
اهمیت بیش از پیش حفظ میراث فرهنگی، تقویت صنایع 
دستی و همچنین توسعه گردشگری به عنوان سومین صنعت 
مهم در رونق اقتصادی کشور سبب شد اعتبار سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در الیحه بودجه 98 

رشد 41 درصدی داشته باشد.
به گزارش ایرنا، کل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی در الیحه 
بودجه سال 1398 مبلغ یک هزار و 53 میلیارد تومان است که نسبت 
به اعتبارات امسال )1397( که 748 میلیارد تومان بود، رشد 41 

درصدی داشته است.
برنامه ششم توسعه، گردشگری را به عنوان یکی از پیشران های 
مهم اقتصادی کشور می داند، اسناد باالدستی نیز توجه ویژه ای به این 
موضوع داشته و رئیس جمهوری نیز همواره بر آن تاکید داشته است.

اکنون که کشور با بازگشت تحریم های آمریکا مواجه است، این 
حوزه بیش از پیش اهمیت می یابد به طوری که معاون اول رئیس 
جمهوری چندی قبل گفت: »چالش اصلی کشور مقابله با تحریم های 
ظالمانه آمریکا است، دولت آمریکا به دنبال این است که نفت ایران 
فروخته نشود، ما هم بودجه 98 را به گونه ای تنظیم کردیم که سهم 

درآمدهای نفتی خیلی بیشتر از 25 درصد نباشد«.
بر همین اساس به واسطه تقدیم الیحه بودجه سال آینده )1398( 
به مجلس شورای اسالمی، خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( بنا به 
سیاست و رسالت رسانه ای خود در نظر دارد طی سلسله گزارش هایی، 
بودجه بخش های مختلف را مورد بررسی قرار دهد و با مقایسه آماری 
تفاوت ها، مشابهت ها و نحوه  به  بودجه سال های 1397 و 1398 
بررسی و تخصیص بودجه بخش های مختلف، نگاهی آماری و تحلیلی 

داشته باشد.
در همین راستا، بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری در این گزارش بررسی می شود.
 گردشگری؛ راهی برای افزایش پایداری بودجه در مقابل 

تکانه های بین المللی
هرچند دولت آمریکا به دنبال تحت فشار قرار دادن ایران از طریق 
اعمال تحریم هاست تا از این طریق به اهداف خود دست یابد اما همه 
می دانیم که برنامه ریزی درست و توسعه درآمدهای غیرنفتی می تواند 
اعمال تحریم ها و تالش آمریکا برای سنگ اندازی بر سر راه فروش 
نفت ایران را نقش بر آب کند. اکنون این دیدگاه بیش از پیش در 
بودجه 98 متبلور شده و دولت به دنبال توسعه درآمدهای غیرنفتی و 
جایگزینی صنعت های مهم همچون گردشگری به جای صنعت نفت 
است، البته بسترهای این هدف به خوبی در ایران وجود دارد و با 
توجه به زیرساخت ها و برنامه ریزی دقیق و هوشمند، قابل تحقق است.

و  بودجه 98 کل کشور جهت گیری ها  اساس الیحه  بر همین 
آنها  مهم ترین  از  یکی  که  می کند  دنبال  را  خاصی  سیاست های 
»افزایش پایداری بودجه در مقابل تکانه های بین المللی« است اما این 
پایداری چگونه محقق می شود، آیا غیر از مسیر درآمدهای غیرنفتی 
که گردشگری یکی از ارزان ترین و زودبازده ترین ابزارهای آن است، 

قابل دستیابی است؟
این صنعت به قدری مهم است که حتی شاید بتوان آن را منجی 

اقتصاد کشور در شرایط کنونی تحریم ها دانست.
 جزییات بودجه پیشنهادی

رییس  توسط  دی ماه  چهارم  که  سال 1398  بودجه   الیحه  در 
جمهوری تقدیم مجلس شورای اسالمی شد، سهم سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بودجه یک تریلیون و 703 
هزار و 233 میلیارد و 227 میلیون تومانی کل کشور، حدود هزار و 
53 میلیارد و 212 میلیون تومان تعیین شده که شامل دو بخش 

هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای )بودجه عمرانی( است.
بودجه بخش هزینه ای که شامل هزینه های عمومی، متفرقه و 
اختصاصی است برای سال آینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری 412 میلیارد و 153 میلیون تومان برآورد شده 
است درحالیکه بودجه مصوب این بخش در سال 97؛ 357 میلیارد و 

290 میلیون تومان بود.
همچنین برای بخش تملک دارایی های سرمایه ای این سازمان 641 
میلیارد و 59 میلیون تومان در بودجه سال آینده لحاظ شده است 
درحالیکه این رقم در بودجه سال 97؛ مبلغ 390 میلیارد و 971 

میلیون تومان بود.
در همین راستا با »مسعود نوری« مدیرکل دفتر برنامه ریزی و 
بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت وگو 

کردیم که جزئیات بودجه این سازمان در پی می آید:
طبق الیحه بودجه 98، در ردیف اصلی 681 میلیارد تومان، توسعه 
زیرساخت های 246 میلیارد تومان، ورودی موزه ها 110 میلیارد تومان 

و ردیف های متفرقه 16 میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده است.
و  موزه ها  ورودی  از  حاصل  آمد  »در  عمومی:  درآمد  اعتبار   -

محوطه های تاریخی« 33 درصد افزایش
و  موزه ها  ورودی  از  »درآمد حاصل  اختصاصی:  درآمد  اعتبار   -

محوطه های تاریخی« 44 درصد افزایش
تاسیسات گردشگری و  و  اعتبار ردیف »توسعه زیرساخت ها   -
حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی« صد در صد افزایش یافته 

است
- اعتبار ردیف »اشتغال و ترویج صنایع دستی« نیز معادل 33 

درصد رشد داشته است
الف- حوزه میراث فرهنگی

این حوزه بر گسترش خدمات موزه ای تمرکز کرده است. بودجه 
این بخش در سال 97، 26 میلیارد تومان بود که در بودجه 98 به 39 

میلیارد تومان ارتقا یافته است.
تقویت قابل توجه اعتبار برنامه گسترش خدمات موزه ای و ایجاد 
فعالیت جدیدی با عنوان »حمایت از کاشفان آثار منقول با ارزش 

تاریخی )حق الکشف(« از جمله اهداف این بخش است.
ب- گردشگری

جذب  برنامه  اعتبار  تقویت  به  بخش  این  در  سال 98  بودجه 
افزایش عملکرد شاخص  راستای  به کشور در  گردشگران ورودی 
جذب گردشگران خارجی اهتمام کرده است، در همین راستا اعتبار 
فعالیت های برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها، تبلیغات رسانه ای و 

محیطی، تهیه و توزیع اقالم تبلیغاتی افزایش یافته است.
اهداف بخش گردشگری:

- توسعه گردشگری و اشتغال ملی
- معرفی پتانسیل های کشور در جهت جذب سرمایه گذار و توسعه 

روستاهای هدف گردشگری
- ارتقای دانش فنی و تامین و فراهم کردن ابزارهای مهم و موثر 

در بازاریابی گردشگری
- ایجاد زمینه های الزم برای برقراری رقابت های سالم داخلی و 

بین المللی حوزه گردشگری
تبلیغات  به  به کشور  ورودی  برای جذب گردشگران  همچنین 
رسانه ای و محیطی، تهیه و توزیع اقالم تبلیغاتی و برگزاری و شرکت 

در نمایشگاه ها اهتمام شده است.
پ: صنایع دستی

تقویت اعتبار فعالیت های کمک به نوسازی و بهسازی تجهیزات و 
ابزار کارگاه های تولید صنایع دستی، تهیه مواد اولیه و ابزار مورد نیاز 
واحدها و کارگاه های آموزشی و آماده سازی و استانداردسازی فضاهای 
کارگاه ها، مراکز آموزشی و مراکز مرتبط از جمله اهداف این بخش 

است.
حمایت از برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های مرتبط، تبلیغات، 
بازاریابی و توسعه تجارت الکترونیک محصوالت صنایع دستی، حمایت 
از عرضه محصوالت صنعتگران کم توان مالی و ساماندهی بازارچه های 
این  بازارهای هدف، دیگر محورهای  صنایع دستی و امکان سنجی 

بخش به شمار می رود.
حمایت مالی و معنوی از حوزه صنایع دستی باید به باال بردن سطح 
تولید ملی، افزایش صادرات کاال و تولیدات بومی، اشتغال زایی توسعه 

صنایع بومی- محلی منجر شود.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سازمان میراث شامل 
ردیف های متفرقه، درآمد عمومی و خصوصی، توسعه زیرساخت ها و 
تاسیسات گردشگری در الیحه بودجه 98 نسبت به 97 حدود 101 

درصد رشد داشته است.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در حوزه میراث فرهنگی نیز 
54 درصد و حوزه سرمایه گذاری 55 درصد نسبت به سال 97 رشد 

روبرو شده است.
در همین راستا اعتبار سیستم حفاظتی موزه ها در الیحه بودجه 
98؛ مبلغ 20 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم در سال 

97 سه میلیارد تومان بود.
در واقع اهمیت این بخش زمانی مشخص می شود که بدانید اغلب 
موزه های کشورمان به تجهیزات روز الکترونیکی مجهز نیست و فاقد 

دوربین های پیشرفته برای حفاظت از اماکن تاریخی است.
به این ترتیب اعتبار تکمیل و تجهیز موزه ها در سال 97، 10 
میلیارد و 500 میلیون تومان بود که در الیحه بودجه سال 98 به 30 

میلیارد تومان ارتقا یافت.
همچنین خرید حریم ابنیه و اشیای تاریخی نیز در بودجه سال 97، 

سه میلیارد و 700 میلیون تومان بود که در الیحه سال 98 به 12 
میلیارد تومان افزایش یافت.

از رقم 1.5  اعتبار تعمیر، تامین و تجهیزات و ماشین آالت نیز 
میلیارد تومانی سال 97 به چهار و نیم میلیارد تومان در الیحه بودجه 

98 افزایش یافته است.
تملک دارایی های سرمایه ای

در الیحه بودجه 98 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در حوزه 
میراث فرهنگی معادل 268 میلیارد و 300 میلیون تومان است که 
این رقم در سال 97، مبلغ 166 میلیارد و 705 میلیون تومان بود که 

61 درصد افزایش داشته است.
همچنین این اعتبارات در حوزه گردشگری و سرمایه گذاری در 
الیحه بودجه 98، مبلغ 85 میلیارد و 400 میلیون تومان تعیین شده 
که این اعتبار برای امسال، 45 میلیارد و 525 میلیون تومان بوده که 

رشد 88 درصدی نشان می دهد.
در حوزه صنایع دستی اعتبارات در نظر گرفته شده در الیحه بودجه 
سال آینده، 16 میلیارد و 500 میلیون تومان است که این رقم در 
بودجه امسال، 9 میلیارد و 375 میلیون تومان بود که رشد 76 

درصدی را نشان می دهد.
در  سرمایه ای  دارایی های  تملک  طرح های  اعتبارات  همچنین 
مجموع ردیف اصلی و ردیف های متفرقه در الیحه بودجه سال آتی، 
641 میلیارد و 59 میلیون تومان است، این رقم در بودجه امسال، 
390 میلیارد و 971 میلیون تومان بوده است که 70 درصد رشد 

داشته است.
اعتبارات هزینه ای ردیف اصلی

فرهنگی،  میراث  سازمان  اصلی  ردیف  هزینه ای  اعتبارات  الف- 
صنایع دستی و گردشگری در الیحه بودجه 98 در حوزه »میراث 
فرهنگی«، 126 میلیارد و 500 میلیون تومان تعیین شده است که 
این مبلغ در بودجه امسال، 109 میلیارد و 804 میلیون تومان بود که 

15 درصد رشد داشته است.
در حوزه گردشگری اعتبارات هزینه ای ردیف اصلی در الیحه بودجه 
سال آینده، 85 میلیارد و صد میلیون تومان است که در سال 97 
این رقم 82 میلیارد و 547 تومان بود و رشد 3 درصدی یافته است.

در حوزه صنایع دستی در بودجه سال آینده، 63 میلیارد و 600 
میلیون تومان اعتبار لحاظ شده که این رقم در بودجه امسال، 61 
میلیارد و 13 میلیون تومان بود که شاهد رشد 4 درصدی در این 

عرصه هستیم.
در مجموع سه حوزه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، اعتبارات هزینه ای ردیف اصل در سال 98، مبلغ 290 
میلیارد تومان لحاظ شده که در سال 97 این رقم معادل 269 میلیارد 
و 369 میلیون تومان بود و این بخش نیز رشد 8 درصدی داشته است.

 ایران در مسیر کشورهای موفق گردشگری
فرهنگی،  میراث  سازمان  بودجه  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
صنایع دستی و گردشگری پس از ارائه این آمار و ارقام به ایرنا می گوید: 
حوزه گردشگری می تواند تحوالت زیربنایی در بخش های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال داشته باشد بنابراین نیازمند 

جریانی است که در کل کشور برنامه ها را بر این حوزه متمرکز کند.
نوری می افزاید: امروزه یکی از دغدغه های اصلی کشورها، میزان 
و نحوه تخصیص بودجه دولتی به امر بازاریابی و تبلیغات مقاصد 
گردشگری است و جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده مسثتنی 
نیست، نقش و اهمیت نهادهای ملی گردشگری به حدی است که 
به صورت   )UNWTO( متحد  ملل  جهانگردی  جهانی  سازمان 
ادواری مطالعات جامعی را در زمینه ساختار و بودجه بندی نهادهای 
ملی گردشگری کشورهای جهان با تاکید ویژه بر بودجه بازاریابی و 
تبلیغات در دستور کار قرار داده است. به گفته وی، کشورهایی که به 
تازگی موضوع جذب گردشگر خارجی را در دستور کار قرار داده اند، 
بودجه های دولتی درخور توجهی را به اقدامات و فعالیت های تبلیغات 

بازاریابی و جذب گردشگران بین المللی خود اختصاص می دهند.
او اضافه می کند: ایران نیز به طور حتم می تواند در زمره کشورهای 
موفق گردشگری قرار گیرد، در همین راستا انتظار می رود دولت و 
مجلس شورای اسالمی در دوره های مختلف، اختصاص بودجه های 

دولتی را در سطح باال و به صورت ملی در نظر بگیرند.

6فرهنگی

 جایزه احمد محمود، برگزیدگان خود را شناخت

 هیات داوران دومین جایزه احمد محمود، کتاب » زخم شیر « از صمد 
طاهری از نشر نیماژ را به عنوان کتاب برگزیده در بخش داستان کوتاه 

انتخاب کرد.
به گزارش پنجشنبه شب خبرنگار فرهنگی ایرنا ، دومین جایزه احمد محمود 
با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب ، قلم و هنر در محل تاالر شهناز خانه 

هنرمندان برگزار شد.
جایزه این دوره، شامل تندیسی ساخته رضا قرباغی و یک میلیون تومان پول 

نقد است.
جایزه هیات داوران، در بخش رمان نیز با تقدیر »آلوت« نوشته امیر خداوردی 
از انتشارات نگاه، به کتاب بنِد محکومین« نوشته کیهان خانجانی از نشر چشمه 

تعلق گرفت.
محمود دولت آبادی، لیلی گلستان و برگزیدگان دوره قبل در این نشست حضور 

داشتند.
به گزارش ایرنا ،جایزه احمد محمود، نخستین بار در سال 1396، توسط محمد 
کامرانی، نویسنده ، محمدحسن شهسواری، نویسنده و مهدی یزدانی خرم نویسنده و 

منتقد ادبی، پایه گذاری شد و امسال دومین سال برگزاری این جایزه است.
احمد اعطا با نام ادبی احمد محمود نویسنده معاصر ایرانی بود. او را پیرو مکتب 
رئالیسم اجتماعی می دانند. معروف ترین رمان او همسایه ها در زمره آثار برجسته 

ادبیات معاصر ایران شمرده می شود.
در سال 1333 نخستین داستان کوتاهش به نام صب می شه در مجله امید ایران 
منتشر شد، و در سال 1338 توانست اولین مجموعه داستانش به نام مول را با 

سرمایه شخصی به چاپ رساند.
احمد محمود چهارم دی 1310 در شهر اهواز از پدر و مادری دزفولی االصل به 

دنیا آمد و شاید به همین دلیل بیشتر خود را دزفولی می دانست.
در برخی از آثارش چون همسایه ها و مدار صفر درجه واژه ها و جمالتی به گویش 
دزفولی به چشم می خورد و نیز شخصیت »نعمت« در داستان »غریبه ها و پسرک 
بومی« از کتابی به همین نام نیز از یکی از اهالی دزفول به نام نعمت عالئی گرفته 

شده که حول وحوش سال 1323 در دزفول به دست افراد ناشناسی ترور می شود.

»خنداونه« برای نوروز آماده می شود

رامبد جوان درباره ویژه برنامه نوروز 98 »خندوانه« اعالم کرد که در حال 
طراحی مسابقات جدیدی هستند.

مجری و کارگردان برنامه »خنداونه« در گفت وگویی با ایسنا درباره ویژه برنامه 
»خندوانه« برای نوروز 98، گفت: برای عید برنامه هایی در نظر گرفته ایم و در حال 
طراحی دو نوع مسابقه نیز هستیم که هر کدام را بتوانیم استفاده می کنیم؛ اگر هم 
هیچ کدام نشد، به سراغ کارهای دیگر می رویم یا از همان فرمول های قبلی استفاده 

می کنیم.
جوان همچنین درباره بخش تئاتر کمدی که قرار بود به فصل پنجم برنامه 
»خندوانه« اضافه شود نیز توضیح داد: در فصل بعد )فصل ششم( این کار را می توانیم 
انجام دهیم. در این فصل نتوانستیم این کار را انجام دهیم چون پس از بررسی 
فیلم هایی که به دنبال درخواست ما برایمان ارسال شد، به این نتجیه رسیدیم که 
تعداد کارهای خوبی که می توانستند در فستیوال شرکت کنند، برای برگزاری مسابقه 

کافی نبود.
او یادآور شد: فصل پنجم »خندوانه« را به همین شیوه ادامه می دهیم که 
مسابقه ادا بازی هم داریم. این فصل از برنامه تا پایان عید ادامه دارد. فصل 
بعدی »خندوانه« هم بعد از ماه های محرم و صفر و در زمستان آینده روی 

آنتن می رود.

معرفی فیلم های کوتاه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
اسامی هفت فیلم کوتاه راه یافته به سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 

اعالم شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از ستاد خبری سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر، از میان 
فیلم های کوتاهی که در بخش بهترین فیلم جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشن 
مستقل فیلم های کوتاه خانه سینما نامزد بوده و به نمایش درنیامده اند و همچین 
در دوره های قبل متقاضی نبوده اند، هفت فیلم دارای شرایط حضور در بخش فیلم 
کوتاه این دوره بوده اند که از سوی انجمن سینمای جوانان و انجمن فیلم کوتاه ایران 

به جشنواره معرفی شدند.
اسامی هفت فیلم راه یافته به بخش فیلم کوتاه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 

به این شرح است:
»گسل« سهیل امیر شریفی

»رورانس« سوگل رضوانی
»اس«)s(  حامد اصالنی

»تو هنوز اینجایی« کتایون پرمر و محمد روحبخش
»تشریح« سیاوش شهابی
»بچه خور« محمد کارت

»دریای تلخ« فاطمه احمدی
سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر از 10 تا 22 بهمن ماه همزمان با گرامی داشت 

چهلمین سالگرد انقالب اسالمی برگزار خواهد شد.
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انصراف ۷ نامزد انتخابات اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران
هفت نامزد انتخابات اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران از چهاردهمین انتخابات این اتحادیه انصراف دادند. به گزارش ایسنا، یحیی دهقانی، محمدرضا توکل صدیقی، فتح اهلل فروغی، مسعود پایدار، سیدعباس حسینی نیک، عبدالعظیم فریدون 

و فرهاد تیمورزاده در اعتراض به آنچه »حق وتو تصمیمات هیأت مدیره اتحادیه از سوی رئیس هیأت مدیره« عنوان کرده اند، از انتخابات اتحادیه انصراف دادند.

گزارشی از اهمیت بیش از پیش حفظ میراث فرهنگی

تقویت پایداری اقتصادی با رشد 41درصدی بودجه

فیلمی که تبلیغ می شود اما اکران نیست!

»این عادالنه نیست«
بود  قرار  فیلم  این  کرد:  بیان  »درساژ«  سینمایی  فیلم  تهیه کننده 
چهارشنبه 12دی ماه روی پرده برود اما از طرف شورای عالی اکران به 
ما گفته اند چون فیلم قبلی هنور در حال فروش است، امکان نمایش به 
»درساژ« داده نشد. سوال اینجاست فیلمی که در بیشتر جشنواره های 
خارجی مورد توجه قرار گرفته، چطور در داخل کشور باید تا این حد 

مورد بی مهری قرار بگیرد؟
سمیرا برادری تهیه کننده فیلم سینمایی »درساژ« در گفت وگویی  با ایسنا درباره 
علت شروع تبلیغات شهری این اثر با وجود آن که هنوز در سینماها روی پرده نرفته 
است، توضیح داد: ما بر اساس زمان بندی دقیق و قطعی ای که از طرف پخش به ما 
گفته شده بود، تبلیغاتمان را آغاز کردیم. در واقع یک آژانس تبلیغاتی حرفه ای در 
کنار این کار وجود دارد اما متاسفانه زمان اکران به تعویق افتاد و این مشکل را به 
وجود آورد. در واقع شرایطی ایجاد شد تا تبلیغات کاالیی در سطح شهر پخش شود 

که هنوز ارائه نشده.
او با اشاره به امکانات تبلیغاتی که برای این اثر در نظر گرفته شده، بیان کرد: امکانات 
تبلیغاتی و هزینه برای آثار سینمایی با توجه به شرایط اقتصادی کنونی بسیار دشوار 
است و همیشه برای همه فیلم های اجتماعی وجود ندارد. بخصوص که این فیلم از 
رانتی بهره نمی برد و کامال مستقل است، خوشبختانه این فیلم، چنین شانسی را 
داشته و تالش کرده به مخاطب احترام بیشتری بگذارد اما حاال چه کسی پاسخگوی 
ضرری است که به ما خورده است؟ اگر ما از زمان اکران فیلم مطمئن نبودیم قطعاً 
تبلیغات را آغاز نمی کردیم ما بر اساس زمان قطعی که به ما اعالم شده بود تبلیغات و 
برنامه ریزی های مان را آغاز کردیم. افتتاحیه این اثر برگزار شد، مدت زمان زیادی هم 
روی کمپین این اثر کار شد و کنداکتور مشخصی برای آن داشتیم. متاسفانه به طور 

مشخص هیچ کسی مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد.
این تهیه کننده درباره علت به تعویق افتادن اکران این اثر هم توضیح داد: از طرف 
شورای عالی اکران به ما گفته اند، فیلم کمدی ای که قبل از ما روی پرده قرار داشته، 
هنوز در حال فروش است و از کف فروش نیفتاده به همین علت نمایش آن ادامه 
پیدا کرده است. »درساژ« قرار بود چهارشنبه 12دی ماه جایگزین فیلم سینمایی 
»میلیونرمیامی« در گروه زندگی شود. با وجود آنکه من ارادت خاصی به آقای احمدی 
به عنوان کارگردان این اثر دارم و از فروش این فیلم بسیار خوشحالم،  اما باید عدالت و 

قانونی هم وجود داشته باشد و همانطور که از آن آثار حمایت می شود تا بتواند اکرانش 
را ادامه دهد، برای حمایت از قراردادی که با فیلم ما هم بسته شده باید قانونی وجود 

داشته باشد.
وی افزود: این اثر درنهایت قرار شد با یک هفته تاخیر، 19 دی ماه روی پرده برود 
و واقعا نمی دانیم در این فرصت محدود که تا شروع جشنواره فجر باقی مانده است، 
چه بالیی بر سر فیلم ما خواهد آمد. موضوع دیگری که به آن فکر کردیم انصراف از 
اکران بود، اما هنوز به قطعیت نرسیده ایم زیرا اگر انصراف دهیم، مشخص نیست که آیا 
اتفاق بهتری برای ما رخ خواهد داد یا خیر. ما هزینه زیادی را برای تبلیغات اختصاص 
داده ایم و آسیبی که از اکران نشدن آن خواهیم خورد ممکن است از اکران شدن فیلم 

هم بیشتر باشد.
برادری با بیان اینکه تبلیغات زودهنگام باعث سردرگمی مخاطبان شده است، عنوان 
کرد: این سردرگمی برای ما هم به عنوان صاحبان آثار به وجود آمده. در واقع سیستم 
پخش سینمایی ما با توجه به استراتژی که نسبت به فیلم های کمدی پیش گرفته 
باعث به وجودآمدن یک چرخه معیوب شده است و سینمای اجتماعی یا غیرکمدی را 
به حاشیه کشانده. در این میان، هم سرمایه گذار دلسرد می شود و هم مخاطبانی که 

به دنبال محتوای دیگری در سینما می گردند.
این تهیه کننده ادامه داد: به نظر می رسد این فرایند در درازمدت باعث آسیب 
دیدن به سینما می شود. بدنه سینما با شرایطی که به وجود آورده است به نوعی 
فرهنگ سازی دست زده که سلیقه مخاطب سینما را به سمت فیلم های کمدی برده 
است. البته من مخالف ساخت و نمایش چنین آثاری در سینما نیستم چرا که مخاطب 
در زیر فشارهای اجتماعی نیاز به دیدن این آثار هم دارد. با این حال طبیعتاً سینمای 
اندیشمند، کمترین درخواستش این است که به درستی و عدالت با همه آثار برخورد 
شود و  مسئولیت پذیری مدیران نسبت به این آثار، اهمیت دادن به سینمایی است که 

پس از گذر زمان در تاریخ سینما ماندگار خواهند شد.
او درباره موضوع این فیلم هم گفت: مخاطب این اثر عالوه برآنکه والدین  ونوجوانان، 
همه اقشار هستند. طبق صحبت هایی که با جامعه شناسان داشتیم آنها بیان می کردند، 
طالق و دیگر موضوعاتی که در فیلم های ایرانی به اسم مساله اجتماعی به آن پرداخته 
می شود، در حقیقت آسیب اجتماعی نیستند، بلکه فاصله بین نسلی بعد از مهاجرت 
مهمترین آسیب اجتماعی به شمار می آید. اصوالً سینمای ما نسبت به پرداختن به 

موضوعات اجتماعی بسیار محدود و ضعیف رفتار می کند.
سمیرا برادری در پایان گفت: متاسفانه در شرایط فعلی بدنه نحیف سینمای اجتماعی 
زیر بار سینمای کمدی له می شود و به همین شکل ذائقه مخاطب هم تغییر می کند. 
در این شرایط قطعا در چند سال آینده ما با فیلمسازانی در این عرصه روبرو می شویم 
که انگیزه خود را از دست داده اند. فکر می کنم با این وضعیت حتی فیلمسازان اول هم 
دیگر رغبتی برای ساخت آثار اجتماعی ندارند. در این چرخه معیوب که فقط گیشه و 
سالن های سینمایی در اختیار آثار کمدی است، قطعا جایی برای فیلم هایی از جنس 
»درساژ« که دغدغه نسل جدید جامعه را دارد باقی نمی ماند. توقع من به عنوان یک 
فیلمساز، توجه و دقت نظر بیشتر مسئولین به فیلم های اجتماعی است و فراهم کردن 
شرایط درست برای اکران چنین آثاری. فیلمی که در بیشتر جشنواره های خارجی 
دیده شده و مورد توجه قرار گرفته است چطور در داخل کشور باید تا این حد مورد 

بی مهری قرار بگیرد؟


