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گزارش «ایران» از دالیل و زمینه های مشکالت مالی خانه هنرمندان

روزگار سخت خانه هنرمندان
مریم سادات گوشه
خبرنگار

مجید رجبی معمار

مدیرعامل خانه هنرمندان

ماهیــت خانه هنرمندان همانطور که در اساســنامه این خانه آمده اســت،
ماهیتی اقتصادی نیســت که بخواهد به طور مســتقیم در مسائل اقتصادی
ورود کنــد ؛ بلکــه این خانه مأوای هنرمندان اســت و وظیفــهاش همراهی با
هنر و هنرمندان اســت .البته بدون شــک پیشــنهادهایی برای اسپانسرینگ
داشــتهایم کــه از یک طرف آنچنان جــدی نبودهانــد و از طرفی دیگر وقتی
در شورای عالی خانه هنرمندان مطرح شد به دلیل عدم همخوانی با ذات
و ماهیــت خانــه این پیشــنهادها رد شــد و ما نمیتوانســتیم قبــول کنیم که
خواســتههای آنهــا را در دل خانه هنرمندان عملیاتی کنیم .از بدو تأســیس

الدن حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی هــم درباره بودجــه خانه
هنرمنــدان به «ایــران» میگوید« :ایــن خانه بودجه
مصوب وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی را ندارد و با
حمایتهای جدی شهرداری تهران باید اداره شود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همیشه حتی اگر جزو ردیف بودجهاش
هم نبوده اگر توانسته از نهادهای ذیربط فرهنگی حمایت کرده است».

طریق رستورانها و مراکز فرهنگی یا برگزاری نمایشگاهها
و سالنهای نمایشــی که داریم درآمدزایی داشته باشیم
و ایــن موضــوع ما را بشــدت با مشــکالتی روبــهرو کرد که
راهی جز اطالعرســانی آن نداشتیم تا کسانی که دغدغه
این موضوع و خانه را دارند پیش از آنکه خانه هنرمندان
ن کنند .بعضیهــا میگویند چرا به
به ســمت تعطیلــی برود فکری بــرای آ 
سمت مسألههایی که در حوزه اقتصاد هنر میگنجد نمیروید؟ همانطور که
ابتدای این یادداشت گفتیم ورود به چنین حوزهای از ذات خانه هنرمندان
دور اســت و ما نمیتوانیم به عنوان مثال بپذیریم که وارد حراجهای هنری
بشویم فقط به صرف اینکه درآمدزایی کنیم.

برش

ماهیت خانه هنرمندان اقتصادی نیست

خانــه هنرمنــدان قرار بود که شــهرداری تهران به لحــاظ تأمین منابع مالی
کمک حال ما باشد و از طرفی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در ردیف
بودجه سالیانه خود اعتباری برای این خانه فراهم شود که متأسفانه امسال
بــه دلیل مشــکالتی که در شــهرداری تهــران وجود داشــت این شــارژ مالی
انجــام نشــد و در نهایت همین چنــد روز پیش بود که ما حــدود یکچهارم
از بودجه تعریف شــده را از شــهرداری گرفتیم و توانستیم نفسی تازه کنیم.
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی هم مجموعاً  50میلیون به ما کمک کرده
و مســأله دیگری که مــا در بخــش درآمدزاییهای خانه داشــتیم مربوط به
امســال و شــیوع بیماری کروناســت .بههر صورت این مســأله برای بسیاری
از مراکــز فرهنگــی پیش آمد و آنها را دچار بحران کرد و ما نیز نتوانســتیم از

وزارت فرهنگ حمایت می کند اما موظف نیست

تکمله

خانــه هنرمنــدان ایــن روزهــا حکایــت از ناخوش
احوالــی دارد .برخیهــا مشــکالت اقتصــادی این
خانــه را به گــردن کرونا انداختهانــد .اما اگر نگاهی
بــه وضعیــت اقتصــادی این خانــه در چند ســال
اخیر بیندازیم میبینیم مشکالت مالی آن ربطی
بــه کرونا ندارد .مجید رجبــی معمار چندی پیش
در رســانهها با ابراز نگرانــی از وضعیت اقتصادی
این خانــه گفته بود که «در ماههــای اخیر با تالش
و کوشــش اعضای خانه هنرمندان این مکان سرپا
ایســتاده و توانســته هزینههای خــود را تأمین کند،
امــا بیــش از این دیگــر توانایی ایــن کار را نداریم».
او در ادامه ســخنانش به کمکهــای ناچیز وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اشــاره کرده و گفته است:
«کمــک وزارت ارشــاد به خانه هنرمندان ســال به
ی که از رقم  ۲۰۰میلیون
سال کمتر میشود ،تا جای 
تومانی در چند ســال گذشته به  ۵۰میلیون تومان
در ســال  ۹۸رســید و از اول ســال  ۹۹تاکنــون هــم
هیــچ کمکی بــه این خانــه نشــده اســت ».این در
حالی اســت که طبق آمار ســایت وزارت فرهنگ و
ارشــاد اســامی ،این وزارتخانه در ســال  96یکصد
میلیــون تومان به این خانه کمک کرده و در ســال
بعــد این رقــم را به دوبرابر رســانده و  200میلیون
تومان کمک کرده است .در این مدت بارها مطرح
شده است که ردیف بودجه خانه هنرمندان توسط
کدام نهاد تأمین میشــود؟ سؤال اصلی این است
که آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید به خانه
هنرمنــدان کمــک مالــی کند؟ اگــر ایــن وزارتخانه
به هــر دلیلی نتوانســت کمــک کند بایــد اینگونه
اقتصــاد ایــن خانه بــه زمین بخــورد و به تعطیلی
کشــیده شــود؟ در اساســنامه خانــه هنرمنــدان به
ایــن نکته اشــاره شــده کــه خانــه هنرمنــدان ایران
تشــکیالت غیردولتــی ،غیرسیاســی و غیرانتفاعی
است و شخصیت حقوقی و مالی مستقلی دارد که
منابع مالی آن از بودجه شهرداری تأمین میشود
و ســایر منابع مالی و اموال منقــول و غیرمنقول از
اشــخاص حقیقی و حقوقــی دولتــی و غیردولتی،
هدایا و کمکهای بالعوض و درآمدهای حاصل از
فعالیتهای اقتصادی و وجوه حاصل از ورودیهها
پیشبینی شــده اســت .بــا توجــه به اینکــه تأمین

بودجــه خانــه از طــرف شــهرداری تهــران تأمیــن
میشود ،نماینده شهرداری نیز در کنار نمایندگان
انجمنهای تجســمی و خانههای موسیقی ،تئاتر،
ســینما و شــاعران در شــورای عالــی خانــه حضور
دارند اما نمایندهای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در این شورا حضور ندارد.
ëëدوحامیمقتدرومهم
اما چه شــد که خانه هنرمندان در زمان بهروز
غریبپــور بــا کمتــر از  ۱۵کارمنــد روی پــای خود
ایســتاد و اینگونه خودکفا چرخــه اقتصادیاش
چرخیــد؟ امــا اکنــون با داشــتن  4برابــر کارمند و
تزریــق نیــرو اینگونــه دچــار ورشکســتگی شــده
اســت و شــهرداری از دادن رقــم بودجــه  2تــا 3
میلیاردیاش شانه خالی میکند؟
بهروزغریبپورکهخودمؤسس
خانه هنرمندان اســت ،در دوره
ریاستش در سالهای  78تا 86
بــا اینکــه در دوره احمدینــژاد
با بحــران جدی مواجه شــد اما
تالش کرد تا این خانه به جایگاه درخوری برســد و
هویتــش را حفظ و آن را به خودکفایی نزدیک کرد.
غریبپــور در مــورد بودجــه ایــن خانه بــه «ایران»
میگویــد« :در زمانی که من مدیــر خانه بودم پس
از نامهنگاریهای بســیاری که کردیم و جلساتی که
با معاونت امور هنری داشــتیم قرار بود که از محل
یک درصد بودجه عمرانی کل کشــور بودجه خانه
هنرمندان تأمین شــود .بعد به کمیسیون فرهنگی
مجلــس رفتیم و صحبت کردیــم و در نهایت قرار
شــد نیم درصــد از بودجه کل عمرانی کشــور برای
خریــد آثــار و بــرای کمــک بــه صنــوف مختلف که
خانــه هنرمندان هم جــزوش بود اخذ شــود ».این
مدیر هنری در ادامه افزود« :بعد از مدتی با تغییر
مدیــران عامــل خانــه هنرمنــدان ،شــهرداری این
وضعیــت را بــه عهده گرفت که کمک کنــد .اما اگر
کاری کــه ما آغاز کردیم پیگیری شــده بــود اکنون از
محل نیم درصد بودجه عمرانی کل کشــور بودجه
خانه هنرمندان تأمین میشــد ،اما بعدها این نیم
درصــد فقط متوجه خرید آثار شــد .اینجاســت که
هنرمندان باید رصــد میکردند و تالش میکردند
تــا این مســأله کالن اینگونه به چیــز کمی محدود
نمیشــد .آن زمــان یــک درصــد بودجــه عمرانی

کل کشــور  50میلیارد تومان بــود که نیم درصد آن
نزدیک بــه  50میلیون تومان میشــد ».غریبپور
در مــورد تأســیس خانــه هنرمنــدان ادامــه داد:
«تعامل بین شهرداری و وزارت فرهنگ باعث شد
خانه هنرمندان ســاخته شــود .شــهرداری مکانش
را خریــداری کــرد و وزارت فرهنــگ هــم بودجــه
بازســازی و مرمتش را داد .مکانی به وجود آمد که
دو نهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداری
حامیانــش بودند .اما ابهامــی در اداره این خانه به
وجود آمد که هیچ یک از دو نهاد مسائل مالی این
خانه را به عهده نگرفتند .احساس معاونت هنری
این بود کــه میتواند به خانه هنرمندان کمک کند
و در مواردی هم بودجه تخصیص دادند .تا زمانی
کــه من مدیــر خانه بــودم شــهرداری کمــک مالی
نمیکــرد .اگــر کمکــی میشــد از جانــب معاونت
امور هنری وزارت فرهنــگ بود .اگر تالشهای من
بــرای تخصیص بودجه نیــم درصــد از کل بودجه
عمرانی کشــور تبدیل به قانون شده بود دیگر خانه
هنرمندان نه به بودجه وزارت فرهنگ نیاز داشــت
و نــه بــه حمایت مالــی شــهرداری ».غریبپــور با
انتقــاد از مدیرعامل خانه هنرمنــدان تصریح کرد:
«متأسفانه این مسأله نگرش مدیرعامل و شورای
عالــی هنرمندان بوده کــه به منبع مالــیای به نام
شــهرداری و کمک وزارت فرهنگ بسنده کردهاند.
مــن به دنبال یــک منبع بدون توقــف و یک ردیف
بودجه مشــخص بودم .امروز هم مطمئنم که این
موضــوع را میتــوان احیا کــرد .انتقاد مــن به خانه

هنرمندان این اســت که در این مدت سراغ احیای
ردیــف بودجهای کــه  90درصــد از کارهایش انجام
شده بود ،نرفتند».
ëëچه شــد که شــهرداری بودجه این خانــه را دیگر
نمیپردازد؟
تا زمانی که شــهرداری در زمان قالیباف بودجه
خوبــی بــه ایــن خانه بــا ریاســت مجید سرســنگی
مــیداد ،حال و روز آن هم خــوب بود .حتی درآمد
ایــن خانــه آنقــدر بــود کــه از کافــه رســتورانهای
متعــددش پــول خوبــی به بدنــه خانــه هنرمندان
تزریــق میشــد و نیــز حتــی بابــت اجــرای برخــی
برنامهها هم کسب درآمد میکرد .این موارد باعث
شــد که خانه هنرمندان نیاز چندانی به کمکهای
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم نداشته باشد.
اما بعد از اینکه رجبی معمار ســکان ریاســت
ایــن خانه را به عهده گرفت اما ســؤاالت بســیاری
مطرح شد .او قبل از این سمت مدیریت شبکه 5
سیما را به عهده داشــت و برای مدتی هم مشاور
وزیــر و مدیــرکل روابط عمومــی وزارت نیــرو بود.
با رفتــن قالیباف هم زمزمههایــی مبنی بر تغییر
مدیریت خانه هنرمندان شــنیده شــد و به همین
دلیل پای حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
به میان آمد .با آغاز مدیریت رجبی معمار بودجه
این خانه به صورت چشــمگیری کاهش پیدا کرد
و در ایــن دوره مدتــی هم وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی به ایــن مجموعه کمک کرد تــا این خانه
تعطیل نشود .اما اکنون که وزارت فرهنگ و ارشاد

اســامی هم بــه خاطر وضعیت کرونا به مشــکل
اقتصــادی برخورد کرده امســال نتوانســته به این
خانــه کمک کند .این در حالی اســت که این خانه
چشــم امیدش به کمــک وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی است.
علــی مرادخانــی کــه اکنــون
مدیرعامــل مــوزه موســیقی
اســت و زمانــی هــم بــه او
پیشنهاد ریاست این خانه داده
شــد و مدتــی هــم در شــورای
عالــی این خانــه بود تمام این مــوارد را رد میکند
و به «ایران» میگوید« :اصالً اینگونه نیست .من
بــا قطعیــت میگویم کــه در این دوره شــهرداری
مالحظــات سیاســی نــدارد .در زمــان شــهرداری
محمدعلــی نجفی ،ریاســت خانه هنرمنــدان به
مــن پیشــنهاد شــد و من قبــول نکردم .مــن اصالً
بــه خانه هنرمندان نرفتم چــون فکر کردم رجبی
معمار گزینه مناســبی است .ایشــان میتواند این
مجموعه را اداره کند و زحمات زیادی هم کشیده
اســت ».او در پاســخ به اینکه چرا شهرداری از این
خانه حمایت نمیکند؟ افزود« :اکنون شهرداری
در دورهای است که به لحاظ مالی مشکالت زیادی
دارد اما با این اوصاف در حال کمک کردن به این
خانــه اســت و قول مســاعد داده تا گشــایشهایی
شــود ».مرادخانــی در مورد مانــدن رجبی معمار
در ســمت خــود گفــت« :او در ســمت خــود باقی
میماند و تغییر نخواهد کرد».

