به یکی از مهمترین عوامل بر سر راه پیشرفت جامعه
تبدیل ش��ده و لطمههای جبرانناپذی��ری را برای
حرکت چرخ توسعه وارد کرده است.
سکانس سوم -به دنبال مقصر

ما قرار دارد مشخص ش��ده برخی از تهیهکنندگان
س��ینما با اخذ وامهای میلی��اردی و انجام کارهایی
برخالف قانون برنامههای خود را طراحی و اجرایی
میکنند» .اما از آن تاریخ تا امروز ،هیچ سندی دال بر
تخلف فالن تهیهکننده ارائه نشده یا حداقل رسانهای
نشده است و این س��خنان ،در حد یک گفتوگوی
رسانهای باقی مانده است.
سکانس دوم -شفافیت سرمایه

چرا در سینما و ش��بکه نمایش خانگی هیچ نهادی
مسئول رسیدگی به ارزیابی ،نظارت و اعتبارسنجی
منابع مالی س��رمایهگذاران آثار نیست تا اگر فردی
متخلف اس��ت ،روشن شود و اگر نیست ،نام و آبروی
او دستمایه مسائل خاص نشود؟ بعد از انتشار اخبار
فساد مالی بابک زنجانی و ردپای او در هنر هفتم به نظر
میرسید ،جذب سرمایه و سرمایهگذار در عالم سینما
توبست بیشتری انجام شود
با اقداماتی شفاف و چف 
اما از طرف دیگر ،مدیران سینمایی میگویند سینما
مسئول راستیآزمایی این بخش نیست ،ضمن این
که اگر این وظیفه هم بر سایر اعمال نظارتها اضافه
شود ،باز هم بوروکراسی جدیدی در راه خواهد بود .در
کشورهای توسعهیافته ،این وظیفه بر عهده نهادهایی
اس��ت که پایش اقتصاد ،درآمد ،هزینه و اخذ مالیات
بر هزین��ه را بر عهده دارند .مکانیس��مهای مقابله با
ف��رار مالیاتی آنق��در جدی و دقیق اس��ت که نامزد
ریاس��تجمهوری ایاالت متحده با میزان شفافیت
در اظهار مالیاتی بود که توانست در میان مردم ،سر
خود را باال بگیرد.
«دفتر برنامه توسعه س��ازمان ملل و بانک جهانی»
دس��تورالعملی دارد و در آن  ۸ش��اخص را ب��رای
حکمرانی خوب در نظر گرفته که یکی از این موارد
ش��فافیت ،به معنی جریان آزاد اطالعات بهویژه در
فرآیندهایی است که منابع عمومی در آن حضور دارد.
در این مبحث آمده که اطالعات باید به اندازه کافی و
به شکل قابل فهم در دسترس باشد و از طرف دیگر،
اتخ��اذ تصمیمها و اجرای آنه��ا از قوانین و مقررات
مشخصی پیروی کند .عدم توجه به این اقدامات در
دنیای امروز و بهویژه در کشورهای درحال توسعه،

ش��اید اکنون هم فیلمهایی درح��ال تولید یا روی
پرده باشند که درباره منابع مالی سرمایهگذاران آنها
ابهام وجود دارد .آیا صنف تهیهکنندگان س��ینمای
ایران وقتی باردیگر این پروندهه��ا بار حقوقی پیدا
کرد ،درب��اره راههای مقابله با این س��رمایهگذاران
یادداش��ت یا بیانیهای برای ارائه خواهد داشت؟ آیا
صنف هم میتواند با توجه به ش��ناخت و اشراف بر
زوایای مختلف این حوزه ،در کنار نهادهای مسئول
درباره منابع تامین س��رمایه فیلمها حداقل نظری
ابتدایی بدهد؟
مدیرکل وقت «دفتر نمایش خانگی ،مستند و کوتاه»
سازمان س��ینمایی ،در یک گفتوگوی مطبوعاتی
درباره چگونگی صدور کارت تهیهکنندگی محمد
امامی ،میگوید« :امامی دارای کارت تهیهکنندگی
از کانون تهیهکنندگی فیلم ایران و مجاز به فعالیت
در این عرصه بود .ما مس��ئولیت حاکمیتی نس��بت
به س��ینما و نمایش خانگی داریم و مس��ائل صنفی
به اصناف مربوط میش��ود .محم��د امامی ،از طرف
صنف مربوط��ه کارت تهیهکنندگی دارد .اینکه چه
کسی سریال شهرزاد را و با چه پولی تهیه کرده مهم
است ،اما از نظر ما حد و حدود قانونی برای انجام این
پروژه رعایت ش��دهبود .ما پیشداوری نمیکنیم و
تابع مراجع ذیربط هستیم ،کس��ی را هم مقصر و
تبرئه نمیکنیم».
حس��ین پارس��ایی درحالی مس��ئولیت بررس��ی
اعتبارسرمایه تهیهکننده و صدور کارت را به «انجمن
کارفرمایی تهیهکنندگان فیلم تهران» محول کرد که
فرشته طائرپور ،رئیس این انجمن ،مدتی بعد از آن،
درباره چگونگی صدور کارت تهیهکنندگی به امامی
با صدور یادداشتی واکنش نشان داد« :تیرماه سال
 ،٩٣درخواس��ت عضویت محمد امام��ی ،مانند هر
درخواست دیگری در کمیته عضویت انجمن صنفی
کارفرمایی تهیهکنندگان سینمای ایران مطرح شد
و با توجه به س��رمایهگذاری و تهیهکنندگی ایشان
در پروژههای «ش��اهگوش» (ب��ه کارگردانی داوود
میرباقری)« ،ابله» (ب��ه کارگردانی کمال تبریزی)،
«روزی روزگاری عاش��قی» (به کارگردانی حس��ن
فتحی) ،که یک مورد از آنه��ا تولیدش در آن تاریخ
پایان یافته و وارد ش��بکه نمایش خانگی شده بود و
دو مورد دیگر در آس��تانه یا میانه تولید قرار داشتند
و همچنین دریاف��ت جایزهای با عن��وان «بهترین
تهیهکننده مجموعههای نمایش خانگی» از داوران
یک مراسم سینمایی-ویدئویی ،تصویب شد .تا جایی
که من میدانم هیچ صنفی از صنوف تهیهکنندگی،
وارد ماهی��ت س��رمایه اعضایش ب��رای تولید آثار
نمیش��ود .این مطلبی است که مرجع رسیدگی به
آن ،جای دیگری اس��ت .آنچه برای صنف ما در آن
تاریخ کفایت میک��رد ،حاصل فعالیت ایش��ان در
پروژههایی بود که مورد اشاره قرار گرفت .تجربههای
بعدی نامبرده در امر س��اخت س��ریال «شهرزاد» و
همچنین فیلم سینمایی «ابد و یک روز» نیز نشان
میدهد که صنف در تشخیص قابلیت ایشان ،صرفا
برای تهیهکنندگی ،خطا نکرده است».
از طرفی ،شورایعالی تهیهکنندگان سینما حضور
پولشویان در شبکه نمایشخانگی را بهطور علنی
اطالع داده بود و رئیس اس��بق این شورا به صراحت
اعالم کرد صالحیت تهیه کننده «شهرزاد» در هیچ
کدام از صنفهای تهیهکنندگی احراز نشده است.
در میان اخبار ریز و درش��ت آن روزها ،گفته میشد
امامی همزمان ب��ا تولید فیلم ،رایت نمایش خانگی
آث��ار را هم خریده و مبالغ باالتری از مبالغ مرس��وم
را برای اینکار پرداخت کردهاس��ت ،اقدامی که در
سازوکار تولید و توزیع سینمای ایران سابقه نداشت.
ی است که انتظار میرفت ،کانون یا انجمن
این درحال 
ناظر بر تهیهکنندگان سینما اگر حین صدور کارت
تهیهکنندگی ادلهای برای اثبات شبهات منابع مالی
او نداشتند ،بعد از پرداخت این مبالغ ،نسبت به اعتبار
سرمایه این فرد مشکوک شده و شفافیت منابع مالی
او را پیگیری میکردند.
سکانس چهارم -جبران مافات

شاید بررس��ی این موضوع که بستر رانتخواری در
عرصه فرهنگ و هنر چگونه برای س��رمایهگذاران
گمنام و تهیهکنندههای یکش��به بدون پیش��ینه
فرهنگ��ی میس��ر میش��ود ،آغ��از خوب��ی ب��رای
آسیبشناسی پدیده فساد مالی در سینمای ایران
باش��د .سال گذش��ته بس��یاری از تهیهکنندههای
کهنهکار مس��تقل سینما از ورود س��رمایهگذارانی

به س��ینما خبر دادند که بهواس��طه نفوذ یا پیشینه
خانوادگی به این فضا وارد شدند .به اعتقاد آنها ،این
افراد از طرف دستگاههای دولتی حمایت میشوند
و تولی��د خالقانه اثر هنری را از مس��یر خ��ارج و به
انحراف میکشانند .از طرفی دیگر گفته شده ،برخی
فعاالن عرصه فرهنگ و هنر که جذب سرمایههای
خصوصی را موجب بالندگی جریان مستقل و خالق
ی دامن
سینما میدانند ،به ورود این نوع سرمایهگذار 
میزنند و آنرا به فال نیک میگیرند .اگر چه اهمیت
جذب بخش خصوصی در عرصه هنر انکارناپذیر است
اما سالمت این سرمایهها هم در جایگاه خود از اهمیت
زیادی برخوردار است ،تا جایی که اگر این سرمایهها
از منابع شفاف تامین نشد ه باشد ،نهتنها به بالندگی
چرخه هنر کمک نمیکند که این فضا را مسموم و
وابستهتر خواهد کرد.
سکانس پنجم -پاسخ هنرمندان

اما چقدر اهالی سینما درباره اتفاقات رخ داده و اینکه
آیا در س��ینمای ایران پ ولش��ویی صورت میگیرد
یا خیر ،صاحب اطالعات درس��ت و دقیق هستند؟
غالمرضا موس��وی ،رئیس اتحادی��ه تهیهکنندگان
سینما را ش��اید بتوان اولین سینماگری دانست که
واژه پ ولش��ویی را در س��ینمای ایران را سر زبانها
انداخت .موسوی معتقد اس��ت؛ «وقتی شما یک یا
دوبار سریال س��اختید و ضرر کردید که دیگر نباید
دوباره آن را تکرار کنید .پس این تصور پیش میآید
که سازندگان برخی از این آثار؛ اهداف دیگری دارند».
این تهیهکننده سینما در گفتوگو با «جامعهفردا»
ماج��را را اینگون��ه تعریف کرد« :دوس��ال پیش در
محاسباتم متوجه ش��دم افرادی به سینما یا شبکه
نمایش خانگی وارد ش��دهاند که نگران بازگش��ت
سرمای ه خود نیس��تند .در این سالها طبیعتا گاهی
با افرادی برخورد میکردیم که س��ینما را بهخاطر
حاش��یه و شهرت میخواس��تند ،اما این نوع جدید
که فردی میلیارده��ا تومان پول خرج کند و مبلغی
برداشت نکند ،برای من تعجببرانگیز بود .مخصوصا
که مسئولیتهای صنفی باعث شد متوجه شوم این
افراد به بدنه اقتصاد سینمای ایران ضرر وحشتناکی
وارد میکنند».
او دست روی نکتهای گذاشت که در این سالها ،بارها
لو
محل بحث بوده است .اقتصادی بودن عرضه سریا 
فیلمها در شبکه نمایش خانگی؛ موضوعی که گفته
میش��ود برای بازگشت س��رمایه آن باید مرارتها
کشید و گاهی هم این مرارتها به نتیجهای نمیرسد،
چرا که جامعه ایران هنوز با شرایط پایدار اقتصادی
جهت هزین ه برای هنر ،فاصله بسیار دارد« :اینجاست
که بحث پ ولشویی در ساخت این سریالها به میان
کشیده میش��ود .وقتی ش��ما یک یا دوبار سریال
س��اختید و ضرر کردید که دیگر نباید دوباره آن را
تکرار کنید .پس این تصور پیش میآید که سازندگان
برخی از این آثار؛ اهداف دیگری دارند .معموال بخشی
از این پولها از نقاطی میآید و از منابعی وارد سینما
میش��ود که نیاز به توجیه دارد .تا منابع این پولها
مشخص نشود؛ نامش پ ولشویی است .درست مانند
همان اتفاقی که س��الها قبل درباره خرید خانه در
خارج کش��ور رخ داده بود و خیلیها از سراس��ر دنیا
برای خرید خانه به خارج از کشور میرفتند و با خرید
خانه پ ولشویی میکردند ».اما باز هم همان سوال
همیشگیپیشمیآید؛شورایصنفیتهیهکنندگان
قاطعیت و توانایی برخورد با پ ولشویی در سینما را
دارد یا اساس��ا باید وظیفهای در این باره برای خود
متصور باشد؟
این تهیهکننده با س��ابقه در این باره معتقد اس��ت:
«برای دولت یکسری مسئولیتها تعریف شده است
که با آن مقابله میشود .مثال از آقای ایوبی خواستیم
هرگونه کمک یا وام��ی که ب��ه تهیهکنندهها داده
میشود ،اعالم رسمی شود تا همهچیز شفاف باشد.
هرچن��د اصل قضیه را پذیرفتند ،ام��ا در این زمینه
اقدامی صورت نگرفت .اگ��ر همین بحثهای من و
حمایتهای همصنفان من نبود ،برخی از بازیگران
مطرحی ک��ه در پروژهه��ای هنگفت پ ولش��ویی
حض��ور یافتند مجب��ور به پاس��خگویی ب��ه افکار
عمومی نمیشدند .ما میگوییم تهیهکنندگانی که
میخواهند کار کنند باید با معرفینامههای شورای
صنفی خود بروند».
بعد از غالمرضا موسوی و رئیس فراکسیون مبارزه
با مفاسد اقتصادی مجلس اینبار منوچهر محمدی،
تهیهکننده با سابقه سینما در یک برنام ه تلویزیونی،
حضور پ ولشویی در س��ینمای ایران را تأیید کرد و
گفت« :سرمایهگذاری در سینما ریسک باالیی دارد
و س��رمایههای ورودی یا به نیت تفنن یا پ ولشویی
وارد سینما میشوند .اکنون تهیهکننده شده آدمی
با یک دسته چک و کیف ،هر لحظه هم ممکن است

آمار

سال گذشته

شد

س��ه با آذرماه س��ال قبل  ۳.۷درصد کاهش دارد .در مقابل به
م واحدهای  ۶تا  ۱۰سال و بیش از  ۱۵سال افزوده شده است.
چنین توزیع تعداد معامالت انجام شده برحسب مناطق مختلف
ن حاکی از آن اس��ت که از میان مناط��ق ۲۲گانه منطقه  ۵با
م  ۱۴.۹درصدی از کل معامالت بیشترین تعداد قراردادهای
عهنامه را داراست .همچنین مناطق  ۴و  ۲با سهمهای  ۱۱.۴و
درصد در رتبههای بعدی قرار دارند .در مجموع  ۷۴.۱درصد از
معامالت انجام شده در شهر تهران مربوط به  ۱۰منطقه و ۲۵.۹
صد دیگر به  ۱۲منطقه باقیمانده اختصاص دارد.

بنابراینگ��زارش ،در  ۹ماهه س��ال جاری تع��داد آپارتمانهای
مسکونی در مجموع به  ۱۳۱هزار واحد در تهران رسیده که نسبت
به همین مدت در س��ال قبل  ۱۲درصد افزایش دارد .در این بازه
زمانی متوس��ط قیمت یک مترمربع بنای واحد مس��کونی حدود
چهار میلیون و  ۷۰۰هزار تومان بوده که رشد هشت درصدی دارد.
گزارش بانک مرکزی از تحوالت اجارهبها نیز حاکی از آن است که
در آذرماه شاخص کرایه مس��کن اجاری در تهران  ۱۰.۸درصد و
در کل مناطق ش��هری  ۹.۷درصد نس��بت به ماه مشابه سال قبل
افزایش دارد.

غیبش بزند یا گم ش��ود یا فراری ش��ود و دیگر قابل
اعتماد نیست».
سکانس ششم -نظارت قانون

درحالیکه اهالی هنر نسبت به ورود غیرشفاف برخی
نهادهای عمومی به عرصه فیلمس��ازی ابراز نگرانی
کردند ،باید دس��تگاههای متولی همچون سازمان
سینمایی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی بیش از
گذش��ته بر قراردادهای مالی با هدف ایجاد عدالت
مالی نظارت کنند .اخیرا یکی از اعضای شورای شهر
تهران از حمایت  900میلیونی س��ازمان فرهنگی
هنری شهرداری دوران قالیباف از یکی از فیلمهای
مطرح جشنواره فجر سال گذشته خبر داده و اعالم
کرده اسناد این حمایت ،از سوی شورای شهر تهران
درخواس��ت شده اس��ت .مجلس نیز نقش غیرقابل
انکاری در نظارت بر عملکرد دستگاهها دارد.
دو نماین��ده مجلس در گفتوگو ب��ا «جامعهفردا»
ضمن ابراز نظر درباره ضرورت مبارزه با گس��ترش
فس��اد مال��ی در عرصه فرهن��گ و هنر نس��بت به
این موضوع هش��دار دادند .حاال میت��وان از زاویه
قانونگ��ذاری هم به ای��ن عرصه نگریس��ت .اصالح
قوانین ،روزآمدس��ازی آن و مشخصکردن مراجع
رصد پولهای کثیف در هر حوزهای ،اصلی غیرقابل
انکار اس��ت .فاطمه ذوالقدر با اشاره به نگرانی اهالی
س��ینما از آمدن پولهای کثیف به حوزه فرهنگ و
درگیر شدن این حوزه با فساد مالی ،گفت« :صیانت
از رفتارهای اقتصادی حوزه فرهنگ بهویژه سینما به
دلیل داشتن فارغالتحصیالن قابل مالحظه و فعاالن
بسیاری که خواهان کار در این عرصه هستند ،اهمیت
فراوانی دارد اما این افراد به دلیل نداشتن سرمایه الزم
از فعالیت در رشته تحصیلی و مورد عالقه خودشان
وا ماندهاند .روا نیس��ت افرادی که هیچ اس��تعداد و
تخصصی در این حوزه ندارند صرفا به جهت داشتن
پول بیحساب و کتاب ،ش��رایط تولید و کار را برای
دیگران سخت کرده و مافیا راه بیندازند».
همچنین محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز با
اشاره به نگرانی اهالی سینما از آمدن پولهای کثیف
به حوزه فرهنگ و درگیر ش��دن این حوزه با فس��اد
مالی ،گف��ت« :نباید اج��ازه داد مصیبتی که در پی
فساد مالی برای ارگانهای دیگر ایجاد شده به حوزه
فرهنگ و هنر نیز سرایت کند و این حوزه اخالقمدار
آلوده مس��ائلی غیرقابل جبران شود» .وی ادامه داد:
«صیانت از قراردادهای مالی ،شفافیت دراین خصوص
تها و پولهایی که وارد عرصه فرهنگ
و نحوه حمای 
میش��ود بهویژه حوزه سینما ضروری است تا اهالی
این عرصه احساس امنیت کنند» .او ایجاد احساس
امنیت میان هنرمندان را بسیار مهم دانست و گفت:
«باید در راس��تای ایجاد این احساس و جلوگیری از
گسترش فساد مالی ،اقدامات الزم همچون تشکیل
کمیته صیانت از مبادالت و جریانهای اقتصادی در
س��ینما و تحقیق و تفحص درخصوص قراردادها و
پولهای این عرصه صورت بگیرد».
در تمام دنیا صنعت سینما نیازمند حمایت مالی در
جهت ارتقای کمی و کیفی تولیدات اس��ت؛ اما این
سرمایه باید از کجا تامین شود؟ آیا باز هم باید دولت
را به وادی نظارتی دیگری کشاند ،یا اینکه مسئولیت
را به خود صنف واگذار کرد؟ در اینباره نظر نماینده
تبری��ز و عضو کمیس��یون فرهنگی این اس��ت که:
«در سینمای دنیا سنت مرس��وم اینگونه است که
کمپانیهای حرفهای فیلمسازی به تامین بودجه آثار
میپردازند و در برخی از موارد با اشخاص هنری ،آن
هم اشخاص مطرح و شناسنامهدار در عرصه سینما
در تولید سهیم میشوند .متاسفانه روند ورود افراد
به س��ینمای ایران متفاوت اس��ت و صرف «داشتن
پول زیاد» و بدون هیچ سابقه حرفهای میتوان وارد
عرصه سینما شد و بس��یاری از اهالی سینما هم به
دلیل مش��کالت و نیاز مالی بدون س��وال از گذشته
و فعالیتهای فعلی ش��خص ،به همکاری با آن فرد
میپردازند و همین مس��ئله موجبات فساد مالی را
فراهم کرده است».
سکانس هفتم -باز هم زنجانی

فس��اد مالی در ایران با ن��ام باب��ک زنجانی عجین
شدهاست ،پیوس��تی عمیق که حتی به سینما هم
نزدیک شد .نخس��تینبار نام بابک زنجانی بهعنوان
س��رمایهگذار در فیل��م «هیچکج��ا ،هیچکس» به
کارگردانی ابراهیم شیبانی ش��نیده شد؛ فیلمی با
 ٥٠٠میلیون
ک میلی��ارد و 
هزین��ه تولید ح��دود ی 
تومان .اما با وجود حضور س��تارگان س��ینما در آن،
اکران موفق��ی را تجربه نکرد .ضرره��ای این فیلم
س��ینمایی از انگیزهه��ای زنجانی ب��رای حضور در
س��ینما کم نکرد .به فاصله کوتاهی از س��اخت آن،
دومین اثر س��ینمایی هومن س��یدی« ،سیزده» ،با

سرمایهگذاری او مقابل دوربین رفت .باوجود مبلغی
که صرف س��اخت فیلم سینمایی «س��یزده» شد،
دومین سرمایهگذاری رسمی زنجانی در این پروژه
هم با شکست روبهرو شد.
بعد از آن نوبت به علی عطشانی با فیلم « نقش نگار»
رسید که شاید بتوان پر س روصداترین حضور زنجانی
بهعنوان سرمایهگذار در سینما را با این فیلم دانست.
علی عطشانی از میانههای ساخت فیلم نظر مساعد
زنجانی را برای س��رمایهگذاری فیلم جلب کرد و در
آخرین روز فیلمبرداری و در جشنی که به این منظور
برگزار ش��د ،از سرمایهگذاری زنجانی صحبت کرد و
زنجانی در مراسمی که در رستوران ویآیپی برگزار
ش��د ،حضور پیدا کرد و برای نخستینبار با اصحاب
رسانه درباره چگونگی حضورش در سینما و ایدههایی
که برای ادامه فعالیتش در سینما داشت صحبت کرد.
در حاشیه همین مراسم ،زنجانی در پاسخ به پرسش
خبرنگاری درباره فعالیتهایش در س��ینما گفت:
«دوربینهایی را که به دلیل تحریم نمیتوانس��تند
وارد ای��ران ش��وند خری��داری کردی��م ،در بخش
صدابرداری و تدوین هم سیستمهای جدیدی وارد
کردیم .مجموعهای به نام «سورینتفیلم» تشکیل
و تمام امکاناتش در این محل مستقر شده است» .او
در گفتوگویی با خبرگزاری مهر در پاس��خ به این
پرسش که چرا با توجه به حاشیههایی که برای کار
اقتصادیاش پیش آمده ،وارد س��ینما شده است؟
گفت« :من سرمایهگذار هستم و قرار نیست در فیلم
بازی کنم تا برایم حاشیه به وجود آید؛ اما میدانم هیچ
اتفاقی نمیافتد ،چراکه مجموعه ما یکی از پاکترین
مجموعههاست که در کشور فعالیت میکند .همه
مجموعههای کشور در جریان کار ما هستند» .بعد از
دستگیری زنجانی ،نقشنگار با چالشهای بسیاری
برای رسیدن به اکران روبهرو شد و بهعنوان بخشی
از اموال زنجانی در لیست داراییهایی او منظور شده
بود« .نقش نگار» با وجود حواشی مختلف و حضور
بازیگران مطرح نتوانس��ت ف��روش درخور توجهی
داش��تهباشد و س��رمایهگذاریهای زنجانی در این
بخش با شکست روبهرو شد.
«سورینتفیلم»شرکتیکهبهگفتهزنجانیبهمنظور
کمک به س��ینما تجهيز ش��ده بود ،مدتها پیش از
دستگیری زنجانی فعالیت میکرد و  ٢٥هزار میلیارد
تومان هزینه تجهیز این شرکت شده بود .زنجانی فقط
درحیطه سینما ۲ ۵میلیارد تومان سرمایهگذاریکرد
که از این سرمایهگذاری بخش عمدهاش صرف تجهیز
امکانات سختافزاری شد .او در سورینتفیلم که پس
از دستگیریاش به «یاسینفیلم» تغییر نام داد ،چند
استودیوی درجهیک در زمینههای مختلف تولید ،از
تدوینگرفتهتاصدابرداری،موسیقی،دوبالژونریشن،
تدوی��ن و اصالح رنگ و حتی اس��تودیوی کروماکی
راهاندازی کرد .ش��ش دوربین الکس��ای درجهیک و
ش��ماری از ابزار تولید فیلم خرید .دلیل حضور بابک
زنجانی در س��ینما را باید در عالیق ای��ن بیلیونر در
قرارگیری کنار چهرههای مش��هور س��ینما دانست.
زنجانی نه فقط به دلیل عالقهاش به هنر س��ینما ،به
این دلیل که این فضا بیش از س��ایر حیطهها او را در
کانون توجه قرار میدهد ،وارد س��ینما شد .زنجانی
گویی میخواست رویاهای دستنیافتنی خود را در
قاب سینما به تصویر بکشد ،اما با بازداشتش در  9دی
ماه  1392توسط دادستانی کل کشور همه این رویاها
در نطفه خفه شد.
سکانس پایانی -اقتصاد آزاد یا دولتی؟

در فضیل��ت ج��ذب س��رمایههای س��رگردان به
فعالیتهای مولد اقتصادی ،بسیار سخن گفته شده
است .اینکه بهجای سوداگری و سفته بازی ،افرادی
که دارای س��رمایههای کافی ب��رای فعالیتهای
مختلف هس��تند ،به حوزههایی ق��دم بگذارند که
عالوه بر ایجاد اشتغال و تضمین بازگشت سرمایه،
بتواند درآمد س��رانه را نیز افزای��ش دهد .صنعت
س��رگرمی در همه جای دنیا ،یک��ی از حوزههای
پولساز است که از قضا بهخاطر حضور ستارههای
سینما ،موسیقی و ...توجه عموم را هم به خود جلب
میکند .اکنون سوال اینجاست؛ وقتی گفته میشود
دولت در ایران باید از تصدیگری در حوزه سینما
و هنر خارج شود و صرفا به امور حاکمیتی بپردازد،
ی برای آوردن پول به س��ینما بهجای
چه جایگزین 
او وجود دارد؟ خصولتیها در س��الهای گذش��ته
به ش��کل فزایندهای در عرصههای اقتصادی ورود
کردهاند و فساد زا بودن آنها نیز مشخصشد ه است.
پس تنها راه ،هموارس��ازی مسیر و بستری قانونی
برای ورود سرمایههای پاک به سینماست تا هم از
فعالیتهای واسطهای در اقتصاد جلوگیری شود و
هم چرخ هنر بهعنوان عرص��های با ظرفیت باالی
مالی و اشتغال بچرخد.

پنجشنبه  7دی 1396

اقتصاد
فردا

economic@Jameefarda.com

خصولتیها
در سالهای
گذشته به شکل
فزایندهای در
عرصههای
اقتصادی ورود
کردهاند و
فسادزابودن
آنهانیز
مشخصشده
است .پس
تنها راه،
هموارسازی
مسیر و
بستریقانونی
برای ورود
سرمایههای
پاک به
سینماست
تا هم از
فعالیتهای
واسطهای
در اقتصاد
جلوگیری شود
و هم چرخ
هنر بهعنوان
عرصهای با
ظرفیت باالی
مالی و اشتغال
بچرخد

11
يادداشت

اقتصاد
پیشوند کمفروغ هنر
مرتضی
گودرزیدیباج

پژوهشگر هنر
و استاد دانشگاه

نیازبهبرنامهاقتصادهنرچیست؟بنبستاقتصاد
هنر ،باید رمزگشایی شود .چالشهای اقتصادی
عرصه هنر تنها در جامعه هنری حل نمیشود،
وزیر اقتصاد هم بهشدت در جریان هنری کشور
تاثیرگذار است ،همینطور وزیر صنعت ،رئیس
سازمان شهرداریها ،وزیر کشور و ...در چگونگی
روند این جریان موثرند و خبط بزرگی است اگر
گمان کنیم که مش��کالت اقتصاد هنر تنها در
حوزه هنری و وزارت ارشاد قابل حل است.
درحالحاض��ر در جامعه هن��ری اکثریت افراد
دارای مشکالت مالی فراوان هستند ،درحالیکه
س این اجازه را ب��ه آنها نمیدهد که در
عزتنف 
این خصوص به دولت متوس��ل شوند .از خوش
یا بد حادثه بسیاری از مسئوالن این هنرمندان،
هنر و بازار را نمیشناسند .بسیار متاثر میشویم
هنگامی که هنرمندی جهت بستن یک قرارداد،
ساعتها پشت در اتاق مسئولی میایستد و بعد
با کلی ناله و التماس این قرارداد بهگونهای بسته
میشود که بدترین شکل برخورد با هنر است.
بخشی از نابس��امانیهای اقتصاد هنر به وزارت
آم��وزش عال��ی و هی��أت دول��ت برمیگردد،
یعنی در جایی ک��ه خبری از هنر نیس��ت ،اما
سیاس��تگذاریهای بخش هن��ر در آنجا اتفاق
میافتد .در کار هنرمندان حرفهای ،عزت ،بسیار
مهمتر از پول است و نیز تامین مالی در حدی که
آبروی آنها حفظ ش��ود و بعد از رسیدن به سن
بازنشس��تگی بتوانند تا آخر عمر ارتزاق کنند.
بیمههنرمندانباالی ۶۰سالرقمیبسیارناچیز
است .خالقیت هنری در بسیاری از هنرمندان
بعد از رس��یدن به سنی کاهش یافته یا حتی به
صفر میرس��د مانند برانکوزی که در سالهای
آخر عمر خود تنها کارهای قبلی را صیقل میداد
اما این بدان معنی نیست که چنین هنرمندی
بیارزش شده بلکه باید برایش تدبیری اندیشید
اما هنرمندان آماتور به چیز دیگری میاندیشند،
اینکه چطور میش��ود از این آب گلآلود ماهی
گرفت ،اگر تابلو را خریدن��د که خریدند وگرنه
بتوانندازمحفلیجایزهبگیرندکهالبتهاینگروه
اصال طرف حساب ما نیستند.
بنابراینمشکالتمالیعرصههنررانبایدتنهادر
مقوله اقتصاد یا هنر جستوجو کرد .در کشور ما
تصمیمگیریهاوسیاستگذاریهایبخشهنر
در بخشهای دیگر شکل میگیرد و نباید تنها از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مراکزی چون
حوزه هنری انتظار داش��ته باشیم که نسبت به
کل جریان هنر از جمله اقتصاد پاسخگو باشند.
معتقدم توسعه واقعی کشور زمانی آغاز خواهد
ش��د که نفت تمام ش��ود! هنرمندان کس��انی
هستند که از راه هنر امرار معاش میکنند البته
نه به این معنی که کار هن��ری را جهت فروش
بیافرینن��د ،هنرمندان حرف��های بههیچوجه
چنین نیتی ندارند .آنان نقاشی میکشند برای
نقاشی ،خط مینویسند برای خوشنویسی و این
سیستمدرستیاستکهمادرقدیمیعنیحدودا
 ۱۵۰سال پیش به قبل داشتهایم.
یکی از مهمترین مقوالت در اقتصاد هنر فقدان
سیس��تم ارزشگذاری برای آثار هنری اس��ت.
هنگامصحبتازخریداثرهنریبایدبسیارمراقب
بود ،چراکه در این صورت اثر هنری به کاال تبدیل
میشودو ما باضررو منفعت روبهرو هستیم .نکته
مهم در این میان سیستم ارزشگذاری است که
ما چنین سیستمی نداریم و اینکه خریدار ،این را
بفهمد و درک کند که چه ارزشی میدهد و چه
ارزش��ی را میگیرد ،مثل بورسهای بزرگ دنیا
ارزشاقتصادیآثارهنریمعموالدرپایهایشکل
میگیردکههیچخطکشیندارد .مانیازمندیک
سیستمارزشگذاریآثارهنریهستیمکهوقتی
یکاثربهطورمثال ۲۰۰هزارتومانارزشگذاری
میشود ،بعد از گذشت دو روز  ۱۸۰هزار تومان
نش��ود .در بازارهای مکاره غرب ،یک اثر هنری
 Aدالر قیمتگ��ذاری میش��ود که این قیمت
ممکن اس��ت افزایش یابد اما هرگز کاهش پیدا
نمیکند؛ بماند که توسط عواملی این اثر چهبسا
ارزش فرهنگی ،سیاس��ی و رسانهای پیدا کند،
البت��ه آنها نیز خطا میکنند اما مهم این اس��ت
که سیس��تم ارزشگذاری در بس��تر مشخصی
اتفاق میافتد.
برای بهبود اقتصاد هنر ما ب��ه الگو و همچنین
سازمانمطالعاتیخاصیدراینزمینهنیازمندیم
وازهمهمهمتربسترسازیفرهنگیمیخواهیم.
در آمریکا این همه سازمان وجود ندارد و میتوان
گفت  ۹۹/ ۵درص��د از گردش اقتصادی جامعه
هنری آمریکا در دست بخش خصوصی است در
دیگر کشورها نیز همینطور .دولت باید در این
بخش سیاستگذار باشد که این سیاستگذاری
بسیار مهمتر از تزریق پول است.

