم هایی که 
زیر مجموعه ی ایشان نصب خواهند شد، به چه شکل هستند و به چه شکل اداره و 

فکر می کنند را رسمًا به ما بگویند.

ارشاد وزیر مطالباتسینماگراناز

به نظر من یکی از 
کارهای اشتباهی که 
صورت گرفت این 
است که نمایش 
خانگی از وزارت 
ارشاد جدا شد. یک 
طوری برخورد کردند 
که انگار وزارت ارشاد 
یک مکان بیگانه ای 
با نظام جمهوری 
اسالمی است و 
یک آدم هایی در 
آنجا نشسته اند که 
مصادیق نظام را 
نمی دانند و پلتفرم ها 
را به صداوسیما دادند


