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طرح مباحث «اقتصاد هنر»
در روزنامه «جامعه فردا»
چه رویکردی را دنبال میکند؟

اقتصاد؛ قطعه گمشده هنر

کاالهای هنری بهعنوان صنایع فرهنگی و بعد
از آن بهعنوان صنایع خالق موضوع عصر چهارم
بعد از عصر کش��اورزی ،صنعت��ی و اطالعات و
داناییمحور از سال  1980به بعد هستند .ماده
اولیه صنایع خالق ایده و خالقیت است .از طرفی
برای رشد ،توسعه و شکوفایی یک شهر خالق که
با طبقههای خالق ( هنرمندان) شکل میگیرد،
باید چهار سرمایه را تولید کرد که بهعنوان منابع
تولید قلمداد میش��وند .دو سرمایه اقتصادی و
انسانی ،بعد مادی توسعه و رفاه را به دنبال دارند
و دو س��رمایه اجتماعی و نمادین بعد غیرمادی
(رفتاری ،نهادی) توسعه را شکل میدهند.
هنرکارخانهتولیددوسرمایهاجتماعیونمادین
استواینمهمترینوبزرگترینمزیتفرهنگ
و هنر محسوب میشود .بنابراین اقتصاد خالق
تربیتمتخصصانیرادرنظرداردکهبتوانندراهی
به س��وی اقتصاد بدون نفت باز کنند .در همین
حال اس��تفاده از تئوریهای علوم اقتصادی در
فعالیتهایهنریوادبییاهمان«اقتصادهنر»
همواره مورد انتقاد عدهای از کارشناسان هنری
بوده است که معتقدند تبدیل هنر بهمثابه یک
کاال ،هنرمند را از مسیر منحرف و هنر را از اصالت
و خالقی��ت دور میکند ،با این حال باید در نظر
داش��ت بهبود معاش هنرمند در گرو شکوفایی
اقتصادهنراستوالبتههمینموضوعدرمواقعی
بسیار از دولتی شدن هنر جلوگیری میکند.
امری که ب��ا نگاهی به وضعی��ت کالن اقتصاد
شفافتر میشود .درآمد سرانه کشور و البته نرخ
رشد دستمزدها در کنار ش��رایط رکود تورمی
اقتصاد در سالهای اخیر ،قدرت خرید خانوار در
ایران را کاهش داده است .همه اینها یعنی وقتی
خانوار برای برآورده کردن حداقل نیازهای خود
دچار مشکل شود ،هزینههای غیرضروری خود
را حذف خواهد کرد .با توجه به اینکه هزینههای
فرهنگی به س��بب فقدان فرهنگسازی اساسا
برای بسیاری خانوادهها تعریف نشده است پس
اولین قربانی حوزه هنر خواهد بود .اینچنین بود
که در آن سالها ،افت فاحش استقبال مخاطب
از آثار هنری به چش��م آمد و پس از دورهای که
درآمدهای افسانهای نفت میتوانست به رونق
همهجانبه و افزایش ق��درت خرید مردم منجر
شود ،شرایط کامال برعکس ش��د .البته درصد
کمی از جامعه به علت عالقهمندی به س��ینما،
با وجود درآمدهای معمولی باز هم سینماها را
قابلتعمیم به کل
خالی نکردند؛ اما این روی��ه ِ
نیس��ت .دولت روحانی در چهار س��ال گذشته
تالشکرداقتصادراسروساماندهد؛اماتعهدات
چند صد هزارمیلیاردی دولت ،یارانههای نقدی،
فشار تحریمها و سقوط آزاد قیمت نفت مانع از
اجرای کامل برنامهها شد .طبیعی است گردش
مالی و رون��ق هر نوع صنعت��ی را باید بهعنوان
برشی از اقتصاد کالن دید و در چنین شرایطی،
شرایط هنر هم شبیه شرایط کل اقتصاد ایران و
چهبسا بدتر از آن خواهد بود؛ چرا که همانطور که
گفته شد ،برخی هزینههای ضروری را نمیتوان
کنار گذاش��ت اما حوزه فرهنگ و هنر ،اولویت
بسیاری از خانوادههای ایرانی در شرایط بحران
مالینیست.
یک��ی از الزامات ه��ر صنعتی ،تامین س��رمایه
در گردش اس��ت .تولیدکنن��دگان آثار هنری
در همه این س��الها که دول��ت ،تصدیگری در
هنر را رها نکرده اس��ت ،ابتدا ب��ه منابع دولتی
چش��م دوختهاند .وقتی پای دولت وسط بیاید،
محدودیته��ای مال��ی و س��لیقهای نی��ز رخ
مینماید .وقتی کش��وری متکی بر نفت باشد،
انبساطی یا انقباضی ش��دن قلک دولت هم به
آن وابس��ته میشود .مدتهاس��ت بسیاری از
کارشناساناقتصادهنرمیگوینداگرپایبخش
خصوصی واقع��ی به هنر ایران باز ش��ود ،آنگاه
بسیاری از مش��کالت حل خواهد شد .اما اینجا
همان ماجرای «مرغ یا تخممرغ» نمایان خواهد
شد! حتما سازوکار سینما باید درست و منطقی
باشد تا سرمایهگذار بخش خصوصی وارد شود.
یعنی نمیتوان چرخه معیوبی در همه حوزهها
داشت و رویای آمدن سرمایه به «صنعت» را هم
در ذهن پروراند.
اقتصاد هنر جزء مباحثی اس��ت ک��ه در ایران
کمتر به آن پرداخته شده است و نگاهی به همه
ش��اخههای هنری نشان میدهد که اقتصاد در
هر کدام از این ش��اخهها به صورت ناقص رشد
کرده است.
بر همین اس��اس روزنامه «جامعهفردا» در نظر
دارد از این پس صفحات��ی را با عنوان «اقتصاد
هنر» برای مخاطبان منتشر کند و هنر را از زاویه
اقتصاد مد نظر ق��رار دهد و چالشهای موجود
توگو با پژوهش��گران،
در این ح��وزه را در گف 
کارشناسان و مس��ئوالن مرتبط با حوزه هنر و
اقتصادآسیبشناسیکند.

ی مشکوک به اقتصاد هنر را در هفت سکانس بررسی میکند
«جامعه فردا» خطر ورود پولها 

تنزل هنربه ابزار پولشویی

لوخرج سینما با هم نمیخواند؛ این را آمار فروش فیلمها و حتی مجموعههای
دخ 
شبکه نمایش خانگی میگوید .سالهاست فیلمسازان و تهیهکنندگان مستقل
سینما میگویند با این هزینههای تولید و پخش ،حتما تعداد زیادی از آثار سینمایی
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آیا هنر نیز مانن��د حوزههای دیگ��ر ،محملی برای
برخی پنهانکاریهای مالی اس��ت ی��ا آنچه گفته
میشود ،صرفا نوعی یک کالغ چهل کالغ و بهواسطه
چشم نداش��تن برای دیدن حضور سرمایهداران در
مارکت هنر است؟ آیا پ ولشویی نیز میخواهد نقل
محفلهای هنری شود؟ اما این واژه به چه معناست
که برخی در مواضع رسانهای و سخنرانیهای خود
نس��بت به آلودهشدن س��ینما و هنر به آن ،هشدار
میدهند .به فرآیند مش��روع جل��وهدادن پولهای
کثیفی که از راههای نامشروع و غیرقانونی بهدست
میآیند ،پ ولش��ویی گفته میش��ود .فرآیندهایی
بس��یار متنو ع که در نهایت منجر ب��ه پنهانکردن
سرچشمههای غیرقانونی پولهای کثیف میشوند.
کارشناس��ان حقوقی ،ب��ازار هنر را هم��واره فضای
مناسبی برای پولش��ویان معرفی میکنند .اتفاقی
که سالهاس��ت در اقتصاده��ای آزاد دنیا هم مورد
حساسیت قضات ،سیاسیون و اقتصادانان قرار دارد.
یک قاضی فدرال ایاالت متح��ده بهنام «مارتین دو
س��انکتیس»در کتابی با نام «پ ولشویی از راه هنر»
میگوید« :پ ولشویی در جهان هنر را باید بهعنوان

زیر حاشیه سود قرار دارند اما فیلمساز مربوطه ،هنوز مجوز اکران آخرین اثر خود را
نگرفته ،کار بعدی را کلید میزند .این سرمایهها از کجا میآید؟ قبول که نمیتوان
از نقش رانتهای دولتی و نهادهای پرتعداد دیگر گذش�ت اما کم نیستند فعاالن

مش��کلی جدید در نظرگرفت .نظامهای بینالمللی
دادگستری ،نهادهای نظارتی ،و پلیس به اندازه کافی
برای تشخیص و رسیدگی به اینگونه جرمها مجهز
نیستند .از این راه ،به دلیل کمبود آگاهی و مقررات،
جرایم مختلف بهسادگی میتوانند از راه خرید آثار
هنری پنهان شوند ».بهنظر میرسد عدم شفافیت
بازار هنر ،چراغ س��بزی برای جذب پولش��ویان به
این بازار شدهاست.
در همین حال بهتازگ��ی در بیشتر نهادهای مالی
هنری تا اندازهای از پ ولشویی پیشگیری میشود.
چنانکه یکی از س��خنگویان حراجی کریس��تیز
میگوید« :ما عملکرد و سیاستهای محکمی برای
نوع پرداخت درنظرگرفتهایم که هماهنگ با برنامه
ی است» .برای مثال ،این حراج
جهانی ضد پ ولشوی 
سقف هفتهزار و  500دالر را برای پرداخت نقدی در
نظر گرفت ه است .با اینهمه ،داللهای مستقل زیربار
چنین بررس��ی و تحقیقهای��ی نمیروند و راههای
غیررسمی تازهای برای معاملههایشان پیدا میکنند،
وضعیتی که در اکثر کش��ورهای دنی��ا مثل ایران با
عنوان مشکلی در بازار قابل پیشرفت خوانده میشود.
ایران هم قانون مبارزه با پ ولشویی را در مجلس خود،
به تصویب رس��انده .با این حال کارشناسان درباره
دچار شدن آن به سرنوش��ت قوانینی که نوشته اما
خوانده نمیشود ،هش��دار میدهند .اما ارتباط این

موضوع با سینما چگونه است؟
س��ال  95بود که پرونده اخت�لاس صندوق ذخیره
فرهنگیان که  ۴۵درصد از س��هام بانک س��رمایه،
شش��مین بانک خصوصی ایران را تأمین میکند ،با
 14متهم به تیتر رسانهها تبدیل شد.
اما در بین این متهمان ،بازداش��ت س��رمایهگذار و
تهیهکننده سریال «ش��هرزاد» پای سینما و شبکه
نمای��ش خانگی را هم به میان کش��ید .آیا این خبر
مهم میتوانست دلیلی برای اثبات باقی پروندههای
فس��اد مالی ،پ ولشویی و جرایم اقتصادی در عرصه
فرهنگوهنر باش��د؟ پروندههایی که در سالهای
اخیر ،زمزمه عدم شفافیت تامین منابع آنها دهان به
دهان چرخید و به گوش مردم و رسانهها نیز رسید .با
این حال وقتی این شنیدهها دارای پشتوانه حقوقی
و قضایی نبود ،طرح آنها میتوانس��ت همین معدود
سرمایهگذاران بخش خصوصی را نیز فراری بدهد.
دیدیم که محم��د امامی به دادگاه رف��ت و اتهام او
مقروض بودن وام  1300میلیارد تومانی به صندوق
ذخیره فرهنگیان ،اعالم شد .اتهامی که یکماه پس
ی امامی از زبان قائممقام مدیرعامل اسبق
از دستگیر 
صندوق ذخیره فرهنگیان رسانهای شد« :سیدمحمد
امامی ،تهیهکنند ه س��ریال ش��هرزاد ب��ا همکاری
ش��هابالدین غندالی مدیرعامل صن��دوق ذخیره
فرهنگیان و تنها با یک فقره چ��ک به مبلغ ۱۳۰۰

حوزه سینما که میگویند نقدینگی س�رگردان در بخش اقتصادی که در شرایط
رکودی امروز ،بهدنبال یافتن بازاری برای کسب سود است ،توجیهی برای ورود به
حوزه«هنر هفتم» ندارد و نمیتوان نقش پررنگی برای آن قائل شد.

میلیارد تومان از صندوق فرهنگیان وام گرفته است».
براساس آنچه در خبرها منتشر شد ،امامی از طریق
دوستی با غندالی به بهان ه س��اخت سریال شهرزاد
 ۱۳۰۰میلیارد تومان تنها با یک فقره چکضمانت
وام از صن��دوق ذخیره فرهنگیان ه��زار میلیاردی
دریافت میکند .ایندر حالی است که طبق قوانین
نظام بانکی برای دریافت وامهای کالن باید وثیقهای
معادل ۱۵۰درصد ارزش وام به بانک ارائه شود .البته
گویا موضوع پرداخت سود هم به هموارشدن مسیر
دریافت وام کمک کرده؛ اینرا «محدث خراسانی»،
قائم مقام مدیرعامل سابق صندوق فرهنگیان تأیید
میکند .بهاین ترتیب انتقال  20درصد سود از فروش
ش��هرزاد برای دریافت وام هزار میلی��اردی نتیجه
میدهد و وام دریافت میشود .وامی که تهیهکننده
جوان ،توانایی بازپرداختش را نداش��ت و خیلیزود
روانه بازداشتگاه ش��د .یکماه پس از دستگیری او
«سخنگوی کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی»
درباره ارتباط تهیهکننده شهرزاد با پرونده اختالس
صندوق فرهنگیان اعالم کرد« :محمد امامی بههمراه
همس��ر ش��هاب غندالی (مدیرعامل بازداشتشده
صندوق فرهنگیان) بهعنوان تهیهکنندگان سریال
شهرزاد به صندوق ذخیره فرهنگیان مقروض بودند.
طی بررسیها مشخص است امامی و همسر غندالی
بدهی خود را از طریق واگذاری یک زمین پرداخت

کردند ،اما طبق م��دارک موجود ،مبلغ ریالی زمین
واگذارشده از بدهی آنها پایینتر است ،بنابراین دلیل
بازداشت امامی را تا این لحظه «نحوه پرداخت بدهی
خود به صندوق» میدانیم .بهاین ترتیب و براساس
گفتههای حس��ین مقصودی ،شائبه اتهام اختالس
تهیهکننده سریال ش��هرزاد منتفی شد ،اما پرونده
«پ ولشویی» همچنان برای او باز ماند.
در  13دیم��اه همان س��ال« ،رئیس فراکس��یون
مبارزه ب��ا مفاس��د اقتصادی مجلس» در بخش��ی
از مصاحبه خود ب��ا خبرگزاری می��زان اعالم کرد،
پ ولش��ویی س��یدمحمد امامی ،اثبات شده است؛
اتهامی که درباره درستی یا نادرستی آن ،تا پیش از
اعالم حکم دادگاه نمیتوان اظهارنظر قطعی داشت.
امیر خجس��ته گفت« :تخلفات این تهیهکننده در
فراکس��یون مبارزه با مفاس��د مجلس مورد بررسی
قرار گرفته ،مواردی مربوط به پ ولشویی وی اثبات
ش��ده و مجلس برای بررسی بیش��تر این موضوع را
به دس��تگاههای نظارتی و قوه قضائی��ه ارجاع داده
اس��ت» .کمی بعد ،امامی از بازداش��ت خارج ش��د،
فصل دوم ش��هرزاد با تهیهکنندگی او توزیع ش��د و
ساخت فصل س��وم در مراحل پایانی خود قرار دارد.
اما خجس��ته نماینده مجلس ،در همان گفتوگو از
وجود پروندههای فس��اد مالی دیگری در سینمای
ایران ،خبر داد و گف��ت« :طبق آماری که در اختیار

خبر روز

وزیر رفاه از راهکار آخر برای شناسایی ثروتمندان پرده برداشت

حسابهای بانکی زیر ذرهبین دولت

جامعه فردا :باالخره بررس��ی حس��ابهای بانکی ،راهکار شناسایی ثروتمندان
ش��د .این دومین بار اس��ت که حس��ابهای بانکی زیر ذرهبین دولتیها میرود.
فروردین ماه س��ال گذشته بود که دولت مجوز بررسی حس��ابهای بانکی برای
اس��تقرار نظام یکپارچه مالیاتی را صادر کرد و پس از آن ش��ایعاتی مبنی بر اینکه
این بررسیها برای شناسایی ثروتمندان اتفاق افتاده ،بر سر زبانها افتاد .دولتیها
همان زمان این ش��ایعات و احتمال را رد کرده و اعالم کردن��د که برنامهای برای
بررس��ی حس��ابهای بانکی برای شناس��ایی ثروتمندان ندارند .حاال با گذشت
یک س��ال و نیم وزیر رفاه از احتمال بررسی حس��ابهای بانکی متقاضیان یارانه
نق��دی خب��ر داد« :در شناس��ایی اف��راد در ابتدا بهس��راغ حس��ابهای بانکی
آنه��ا نمیرویم؛ چ��را که ای��ن تأکی��د رئیسجمهور اس��ت؛ اما ممکن اس��ت،
حساب بانکی کس��انی که درخواست دریافت یارانه داش��ته باشند ،مورد بررسی
قرار گیرد».
بهگزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،علی ربیعی با اشاره به اینکه در خصوص
شناس��ایی افراد نیازمند مجموعهای از تواناییهای افراد را اندازهگیری میکنیم،
توضیح داد« :ما در گذش��ته سیاستهای رفاهی هدفمند نداشتهایم و در کنار آن
سیاستهای رفاهی مصرفانه را در دستور کار قرار دادیم و در بخشی از این اقدامها
 40هزار میلیارد تومان پول هدفمندی را به افرادی دادیم که تفاوتی در زندگی آنها
ایجاد نکرده و اثرگذاری معنیداری نداش��ته است .با این کار بیعدالتی و فقر بین
نسلی را دامن زدهایم».
او با تأکی��د بر اینکه در حال حاض��ر اطالعات رفاهی ایرانیان ب��رای ارزیابی افراد
بهصورت ش��فاف در اختیار ما ق��رار گرفته ،یادآوری کرد که «در بودجه امس��ال
برنامههای حوزه فقر و اش��تغال را گنجاندهای��م و باید بگوییم که به حوزه محدود

کردن فقر مطلق با اج��رای این برنامهها نزدیک خواهیم ش��د .برنامههای حوزه
کاهش فقر مبتنی بر س��ه الیه است؛ الیه اول ش��امل افرادی است که هیچ وقت
توانمند نمیش��وند و به حمایت مداوم نیاز دارند؛ در الیه دوم ،افراد بهطور مکمل
م��ورد حمایت قرار میگیرند .در الیه پایانی ،مبنای کار ،ایجاد فرصت اش��تغال و
توانمندسازی افراد است».
او ادامه داد« :در الیه اول حداقل دستمزد فرد شاخص قرار میگیرد و از آن بهعنوان
حمایت کف اجتماعی یاد خواهد شد؛ بهگونهای که یک خانواده 5نفره در این الیحه
حدودا ً 700هزار تومان دریافت میکنند .در الیه دوم تا کف اجتماعی ،افراد مورد
حمایت قرار میگیرند و در الیه س��وم همانگونه که گفته شد ،افراد را با مباحث
اشتغال به توانمندسازی نزدیک کرده و به مرور از الیهبندی خارج میکنیم».
وزیر رفاه با بیان اینکه بر اساس نظریه توانمندسازی در حوزه فقر پیش میرویم،
توضیح داد که «افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و زنان سرپرست خانوار
و برخی افراد در دهستانها ،بیماران خاص ،گروههای نیازمند برای دریافت یارانه
مورد شناسایی قرار خواهند گرفت».
او درباره تعداد افرادی که قرار است از دریافت یارانه نقدی حذف شوند ،هم گفت:
«میزان افراد حذف شده از یارانهها با هماهنگی مجلس شورای اسالمی بررسی و
اعالم خواهد شد .البته پایگاه رفاهی اطالعات ایرانیان ابزار مناسبی است و میتوان
در جهت شناس��ایی افراد طبقات مختلف برنامه حذف فقر از دادههای این پایگاه
کمک گرفت».
ربیعی ادامه داد که «در شناس��ایی افراد در ابتدا بهس��راغ حسابهای بانکی آنها
نمیرویم و این تأکید رئیسجمهور است .اما ممکن است ،حساب بانکی کسانی که
درخواست دریافت یارانه داشته باشند ،مورد بررسی قرار گیرد».

روایت بانک مرکزی از بازار مسکن در یکس

مسکن  ۱۵درصد گران ش
جامعه فردا :مسکن  15درصد گران ش��د؛ معامالت  50درصد رشد
کرد .این خالصهای اس��ت ازگ��زارش بانک مرکزی ازتح��والت بازار
مس��کن پایتخت در آذرماه سال .96گزارش��ی که روایت کرد «در ماه
موردگزارش ،متوس��ط قيمت خريد و فروش يک مت��ر مربع زيربناي
واحد مسکوني معامله ش��ده از طريق بنگاههاي معامالت ملکي شهر
تهران  50.9ميليون ريال بود که نس��بت به ماه مشابه سال قبل 14.9
درصد افزايش نشان میدهد».
برطبقگزارش بانک مرکزی ،متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد
مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در تهران حدود
پنج میلیون تومان بوده که بیانگر افزایش  ۴.۱درصدی نسبت به آبانماه
و  ۱۴.۹درصدی در قیاس با آذرماه س��ال گذشته است .بیشترین رشد
متوسط قیمت در این ماه به منطقه  ۵با  ۲۴.۴درصد و کمترین میزان
رشد به منطقه  ۱۶با  ۵.۳درصد افزایش اختصاص دارد.
در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک
مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود  ۱۰میلیون و  ۶۰۰هزار
توم��ان در منطقه یک و کمترین آن با دو میلی��ون و  ۴۰۰هزار تومان
در منطقه  ۱۸ثبت شده است که در هر دو مورد افزایش وجود دارد.
عملکرد بازار مس��کن تهران در معامالت نیز حاکی از آن اس��ت که در
آذرماه حدود  ۱۷هزار و  ۷۷۶واحد مس��کونی معامله ش��ده که نسبت
به آذرماه سال گذش��ته  ۵۰درصد افزایش دارد .واحدهای تا پنج سال
س��اخت با س��هم  ۴۸.۸درصد بیش��ترین سهم را دارا هس��تند که در

مقایس
سهم
همچ
تهران
سهم
مبایع
 ۹.۹د
کل م
درص

