
گزارش ویژه

همه ی صنوف لطمه 
خورده اند اما به 
نظر می رسد که 
حوزه ی سینما بیشتر 
از بقیه جاها لطمه 
خورده است. در دیگر 
جاهای دنیا دیدیم 
که چه حمایت هایی 
انجام دادند تا این 
صنوف زمین نخورند 
چرا که باالخره این ها 
ساختارهایی هستند 
که برای توسعه ی 
اجتماعی کشور 
تأثیرگذار و مؤثر 
هستند. برای مثال پر 
کردن اوقات فراغت 
مردم، به وجود آوردن 
نشاط و بسیاری از 
موارد دیگری که 
پیرامون توسعه ی 
فرهنگ و هنر در 
کشور مطرح است 
در این حوزه  از هنر 
و به خصوص سینما 
مستتر است. در این 
شرایطی که باید 
از سینما حمایت 
کنند، مالیات ها 
را حذف کنند و 
سوبسید های 
حمایتی بدهند؛

بــا انتصــاب دکتــر محمدمهدی 
اسماعیلی به عنوان وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی مطالبه شما از ایشان 

چیست؟
به نظرم ما باید مطالباتمــان را به دو 
دسته تقسیم کنیم. یک دسته مطالبات 
شخصی است که شامل کرونا، بیکاری و 
مسائلی است که این بیماری به سینما 
تحمیل کرده و اینکه سینما چه وضعیتی 
دارد؛ یک بخشی هم ساختار و وظایف 
وزارت ارشــاد و به تبــع آن معاونت 
سینمایی است. در ابتدای بحث به بخش 
دوم می پردازم و بعد به سراغ بخش اول 
می روم. بخش دوم شامل این است که 
در حال حاضر یک سری اتفاقات برای 
معاونت ســینمایی افتاده که دودش 
در چشم همه ی اهالی سینما می رود. 
فرض کنید که االن بحث کرونا آمده و به 
شدت به حوزه ی سینما لطمه زده است. 
همه ی صنوف لطمه خورده اند اما به نظر 
می رسد که حوزه ی ســینما بیشتر از 
بقیه جاها لطمه خورده است. در دیگر 
جاهای دنیا دیدیم که چه حمایت هایی 
انجام دادند تا این صنوف زمین نخورند 
چرا که باالخره این ها ســاختارهایی 
هســتند که برای توسعه ی اجتماعی 
کشور تأثیرگذار و مؤثر هستند. برای 
مثال پر کــردن اوقات فراغت مردم، 
به وجود آوردن نشــاط و بسیاری از 
موارد دیگری که پیرامون توســعه ی 

 مطالبات سینماگران 
از وزیر فرهنگ و ارشاد 
دولت جدید چیست؟

 درگفتگ و گو با سیدجمال ساداتیان
 و برخی دیگر از اهالی هنر مطرح شد

گروه سینما:
در هر دوره ای که 
وزارت فرهنگ و 

ارشاد با نفر جدیدی کار خود را آغاز 
می کند هنرمندان، سینماگران و 

تمام مرتبطین به این وزارت خانه 
با امیدهای فراوانی چشم به 

صاحب مسند جدید می دوزند تا 
امیدواری هایشان را جامه عمل 

بپوشاند. در سینما اما این امیدها 
پررنگ تر است و حاال که کرونا هم 

افق پر ابهامی را در ادامه کار این 
مدیوم رقم زده است با سیدجمال 
ساداتیان به گفت و گو نشستیم تا 
بدانیم مطالبات اصلی سینماگران 

چیست. ضمن این گفت و گو با 
چند چهره دیگر سینماگر نیز 
این موضوع را مطرح کردیم 
و پرسشمان را پاسخ دادند. 

سؤال این بود که با انتصاب دکتر  
محمدمهدی اسماعیلی به عنوان 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مطالبه شما از ایشان چیست؟


