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چنــد ماهــی از دوران تــازه ســینمای ایــران گذشــت؛ ماههایــی پــر ماجــرا .مــرور آنچــه گذشــت ،بازگویــی
قصههــای تلــخ و شــیرینی اســت کــه جایــش اینجــا نیســت .امــا دریــک جملــه میتــوان چنــد مــاه گذشــته
دوران پیــش رو ،دوران بیــم و امیــد دانســت؛ هــول و هــراس از ســختی راهــی کــه در پیــش اســت.
را ماننــد
ِ
ســینماگران بیمناکنــد از اینکــه نشــود و نتوانیــم و امیدوارنــد بــه اینکــه گذشــته تکــرار نخواهــد شــد .امیدوارنــد
بــه روزهــای خــوب .بــه بازگشــت احتــرام و متانــت و وقــار .بــه پایــان تنشهــا و بحرانهــا .امیدوارنــد بــه
پایــان بدگمانیهــا ،پایــان تلخیهــا و پایــان روزگار بیخانمانــی ســینمای ایــران .و امــا بیمناکنــد از بازگشــت
رانتخــواری؛ از اینکــه ویژهخــواری بــه قــوت خــود باقــی باشــد و ویژهخوارانــی جدیــد جــای ویــژه خــواران
دیگــر را بگیرنــد .بیمهــا و امیدهایــی کــه حــال و هــوای امــروز ســینمای کشــور اســت...
مــن هــم بــه عنــوان ســکاندار ایــن کشــتی طوفــانزده همچنــان در بیــم و امیــدم .بیمنــاک از  ....و امیــدوار
بــه اعتمــادی کــه ســینمای ایــران بــه مدیــران ســینمایی دارد؛ امیــدوار بــه همــکاری و همدلــی کــه در جامعــه
ســینمایی کشــور پدیــد آمــده؛ بــه جوانــان پرشــور و خالقــی کــه پــر از اندیش ـههای درخشــانند؛ امیــدوارم بــه
بازگشــت ســایه پرمهــر بــزرگان ســینما بــر س ـ ِر ســینمای ایــران؛ امیــدوارم بــه ســام گــر ِم مــردم ایــران بــه
ســینما؛ امیــدوارم بــه آشــتی مــردم بــا ســینما؛ بــه شــکلگیری اقتصــاد ســینما؛ بــه ورود بخــش خصوصــی
بــه عرصــه ســینما؛ امیــدوارم بــه پایــان رانتخــواری و ویژهخــواری؛ بــه حرکتــی پرشــتاب بــه ســوی عدالــت
فرهنگــی؛ بــه ســوی همدلــی و همــکاری بیــن خانــواده بــزرگ ســینما...
در ماههــای گذشــته گامهایــی بــه ســوی ســینمای امیــد برداشــته شــد .مهمتریــن گام بازگشــت اعتمــاد
بــه جامعــه ســینمایی اســت .شــور و شــوقی وصفناشــدنی بــرای آفرینــش آثــار پرامیــد ایجادشــده .جــا دارد
کــه خوشــحال باشــم؛ چراکــه موضوعــات اساســی در دســتور کار ســینمای امیــد قــرار گرفتــه .طرحهــا و
فیلمنامههــای درخشــانی بــرای روایــت حماســههای دوران پرافتخــار دفــاع مقــدس رســیده .تحکیــم بنیــان
خانــواده ،فیلمنامههــای اجتماعــی خــوب و بــه ویــژه توجــه شــخصیتهای برجســته ســینمای کشــور بــه
بــزرگان تاریــخ ادب و عرفــان اســامی نویدبخــش روزگار خوبــی در ســینمای ایــران اســت.
رونــق گیشــهها دیگــر آرزویــی دســتنیافتنی نیســت .بــا یــک مــاه پررونــق بــه اســتقبال اکــران نــوروزی
رفتیــم .بــا نــوروزی پرفــروش بــه خــود امیــد میدهیــم کــه ســالی کــه نکوســت از بهــارش پیداســت .حرکــت
پرشــتاب و جهــادی بــرای دیجیتــال کــردن ســینماهای کشــور بــه ســرعت میــوه داد .شهرســتانهای کشــور
ســرانجام طعــم شــیرین اکــران همزمــان بــا تهــران را چشــیدند .بــرای نخســتین بــار فــروش شهرســتانها بــر
تهــران پیشــی گرفــت و ایــن اتفاقــی بســیار مبــارک و امیدبخــش اســت .بــه خوبــی میدانیــم کــه را ِه نجــات
ســینمای ایــران ،آشــتی مــردم و سینماســت .بــرای رونــق اقتصــاد ســینما راهــی جــز رونــق گیش ـهها نیســت.
ســالنهای خوبــی کــه یکــی پــس از دیگــری گشــوده خواهنــد شــد و پایــان بازســازی ســه ســالن ســینمای
قــدس کــه آرام و بیســر و صــدا در شــش مــاه گذشــته پرشــتاب انجــام گرفــت ،میتوانــد نســیم امیــدی بــرای
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جــان گرفتــن بــازار ســینما باشــد.
امــا دو واژه «بــازار» و « ســینما» گاهــی بــا هــم در ســتیزند .ســینمای خــاق و هنــری امیــدی بــرای بــازاری
شــدن نــدارد .ایــن ســینما کــه اتفاقــا نــام ســینما را بــه خوبــی شایســته اســت ،بایــد پــاس داشــته شــود.
ســینمای ایــران بــه فیلمهــای کمهزینــه و سرشــار از اندیش ـههای نــو ،شــهره جهــان اســت .اندیشــه و گیشــه
میتواننــد از هــم گریــزان باشــند .آنجــا کــه ایــن دو بــه هــم مــی رســند ،زهــی ســعادت و آنجــا کــه ســینمای
اندیشــه از گیشــه بازمیمانــد ،بــر ماســت کــه بــه فریــادش رســیم .پــس از چندیــن و چنــد نشســت ِنــامآوران
ایــن عرصــه ،بــرای اینکــه ســینمای هنــری و اندیشــهای بــرای همیشــه بمانــد و پــاس داشــته شــود طــرح
«ســینمای هنــر و تجربــه» بــه ویراســت نهایــی رســید .ســینماهای هنــر و تجربــه میتواننــد میعــادگاه ســینمای
هنــری و خالقانــه بـ ه ویــژه بــرای نســل جــوان و دانشپــژوه باشــند کــه امیــد اســت در آینــدهای نزدیــک ایــن
طــرح بــه اجــرا درآیــد.
برگــزاری پنــج جشــنواره در چنــد مــاه گذشــته ضــرورت بازنگــری و یــا دســتکم بازخوانــی چگونگــی
برگــزاری جشــنوارهها را نشــان داد .جشــنواره راهــی اســت بــرای دیــده شــدن ،امــا نبایــد تنهــا راه ممکــن بــرای
دیــده شــدن باشــد .جشــنواره وســیله اســت و نبایــد بــه هــدف اصلــی تبدیــل شــود .جشــنواره ،یــک آیین اســت،
آیینــی بــرای ِگــر ِد هــم آمــدن .بــا هــم بــه گفتوگــو نشســتن .آییــن همبســتگی و همگرایــی .بایــد چــاره ای
اندیشــید تــا آییــن همگرایــی بهان ـهای بــرای واگرایــی بیــن اهالــی ســینما نشــود .رســیدن بــه جشــنوارههایی
متناســب بــا اســتانداردهای جهانــی ولــی بــا رنــگ و طعــم ایرانــی و اســامی در دســتورکار اســت.
ســینمای ایــران بــه درجـهای از پختگــی و بلــوغ رســیده کــه میتــوان از مدرســه ســینمای ایــران نــام بــرد.
چــه بســیارند دوســتداران ســینما در گوشـههای جهــان کــه آرزومندنــد روزگاری را در مدرســه ســینمای ایــران
بگذراننــد .مدرســه عالــی ســینما کــه در شــش مــاه گذشــته طــرح آن نهایــی شــد ،مــی توانــد پاســخی بــه ایــن
نیــاز باشــد؛ مدرسـهای کــه نــام ایــران و ســینمای ایــران را شایســته باشــد؛ مدرسـهای کارگاهــی بــرای تضمیــن
فــردای ســینمای ایــران؛ مدرســهای متفــاوت از دانشــکدهها و آموزشــگاههای رایــج؛ مدرســهای کــه حلقــه
وصلــی بــرای همــه بــزرگان ســینما باشــد؛ مدرسـهای بـهروز از نظــر فنــاوری و تجهیــزات ســینمایی؛ کارگاهــی
بــرای آمــوزش اســتعدادهای درخشــان ایرانــی و آنــان کــه میخواهنــد ســینما را در مکتــب مــا بیاموزنــد.
ســال  1393را بــا ســازمانی آغــاز میکنیــم کــه کمــی ســبکتر شــده .شــاید بــرای نخســتین بــار ســازمانی
داوطلبانــه تعــدادی از پس ـتهای مصــوب خــود را حــذف میکنــد .امــا و اگرهــا دربــاره ســازمان یــا معاونــت
هــم بــه پایــان رســید .بــا مصوبــه جدیــد هیئــت دولــت و ابــاغ رســمی معاونــت راهبــردی ریاســت جمهــوری،
ســازمان ســینمایی دارای ســه معاونــت و  11اداره کل اســت .دو معاونــت فعالیتهــا و آثــار در هــم ادغــام و
بــه معاونــت نظــارت و ارزشــیابی تغییــر نــام داد .معــاون آمــوزش ،پژوهــش و بــرای کمــک بــه رشــد علمــی و
روزآمــدی ســینمای کشــور تاســیس شــد .کــه در نمــودار جدیــد امــور بینالملــل بــه عنــوان اداره کل مســتقل
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برجســته شــده اســت.
امــور بینالملــل را جــدی گرفتهایــم .اگرچــه هنــوز بــرای گزارشدهــی بســیار زود اســت ،امــا همــه شــرایط
بــرای آغــاز دوران تــازهای در عرصــه بینالملــل فراهــم شــده .اقدامهــای جزیــرهای در موسســات بــه پایــان
رســیده و بــه ســوی سیاســت واحــد بینالملــل پیــش میرویــم .بــه عنــوان مثــال در جشــنواره کــن امســال،
همــه ســینمای ایــران زیــر یــک چترگردهــم آمدند.کارشناســان بیــنالملــل موسســات ،برگزیــدگان فیلــم فجــر،
برگزیــدگان مردمــی جشــنواره ،عــدهای از منتقــدان ســینما و برگزیــده جشــنواره حقیقــت و فیلــم کوتــاه تهــران
ســینمای ایــران را در کــن امســال نمایندگــی کردنــد .تفاهمهــای خوبــی بــا کشــورهای همســایه و کشــورهای
مهــم اروپایــی در شــرف نهایــی شــدن اســت .حضــور فعــال در جشــنوارهها بــا هــدف یافتــن راهــی بــرای اکــران
فیلمهــای ایــران خواســتهی مهــم ماســت.
امــا آنچــه کــه پیــش رو داریــد ،خالصــهای اســت از سیاســتهای حمایتــی ســازمان ســینمایی در ســال
 .1393در آرزوی روزگاری هســتیم کــه ســینمای ایــران بــدون نیــاز بــه حمایــت مالــی ســازمان ســینمایی زندگــی
کنــد .امــا تــا تحقــق آن رویــا چــارهای جــز کمــک بــه ســاخت فیلــم و حمایــت بــرای اکــران فیلمهــا نیســت.
همانگونــه کــه گفتــه شــد ،رویکــرد اصلــی ،حرکــت بــه ســوی حمایــت پــس از تولیــد اســت .حمایــت از تولیــد
هــم شــفاف و بــر اســاس مالکهایــی اســت کــه اعــام شــده.
رویکــرد کلــی ایــن بســته حمایــت از برنامههایــی اســت کــه بــر رونــق ســینما بیافزایــد و ســفره خالــی و
کوچــک ســینما را کمــی بزرگتــر کنــد .توافقهــای نهایــی بــرای صــدور کارت ســینما صــورت گرفتــه اســت.
بــا دســتگاهها و نهادهــای مختلــف در حــال رایزنــی هســتیم تــا کارتهــای ســینما را بــرای کارکنانشــان
شــارژ کننــد .مکانیــزه کــردن سیســتم فــروش ،راهانــدازی سیســتم یکپارچــه دیجیتــال و بازســازی و بهســازی
ســالنهای ســینما در اولویــت برنامههاســت .بخــش قابــل توجهــی از بودجــه امســال نیــز بــه حمایــت از اکــران
فیلــم و خریــد رایــت فیلمهــا اختصــاص خواهــد یافــت.

حجتاهلل ایوبی

معاون وزیر و رئیس سازمان
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مقدمه

بــا اعتقــاد بــه نقــش حمايتــی ســازمان ســينمايي بــه عنــوان پشــتيبان ســينماي ايــران و بــه منظــور
دسترســي متــوازن و عادالنــه همــگان در سراســر کشــور از فرصتهــاي توليــد و مصــرف محصــوالت
ســينمايي و ســمعي و بصــري و در راســتاي اجــراي صحيــح وظايــف اساســي ســازمان ســينمايي در امــر
حمايــت از توليــد و عرضــه آثــار ســينمايي و ســمعي و بصــري (داســتاني ،مســتند ،کوتــاه و انيميشــن)،
توســعه فضاهــاي نمايشــی ،شــبکه نمايــش خانگــي و حضــور بينالمللــي ســينماي ايــران؛ «سياسـتهاي
حمايتــي ســازمان ســينمايي» کــه بــا رويکــرد تبييــن اهــداف و سياسـتهاي راهبــردي و اجرايــي حاکــم
بــر حمايتهــاي ســازمان ســينمايي از آثــار ســينمايي و ســمعي و بصــري ،تنظيــم و بــه تصويــب شــوراي
سياس ـتگذاري ســازمان ســينمايي رســيده کــه در ايــن گــزارش ارائــه میشــود.
در سياس ـتهاي تعييــن شــده عــاوه بــر تبييــن و تعييــن حــدود وظايــف و نقــش حوزههــاي صــف
و ســتاد ســازمان ســينمايي ،تــاش شــده اســت تــا اولويتهــاي حمايــت ،انــواع و اشــکال حمايــت،
مخاطبــان هــر نــوع از حمايــت ،نــوع حمايــت ،مرجــع تشــخيص و تخصيــص حمايــت ،چارچــوب ارزشــيابي
حمايــت از توليــد و ســاير شــرايط حاکــم بــر حمايــت بــه منظــور شفافســازي و اطــاع اصحــاب و
فعــاالن عرصــه ســينما بــر پايــه سياس ـتهاي اصلــي زيــر تدویــن شــده اســت:
 -1متعاليســازي و رشــد کيفــي محصــوالت ســينمايي و ســمعي و بصــري در جهــت اهــداف و
اولويتهــا
 -2افزايش مخاطبان سينماي ايران
 -3به رسميت شناختن و صيانت از سرمايهگذاري بخش خصوصي
 -4شفافسازي شيوههاي اعمال حمايت
 -5اولويت حمايت از سرمايهگذاري و فعاليتهاي زيرساختي و توسعهاي سينما
اميــد اســت بــا همراهــي و همــکاري اصحــاب ،فعــاالن و اصنــاف ســينمايي و نقــد و پيشــنهاد ســازنده
ايشــان ،کاســتيهاي احتمالــی سياسـتهاي ابالغــي رفــع شــود ،بــه نحــوي کــه رونــد حمايــت از توليــد
تســهيل و بســتر الزم بــراي ارتقــاي کيفــي آثــار ســينمايي و ســمعي و بصــري ،توســعه فضــاي نمايــش
ســينما ،افزايــش مخاطبــان و مصرفکننــدگان و رونــق اقتصــادي ســينما فراهــم آيــد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
مقدمه
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1

فصل اول
حمایت از تولید و عرضه آثار سینمایی و سمعی و بصری
(داستاني ،مستند ،کوتاه و انيميشن)

هدف کالن:
صيانت از فرهنگ و هويت ديني و ملي و گسترش اعتماد ،اميد ،عدالت ،تنوع و تکثر فرهنگي
هدف اصلي:
ارتقاي کيفي توليدات سينمايي و سمعي و بصري از نظر مضموني ،محتوايي و فني و افزايش مخاطبان
سياست راهبردي:
پشتيباني و حمايت از توليد آثار سينمايي و سمعي و بصري توسط بخش خصوصي و غيردولتي
سياست اجرايي:
الف) توليد آثار سينمايي (حرفهاي):
 -1رويکرد مبنايي تمام فعاليتها؛ پيشرفت و عدالت است.
 -2تاکيد بر صدور مجوز ،توليد و عرضه آثار سينمايي مبتني بر:
 -1-2محورهــا و مضاميــن داراي اولويــت منطبــق بــا ســند و الزامــات چش ـمانداز ،اصــول سياســت فرهنگــي ،نقشــه مهندســي
فرهنگــي کشــور ،برنامــه پنجــم توســعه و بســته اجرايــي ســينما
 -2-2متنوعسازي مضامين و شکلگيري درامهاي متنوع
 -3-2توجه به تمام ژانرها و گونههاي سينمايي
 -4-2اهتمــام شــوراي پروانــه ســاخت و شــوراهاي حمايــت از توليــد بــه چيدمــان متنــوع ،متکثــر و غيرتکــراري از مضاميــن و
گونههــاي ســينمايي
 -5-2توجــه بــه نيــاز مصرفکننــدگان و مخاطبــان ســينماي ايــران و طبقــات و گروههــاي ســني و نيــز مخاطبــان خــاص در
صــدور پروانــه ســاخت و عرضــه آثــار ســينمايي (کــودک و نوجــوان ،جوانــان ،مخاطبــان خــاص و) ...
 -6-2اتخــاذ تدابيــر الزم از ســوي شــوراي پروانــه ســاخت و شــوراهاي حمايــت از توليــد بــراي توليــد و عرضــه آثــار ســينمايي
در حــدود بــرش موضوعــي و ژانــر و گونههــاي ســينمايي در هــر ســال
 -7-2اعتمادسازي و تعامل مؤثر و فعال با فعاالن سينمايي براي توليد و عرضه آثار سينمايي ارزشمند
 -3طراحــي و اجــراي برنامــه جامــع بــراي حمايــت از تحقيــق ،نــگارش و توليــد فيلمنامههــاي ارزشــمند و اقتبــاس و پيريــزي
و برگــزاري کارگاههــاي آموزشــي فيلمنامهنويســي
 -4اتخــاذ تدابيــر الزم بــراي انسجامبخشــي ،همســويي و هماهنگــي و پيشگيــري از تداخــل ،تکــرار در فعاليــت شــوراهاي
تخصصــي (پروانــه ســاخت ،پروانــه ويدئويــي ،پروانــه نمايــش ،شــوراي حمايــت و)...
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 -5ايجاد انگيزه و تشويق فيلمسازان براي ورود به عرصههاي نو و بديع
 -6صيانت از سرمايهگذاري بخش خصوصي در توليد و عرضه انواع فيلمها و محصوالت سينمايي و سمعي و بصري
 -7ارتقــاي اســتانداردهاي کيفــي آثــار ســينمايي در ابعــاد فرهنگــي ،هنــري ،فنــاوری و تشــويق فعــاالن فنــي و هنــري ســينماي
کشــور بــراي ورود بــه عرصههــاي خالقانــه و جديــد
 -8متنوعســازي گونههــاي ســينمايي بــا مضامیــن انقــاب اســامي و دفــاع مقــدس ،سياســي ،اجتماعــي ،کــودکان و نوجوانــان،
حقيقتگــرا و دينــي ،پليســي ،کمــدي و طنــز ،حادثـهاي ،هنــر و تجربــه ،ملــودرام خانوادگــي ،معمايــي و ماجراجويانــه و...
 -9ايجــاد فضــاي رقابتــي ســالم بيــن فيلمســازان و پخشکننــدگان بــا تشــويق توليــد و عرضــه آثــار ســينمايي توســط بخــش
خصوصــي و غيردولتــي
 -10حمايــت از برگــزاري رويدادهــاي مرتبــط بــا نــگارش و توليــد فيلمنامــه و تشــويق بهتريــن فيلمنامههــا در گونههــاي
متنــوع و مختلــف
 -11شفافسازي روند حمايت از توليد فيلم در تمام ابعاد
 -12ايجاد بسترهاي قانوني براي صيانت از حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان آثار سينمايي
 -13ساير شرايط حاکم بر حمايت از آثار سينمايي و سمعي و بصري:
 -1-13رســيدن بــه اهــداف کالن و اجــراي تکاليــف قانونــي و حاکميتــي ســازمان ســينمايي ،رونــق بخشــیدن و توســعه
فعاليتهــاي ســينمايي و ســمعي و بصــري ،اهتمــام بــه متنوعســازي مضاميــن و گونههــاي ســينمايي ،افزايــش ســهم آثــار
ســينمايي در ســبد خريــد خانــوار ،افزايــش نشــاط و اميــد بــه آينــده ،تقويــت نــگاه اميدآفريــن بــه امــروز و آينــده فرهنــگ و
جامعــه ايــران ،خلــق و توســعه اميــد فرهنگــي و دسترســي متــوازن و عادالنــه همــگان در سراســر کشــور بــه فرصــت توليــد و
مصــرف محصــوالت ســينمايي از اهــداف حاکــم بــر حمايــت از آثــار ســينمايي و ســمعي و بصــري بــه شــمار میآیــد.
 -2-13بررســي ،تشــخيص و تصميمگيــري در مــورد درخواســتها و پيشــنهادهاي دريافتــي ،تعييــن نــوع حمايــت ،ارائــه
گــزارش دورهاي بــه رياســت ســازمان ســينمايي ،هماهنگــي بــا خــط مشــي و اعمــال سياسـتهاي ســازمان ســينمايي و جنبههــاي
نظارتــي آن و رعايــت قواعــد حاکــم بــر حمايــت از آثــار ســينمايي از حيــث داشــتن پروانــه ســاخت يــا پروانــه نمايــش (اکــران) و
يــا پروانــه عرضــه و توزيــع در شــبکه نمايــش خانگــي از وظايــف شــوراي حمايــت از آثــار ســينمايي و ســمعي و بصــري (ســينمايي.
فيلــم اول -کوتــاه -مســتند و انيميشــن) مســتقر در مؤسســات عامــل محســوب میشــود.
 -3-13معــاون نظــارت و ارزشــيابي ســازمان ســينمايي يــا نماینــده تاماالختيــار او بــه عنــوان عضــو در تمامــی جلس ـههاي
شــوراي حمايــت مؤسســات عامــل حضــور خواهــد داشــت.
 -4-13پروانــه ســاخت فيلــم اول بــراي فيلمهايــي کــه همزمــان داراي کارگــردان اول و يــا تهيهکننــده اول باشــند ،صــادر
نميشــود.
 -5-13کليــه مؤسســات مجــري حمايــت موظفنــد اطالعــات کامــل حمايــت از توليــد را در ابتــداي هــر مــاه بــه همــراه تصويــب نامــه
حمايــت از توليــد بــه معاونــت نظــارت و ارزشــيابي و معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان ســينمايي منعکــس کننــد.
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 -6-13حمايت از توليد فيلم سينمايي صرفاً ميتواند از طريق يک موسسه عامل صورت گيرد.
 -7-13عواملــي نظيــر فيلمنامــه جديــد و يــا اقتبــاس جديــد ،ابتــکار و نــوآوري در اثــر ســينمايي ،شــکل و محتــواي اثــر
ســينمايي ،رعايــت اســتانداردهاي فنــي و ســاختاري ،ســطح کيفــي عوامــل فيلــم ماننــد فيلمنامهنويــس ،کارگــردان ،تهيــه کننــده
و  ،...شــکلگيري مضاميــن و گونههــاي متنــوع و جــذاب ،توليــد مشــترک ،شــرايط ورود بــه بــازار جهانــي بــه عنــوان مــاک و
معيــار حمايــت از آثــار ســينمايي مدنظــر خواهــد بــود.
 -8-13حمايت از توليد آثار مستقل و فاخر صرفاً با تأييد رئيس سازمان سينمايي مجاز است.
 -9-13مؤسســات عامــل موظفنــد تــاش الزم را بــراي جلــب و جــذب حمايــت ســاير دســتگاههاي اجرايــي و نهادهــاي دولتــي
و غيردولتــي بــراي حمايــت از آثــار ســينمايي و ســمعي و بصــري بــه ويــژه در موضوعــات مربــوط و مــورد عالقــه دســتگاهها و
نهادهــا بــه عمــل آورنــد.
 -10-13اولويــت حمايــت از توليــد بــا توليدکننــدگان بخــش خصوصــي اســت و در ايــن صــورت مؤسســات عامــل بــه عنــوان
حامــي بخــش خصوصــي و غيردولتــي عمــل خواهنــد کــرد.
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 -14حمايت از توليد آثار سينمايي که به محورهاي برشمرده زير تأکيد داشته باشد در اولويت است:
 -1-14معرفي تاريخ ،فرهنگ و تمدن ايراني  -اسالمي
 -2-14تحکيم نهاد خانواده و روابط خانوادگي و بين نسلي و تحکيم شخصيت نسل فردا و ابعاد هويتي نسل جوان
 -3-14بهرهگيري از دستاوردهاي فرهنگي و محتوايي انقالب اسالمي و دفاع مقدس
 -4-14معرفــي قابليتهــا و جلوههــاي هويتــي فرهنــگ ملــي ،طيفهــاي فرهنگــي قومــي ،فرهنگهــاي نواحــي و
فرهنگهــاي محلــي بــا رويکــرد همبســتگي و وحــدت ملــي
 -5-14آثار سينمايي فرهنگساز ،اميدآفرين ،شوقآفرين ،عزتطلب و عفيف
 -6-14تعميــق ارزشهــاي اســامي ،باورهــاي دينــي و اعتــاي معرفــت دينــي و تقويــت هنجارهــاي فرهنگــي و اجتماعــي و
روحيــه کار جمعــي و ابتــکار
 -7-14ارتقاي افکار عمومي به ويژه کودکان ،نوجوانان و جوانان در شناخت جامعه سالم
 -8-14بازگشــت بــه هويــت ،بازشناســي مشــاهير و مفاخــر دينــي ،فرهنگــي ،هنــري و علمــي در تاريــخ و تمــدن ايــران و اســام
و بازخوانــي تاريــخ معاصــر
 -9-14افزايش توليد فيلمنامه و محصوالت سينمايي برگرفته از متون غني اسالمي و ايراني
 -10-14گسترش انديشههاي ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره)
 -11-14ارتقــاي ســطح فرهنــگ عمومــي از طريــق ترويــج ســبک زندگــي مبتنــي بــر هويــت دينــي و ملــي و تقويــت بنيانهــاي
خانــواده مبتنــي بــر ارزشهــاي دينــي و ملــي
 -12-14اشــاعه ارزشهــاي دينــي و ملــي همچــون راســتگويي ،نوعدوســتي ،مســئوليتپذيري ،قانونگرايــي ،نظــم اجتماعــي،
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هميــاري ،ايثــار و ترويــج فرهنــگ شــجاعت و شــهادتطلبي و دفــاع از مظلومــان جهــان
 -13-14حفظ و مراقبت از پيوستگي فرهنگي بين گذشته و حال و نسل قديم و جديد و مقابله با انقطاع فرهنگي
 -14-16صيانــت از تنــوع و تکثــر فرهنگــي بــه ويــژه فرهنــگ و هنــر نواحــي ،اقــوام و اقليتهــاي دينــي داخــل کشــور بــه
منظــور حفــظ وحــدت اســامي و ملــي
 -15-14آثــار قصهگــو ،قهرمانمحــور و بــدون پايــان بــاز ،کــودک و نوجــوان ،طنــز و داراي فضــاي مفــرح ،اجتماعــي بــا نــگاه
واقعبينانــه تــوأم بــا نــگاه نقــادي مشــفقانه ،منصفانــه و مصلحانــه و آثــار اقتباســي از ادبيــات نمايشــي و متــون ايرانــي
 -15حمايــت از توليــد و عرضــه آثــار ســينمايي (حرفــهاي) بــا اولويــت ســرمايهگذاري بخــش خصوصــي در
اشــکال زيــر صــورت ميگيــرد:
 -1-15حمايت از تحقيق ،نگارش و توليد فيلمنامه
 -2-15حمايت از توليد فيلم اول
 -3-15حمايت از توليد آثار سينمايي
 -4-15حمايت از توليد مستقل و يا مشارکت در توليد آثار سينمايي
 -5-15حمايت از توليد فيلم فاخر
 -6-15حمايت از پيشخريد حقوق نمايش خانگي و تلويزيوني آثار سينمايي
 -7-15حمايت از تبليغات ،خدمات فني و پخش (اکران) فيلم سينمايي
 -8-15توسعه و ترویج یارانه بنکارت سينما
 -9-15اجراي طرح سينماي هنر و تجربه و مخاطب خاص
 -1-15حمايت از تحقيق ،نگارش و توليد فيلمنامه:
بـه منظـور بسترسـازي ،تقويـت و ارتقـاي کيفـي جايـگاه فيلمنامـه در توليـد آثار سـينمايي ارزشـمند ،تحقيـق ،نـگارش ،اقتباس،
خريـد حقـوق فيلمنامـه و رمـان ،برگزاري کارگاههـاي تخصصي نـگارش و توليد فيلمنامه ،انتشـار فيلمنامـه ،ايجاد پايـگاه الکترونيکي
ثبـت و انتشـار فيلمنامـه ،ايجـاد بـازار الکترونيکي خريـد و فروش فيلمنامه،گسـترش فعاليت کانـون و صنوف فعـال در عرصه فيلمنامه
و نيـز برگـزاري رويدادهـاي تشـويقي فيلمنامـه و اقتباس در سـال 1393حمايت خواهد شـد.
 -1-1-15اولويــت حمايــت بــا نــگارش و توليــد فيلمنامــه در محورهــاي برشــمرده شــده در رديــف  14و نيــز مضاميــن و
گونههــاي مرتبــط بــا رديــف  8بســته سياســتي اســت.
 -2-1-15از نــگارش فيلمنامــه تخصصــي (کارگاهــي) ،اقتباســي و راهبــردي (فاخــر) بــا پيشبينــي  30فيلمنامــه و نيــز خريــد
حقــوق رمــان جهــت اقتبــاس حمايــت خواهــد شــد.
 -3-1-15از خريــد فيلمنامــه بــا همــکاري کانــون فيلمنامهنويســان خانــه ســينما بــا پيشبينــي  50فيلمنامــه حمايــت
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خواهــد شــد.
 -4-1-15برنامه حمايتي سازمان سينمايي در حوزه فيلمنامه توسط بنياد سينمايي فارابي اجرا خواهد شد.
 -2-15حمايت از توليد فيلم اول سينمايي:
در راســتاي سياســت حمايتــي ســازمان امــور ســينمايي و ســمعي و بصــري و بــه منظــور ورود منابــع انســاني جديــد بــه ســينما
و حمايــت از فيلمســازان جــوان و طبــق شــرايط حمايتــي زيــر از توليــد  8فيلــم اول در ســال  1393حمايــت خواهــد شــد:
 -1-2-15مرکز گسترش سينماي مستند و تجربي به عنوان مجري حمايت از فيلم اول تعيين میشود.
 -2-2-15تأييــد ( 8هشــت) فيلمنامــه پيشــنهادي و ترکيــب عوامــل اصلــي ســازنده بایســتی در دو مرحلــه پايــان خــرداد و
پايــان شــهريور  1393توســط شــوراي مرکــز گســترش ســينماي مســتند و تجربــي صــورت گيــرد.
 -3-2-15پذيــرش مســئوليت مشــاوره و راهنمــاي پــروژه ســينمايي توســط يکــي از فعــاالن حرفـهاي و برجســته ســينما بــه
نحــوي کــه توليــد فيلــم بــا همراهــي ،نظــارت و زيــر نظــر و مســئوليت ايشــان صــورت گيــرد ،از الزامــات و شــروط حمايــت از
توليــد فيلــم اول اســت.
 -4-2-15چارچــوب ارزشــيابي تعيينشــده پيوســت ،مبنــاي ارزشگــذاري و امتيازدهــي بــراي اعطــاي کمــک و ميــزان آن
خواهــد بــود ،بــه نحــوي کــه حداقــل  50درصــد امتيــاز را کســب کــرده باشــد.
 -5-2-15حمايت از توليد فيلم اول به صورت مشارکت در توليد و انعقاد قرارداد پس از دريافت پروانه ساخت است.
 -6-2-15حداکثر مشارکت در توليد به ميزان  80درصد کل هزينه تعيين ميشود.
 -7-2-15مبلــغ حمايــت بــه تشــخيص مرکــز گســترش ســينماي مســتند و تجربــي در قالــب قــرارداد مشــارکت و در اقســاط
زيــر پرداخــت خواهــد شــد:
 20درصد از مبلغ حمايت پس از تأييد شورا و صدور پروانه ساخت
 30درصد از مبلغ حمايت پس از شروع فيلمبرداري
 30درصد از مبلغ حمايت پس از انجام فيلمبرداري و در مرحله انجام خدمات البراتواري و استوديويي
 20درصد از مبلغ حمايت پس از صدور پروانه نمايش
 -8-2-15اولويــت حمايــت از توليــد فيلــم اول در محورهــاي برشــمرده در رديــف  14و نيــز مضاميــن و گونههــاي رديــف8
بســته سياســتي اســت.
 -9-2-15تصميمــات شــوراي فرهنگــي و حمايــت از توليــد فيلــم اول بایســتی همســو و هماهنــگ بــا سياس ـتهاي ســازمان
ســينمايي بــه شــرح بســته سياســتي حمايــت از آثــار ســينمايي و ســمعي و بصــري و شــوراهاي پروانــه ســاخت و پروانــه نمايــش
باشــد ،بــه نحــوي کــه آثــار توليدشــده از کيفيــت مضمونــي و محتوايــي و نيــز ويژگــي جــذب مخاطــب برخــوردار باشــد.
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 -3-15حمايت از توليد آثار سينمايي:
حمايــت از توليــد آثــار ســينمايي داراي پروانــه ســاخت بــه صــورت اعطــاي تســهيالت قرضالحســنه حســب شــرايط زيــر
صــورت خواهــد گرفــت:
 -1-3-15فيلمنامههــاي داراي پروانــه ســاخت بــه شــرط کســب شــرايط مقــرر در ايــن بســته سياســتي مــورد حمايــت قــرار
خواهنــد گرفــت.
 -2-3-15حمايــت از توليــد آثــار ســينمايي در محورهــاي برشــمرده شــده در رديــف  14و مضاميــن و گونههــاي مرتبــط بــا
رديــف  8در اولويــت اســت.
 -3-3-15تصميمــات شــوراي حمايــت از توليــد آثــار ســينمايي بایســتی همســو و هماهنــگ بــا سياســتهاي ســازمان
ســينمايي بــه شــرح بســته سياســتي حمايــت از آثــار ســينمايي و ســمعي و بصــري و شــوراهاي پروانــه ســاخت و پروانــه نمايــش
باشــد ،بــه نحــوي کــه آثــار توليدشــده از کيفيــت مضمونــي و محتوايــي و نيــز ويژگــي جــذب مخاطــب برخــوردار باشــد.
 -4-3-15چارچــوب ارزشــيابي حمايــت از توليــد فيلــم ســينمايي داراي پروانــه ســاخت (بــه شــرح پيوســت) مبنــاي کار
شــوراي حمايــت از توليــد آثــار ســينمايي خواهــد بــود.
 -5-3-15کمــک بــه توليــد آثــار ســينمايي منــوط بــه مطالعــه فيلمنامــه ،انعقــاد قــرارداد و اخــذ ضمانــت از ســوي موسســه
عامــل اســت.
 -6-3-15حمايــت از توليــد آثــار ســينمايي ميتوانــد بــه صــورت غيرنقــدي و از طريــق ارائــه تجهيــزات توليــد و يــا هزينــه
اجــاره تجهيــزات توليــد و خدمــات فنــي پــس از توليــد صــورت گيــرد.
 -7-3-15مرجــع تشــخيص و محاســبه امتيــازات و تخصيــص حمايــت بــا شــوراي حمايــت از آثــار ســينمايي کــه بــا تأييــد
معــاون وزيــر و رئيــس ســازمان ســينمايي در بنيــاد ســينمايي فارابــي تشــکيل خواهــد شــد ،اســت.
 -8-3-15سطح يک از حمايت به صورت اعطاي وام قرضالحسنه با پيشبيني حداکثر  20اثر است.
 -9-3-15سطح دو از حمايت به صورت اعطاي وام قرضالحسنه با پيشبيني حداکثر  12اثر است.
 -10-3-15با افزايش سرمايهگذاري بخش خصوصي ،ميزان حمايت از فيلم نيز قابل افزايش است.
 -11-3-15بنياد سينمايي فارابي به عنوان مجري حمايت از توليد آثار سينمايي تعيين ميشود.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
حمایت از تولید و عرضه آثار سینمایی و سمعی و بصری
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 -4-15حمايت از توليد مستقل و يا مشارکت در توليد:
ايــن نــوع از حمايــت بــه صــورت مشــارکت در توليــد و يــا توليــد مســتقل آثــار ســينمايي ارزشــمند کــه بــه جهــت اهميــت و
نيــاز جامعــه توليــد آن ضــروري و اجتنابناپذيــر بــوده و درصــورت توليــد مســتقل و يــا مشــارکت ،توليــد آن امکانپذيــر باشــد،
با شرايط زير صورت ميگيرد:
 -1-4-15مشــارکت در توليــد و يــا توليــد مســتقل آثــار ســينمايي ارزشــمند و متعــارف بايســتی صرفـاً در محورهــا ،مضاميــن و
گونههــاي داراي اولويــت در بســته سياســتي حمايــت از آثــار ســينمايي و ســمعي و بصــري بــه شــرح رديفهــاي  8و  14و تعميــق
و تنــوع مضاميــن و ژانرهــا صــورت گيــرد.
 -2-4-15در ايــن بخــش ،از توليــد  4فيلــم ســينمايي کــودکان و نوجوانــان و نيــز از توليــد  9فيلــم ســينمايي (بزرگســاالن)
حمايــت خواهــد شــد.
 -3-4-15حمايــت از توليــد آثــار ســينمايي بــا مبلــغ بيــش از  4000ميليــون ريــال صرف ـاً بــه صــورت مشــارکت در توليــد
صــورت خواهــد گرفــت.
 -4-4-15شــوراي حمايــت از آثــار ســينمايي مســتقر در بنيــاد ســينمايي فارابــي ،مرجــع تشــخيص و تخصيــص حمايــت
مذکــور خواهــد بــود.
 -5-4-15حمايــت از توليــد مســتقل آثــار ســينمايي صرفـاً بــا پيشــنهاد شــوراي حمايــت از آثــار ســينمايي و تاييــد رياســت
ســازمان ســينمايي صــورت خواهــد گرفــت.
 -6-4-15مشــارکت در توليــد ميتوانــد بــه صــورت دوجانبــه ،س ـهجانبه يــا بيشــتر باشــد و بــا طرفهــاي ايرانــي و خارجــي
صــورت پذيــرد.
 -7-4-15مســئوليت انتخــاب مشــاوران تخصصــي پــروژه و نظــارت بــر رونــد پيشــرفت توليــد آثــار ســينمايي (مشــارکت يــا
توليــد مســتقل) و ارائــه گــزارش دورهاي بــه شــوراي حمايــت از آثــار ســينمايي بــا مديرعامــل بنيــاد ســينمايي فارابــي اســت.
 -8-4-15اولويــت حمايــت در مشــارکت و يــا توليــد مســتقل از فيلمهــاي توليــدي بــا کيفيــت برتــر مضمونــي و محتوايــي و
نيــز بــا ويژگــي جــذب مخاطــب و اکــران موفــق و ســرمايهگذاري بخــش خصوصــي اســت.
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 -5-15حمايت از توليد فيلم سينمايي فاخر:
حمايــت از توليــد آثــاري کــه بتوانــد معــرف و مبلــغ ارزشهــاي واالي فرهنگــي و دينــي ،تاريخــي ،تمدنــي و حماســي باشــد،
بــا شــرايط زيــر صــورت خواهــد گرفــت:
 -1-5-15حمايــت از توليــد يــک يــا حداکثــر دو اثــر ســينمايي فاخــر در موضوعــات دينــي و ملــي و در عرصــه تاريخــي،
تمدنــي و حماســي نظيــر انقــاب اســامي و دفــاع مقــدس بــه تشــخيص شــوراي عالــي فرهنگــي کــه توســط معــاون وزيــر و رئيــس
ســازمان ســينمايي تعييــن خواهــد شــد ٰ،صــورت خواهــد گرفــت.
 -2-5-15مشاوران و ناظران پروژه توسط شوراي عالي فرهنگي تعيين میشود.

ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻤﻌﻰ ﻭ ﺑﺼﺮﻯ
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 -3-5-15گــزارش پيشــرفت رونــد توليــد پــروژه نيــز بــه صــورت دورهاي توســط مديرعامــل بنيــاد ســينمايي فارابي و مشــاوران
و ناظــران پــروژه بــه شــوراي عالــي فرهنگــي ارائــه خواهــد شــد.
 -4-5-15پــروژه ســينمايي (فاخــر) بايســتی حائــز ويژگــي و برنامهريــزي جــذب مخاطــب و اکــران موفــق و نيــز قابليــت ورود
بــه بازارهــاي جهانــي را داشــته باشــد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
حمایت از تولید و عرضه آثار سینمایی و سمعی و بصری
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 -6-15حمايت از پيشخريد حقوق نمايش خانگي و تلويزيوني آثار سينمايي:
بــه منظــور کمــک بــه توليــد و عرضــه آثــار ســينمايي ارزشــمند ،فعاليــت حمايــت از پيشخريــد حقــوق نمايــش خانگــي و
تلويزيونــي آثــار ســينمايي بــا شــرايط زيــر بــه اجــرا گذاشــته خواهــد شــد:
 -1-6-15شــوراي حمايــت مؤسســه رســانههاي تصويــري بــه عنــوان مرجــع تشــخيص و تخصيــص حمايــت مذکــور تعييــن
ميشــود.
 -2-6-15اولويــت پيشخريــد حقــوق نمايــش خانگــي و تلويزيونــي (رايــت) بــا موسســات ويدئــو رســانه خصوصــي اســت.
در ايــن صــورت مبلــغ حمايتــي مصــوب شــوراي حمايــت موسســه رســانههاي تصويــري بــراي خريــد حقــوق نمايــش خانگــي و
تلويزيونــي بــه صــورت وام در اختيــار موسســه ويدئورســانه قــرار ميگيــرد.
 -3-6-15در صــورت عــدم وجــود متقاضــي بخــش خصوصــي (ويدئورســانه) ،مبلــغ حمايتــي مصــوب شــوراي حمايــت از توليــد
آثــار ســينمايي بــراي اجــراي مصوبــه در اختيــار موسســه رســانههاي تصويــري قــرار ميگيــرد.
 -4-6-15قــرارداد پيشخريــد حقــوق نمايــش خانگــي و تلويزيونــي بــه نحــوي تهيــه شــود کــه حقــوق نمايــش خانگــي و
حقــوق تلويزيونــي اثــر بــه تفکيــک معيــن شــده باشــد و از ســوي واگذارکننــده قبــل از عرضــه فيلــم قابــل فســخ باشــد.
 -5-6-15موسســه رســانههاي تصويــري بــه عنــوان مجــري فعاليــت حمايــت از پيشخريــد حقــوق نمايــش خانگــي و
تلويزيونــي تعييــن میشــود.
 -6-6-15مصوبــات شــوراي حمايــت مؤسســه رســانههاي تصويــري بايســتی همســو و هماهنــگ و بــا شــرايط مقــرر در ايــن
بســته سياســتي باشــد.
 -7-6-15اولويت حمايت از پيشخريد حقوق (رايت) در محورهاي برشمرده در رديفهاي  8و  14تعيين میشود.
 -7-15حمايت از تبليغات ،خدمات فني و پخش و اکران فيلمهاي سينمايي:
از پخش و اکران فيلمهاي سينمايي داراي پروانه نمايش با شرايط زير حمايت خواهد شد:
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تبليغات:
 -1-7-15بــه منظــور افزايــش مخاطبــان و رونــق اقتصــادي ســينما از تبليغــات آثــار ســينمايي داراي پروانــه نمايــش بــه صــورت
تبليــغ تلويزيونــي ،تبليــغ در ســينماها ،تبليغــات محيطــي ،تبليــغ در مطبوعــات و فضاهــاي مجــازي ،تبليــغ در بســتههاي نمايــش
خانگــي و ...حمايــت خواهــد شــد.
 -2-7-15مؤسســه سينماشــهر بــه عنــوان مجــري فعاليــت حمايتــي مذکــور از طريــق انعقــاد قــرارداد بــا مراکــز واجــد
صالحيــت نســبت بــه ايجــاد فرصــت تبليــغ اکــران فيلمهــاي ســينمايي اقــدام خواهــد کــرد.
 -3-7-15فيلمهــاي ســينمايي داراي پروانــه نمايــش بــراي بهرهمنــدي از تبليغــات حمايتــي از ســوي معاونــت نظــارت و
ارزشــيابي ســازمان ســينمايي بــه مؤسســه سينماشــهر اعــام ميشــود.
ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻤﻌﻰ ﻭ ﺑﺼﺮﻯ
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 -4-7-15حمايــت از تبليغــات آثــار ســينمايي داراي پروانــه نمايــش و مشــخص شــده بــه تفکيــک هــردوره از اکــران و بــا پيــش بينــي
 60فيلــم ســينمايي در طــول ســال صــورت ميگيــرد.
تبصــره :بخشــي از مبلــغ حمايتــي يادشــده ميتوانــد بــراي تبليــغ ســينما رفتــن و افزايــش کلــي مخاطبــان ســينما هزينــه
شــود.
 -5-7-15معرفينامه تبليغات فيلم سينمايي به مراکز ذي ربط از سوي مؤسسه سينماشهر صادر میشود.
ارائه خدمات فني پخش و اکران فيلم:
 -6-7-15بــه منظــور رعايــت و ارتقــاي اســتانداردهاي فنــي صــدا و تصويــر فيلمهــاي ســينمايي و نيــز حمايــت از مراکــز
خدمــات البراتــواري و اســتوديويي از ارائــه خدمــات فنــي فيلمهــاي ســينمايي در مرحلــه پخــش و اکــران حمايــت خواهــد شــد.
 -7-7-15ارائــه خدمــات فنــي پخــش و اکــران فيلمهــاي ســينمايي از طريــق انعقــاد قــرارداد بــا مراکز البراتــواري و اســتوديويي
معتبــر از ســوي مؤسســه سينماشــهر صــورت خواهــد گرفت.
 -8-7-15ارائــه خدمــات فنــي پخــش و اکــران فيلــم ســينمايي شــامل آمادهســازي و تکثيــر ديجيتــال فيلمهــاي ســينمايي
بــراي اکــران فيلمهــاي ســينمايي در داخــل و خــارج از کشــور اســت.
 -9-7-15خدمــات حمايتــي مذکــور صرفـاً شــامل فيلمهــاي ســينمايي داراي پروانــه نمايــش و معرفيشــده از ســوي معاونــت
نظــارت و ارزشــيابي در هــر دوره از اکــران اســت.
 -10-7-15فيلمهــاي ســينمايي داراي پروانــه نمايــش در هــر دوره از اکــران بــراي دريافــت خدمــات حمايتــي مذکــور توســط
مؤسســه سينماشــهر بــه مراکــز خدمــات البراتــواري و اســتوديويي طــرف قــرارداد معرفــي ميشــوند.
 -8-15يارانه کارت سينما:
طــرح يارانــه کارت ســينما يــا ســينماکارت بــه منظــور افزايــش مخاطبــان و رونــق اقتصــادي ســينما بــا مشــارکت دســتگاههاي
اجرايــي و نهادهــاي دولتــي و غيردولتــي بــه شــرح زيــر بــه اجــرا گذاشــته خواهــد شــد:
 -1-8-15ايــن طــرح بــا رويکــرد افزايــش مخاطبــان ســينماي ايران و تشــويق ســينما رفتــن در دو ســطح اســتفاده و برخورداري
عمــوم و نيــز مشــارکت دســتگاههاي اجرايــي و نهادهــاي دولتــي و غيردولتــي بــراي بهرهمنــدي کارکنــان و بازنشســتگان دســتگاه
مربــوط اجــرا ميشــود.
 -2-8-15ميــزان حمايــت از اجــراي طــرح يارانــه کارت ســينما بــا پيشبينــي  3/000/000نفــر بليــت و متوســط يارانــه10000
ريــال تعييــن ميشــود.
 -3-8-15ميــزان يارانــه اختصاصــي بــراي تهيــه کارت ســينما يــا ســينماکارت بــه تناســب ميــزان خريــد اشــخاص حقيقــي و
حقوقــي متفــاوت خواهــد بــود.
 -4-8-15مؤسسه سينماشهر به عنوان مجري طرح مذکور تعيين ميشود.
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 -9-15حمايت از اجراي طرح سينماي هنر و تجربه:
طــرح ســينماي هنــر و تجربــه بــه عنــوان پاتــوق فرهنگــي مخاطبــان عالقمنــد بــه تماشــاي فيلمهــاي فرهنگــي و هنــري
(ســينمايي ،مســتند و کوتــاه) بــا هــدف تنوعبخشــي ســبد اکــران ،توجــه همزمــان بــه مخاطبــان عــام و خــاص ســينما و ديــدن
فيلــم و ارتقــاي ســليقه مخاطبــان بــه شــرح طــرح پيوســت و بــه صــورت زيــر اجــرا خواهــد شــد.
 -1-9-15شــوراي سياسـتگذاري طــرح ســينمايي هنــر و تجربــه بــه عنــوان مرجــع تشــخيص و انتخــاب فيلمهــاي ســينمايي
بــراي اکــران در گــروه ســينماي هنــر و تجربــه تعييــن میشــود.
 -2-9-15مديــر اجرايــي طــرح ســينماي هنــر و تجربــه بــه عنــوان مســئول اجــراي طــرح توســط ســازمان ســينمايي انتخــاب
و معرفــي خواهــد شــد.
 -3-9-15مديــر اجرايــي طــرح بــا همــکاري مؤسســه سينماشــهر نســبتبــه انتخــاب و انعقــاد قــرارداد بــا  5ســالن ســينما بــه
عنــوان گــروه ســينمايي هنــر و تجربــه اقــدام خواهــد کــرد.
 -4-9-15در هــر دوره از اکــران تعــداد  5فيلــم انتخابــي گــروه ســينمايي هنــر و تجربــه بــه صــورت متنــاوب و چرخشــي در
يــک تــا پنــج ســالن ســينما بــه نمايــش گذاشــته خواهــد شــد.
 -5-9-15حمايــت از اکــران هــر فيلــم ســينمايي در گــروه ســينمايي هنــر و تجربــه بهطــور غيرمســتقيم و از طريــق تاميــن
هزينــه تبليغــات و اطالعرســاني ،کپــي فيلــم بــه صــورت ديجيتــال ،تقبــل ســهم صاحبــان فيلــم ناشــي از فــروش بلیــت صــورت
ميگيــرد.
 -6-9-15مديــر اجرايــي طــرح موظــف اســت گــزارش وضعيــت اکــران هــر فيلــم ســينمايي را در گــروه ســينمايي هنــر و
تجربــه بــه مؤسســه سينماشــهر و معاونــت نظــارت و ارزشــيابي ســازمان ســينمايي ارائــه کنــد.
 -7-9-15کليــه فيلمهــاي منتخــب از ســوي شــوراي سياسـتگذاري بــراي اکــران در گــروه ســينمايي هنــر و تجربــه بايســتی
در شــوراي صنفــي ثبــت شــود.
 -8-9-15تضمين کف فروش هر فيلم براي سالن سينما طبق شرايط حاکم بر حسب قرارداد منعقده است.
 -9-9-15شــرط ورود و بهرهمنــدي هــر فيلــم از تســهيالت اکــران گــروه ســينمايي هنــر و تجربــه ،تقاضــاي صاحــب فيلــم و
موافقــت شــوراي سياس ـتگذاري طــرح خواهــد بــود.
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ب) توليد فيلم كوتاه:
حمايت از توليد فيلم كوتاه مبتني بر سياستهاي اجرايي زير صورت خواهد گرفت:
 -1تأكيــد بــر شــكلگيري شــيوههاي اثرگــذار در فرهنــگ عمومــي از طريــق طــرح ايدههــاي نويــن ماننــد جهــان عــاري از
خشــونت ،حقــوق شــهروندي ،اقتصــاد مقاومتــي (بــا رويكــرد علمــي و دانشبنيــان و توجــه بــه توليــد ملــي ،خودبــاوري ،خوداتكايــي،
صرفهجويي ،ارتقاي بهرهوري ،مصرف بهينه و)...
 -2توجه به تنوع فرهنگ ملي (اقوام ،نواحي ،محلي و بومي)
 -3اولويت حمايت از توليد فيلم كوتاه در محورها و مضامين برشمرده زير تعيين ميشود:
بازگشــت بــه هويــت ،خودبــاوري و اميــد ،فرهنــگ پهلوانــي (جوانمــردي ،آزادگــي و عدالتخواهــي) ،خداپرســتي و عبوديــت ؛
نمــاز و نيايــش؛ ايثــار ،شــهادت و دفــاع مقــدس؛ انقــاب اســامی؛ ســيره و ســيرت حضــرت پيامبــر اعظــم (ص) و ائمــه معصــوم (ع)
؛ بازشناســي مشــاهير و مفاخــر دينــي ،فرهنگــي ،هنــري و علمــي مناطــق مختلــف كشــور؛ تحكيــم خانــواده و روابــط بيــن نســلي
؛ تحكيــم وحــدت ملــي؛ فرهنــگ متقابــل و مشــترك اقــوام و اديــان؛ ترويــج ســبك زندگــي مبتنــي بــر فرهنــگ ايرانــي و اســامي
 -4تأكيــد بــر حمايــت از اقتبــاس از حكايتهــا و حكمتهــاي كوتــاه داســتاني كهــن ،نظــم و نثــر ،تاريــخ معاصــر و انقــاب
اســامي و شــاخصههاي طبيعــي و فرهنگــي اقــوام و نواحــي و بومــي ،خردهفرهنگهــا ،آداب ،رســوم ،آئينهــا و...
 -5توجه به جذب و حمايت از جوانان مستعد و عالقمند
 -6تأكيــد بــر افزايــش ســهم اعتبــار فعاليتهــاي انجمــن ســينماي جوانــان ايــران از اعتبــارات اســتاني از طريــق جلــب و جــذب
مشــاركت كليــه ســازمانها و نهادهــاي دولتــي و غيردولتــي
 -7توجــه بــه اســتعدادهاي بالقــوه ،بالفعــل و سرشــار در عرصــه فعاليتهــاي ســمعي و بصــري نظيــر انيميشــن ،بازيهــاي
رايان ـهاي ،فيلــم ديجيتــال و...
 -8تعريــف و تعييــن مناســبات انجمــن ســينماي جوانــان ايــران بــا ســاير بخشهــاي مرتبــط بــراي ايفــاي نقــش مكمــل از
طريــق دفاتــر و شــعب انجمــن در ســطح كشــور در زمينههــاي ســينماي مســتند ،انيميشــن ،بازيهــاي رايانـهاي ،فيلــم ديجيتــال
و ســاير قالبهــاي جديــد ســمعي و بصــري از طريــق تبــادل تفاهمنامــه بــا حوزههــاي مربــوط
 -9تأكيد بر تعامل و ارتباط مكمل با صنوف فعال در عرصه فيلم كوتاه و ساير حوزههاي مربوط
 -10انواع حمايت از توليد فيلم كوتاه:
در راســتاي سياسـتهاي ســازمان ســينمايي و شــرايط مقــرر در بســته سياســتي حمايــت از آثــار ســينمايي و ســمعي و بصــري،
انجمــن ســينماي جوانــان ايــران بــه عنــوان بــازوي اجرايــي ســازمان ســينمايي در اشــكال زيــر از توليــد فيلــم كوتــاه حمايــت
خواهــد كــرد:
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 -1-10توليد فيلم کوتاه آموزشي
 -2-10توليد فيلم کوتاه نيمهحرفهاي
 -3-10توليد فيلم کوتاه حرفهاي
 -1-10توليد فيلم كوتاه آموزشي:
حمايت از توليد فيلم كوتاه آموزشي مبتني بر شرايط زير صورت خواهد گرفت:
 -1-1-10در ايــن نــوع از توليــد فيلــم كوتــاه ،هنرجويــان عالقمنــد بــا شــركت در دورههــاي فيلمســازي و همزمــان بــا فراگيــري
فيلــم كوتــاه تحــت نظــر و مشــورت و راهنمايــي اســاتيد و فيلمســازان پيشكســوت مبــادرت بــه ســاخت فيلــم خواهنــد كــرد.
در ايــن صــورت هــر هنرجــو بــا شــركت در دورههــاي آمــوزش فيلمســازي حداقــل يــك فيلــم كوتــاه تحــت مشــورت و
راهنمايــي اســتادان توليــد و ارائــه خواهــد كــرد.
 -2-1-10نــوع و ميــزان حمايــت از هنرجويــان مســتعد و عالقمنــد بــراي شــركت در دوره آموزشــي فيلمســازي مبتنــي بــر
توليــد فيلــم كوتــاه آموزشــي بــه صــورت تاميــن يارانــه شــركت در دوره مذكــور (تهيــه امكانــات و تجهيــزات آموزشــي و هزينــه
تاميــن اســتاد راهنمــا) اســت.
 -3-1-10دوره فيلمسازي مذكور در سطح كليه دفاتر و شعب انجمن سينماي جوانان ايران در كشور برگزار ميشود.
 -4-1-10مدت دوره فيلمسازي آموزشي يكساله است.
 -5-1-10درطــرح مذكــور تعــداد  1500نفــر از هنرجويــان منتخــب بــا متوســط هــر پايــگاه فيلمســازي آموزشــي (دفتــر يــا
شــعبه انجمــن ســينماي جوانــان ايــران)  25نفــر در يــك دوره يكســاله شــركت خواهنــد داشــت.
 -6-1-10شعبه يا دفتر انجمن سينماي جوانان ايران مجري برگزاري دورههاي مذكور خواهد بود.
 -7-1-10همزمــان بــا برگــزاري دوره فيلمســازي آموزشــي برنامههــاي مكمــل آموزشــي نظيــر كارگاههــاي تخصصــي ،نقــد و
بررســي فيلــم بــا حضــور اســاتيد ،تحليــل فيلــم و برگــزاري اردوهــاي آموزشــي بــراي شــركتكنندگان در ايــن دوره برگــزار خواهــد
شد .
 -8-1-10در پايان دوره فيلمسازي مذكور براي شركتكنندگان گواهينامه صادر خواهد شد.
 -9-1-10انجمن سينماي جوانان ايران بر روند اجراي صحيح طرح مذكور نظارت خواهد داشت.
 -10-1-10شــعبات و دفاتــر انجمــن ســينماي جــوان موظفنــد گــزارش پيشــرفت اجــراي طــرح را بــه صــورت دورهاي بــه دفتــر
مركــزي منعكــس کننــد.
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 -2-10توليد فيلم كوتاه نيمهحرفهاي:
حمايت از توليد فيلم كوتاه نيمهحرفهاي مبتني بر شرايط زير صورت خواهد گرفت:
 -1-2-10ايــن نــوع از حمايــت شــامل؛ هنرجويــان مســتعد كــه دوره فيلمســازي آموزشــي را گذراندهانــد ،فيلمســازان باســابقه
و باتجربــه فيلــم كوتــاه در منطقــه ،فارغالتحصيــان دانشــگاهي رشــتههاي ســينمايي و فيلمســازان برگزيــده جشــنوارههاي
فيلــم كوتــاه (اســتاني و منطقـهاي) اســت.
 -2-2-10طــرح و فيلمنامههــاي مرتبــط بــا محورهــاي داراي اولويــت بــه شــرح بندهــاي  4و  5سياسـتهاي اجرايــي حمايــت
از توليــد فيلــم كوتــاه توســط شــوراي منتخــب دفتــر يــا شــعبه انجمــن ســينماي جــوان هــر منطقــه بررســي و پــس از تصويــب
مــورد حمايــت قــرار خواهنــد گرفــت.
 -3-2-10حمايت از  100فيلم كوتاه به صورت نيمهحرفهاي در برنامه سال  1393قرار دارد.
 -4-2-10ايــن نــوع از حمايــت از طريــق شــوراي مســتقر در دفتــر انجمــن ســينماي جــوان اســتان بــه عنــوان مرجــع تشــخيص
حمايــت از توليــد فيلــم كوتــاه نيمهحرفـهاي بــه مرحلــه اجــرا درخواهــد آمــد؛ در ايــن صــورت درخواســت ايــن نــوع از حمايــت از
طريــق دفتــر يــا شــعبه انجمــن هــر شــهر و منطقــه دفتــر ســينماي جــوان در مركــز اســتان ارســال خواهــد شــد.
 -5-2-10اين نوع از حمايت براي کمک به توليد  100فيلم کوتاه نيمهحرفهاي است.
 -3-10توليد فيلم كوتاه حرفهاي:
حمايت از توليد فيلم كوتاه حرفهاي مبتني بر شرايط زير صورت ميگيرد:
 -1-3-10مخاطبــان ايــن نــوع از حمايــت صرف ـاً شــامل؛ فيلمســازان شــاخص و حرف ـهاي فيلــم كوتــاه و طرحهــاي برگزيــده
ارســالي از ســوي دفتــر مناطــق انجمــن ســينماي جــوان و اعضــاي پيوســته انجمــن فيلــم کوتــاه خواهــد بــود.
 -2-3-10طــرح و فيلمنامههــاي ارائــه شــده در شــوراي حمايــت از توليــد فيلــم كوتــاه حرفـهاي مســتقر در انجمــن ســينماي
جوانــان ايــران (دفتــر مركــزي) بــه عنــوان مرجــع تشــخيص ،بررســي و مــورد تصميمگيــري قــرار خواهــد گرفــت.
 -3-3-10اين نوع از حمايت براي كمك به توليد  35فيلم كوتاه حرفهاي تعيين ميشود.
 -4-3-10طــرح و فيلمنامههــاي ارائــه شــده در مضاميــن و محورهــاي داراي اولويــت موضــوع بندهــاي  3و  4سياســتهاي
اجرايــي حمايــت از توليــد فيلــم كوتــاه و نيــز محورهــاي برشــمرده در رديــف  14توليــد آثــار ســينمايي مشــمول ايــن نــوع از
حمايــت خواهنــد بــود.
 -5-3-10نظــارت بــر توليــد فيلــم کوتــاه حرفـهاي توســط شــوراي حمايــت انجمــن و نيــز ناظــر تعيينشــده از ســوي انجمــن
صــورت ميگيــرد.
 -6-3-10انجمــن موظــف اســت پيشــرفت توليــد فيلــم کوتــاه حرفـهاي را بــه معاونــت نظــارت و ارزشــيابي و معاونــت توســعه
و پشــتيباني ســازمان ســينمايي گــزارش کنــد.
 -7-3-10حمايت از توليد فيلم کوتاه حرفهاي به صورت مشارکت در توليد خواهد بود.
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ج) تولید فیلم مستند:
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حمایت از تولید فیلم مستند مبتنی بر سیاستهای اجرایی زیر صورت میگیرد:
 -1اولویت حمایت از تولید فیلم مستند در محورها و مضامین برشمرده زیر تعیین میشود:
 -1-1موضوعــات دینــی ،آئینــی ،اجتماعــی ،قومشناســی ،فرهنــگ اقــوام ،نواحــی و محلــی ،زیســت محیطــی ،انقــاب اســامی،
دفــاع مقــدس ،خانــواده ،مشــاهیر و مفاخــر فرهنگــی ،هنــری ،علمــی ،دینــی و نظیــر آن
 -2-1توجه به حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی -اسالمی
 -3-1تولید پرتره و فیلم مستند مرتبط با حوزه فرهنگ
 -4-1توجه به اقوام و خردهفرهنگها
 -5-1تولیــد آثــار مســتند بدیــع و نــو بــا موضــوع دفــاع مقــدس و مفاخــر عرصــه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس (شــهدا،
جانبــازان و آزادگان)
 -6-1تولید آثار مستند ارزشمند با موضوعات شاخص دینی و ملی
 -2تأکید بر ایجاد فرصت و شرایط متوازن و عادالنه برای کلیه فیلمسازان مستند حرفهای در سطح کشور
 -3تأکید بر تعامل و ارتباط مکمل با صنوف فعال در عرصه سینمای مستند و سایر صنوف مرتبط
 -4توجه به تنوع و تکثر فرهنگ ملی (اقوام ،نواحی ،محلی ،بومی و اقلیتها)
 -5انواع حمایت از تولید فیلم مستند:
در راســتای سیاســتهای ســازمان ســینمایی و شــرایط مقــرر در بســته سیاســتی حمایــت از آثــار ســینمایی و ســمعی و
بصری،مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی بــه عنــوان بــازوی اجرایــی ســازمان ســینمایی در اشــکال زیــر از تولیــد فیلــم
مســتند حمایــت خواهــد کــرد:
 -1-5تولید فیلم مستند حرفهای
 -2-5حمایت از مستندسازان برگزیده جشنوارههای معتبر برای تولید اثر مستند جدید
 -1-5تولید فیلم مستند حرفهای:
حمایــت از تولیــد فیلــم مســتند حرفـهای (کوتــاه ،نيمهبلنــد ،بلنــد) مبتنــی بــر شــرایط زیــر صــورت خواهــد
گر فت :
 -1-1-5حمایت از تولید فیلم مستند حرفهای به صورت مشارکت در تولید انجام خواهد شد.
 -2-1-5ایــن نــوع از حمایــت شــامل مستندســازانی کــه حداقــل ســه نمونــه تولیــد فیلــم مســتند در کارنامــه خــود داشــته
باشــند ،اعضــای پیوســته صنــف مستندســازان و تهیهکننــدگان مســتند و مستندســازان برگزیــده جایــزه اول جشــنوارههای
معتبــر اســت.
 -3-1-5فیلمســازان مســتند بــه شــرح بنــد ( )2-1-5از طریــق ســایت مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی نســبت

ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻤﻌﻰ ﻭ ﺑﺼﺮﻯ

رویکردها ،راهبردها و سیاستهای سازمان سینمایی  -دولت یازدهم 1393

بــه ارائــه و ثبــت طــرح پیشــنهادی اقــدام کنــد.
 -4-1-5شــورای حمایــت از تولیــد فیلــم مســتند مســتقر در مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی مرجــع بررســی،
تشــخیص و تخصیــص حمایــت از تولیــد فیلــم مســتند حرف ـهای اســت.
 -5-1-5اين نوع از حمايت براي کمک به توليد  84فيلم مستند است.
 -6-1-5مديرعامــل مرکــز گســترش ســينماي مســتند و تجربــي بــه عنــوان مجــري برنامــه حمايتــي مذکــور مســئول نظــارت
بــر اجــراي برنامــه اســت.
 -7-1-5مدیرعامــل مؤسســه عامــل موظــف اســت گــزارش مصوبــات شــورای حمایــت از تولیــد فیلــم مســتند حرفـهای را بــه
صــورت ماهانــه بــه معاونــت نظــارت و ارزشــیابی و معاونــت توســعه و پشــتیبانی ســازمان ســینمایی منعکــس کنــد.
 -8-1-5طــرح پیشــنهادی مستندســازان حرفــهای بــه نوبــت در جلســه شــورای حمایــت از تولیــد فیلــم مســتند مرکــز
گســترش در ســینمای مســتند و تجربــی مطــرح خواهــد شــد.
 -9-1-5تولید فیلم مستند حرفهای حسب مورد توسط شورای حمایت نظارت خواهد شد.
 -2-5حمایت از مستندسازان برگزیده جشنوارههای معتبر برای تولید اثر مستند جدید:
 -1-2-5مستندســازان برگزیــده جشــنوارههای معتبــر بایســتی طــرح پیشــنهادی خــود را از طریــق ســایت مرکــز گســترش
ســینمای مســتند و تجربــی ارائــه و ثبــت کننــد.
 -2-2-5موضوعــات طــرح پیشــنهادی مستندســازان برگزیــده جشــنوارههای موضوعــی لزومـاً بایســتی متناســب و در ارتبــاط
بــا جشــنواره موضوعــی باشــد.
 -3-2-5اسامی جشنوارههای معتبر از سوی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مشخص و اعالم خواهد شد.
 -4-2-5ايــن نــوع از حمايــت بــراي کمــک بــه تولیــد  30اثــر جدیــد توســط مستندســازان برگزیــده جشــنوارههای معتبــر
بــه صــورت بالعــوض اســت.
 -5-2-5طــرح پیشــنهادی فیلمســازان مســتند برگزیــده جشــنوارههای معتبــر ،خــارج از نوبــت در شــورای حمایــت از تولیــد
فیلــم مســتند مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی بررســی خواهــد شــد.
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د)تولید فیلم انیمیشن:
حمایت از تولید فیلم انیمیشن مبتنی بر سیاستهای اجرایی زیر صورت می گیرد:
 -1اولویــت حمایــت از تولیــد فیلــم انیمیشــن در محورهــا و مضامیــن و موضوعــات مرتبــط بــا فرهنــگ و تاریــخ ایــران و
اسالم؛داســتانهای ایرانــی ،اســامی و قرآنــی؛ دفــاع مقــدس و انقــاب اســامی اســت.
 -2تأکید برتعامل و ارتباط مکمل با صنوف فعال در عرصه انیمیشن و سایر صنوف مرتبط
 -3تأکید بر ایجاد فرصت متوازن و عادالنه برای کلیه انیمیشنسازان حرفهای در سطح کشور
 -4انواع حمایت از تولید فیلم انیمیشن:
در راســتای سیاسـتهای ســازمان ســینمایی و شــرایط مقــرر در بســته سیاســتی حمایــت از آثــار ســینمایی و ســمعی و بصــری،
از تولیــد فیلــم مســتند در اشــکال زیــر حمایــت خواهــد کــرد.
 -1-4تولید فیلم انیمیشن کوتاه حرفهای
 -2-4تولید فیلم انیمیشن سینمایی
 -1-4تولید فیلم انیمیشن کوتاه حرفهای:
حمایت از تولید فیلم انیمیشن کوتاه حرفهای مبتنی بر شرایط زیر صورت خواهد گرفت:
 -1-1-4حمایــت از تولیــد فیلــم انیمیشــن کوتــاه حرفـهای صرفـاً بــرای آثــار الگــو و معیــار و بــه صــورت تکقســمت خواهــد
بــود.
ً
 -2-1-4ایــن نــوع از حمایــت صرفــا شــامل انیمیشنســازانی کــه حداقــل  3اثــر حرفــهای تولیــد کــرده باشــند ،اعضــای
پیوســته آســیفا و برگزیــدگان جایــزه اول جشــنوارههای معتبــر در بخــش انیمیشــن خواهــد بــود.
 -3-1-4دانشــجویان کارشناســی ارشــد و دکتــرای ممتــاز و شــاخص در صــورت معرفــی دانشــگاه و اســتاد راهنمــا بــه شــرط
تأییــد طــرح پیشــنهادی مرتبــط بــا موضــوع پایاننامــه از ســوی شــورای حمایــت از فیلــم انیمیشــن انجمــن ســينماي جوانــان
ايــران مشــمول حمایــت مذکــور خواهنــد بــود.
 -4-1-4انیمیشنســازان حرفـهای بــه شــرح بنــد ( )2-1-4از طریــق ســایت انجمــن ســينماي جوانــان ايــران نســبت بــه ارائــه
و ثبــت طــرح پیشــنهادی اقــدام کننــد.
 -5-1-4شــورای حمایــت از تولیــد فیلــم انیمیشــن مســتقر در انجمــن ســينماي جوانــان ايــران بــه عنــوان مرجــع بررســی،
تشــخیص و تخصیــص حمایــت از تولیــد فیلــم انیمیشــن تعییــن میشــود.
 -6-1-4اين نوع از حمايت براي کمک به توليد  20انيميشن کوتاه حرفهاي است.
 -7-1-4شــورای حمایــت از تولیــد فیلــم انیمیشــن مســتقر در مرکــز گســترش ســينماي مســتند و تجربــي مســئولیت نظــارت
بــر تولیــد فیلــم انیمیشــن کوتــاه حرفـهای را بــر عهــده خواهــد داشــت.
2
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 -8-1-4مرکــز گســترش ســينماي مســتند و تجربــي موظــف اســت گــزارش حمایــت از تولیــد فیلــم انیمیشــن کوتــاه حرفـهای
را بهطــور ماهانــه بــرای معاونــت نظــارت و ارزشــیابی و معاونــت توســعه و پشــتیبانی ســازمان ســینمایی ارســال کنــد.
 -9-1-4حمایت از تولید فیلم انیمیشن کوتاه حرفهای به صورت مشارکت در تولید خواهد بود.
 -2-4تولید فیلم انیمیشن سینمایی:
حمایت از تولید فیلم انیمیشن سینمایی مبتنی بر شرایط زیر صورت خواهد گرفت:
 -1-2-4طــرح پیشــنهادی انیمیشنســازان حرفـهای در موضوعــات مرتبــط بــا ردیــف یــک بنــد (د) و در صــورت اخــذ پروانــه
ســاخت از معاونــت نظــارت و ارزشــیابی ســازمان ســینمایی ،از ســوی شــورای حمایــت از تولیــد مرکــز گســترش ســينماي مســتند
و تجربــي بررســی خواهــد شــد.
 -2-2- 4طــرح و فیلمنامــه پیشــنهادی بــرای تولیــد فیلــم انیمیشــن ســینمایی بایســتی رأســاً توســط انیمیشنســازان
حرفــهای بــه مرکــز گســترش ســينماي مســتند و تجربــي تحویــل و ثبــت شــود.
 -3-2-4حمایــت از تولیــد حداکثــر ( 2دو) فیلــم انیمیشــن ســینمایی در صــورت تأییــد شــورای حمایــت و اخــذ پروانــه
ســاخت در رونــد ســه ســاله صــورت خواهــد گرفــت.
 -4-2-4حمایت از تولید فیلم انیمیشن سینمایی به صورت مشارکت انجام خواهد شد.
 -5-2-4حمایت از تولید فیلم انیمیشن سینمایی صرفاً با مجوز نهایی رئیس سازمان سینمایی مجاز است.
 -6-2-4رونــد تولیــد فیلــم انیمیشــن ســینمایی توســط شــورای حمایــت و نیــز ناظــر تعیینشــده از ســوی مرکــز گســترش
ســينماي مســتند و تجربــي نظــارت خواهــد شــد و پیشــرفت پــروژه بــه صــورت دورهای بــه ســازمان ســینمایی گــزارش خواهــد
شــد.
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ﻫ) تولید فیلم کوتاه داستانی (حرفهای):
حمایت از تولید فیلم کوتاه داستانی مبتنی بر سیاستهای اجرایی و شرایط زیر صورت میگیرد:
 -1اولویــت حمایــت از فیلــم کوتــاه داســتانی صرفـاً در محورهــا ،مضامیــن و موضوعــات مرتبــط بــا بندهــای ردیــف ( )14تولیــد
آثــار ســینمایی و بنــد ( )3تولیــد فیلــم کوتــاه میباشــد.
 -2ایــن نــوع از حمایــت صرف ـاً شــامل :اعضــای پیوســته انجمــن فیلــم کوتــاه ،معرفیشــدگان از ســوی انجمــن دســتیاران و
برنامهریــزان ســینمای ایــران ،فیلمســازانی کــه حداقــل  3اثــر نمونــه و شــاخص داســتانی داشــته باشــند و نیــز برگزیــدگان بخــش
داســتانی جشــنوارههای معتبــر میباشــد.
 -3شــورای حمایــت از فیلــم کوتــاه داســتانی(حرفهای) مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی بــه عنــوان مرجــع تشــخیص
و تخصیــص ایــن حمایــت تعییــن میشــود.
 -4فیلمســازان حرفــهای فیلــم کوتــاه بایــد طــرح و فیلمنامــه پیشــنهادی را بــرای بررســی در شــورای حمایــت بــه مرکــز
گســترش ســینمای مســتند و تجربــی تحویــل دهنــد.
 -5اين نوع از حمايت براي کمک به تولید فیلم کوتاه داستانی با پیشبینی  15فیلم در نظر گرفته شده است.
 -6نظــارت بــر تولیــد فیلــم کوتــاه داســتانی توســط شــورای حمایــت از تولیــد فیلــم کوتــاه داســتانی مرکــز گســترش ســینمای
مســتند و تجربــی و نیــز ناظــر تعیینشــده از ســوی مرکــز صــورت میگیــرد.
 -7مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی موظــف اســت پیشــرفت تولیــد فیلــم کوتــاه داســتانی را بــه معاونــت نظــارت و
ارزشــیابی و معاونــت توســعه و پشــتیبانی ســازمان ســینمایی گــزارش دهــد.
 -8حمایت از تولید فیلم کوتاه داستانی (حرفهای) به صورت مشارکت در تولید خواهد بود.
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چارچوب ارزشيابي حمايت از توليد فيلم سينمايي داراي پروانه ساخت
ارزش (حداكثر)

رديف

عامل

شاخص /معيار

1

فيلمنامه

الــف) ســابقه فيلمنامهنويســي مســتقل (تعــداد فيلمنامههــاي نگارششــده و فيلمنامههايــي كــه 0-10

2

تهيهكننده

3

كارگرداني

4

پيشبينــي جــذب مخاطــب الــف) امــكان اكــران فيلــم و تعــداد تماشــاگر باتوجــه بــه تركيــب عوامــل نظيــر كارگــردان ،تهيــه كننــده0-5 ،

از آن فيلــم توليــد شــده اســت)

ب) فيلمنامههايي كه داراي مضامين و گونههاي زير باشد:
 -انقالب اسالمي ،دفاع مقدس و ديني

 كودك و نوجوان اجتماعي طنز و كمدي سايرالف) سابقه تهيهكننده

0-25
0-12
0-10
0-10
0-5
0-10

(تعداد فيلمهاي سينمايي توليدشده و كيفيت آثار)

ب) ميزان فروش فيلمهاي قبلي

(وجه اقتصادي،جذب مخاطب يا تماشاگر ،تعداد فيلمهاي اكران شده)

ج) تعــداد و نــوع جوايــز كسبشــده از جشــنوارههاي فجــر ،كــودك و بينالمللــي معتبــر بابــت

فيلمهايــی كــه تهيــه كــرده اســت.
الف) سابقه كارگردان

0-10
0-5
0-10

(تعداد فيلمهاي توليدشده و كيفيت آثار)

ب) ميزان فروش فيلمهاي قبلي

0-10

( وجه اقتصادي و توفيق در جذب تماشاگر -تعداد فيلمهاي اكران شده)

ج) تعــداد و نــوع جوايــز كسبشــده از جشــنوارههاي فجــر ،كــودك و بينالمللــي معتبــر بابــت 0-5
فيلمهــاي قبلــي كــه كارگردانــي كــرده اســت.

5

يــا تماشــاگر

بازيگر و...

مشاور

الف) سابقه مشاور يا ناظر

جمع امتياز (حداكثر)

0-10
%100=100
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توضيح:
 -1حمايت از توليد صرفاً به فيلمهاي سينمايي داراي پروانه ساخت تعلق ميگيرد.
 -2كسب هر امتياز از جدول ارزشيابي معادل درصد برخورداري از حمايت تعيينشده است.
 -3فيلمهــاي ســينمايي كــه بــا ســرمايهگذاري بــاالي 80درصــد دســتگاهها و نهادهــاي دولتــي و عمومــي توليــد ميشــوند
مشــمول ايــن حمايــت نيســتند.
 -4به منظور صيانت از حرفهايگري و تفکيک مشاغل تخصصي در صورتي كه كارگردان و تهيهكننده
و فيلمنامــه نويــس فيلــم يــك نفــر باشــد ،در يكــي از عوامــل بهطــور كامــل (ضريــب  )1و در عوامــل ديگــر بــه صــورت
50درصــد (ضريــب  )0/5مــورد ســنجش و ارزشگــذاري قــرار ميگيــرد.
 -5بــراي فيلمســازان اول ســابقه عملكــردي در حــوزه فيلــم كوتــاه و مســتند و دســتياري كارگــردان فيلــم ســينمايي حرفـهاي
و نيــز جوايــز دريافتــي از جشــنوارههاي معتبــر داخلــي و خارجــي بــه عنــوان شــاخص و معيــار ارزشگــذاري (امتيازدهــي) تعييــن
ميشــود.
 -7ارزش (امتيــاز) هــر يــك از عوامــل (شــاخص  /معيــار) چارچــوب حمايــت از توليــد؛ از صفــر ( )0تــا حداكثــر عــدد تعيينشــده
در ســتون مربــوط اســت .برايــن اســاس معاونــت ارزشــيابي و نظــارت نســبت بــه تهيــه و ارائــه آمــار و اطالعــات عملكــردي
فيلمســازان بــه موسســات مجــري حمايــت اقــدام خواهــد كــرد.
 -8امتيــاز عامــل « مشــاور» در فيلمهايــي کــه از مشــاوران تخصصــي مســئوليتپذير بهرهمنــد نشــوند ،بيــن عامــل تهيهکننــده
و کارگــردان تقســيم خواهد شــد.
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فصل دوم
توسعه فضای نمایش سینما (سالن سینما)

هدف کالن:
رونق اقتصادی و افزایش مخاطبان سینما
هدف اصلی:
افزایش سرانه بهرهمندی اقشار مختلف از سالن سینما و ایجاد زیرساخت الزم برای توسعه فعالیتهای سینمایی
هدف کمی:
افزایش  7500صندلی جدید و بازسازی 25سالن از سالنهای موجود به طور سالیانه
سیاست راهبردی:
حمایت از احداث و بازسازی سالنهای سینما
سیاستهای اجرایی:
 -1جلــب مشــارکت و همــکاری شــهرداریها و اســتانداریها بــرای حمایــت از احــداث یــا نوســازی ســالنهای ســینمایی بــا
اولویــت بخــش خصوصــی
 -2تشویق و حمایت از بخش غیردولتی و خصوصی به سرمایهگذاری در احداث و نوسازی سالنهای سینمایی
 -3فراهــم کــردن شــرایط الزم بــرای ایجــاد خــط اعتبــاری بــه منظــور اعطــای تســهیالت بانکــی ارزانقیمــت بــه بخــش
غیردولتــی و خصوصــی حداقــل معــادل  60درصــد کل ســرمایهگذاری (بخــش ســینمایی و غیرســینمایی) در یــک طــرح
 -4حمایــت از احــداث ســالن ســینما بــا اولویــت طرحهــای دارای توجیــه اقتصــادی و اجتماعــی بــا ظرفیــت متوســط 250
صندلــی بــرای هرســالن و بــا پیشبینــی  120ســالن جدیــد (افزایــش  30000صندلــی جدیــد) در طــول برنامــه (هرســال 30
ســالن جدیــد) از طریــق کمــک بــه تأمیــن تجهیــزات فنــی صــدا و نمایــش و صندلــی ســالن ســینما بــا هــدف استانداردســازی
ســالنهای ســینما
تبصره :طرحهایی که دارای حداقل  3سالن سینما باشد ،در اولویت حمایت از احداث سالن سینما قرار دارند.
 -5حمایــت از بازســازی ســالن ســینما بــا ظرفیــت متوســط  350صندلــی بــرای هرســالن و بــا پیشبینــی  100ســالن موجــود
(نوســازی  35000صندلــی) در طــول برنامــه (هرســال  25ســالن موجــود) بــا پیشبینــی اعطــای کمــک حداکثــر تــا ســقف
هشــتاد ( 80درصــد) هزینــه بــرای ســینماهای بخــش خصوصــی و حداکثــر تــا ســقف پنجــاه ( 50درصــد) هزینــه بــرای ســینماهای
غیرخصوصــی در دو ســطح بازســازی اساســی و مــوردی (بهســازی) بــه اجــرا گذاشــته خواهــد شــد.
 -6اجرای طرح سیستم مکانیزه فروش بلیت سینما با پیشبینی  130سینما اجرا خواهد شد.
 -7حمایــت از اجــرای طــرح تبدیــل سیســتم نمایــش ســالنهای ســینما بــا هــدف حــذف یارانــه تأمیــن مــواد خــام و هزینــه
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کپــی فیلــم تــا ســقف نــود ( 90درصــد) هزینــه تأمیــن تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای ســینماهای تحــت پوشــش نهادهــا وصــد (100
درصــد) ســینماهای متعلــق بــه بخــش خصوصــی خواهــد بــود.
 -8بــا توجــه بــه جایــگاه و اهمیــت فضــای نمایــش (ســالن ســینما) بــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــی در چرخــه فعالیتهــای
ســینمایی و بــه منظــور اتخــاذ هماهنگــی الزم و مدیریــت ،رصــد ،شناســایی و ارائــه راهــکار بــرای افزایــش کیفیــت خدمــات
ســالنهای ســینما و نیــز ترغیــب ،جلــب و جــذب ســرمایهگذاران در امــر احــداث ســالن و پردیسهــای ســینمایی « ،شــورای
توســعه فضــای نمایــش ســینما» بــا عضویــت معــاون ارزشــیابی و نظــارت ،معــاون توســعه فنــاوری و مطالعــات ســینمایی ،معــاون
توســعه و پشــتیبانی ،مشــاور راهبــردی ســازمان و مدیرعامــل مؤسســه سینماشــهر تشــکیل و گــزارش اقدامــات و فعالیتهــای
انجامشــده را در دورههــای ســهماهه بــه ریاســت ســازمان ســینمایی منعکــس خواهــد کــرد.
تبصره :معاون ارزشیابی و نظارت به عنوان دبیر شورا مسئول برگزاری و اداره جلسات شورا خواهد بود.
 -9مؤسســه سینماشــهر بــا همــکاری و نظــارت شــورای توســعه فضــای نمایــش ســینما نســبت بــه تهیــه طــرح و بــرش اســتانی
برخــورداری مراکــز شهرســتانها ،اســتانها و شــهرهای بــزرگ از ســالن ســینما و یــا نوســازی آن بــا رویکــرد غیرتورمــی و توزیــع
متــوازن و عادالنــه اقــدام و نتیجــه را بــرای تصویــب در شــورای سیاس ـتگذاری ســازمان ســینمایی حداکثــر تــا پایــان شــهریور
 1393ارائــه دهــد.
 -10شــورای توســعه فضــای نمایــش ســینما موظــف اســت بــه منظــور تعییــن تکلیــف وضعیــت ســینماهای نیمهفعــال ،غیرفعــال
و تعطیــل کشــور و تصمیمگیــری درخصــوص احیــای ســینماهای مذکــور از حیــث کمــک بــه فعالســازی ،نوســازی ،تأدیــه دیــون
معوقــه و انحــال فعالیــت ،مطالعــات الزم را بــه عمــل آورده وگــزارش و نتیجــه آن را بــرای اتخــاذ تصمیــم در شــورای سیاســت
گذاریســازمان حداکثــر تــا پایــان خــرداد 1393ارائــه دهــد.
 -11مؤسســه سینماشــهر موظــف اســت مشــکالت و موانــع پیشــرفت ســینماهای در حــال احــداث را بهطــور دقیــق مــورد
بررســی قــرار داده و نتیجــه آنرا پــس از تأییــد شــورای توســعه فضــای نمایــش ســینما بــه همــراه راهکارهــای پیشــنهادی بــرای
رفــع مشــکالت موجــود حداکثــر تــا پایــان ســالجاری بــه شــورای سیاســتگذاری ســازمان ســینمایی گــزارش نمایــد.
 -12شــورای توســعه فضــای نمایــش ســالن ســینما بــه عنــوان مرجــع تخصصــی تصویــب تبدیــل ســالن اجتماعــات ادارات کل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتانها (کــه دارای شــرایط الزم را دارا اســت) بــه ســالن ســینما تعییــن میشــود.
 -13بــه منظــور بازنگــری ،روانســازی و اصــاح قوانیــن و مقــررات بــرای رفــع موانــع انحصــاری ،تقویــت رقابتپذیــری و فراهــم
ســازی بســط و مشــارکت مــردم و بخشهــای غیردولتــی و صنفــی و حرف ـهای در فعالیتهــای ســینمایی شــورای توســعه فضــای
نمایــش ســینما موظــف اســت نســبت بــه بازنگــری مقــررات موجــود و بررســی نیازهــای قانونــی جدیــد در ارتبــاط بــا احــداث،
تأســیس (فعالیــت) ،انحــال فعالیــت ســالن ســینما ،درجهبنــدی ،تعییــن قیمــت بلیــت و  ...اقــدام الزم را معمــول و پیشــنهادات
اصالحــی و یــا ایجــادی جدیــد را بــه شــورای سیاس ـتگذاری ســازمان ســینمایی ارائــه دهــد .تعییــن حــدود اختیــارات مرکــز و
اداره کل اســتان در تدویــن یــا اصــاح مقــررات ســینما الزامــی اســت.
 -14تعامــل و همــکاری بــا صنــوف مرتبــط (صاحبــان ســالن ســینما و  )...بــرای کســب نظــرات کارشناســی و مشــارکت در برنامهریزیهــای
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مربــوط و تقویــت فعالیتهــای صنفــی درطــول برنامــه مــورد تأکیــد اســت.
 -15بــه منظــور ســاماندهی و دسترســی بــه آمــار و اطالعــات صحیــح ،معاونــت نظــارت و ارزشــیابی موظــف اســت بــا اســتفاده از
خدمــات مراکــز معتبــر نســبت بــه طراحــی و اســتقرار نظــام جامــع آمــاری ســالن و یــا پردیسهــای ســینمایی اقــدام کنــد.
 -16بــه منظــور شفافســازی و آگاهــی کلیــه فعــاالن ،ســرمایهگذاران و عالقمنــدان از قوانیــن و مقــررات ایــن بخــش نظیــر
مراحــل و نحــوه صــدور مجــوز احــداث و یــا تأســیس ســالن ســینما ،نحــوه حمایــت از احــداث و یــا نوســازی ســالن ســینما و ،...
معاونــت نظــارت و ارزشــیابی موظــف اســت کلیــه مقــررات حاکــم و جــاری را جمـعآوری و بــرای دسترســی در پایــگاه اطالعرســانی
ســازمان قــرار دهــد.
-17بــه منظــور احتــرام بــه مخاطبــان ســینمای ایــران و جبــران بخشــی از هزینههــای ســینماهای فعــال کشــور ،کمــک بــه
پرداخــت هزینــه نگهــداری ســالنهای ســینما نظیــر انــرژی ،المــپ و ...از طریــق مؤسســه سینماشــهر اجــرا خواهــد شــد.
 -18شــورای توســعه فضــای نمایــش ســینما بــا همــکاری معاونــت توســعه و پشــتیبانی موظــف اســت بــه منظــور شفافســازی و
انضبــاط مالــی ،شــیوهنامه نحــوه کمــک و نظــارت برتوســعه و ارتقــای کیفیــت ســالنهای ســینمایی را بــرای مــواردی نظیــر آمــوزش
مدیــران ســالن ســینما ،احــداث ســالن ســینمای جدیــد ،نوســازی ســالن ســینما -بهســازی ســالن ســینما (مــوردی) ،روزآمدســازی
تجهیــزات فنــی صــدا و نمایــش ،ســر درب ســالنهای ســینما ،تأمیــن بخشــی از هزینههــای جــاری ماننــد ســرمایش و گرمایــش
ســالن ســینما ،تأدیــه دیــون معوقــه صاحبــان ســینما و ...تهیــه و بــه شــورای سیاس ـتگذاری ســازمان ســینمایی ارائــه دهــد.
 -19مسئولیت نظارت بر نامگذاری سالنهای سینما با معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی است.
 -20بــه منظــور حفــظ و جــذب مخاطبــان جدیــد و رونــق اقتصــادی ســینمای ایــران ،اجــرای طــرح یارانــه بــن ســینما /بــن کارت
ســینما در طــول ســالهای برنامــه و برحســب درصدهــای متفــاوت بــرای مخاطبــان مختلــف بــا مشــارکت دســتگاههای اجرایــی و
نهادهــای عمومــی دولتــی و غیردولتــی بــه اجــرا درخواهــد آمــد.
 -21بــه منظــور بهرهگیــری از ظرفیتهــای اســتانی و همافزایــی بینبخشــی و پیشــبرد اهــداف؛ «کمیتــه اســتانی ســینما» بــه
ریاســت اســتاندار و عضویــت مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان (دبیــر) ،معــاون برنامهریــزی اســتانداری ،یــک نفــر از کنــدگان
مجلــس شــورای اســامی بــه انتخــاب مجمــع کنــدگان اســتان و کنــده ســازمان ســینمایی کشــور بــه منظــور بهبــود وضعیــت
ســالنهای ســینما و بررســی نیازهــای اســتان تشــکیل میشــود.
تبصــره  :1مدیرعامــل مؤسســه سینماشــهر بــه کندگــی از ســازمان ســینمایی در جلســات کمیتــه اســتانی ســینما شــرکت خواهــد
کر د .
تبصره :2دبیرخانه کمیته استانی سینما در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مستقر خواهد بود.
تبصــره  :3حمایــت از بازســازی یــا احــداث ســالن ســینماهایی کــه بــا مشــارکت و اســتفاده از ظرفیتهــای اســتانی صــورت
گیــرد ،در اولویــت حمایتــی شــورای توســعه فضــای نمایــش ســینما خواهــد بــود.ص10/17/
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3

فصل سوم
توسعه شبکه نمایش خانگی

هدف کالن:
ساماندهی بازار فرهنگی و رونق اقتصادی محصوالت سینمایی و سمعی و بصری
هدف اصلی:
ارتقــاء و افزایــش ســطح دسترســی و آســان آحــاد جامعــه بــه محصــوالت ســینمایی ایــران (داســتانی ،مســتند ،انیمیشــن ،بازیهــای
رایانـهای ،آموزشــی و )...
هدف کمی:
افزایش 40درصدی تیراژ محصوالت سینمایی و سمعی و بصری در تمام قالبها (هر ایرانی یک نسخه در سال)
سیاست راهبردی:
تقویت جایگاه و نقش مستقل شبکه نمایش خانگی به عنوان بخش مکمل ،کمککننده و یاریرسان سینما
سیاست اجرایی:
  
 -1اتخــاذ راهــکار مناســب بــرای وحــدت در مدیریــت ،سیاســتگذاری و نظــارت و ارزشــیابی و رفــع تداخــل و مــوازیکاری
موجــود
 -2تقویــت و تثبیــت شــورای ویدئویــی (نمایــش خانگــی) و افزایــش تعــداد جلس ـههای شــورا بــه تناســب حجــم تقاضــا بــه
نحــوی کــه پاســخ مناســب حداکثــر ظــرف یــک هفتــه داده شــود.
 -3بــه منظــور رعایــت حقــوق مصرفکننــدگان محصــوالت ســینمای ایــران ،تدبیــر الزم بــرای طراحــی و ردهبنــدی آثــار و
محصــوالت بــه کمــک متخصصــان و ارائــه اطالعــات صحیــح حداکثــر تــا شــهریور 1393صــورت گیــرد.
 -4طراحــی و تدویــن مقــررات الزم بــه منظــور نظــارت بــر فعالیــت مؤسســات ویدئــو رســانه و اجــرای آن بــه کمــک اتحادیــه
مؤسســات ویدئــو رســانه
 -5اتخــاذ سیاســتهای الزم بــه منظــور حمایــت مــادی و معنــوی و امنیــت شــغلی و حرفــهای دســت انــدرکاران شــبکه
نمایــش خانگــی
 -6کمک به انجام مطالعات و پژوهشهای مورد نیاز و ایجاد پایگاه آمار و اطالعات بخش نمایش خانگی
 -7شناســایی و ایجــاد آمادگــی بــرای روبــهرو شــدن بــا تحــوالت و تغییــرات تکنولــوژی تأثیرگــذار بــر بخــش نمایــش خانگــی
از طریــق مطالعــه قابلیتهــای فضــای مجــازی و مخابراتــی
 -8تجدیــد ســازماندهی ســتاد مبــارزه بــا تکثیــر و عرضــه محصــوالت غیرمجــاز ســینمایی و ســمعی و بصــری بــا رویکــرد مهــار
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بــازار غیرمجــاز؛ جلــب همــکاری و بهکارگیــری تــوان تخصصــی و عملیاتــی اتحادیــه مؤسســات ویدئــو رســانه ؛ برقــراری ارتبــاط
دوســویه ســتاد بــا دســتگاه نظارتــی ،اتحادیــه و صنــوف فعــال و دســتگاه قضائــی و انتظامــی؛ بازنگــری و بهروزســازی مقــررات؛
اتخــاذ و اســتفاده از روشهــای ایجابــی و تشــویقی در کنــار روشهــای ســلبی؛ تطبیــق نصــب هولوگــرام بــا شــرایط موجــود
 -9فراهــم کــردن شــرایط الزم بــرای مشــارکت و همافزایــی ذینفعــان و ذینقشــان عرصــه نمایــش خانگــی از طریــق ایجــاد
کارگــروه مشــترک بــا مســئولیت معاونــت نظــارت و ارزشــیابی ســازمان ســینمایی و عضویــت کنــدگان اتحادیــه تهیهکننــدگان،
اتحادیــه مؤسســات ویدئــو رســانه ،انجمــن شــرکتهای ســمعی و بصــری و کنــدگان ســازمان ســینمایی بــه منظــور تعریــف مجــدد
مناســبات بیــن دولــت و بخــش خصوصــی و تبییــن سیاســتهای بخــش نمایــش خانگــی و نیــز اتخــاذ و ارائــه چارچوبهــای
دقیــق عرضــه آثــار ســینمایی در شــبکه نمایــش خانگــی از بــدو تولیــد تــا ورود بــه بــازار و تعریــف ارتبــاط دوســویه بیــن فعــاالن
ایــن عرصــه
 -10اتخاذ ضوابط و سیاستهای پخش آثار آرشیوی و مجدد از شبکه نمایش خانگی
 -11بازنگــری و تبییــن وظایــف و نقــش اساســی مؤسســات ویدئــو رســانه از طریــق تعییــن حــدود و نــوع فعالیــت ،رتبهبنــدی
مؤسســات و  ...در دســتور کار کارگــروه مشــترک موضــوع بنــد  9قــرار میگیــرد.
 -12بــه منظــور آشــنایی بــا تحــوالت پیــش رو و اطــاع دقیــق از قواعــد حاکــم بــر بــازار داخلــی و جهانــی و ســازوکارهای نویــن
بازاریابــی و شــناخت مصرفکننــده و مخاطبیــن محصــوالت ســینمایی و ســمعی و بصــری ،برگــزاری دورههــای آموزشــی در دســتور
کار ایــن بخــش قــرار دارد بــه نحــوی ،کــه در هــر فصــل حداقــل یــک دوره آموزشــی کارگاهــی برگــزار شــود.
 -13تعریــف و تبییــن نقــش کارخانههــای تولیــد لــوح فشــرده در زنجیــره فعالیتــی شــبکه نمایــش خانگــی و ارتبــاط دوســویه
بــا آن در دســتور کار کارگــروه مشــترک موضــوع بنــد  9قــرار میگیــرد.
 -14تبییــن قواعــد حاکــم بــر فعالیــت شــرکتهای پخــش و توزیــع محصــوالت ســینمایی و ســمعی و بصــری در شــبکه نمایــش
خانگــی و نحــوه ثبــات جایــگاه عرضــه ،مقابلــه بــا تهدیــد تکنولــوژی و تضمیــن کیفیــت فنــی محصــوالت ،رعایــت اســتانداردهای
توزیــع و ایجــاد هماهنگــی بیــن فعــاالن ایــن بخــش از تولیــد تــا تأمیــن ،ارزشــیابی ،عرضــه و پخــش و  ...و نیــز نحــوه تعامــل و
ارتبــاط دوســویه بــا ســایر بخشهــا در دســتور کار کارگــروه مشــترک موضــوع بنــد 9قــرار میگیــرد.
 -15شــرایط الزم بــرای افزایــش ســهم واقعــی شــبکه نمایــش خانگــی از بــازار از طریــق متنوعســازی مضامیــن ،ارتقــای کیفیــت
فرهنگــی و فنــی محصــول ،دسترســی آســان و بــه موقــع و  ...فراهــم شــود.
 -16وظایــف ،نقــش و حیطــه عمــل و اجــرای هریــک از بخشهــای فعــال در شــبکه نمایــش خانگــی (دولــت -اتحادیــه تهیهکننــدگان،
اتحادیــه مؤسســات ویدئــو رســانه ،انجمــن شــرکتهای ســمعی و بصــری ،تکثیرکننــدگان (کارخانههــا) ،اســتودیوهای دوبلــه،
اتحادیــه صنایــع لــوح فشــرده ،پخشکننــدگان عمــده ،جایگاههــای عرضــه عمومــی) تبییــن و حــدود آن تعریــف و اعــام شــود.
 -17سیاستهای تأمین ،آمادهسازی و عرضه محصوالت خارجی تبیین و اعالم شود.
 -18تبیین و حمایت از حقوق مالکانه آثار سینمایی در شبکه نمایش خانگی صورت گیرد.
 -19بازنگــری و تکمیــل مقــررات ارزشــیابی و صــدور مجــوز عرضــه در شــبکه نمایــش خانگــی بــا رویکــرد شفافســازی و پرهیــز
ﻣﻘﺪﻣﻪ
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از ســلیقهگرایی بــه عمــل آیــد.
 -20فرهنگســازی و تبلیغــات مناســب بــرای عرضــه و اســتفاده از محصــوالت مجــاز توســط مــردم و نظــارت بــر آن صــورت
پذیــرد.
 -21مطالعات الزم برای رفتار شناسی مخاطبان سینما بهویژه شبکه نمایش خانگی انجام گیرد.
 -22قواعــد حاکــم و میــزان تیــراژ و قیمــت محصــول ،ســهم فیلــم ایرانــی و فیلــم خارجــی در بــازار ،خریــد رایــت ،ســهم
نمایــش خانگــی از حمایــت ،فرمــت و قالــب عرضــه محصــول ،دوره زمانــی پخــش اول محصــول بــرای فیلمهــای ســینمایی ایرانــی،
ردهبنــدی و درجهبنــدی محصــول ،نــوع محصــول قابــل عرضــه در شــبکه ،خریــد رایــت فیلــم خارجــی و  ...توســط کارگــروه
مشــترک موضــوع بنــد  9حداکثــر تــا بهمـن هــر ســال تهیــه و بــرای تصویــب بــه شــورای سیاسـتگذاری ســازمان ســینمایی ارائــه
میشــود .سیاس ـتهای مصــوب از ابتــدای ســال بعــد بــه عنــوان سیاس ـتهای ســینمایی ســال جدیــد الزم االجــرا خواهــد بــود.
 -23ضــرورت توجــه بــه ارتقــای ذائقــه و ســلیقه مخاطبــان از طریــق فرهنگســازی و توجــه ویــژه بــه آن در عرصــه شــبکه
نمایــش خانگــی
 -24اهتمام ویژه به تنظیم بازار و قاعدهمند شدن قیمت رایت نمایش خانگی
 -25مؤسســه رســانههای تصویــری بــه عنــوان مؤسســه پشــتیبان و حامــی ،بسترســاز و تصمیمســاز ،مســئولیت رصــد تحــوالت
و آینــده شــبکه نمایــش خانگــی و تکنولــوژی مــورد نیــاز آن را دارد و از ورود بــه معامــات اقتصــادی شــبکه ویدئــو رســانه خــودداری
خواهــد کــرد ،بــه نحــوی کــه بــه تناســب تحــوالت کنونــی و پیــش رو ،مأموریتهــای مؤسســه رســانههای تصویــری بازنگــری و
بازتعریــف خواهــد شــد.
 -26ســاماندهی فعالیــت شــبکه نمایــش خانگــی بــه منظــور رفــع آســیبهای حاکــم از طریــق آسیبشناســی صــدور مجــوز
بــرای مؤسســات ویدئــو رســانه یــا مالــک فیلــم (و یــا تهیهکننــده) ،نقــش مؤسســات ویدئورســانه در تبلیــغ ،کنتــرل ورود فیلمهــای
ســطحی و نــازل ،جلوگیــری از هرگونــه داللــی و واســطهگری ،فعالیتهــای زیرزمینــی ،جلوگیــری از ورود میجــر و ...
 -27تبییــن صحیــح جایــگاه نمایــش خانگــی از حیــث رابطــه اکــران و عرضــه فیلــم در شــبکه نمایــش خانگــی ،سریالســازی
و عرضــه آن در شــبکه ،کیفیــت تلهفیلمهــا ،تعریــف قواعــد اقتصــادی حاکــم ،رقابــت ســالم مؤسســات ویدئــو رســانه ،نیــاز بــه
فناوریهــای روز ،اهمیــت مخاطــب ،تقویــت فعالیتهــای صنفــی ،نحــوه حضــور IPهــا ،فرهنگســازی بــرای ارتقــای ســلیقه
مخاطــب ،بــازار منطقــهای و جهانــی ،رعایــت اســتانداردها در تبلیغــات ،حضــور فیلمهــای خــوب و جریــان مطلــوب در شــبکه،
شناســایی بــازار جدیــد عرضــه ،شفافســازی و روانســازی مقــررات و ...
 -28ضــرورت شفافســازی و تعییــن شــیوه واگــذاری و عرضــه فیلــم در شــبکه نمایــش خانگــی بــه صــورت پورســانتی و ســایر
شــیوهها ،بــه نحــوی کــه حقــوق مالــکان آثــار ســینمایی حفــظ شــود.
 -29نقــش و وظیفــه صنــوف و انجمنهــای تخصصــی در رســیدگی و برخــورد بــا تخلــف اعضــاء و نقــش داوری آنهــا تعریــف
و تبییــن شــود.
 -30تعیین معیارها و فرمهای حرفهای در انعقاد قرارداد تولید و عرضه فیلم در شبکه نمایش خانگی و نظارت بر آن
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 -31هرگونــه تغییــر و ارائــه قالــب و فرمتهــای جدیــد عرضــه در شــبکه نمایــش خانگــی بــا تدبیــر و نظــارت ســازمان
ســینمایی صــورت میگیــرد.
 -32معاونــت نظــارت و ارزشــیابی ســازمان ســینمایی ،مســئول اجــرای بســته سیاســتی و ارائــه گــزارش دورهای از پیشــرفت
سیاســتهای مذکــور اســت.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
توسعه شبکه نمایش خانگی
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4

فصل چهارم
حضور بینالمللی سینمای ایران

هدف کالن:
تعامل سازنده و ارتقای جايگاه و منزلت ايران و ايراني در جهان
هدف اصلي:
گسترش ارتباطات و مبادالت جهاني سينماي ايران
سياست راهبري:
حمايت از حضور گسـترده ،فراگير و پايدار سـينماي ايران و توسـعه صادرات محصوالت سـينمايي و سـمعي و بصري در بازارهاي
جهانـي بـا اولويت حوزه جهان ايراني ،کشـورهاي اسلامي و خاورميانه و کشـورهاي همگرا و همسـايه
سياست اجرايي:
 -1حمايت از حضور بينالمللي سينماي ايران مبتني بر اولويتهاي زير صورت ميگيرد:
 -1-1حضور موثر فرهنگ ايراني-اسالمي در فضاي جهاني
 -2-1گسترش و تعميق گفتوشنودهاي فرهنگي
 -3-1کسب و ارتقاي جايگاه ،نفوذ ،اقتدار و مرجعيت در منطقه
 -4-1ارائه تصوير درست از ايرانيان و مسلمانان در جهان
 -5-1تعامـل سـازنده ،فعـال و واقعگرايانـه بـا فرهنـگ جهانـي بـراي صيانت از هويـت فرهنگي و فراهم سـاختن زمينههای رشـد
فر هنگي
 -6-1اتکا به منابع ديني و اعتقادي ،آئيني ،زبان و ادبيات فارسي ،زيباييشناختي ،معرفتي و تمدني
 -7-1تاکيد بر بهرهگيري از مشترکات فرهنگي با جهان اسالم ،فارسیزبانان ،حوزه نوروز ،ايرانيان خارج از کشور
 -8-1ايجاد فضاي تعامل فرهنگ ايراني و جهاني با تاکيد بر حفظ و ارتقاي فرهنگ ايراني
 -9-1ارتقـاي نقـش و جايـگاه بخش خصوصي و تشـکلهاي غيردولتي سـينما در گسـترش مبادالت و تعاملات فرهنگي و هنري
با سـاير کشـورهاي جهان
 -10-1اهتمام جدي به حمايتهای حقوقي و قانوني از فعاليتهاي فعاالن سينمايي در عرصه جهاني
 -11-1بهرهگيري از ظرفيتهای اصحاب سينما در تعامالت فرهنگي و هنري غيردولتي با کشورهاي جهان
 -12-1توسـعه و تقويـت آثـار و محصـوالت سـينمايي و سـمعي و بصـري مبتنـي بـر خردهفرهنگهـا و اقـوام مختلـف ايرانـي در
سـطح جهاني
 -13-1حمايت از توسعه صادرات آثار و خدمات سينمايي و سمعي و بصري
 -14-1کمک به تسهيل روابط فرهنگي با جهان از طريق نخبگان و برگزيدگان سينمايي
2
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 -15-1تالش براي اجرايي کردن موافقتنامههای سينمايي
 -16-1همکاري و تعامل با مجامع و سازمانهای سينمايي منطقهاي و بينالمللي
 -2بـه منظـور همکاريهای مشـترک و اتخاذ سياسـت ،برنامهريزي و نظارت جامع و همسـو در عرصـه فعاليتهای
بينالمللـي سـينماي ايران «شـوراي بينالملل سـازمان سـينمايي» بـا عضويت مديـرکل جشـنوارهها و همکاريهاي
بينالملـل ،مشـاور بينالملـل سـازمان سـينمايي ،مديران عامل و روسـای موسسـات تابعـه و به فراخـور موضوعات
مطروحـه کارشناسـان مرتبط موسسـات تابعـه و نماینـده ای از بخـش خصوصی فعـال در عرصه بینالمللی تشـکیل
میشـود .هـر گونـه حضـور در جشـنوارهها و بازارهای خارج از کشـور یا برگـزاری جشـنوارهها و بازارهـای بینالملی
در داخـل کشـور در شـورای مذکـور بررسـی و نتیجـه نهایـی پـس از آن با تاییـد رییس سـازمان سـینمایی اجرایی
خواهـد بود.
 -3مديرکل جشنوارهها و همکاريهای بينالملل به عنوان دبير شوراي بينالملل سازمان سينمايي تعيين مي شود.
 -4کليـه هماهنگيهـا ،برنامهريـزي و تصميـم گيـري در خصـوص حمايـت از حضـور بينالملـل سـينماي ايـران در
مـوارد زيـر از طريـق شـوراي بينالملـل سـازمان سـينمايي صـورت ميگيرد:
 -1-4اعزام سينماگران به مجامع و جشنوارهها و بازارها
 -2-4بازاريابي و تبليغات خدمات و محصوالت سينمايي در خارج از کشور
 -3-4اکران فيلمهای سينمايي در خارج از کشور
 -4-4عضويت در مجامع ،کانونها و فدراسيونهای سينمايي
 -5-4برگزاري هفته فيلم ،بازار فيلم و نمايشگاه در خارج از کشور با کمک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
 -6-4حمايتهای حقوقي از آثار سينمايي ايران براي ورود به بازار و عرصههای جهاني
 -7-4انتخاب و معرفي فيلم براي حضور در مجامع سينمايی معتبر
 -8-4ساير فعاليتهای سينمايي حسب مورد
 -5شوراي بينالملل سازمان سينمايي وظايف زير را بر عهده دارد:
 -1-5تدوين تقويم ساالنه سينماي ايران در عرصه بينالملل
 -2-5دعـوت از برگزيـدگان سـينمايي جهـان براي حضـور در جشـنوارههای داخلي با برگزاري نشسـت و يا کارگاههاي آموزشـي
و نظـارت مسـتقیم بـر برپایی بـازار فیلم جشـنواره بینالمللـی فیلم فجر
 -3-5انتشـار کتـاب ،بروشـور و ...درخصـوص معرفـي قابليتهـا و ظرفيتهـای سـينمايي ايران در تمامـي ابعاد بـه منظور عرضه
و توزيـع در مجامـع و مراکـز معتبر سـينمايي جهان
ﻣﻘﺪﻣﻪ
حضور بینالمللی سینمای ایران
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 -4-5آشنايي با تحوالت جهاني سينما از طريق آموزش ،پژوهش ،انتشارات و برگزاري کارگاهها و دورههای آموزشي و نظيرآن
-5-5ايجـاد هرگونـه شـعبه يـا کنندگـي در کشـورهاي ديگـر توسـط موسسـات تابعـه سـازمان سـينمايي در شـورا بررسـي و با
تصويـب رياسـت سـازمان سـينمايي حمايـت خواهد شـد.
 -6-5هرگونـه همـکاري و مبـادالت مشـترک بـا کشـورهاي ديگر در عرصههای مختلف سـينما (توليد مشـترک ،سـرمايه گذاري
مشـترک در حوزههای سـختافزاري و فناوري سـينما و ) ...با هماهنگي شـوراي بينالملل سـازمان سـينمايي صورت خواهد گرفت..
 -7-5اتخـاذ سياسـتهای الزم بـه منظـور ايجـاد سـازمانهای تخصصـي و تقويت سـازمانهای سـينمايي خصوصـي و غيردولتي
فعـال در حـوزه بينالملل
 -8-5خريد کتاب ،نشريات و منابع تحقيقاتي مورد نياز سينما در خارج از کشور
 -9-5مطالعه ،پژوهش و شناسايي کشورهاي هدف و مجامع و جشنوارههای سينمايي مؤثر و مفيد
 -10-5طراحي و تدوين سياستها ،راهبردها و مقررات فعاليتهای بينالمللي سينما.
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5

فصل پنجم
اکران ،توزیع و عرضه حرفهای محصوالت سینمایی و سمعی و بصری
(داستاني ،مستند ،کوتاه و انيميشن)

هدف کالن:
شکوفایی و رونق اقتصادی سینمای ایران
هدف اصلي:
افزایش مخاطبان و مصرف کنندگان محصوالت سینمایی
سياست راهبري:
حمایت از توسعه عرصههای اکران ،توزیع و عرضه فیلمهای ایرانی در سطح ملی و بينالمللی
سياست اجرايي:
 -1تقویـت زیرسـاختهای عرضـه حرفهای محصوالت سـینمایی و سـمعی و بصری در ابعـاد و زمینههـای زیر صورت
خواهـد گرفت:
 1-1-1حمایت از تأسیس و تقویت دفاتر توزیع و پخش تخصصی
 -2-1حمایت از آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر
 -3-1کمک به ایجاد بازار دائمی عرضه محصوالت سینمایی و سمعی و بصری
 -4-1حمایت از تنظیم بازار و اصالح شبکههای توزیع و عرضه محصوالت سینمایی و سمعی و بصری
 -5-1تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی و غیردولتی
 -6-1حمایت از بازاریابی و تبلیغات محصوالت سینمایی و سمعی و بصری در تمام ابعاد
 -7-1شناسـایی و اسـتفاده از ظرفیـت قوانیـن و مقـررات عمومی کشـور نظیـر بند ( )82مـاده ( )841قانون مالیاتهای مسـتقیم
بـه منظـور خرید و اهـدای آثار سـینمایی به کارکنـان دسـتگاههای اجرایی
-8-1حمایـت از تجدیـد سـازماندهی دفاتـر و تشـکلهای فعـال در عرصـه توزیع و عرضه محصوالت سـینمایی و سـمعی و بصری
(داخلـی و بينالمللی) و تشـکیل سـازمانهای بـزرگ تخصصی
 -9-1شناسـایی مؤسسـات فرهنگـی و هنـری فعـال و موفـق اسـتانها و اسـتفاده از ظرفیت آنها بـرای عرضه حرفـهای محصوالت
سـینمایی و سـمعی و بصری در سـطح کشور
 -10-1حمایـت از تعریـف و تبییـن حقـوق مالکانـه آثـار سـینمایی و سـمعی و بصـری و تقویت بازارهـای مکمل (نمایـش خانگی،
تلویزیونـی ،بينالمللـی ،ریلـی ،هوایی ،دریایـی ،اماکن عمومـی و )...
-11-1حمایـت حقوقـی از حقـوق مالکانه آثار سـینمایی و سـمعی و بصری برای عرضـه بينالمللی و صادرات محصوالت سـینمایی
و سـمعی و بصری
 -12-1احیاء و تنوع بخشی جایزه صادراتی محصوالت سینمایی و سمعی و بصری
2
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 -13-1حمایـت از تشـکیل اتحادیههـای بينالمللـی عرضـه محصـوالت سـینمایی و سـمعی و بصـری در قالـب کشـورهای اکـو،
کشـورهای اسلامی (حـوزه آیینـی) و کشـورهای همزبان(حـوزه تمدنـی)
 -14-1اتخاذ هماهنگیهای بین بخشی با دستگاههای مسئول
-15-1اسـتفاده از ظرفیـت رایزنیهـای فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایـران در دیگـر کشـور بـه منظـور تسـهیل و تقویـت عرضـه
بينالمللـی محصـوالت سـینمایی و سـمعی و بصـری
-16-1اسـتفاده از ظرفیـت مجامـع ،جشـنوارهها ،نمایشـگاهها ،هفتههـای فیلـم ،بازارها و  ...بـه منظور معرفی محصوالت سـینمای
ایران
-17-1انجـام مطالعـات کاربـردی بـرای شـناخت و آشـنایی با نیـاز جامعه ،مخاطبـان و مصرف کننـدگان و بازار هـدف محصوالت
سـینمای ایـران در سـطح ملـی و بينالمللی
-18-1حمایت از تأسیس صندوق غیردولتی ضمانت و بیمه محصوالت سینمایی و سمعی و بصری
-19-1استفاده از ظرفیت مجتمعهای فرهنگی و هنری استانها به منظور اکران گسترده فیلمهای سینمایی ایران
-20-1حمایت از تأسیس سازمان غیردولتی بازرگانی محصوالت سینمایی و سمعی و بصری
-21-1کمـک بـه ایجـاد بـازار بينالمللـی محصـوالت سـینمایی و سـمعی و بصـری در تهران بـا همکاری سـازمان صدا و سـیمای
جمهـوری اسلامی ایران
-22-1ایجاد زمینه مناسب برای اکران فیلمهای مستند ،انیمیشن ،کوتاه و کودک و نوجوان
-23-1حمایت از نوسازی و روزآمد سازی تجهیزات نمایش سالنهای سینما
-24-1ایجاد زمینه خرید حقوق تلویزیونی آثار سینمایی دارای پروانه نمایش توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
 -25-1شناسایی و رفع موانع و تسهیل اکران ،توزیع و عرضه محصوالت سینمایی و سمعی و بصری
 -2بـه منظـور اتخـاذ هماهنگیهـای الزم و اجـرای تکالیـف تعییـن شـده در حوزه توزیـع و عرضـه حرفهای محصوالت سـینمایی
و سـمعی و بصری«شـورای اقتصـاد سـینما» بـا عضویـت معـاون ارزشـیابی و نظـارت ،معـاون توسـعه فنـاوری و مطالعـات ،مدیـرکل
ویدئویـی ،مدیـرکل مجامـع و تشـکلها ،مدیـرکل سـینمای حرفـهای ،مدیـران عامـل و یـا کنـدگان تاماالختیار مؤسسـات (موسسـه
رسـانههای تصویـری ،انجمـن سـینمای جوانـان ایران ،مرکز گسـترش سـینمای مسـتند و تجربـی ،بنیاد سـینمایی فارابـی) ،یک نفر
از دفاتـر پخـش ،یـک نفـر از دفاتـر بینالملـل ،یـک نفـر از شـورای صنفی اکـران ،یک نفـر از اتحادیه ویدئو رسـانه تشـکیل میشـود.
 -3حمایت از عرضه حرفهای محصوالت سمعی و بصری مبتنی بر اولویتهای زیر صورت میگیرد:
 -1-3دسترسی آسان آحاد مردم به محصوالت سینمای ایران
 -2-3جذب مخاطب جدید و افزایش مخاطبان سینمای ایران
 -3-3تأکیـد بـر عدالـت در توزیـع و تقسـیم فرصتهای نمایش فیلم و عرضه محصوالت سـینمایی و سـمعی و بصـری در تمامی
قالبها(سـینمایی ،مستند ،انیمیشـن ،کوتاه و ) ...
 -4-3اکران مؤثر و گسترده فیلمهای ایرانی در منطقه و جهان
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 -5-3ایجاد بازارهای مکمل
 -6-3افزایش ضریب اشغال سالنهای سینما و اکران گسترده و همزمان فیلمهای سینمایی
 -7-3سرمایه گذاری برای عرضه حرفهای محصوالت سینمای ایران
 -8-3بازاریابی و تبلیغات آثار سینمایی دارای پروانه نمایش
 -4تأکیـد بـر واگـذاری تصدیهـای مربـوط بـه حـوزه اکـران و عرضـه محصـوالت سـینمایی و سـمعی و بصـری بـه تشـکلهای
غیردولتـی حرفـهای و صنفـی
 -5اتخـاذ روشهـای متناسـب بـرای آسـان سـازی اسـتفاده از فیلمهای مناسـب خارجی بـه منظور پـر کردن ظرفیتهـای خالی
سـالنهای سـینما و پاسـخ به نیـاز مخاطبان
 -6بهبود و توسعه شبکه توزیع محصوالت سینمایی و سمعی و بصری
 -7فراهمسازی اکران کامل ،متنوع و گسترده تولیدات سینمایی
 -8طراحـی و تدویـن برنامـه جامـع اکـران و عرضه حرفهای محصوالت سـینمایی و سـمعی و بصـری با رویکرد افزایـش مخاطبان
سـینمای ایران متناسـب با اهداف مرحلهای سـند چشـمانداز
 -9اتخاذ سیاستهای هدایتی ،حمایتی و نظارتی به منظور بهبود اکران و عرضه محصوالت سینمایی
 -10اتخـاذ راهکارهـای متناسـب بـرای بهبود و توسـعه شـبکههای توزیع ،متنوع سـازی بازارهـای عرضه ،تقویـت بازارهای مکمل،
افزایـش مخاطبـان و مصرف کنندگان محصوالت سـینمایی
 -11فراهـم کـردن بسـتر و فرصـت الزم بـرای خـروج از اقتصاد محـدود اکران داخلـی و عرضه و اکـران فیلم در کشـورهای منطقه
و جهان
 -12اصلاح و روان سـازی قوانیـن و مقـررات بـه منظـور تقویـت رقابـت پذیـری ،فراهـم سـازی زمینههـای بسـط و گسـترش
فعالیتهـای نهادهـای صنفـی ،دفاتـر توزیـع و پخـش خصوصـی ،دفاتر عرضـه بينالمللی فیلم و سـایر مراکـز فعال در حـوزه توزیع و
عرضـه حرفـهای محصـوالت سـینمایی و سـمعی و بصری
 -13اتخـاذ تدابیـر حمایتـی الزم بـه منظـور اسـتفاده متناسـب و مؤثـر از ظرفیـت فضـای نمایـش سـینما و تعمیـم اکـران اول
فیلمهـای سـینمایی بـه سـینماهای کشـور
 -14زمینـه سـازی بـرای معرفـی و تبلیـغ فیلمهـای سـینمایی ایرانـی از شـبکههای تلویزیونـی داخلـی و شـبکههای خارجـی
غیر معا ند
 -15اتخـاذ تدابیـر الزم بـرای حمایـت حداکثری سـازمان صدا و سـیمای جمهوری اسلامی ایـران برای تبلیغ فیلمهای سـینمایی
دارای پروانـه نمایش
 -16اتخـاذ هماهنگیهـای بیـن بخشـی بـا نهادهـای مسـئول بـه منظـور حمایت از سـینمای ایـران و مبارزه بـا قاچـاق و تکثیر و
عرضـه غیرمجـاز محصوالت سـینمایی و سـمعی بصری
 -17تعریـف و تبییـن مناسـبات فیمابیـن بخـش خصوصـی و صنـوف فعـال در حـوزه اکـران ،توزیـع ،پخـش ،عرضـه بينالمللـی
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محصـوالت سـینمایی و سـمعی و بصـری
 -18اکـران فیلمهـای سـینمایی در سـینماهای کشـور در حـدود شـرایط تعییـن شـده در آیین نامه شـورای صنفی اکـران که در
ابتـدای هرسـال به تصویب رئیس سـازمان سـینمایی خواهد رسـید ،اسـت.
 -19شـورای اقتصـاد سـینما میتوانـد بـه تفکیـک حوزههـای تخصصـی (سـینمایی ،مسـتند ،کوتاه و انیمیشـن) باحضـور صاحب
نظـران هرحـوزه کمیتههـای کارشناسـی تشـکیل دهد.
 -20معـاون نظـارت و ارزشـیابی سـازمان سـینمایی بـه عنـوان مسـئول نظـارت بـر تحقـق سیاسـتهای اجرایـی مذکـور تعییـن
میشـود.
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ضمائم
 .1طرح تاسیس مدرسه عالی سینما
 .2طرح سینمای هنر و تجربه
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طرح تاسیس
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مقدمه
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ســینمای ایــران در ســالهای اخیــر و بــه ویــژه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در ســطح جهانــی جایــگا ِه ویــژهای
یافتــه اســت .کمتــر جشــنوارۀ معتبــر و شناختهشــدهای را میتــوان یافــت کــه فیلمــی از ســینمای ایــران در برنامههــای
خــود نگنجانــده باشــد.
نظــر بــه نقــش مهــم ســینما در جهــان امــروز ،گســتردگی و ابعــاد حضــور آن در ســطح جهانــی ،لــزوم تأســیس یــک
مدرســه عالــی ســینمایی در کشــور بــه شــدت احســاس میشــود .فــارغ از پایــگاه ســینمای ایــران در ســطح جهانــی ،در
ســطح داخلــی نیــز جایــگاه فرهنگــی و اقتصــادی ســینما را نمیتــوان نادیــده گرفــت .خوشــبختانه آمــوزش ســینما در
ایــران ســابقهای طوالنــی دارد ،بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه آمــوزش ســینما در ایــران تــا بــه امــروز بــا کاســتیهایی روبــه رو
بــوده اســت؛ چنانچــه ایــن کاســتیها رفــع شــود ،ســینمای ایــران در ســطح داخلــی و خارجــی میتوانــد یاریرســان
حــوزه فرهنــگ و اقتصــاد کشــور باشــد .آمــوزش ســینما بــا تمــام ابعــاد آن هزینــه دارد و گاه هزینــه چنیــن آموزشهایــی
از عهــده موسس ـههای آمــوزش عالــی برنمیآیــد .ابــزار تولیــد در ســینما در دهههــای اخیــر بــه شــکلی بنیــادی تغییــر
کــرده اســت .دانشــگاهها از عهــده تأمیــن چنیــن تجهیزاتــی برنمیآینــد و بــر همیــن پایــه بــه مباحــث نظــری اهمیــت
بیشــتر میدهنــد .آمــوزش ســینما در مرتب ـ ه اول مبتنــی بــر تأمیــن هزینههــای آمــوزش اســت و در مرتبــۀ دوم دعــوت
از اســتادانی کــه بتواننــد ســینما را آنگونــه کــه شایســته آن اســت آمــوزش دهنــد؛ بدیــن معنــی کــه ســینما را در عمــل
و کالسهــای کارگاهــی و متکــی بــر مباحــث نظــری تدریــس کننــد؛ بنابرایــن ســازمان ســینمایی وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی بــه منظــور آمــوزش فعــاالن حرف ـهای در حــوزۀ ســینما و ســازماندهی نیروهــای خــاق ،مومــن و ایراندوســت
بهمنظــور ترویــج ســینمای راســتین و مبــرا از آلودگیهــای رایــج در ســینمای دنیــا قــدم در ایــن مســیر گذاشــته اســت.
از اهــداف عالیــۀ تاســیس مدرســه عالــی ســینمای ایــران ،ترویــج ســاختارمند و منظــ ِم نــگاه و بینــش ایرانی-اســامی
در جهــان اســت .ایــن مهــم قطعــاً از عهــدۀ آموزشــگاههاي آزاد ســينمايي کــه در تهــران و ســاير نقــاط كشــور یافــت
میشــوند ،خــارج اســت؛ زیــرا چنیــن مأموریــت بزرگــی نیازمنــد حرکــت و حمایـ ِ
ـت عظیــم مــادی و معنــوی دولــت اســت
تــا بتوانــد از یــک ســو ،هزینههــای آموزشــی را تأمیــن کنــد و از ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه توانمندیهایــی خــود ،از
فیلمســازان صاحــب ســبک و متعهــد بــرای همــکاری در تدریــس و انتقــال تجربههــای آنهــا دعــوت بــه عمــل آورد.
بنيانگــذار ايــن نهــاد جديــد بــر آن اســت تــا بــا پشــتوانة مالــي و معنــوي ســازمان ســينمايي وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی ،نظــارت علمــي وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوري ،بهكارگيــري پيشــرفتهترين روشهــاي آموزشــي (نظــري و
بهويــژه عملــي) ،و بــا بهرهگيــري از دانــش و تجربــة اســتادان ســينما و پيشكســوتان ايــن هنــر ،بــه پــرورش هنرمنــدان
جــوان و كارآزمــوده در ســطح ملــي و بينالمللــي همــت گمــارد و بدينســان جايــگاه واالي ســينماي ايــران در ســطح
جهــان را تحكيــم و توســعه بخشــد.
تأســيس ايــن مدرســة عالــي ،از جهــات مختلــف حائــز اهميــت اســت؛ نخســت اينكــه ايــن نهــاد ،عــاوه بــر مباحــث
نظــري ،كــه غالبــاً در مراكــز دانشــگاهي آمــوزش داده ميشــوند ،عمــده توجــه خــود را بــه شــيوههاي كاربــردي و
عملــي آمــوزش ســينما معطــوف مــيدارد و در ايــن راســتا از تجربههــاي مثبــت علمــي و عملــي رايــج در بهتريــن
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مــدارس ســينمايي مشــابه و موجــود بهــره ميگيــرد .طرفــه اينكــه ،در مســائل نظــري و عملــي ،آموزشهــاي ايــن مدرســه ميتوانــد
بــر تازهتريــن و پيشــرفتهترين فناوريهــاي روز ســینما مبتنــي باشــد .ویژگــی دوم و شــایان توجــه ایــن مدرســه ،توجــه بــه تمامــی
رشــتهها و حرفههــای موجــود در هنــر و صنعــت سینماســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،رشــتههایی همچــون طراحی ِصحنــه و لبــاس و
تهیهکنندگــی کــه آمــوزش نظــری و عملــی آنهــا ،در دانشــگاهها یــا آموزشــگاهها و مؤسســات جایــی نــدارد ،در ایــن مدرســه مــورد
توجــه خواهنــد بــود و بدینترتیــب ،دانشــجویان ایــن نهــاد میتواننــد بــا کلیــۀ حــرف ســینمایی از نزدیــک و بــه شــیوهای علمــی و عملــی
آشــنا شــوند .بدینســان ،بخشــی از کمبودهــای ســینمای حرفــهای و هنــری ایــران مرتفــع خواهــد شــد.
شــايان ذكــر اســت ،تجرب ـهاي مشــابه ،البتــه بــا ســاختاري بســيار ســادهتر و محدودتــر ،پيــش از ايــن در اوايــل انقــاب اســامي ،بــا
عنــوان مركــز اســامي آمــوزش فيلمســازي وجــود داشــته اســت .در آن زمــان ،تأســيس مركــزي بــراي تأميــن و تربيــت نيروهــاي جديــد
در حــوزة فيلمســازي ،امــري بســيار ضــروري مينمــود؛ چراكــه اغلــب هنرمنــدان قديمــي ،بــا اهــداف فرهنگــي نظــام و انقــاب بيگانــه
بودنــد و از ديگــر ســو ،جوانــان انقالبــي بــا دانــش و كار تجربــي و عملــي در ســينما آشــنایی نداشــتند .مركــز اســامي آمــوزش فيلمســازي
در چنيــن فضــا و بــا چنيــن هدفــي در ســال  1359و تحــت نظــارت و تولیــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،تأســيس و چنــدي
بعــد بــه داليلــي تعطيــل شــد؛ امــا امــروز از آن اتفــاق ،بــه نيكــي يــاد ميكننــد و دانشآموختــگان آن مركــز را از مهمتريــن نيروهــاي
ســينماي ايــران برميشــمرند.
ايــن نكتــه بــه خوبــي ،لــزوم تأســيس پایــدار مركــزي آموزشــي ،مختــص رشــتههاي ســينمايي را نشــان ميدهــد .البتــه ،بايســته اســت
ـش روی ســينماي ايــران پاســخ دهــد و بــا اقتضائــات روز
ايــن مركــز كــه بــا عنــوان مدرســة عالــي از آن یــاد میشــود ،بــه نيازهــاي پیـ ِ
همــگام باشــد؛ بديــن معنــا كــه حوزههــاي گســتردهتري از دانــش و فعاليتهــاي ســينمايي را دربرگیــرد تــا دانشآموختــگان ایــن
مدرســه بتواننــد همچنیــن ،نیــاز ســازمان ســینمایی کشــور را ،کــه اصلیتریــن نهــاد در حــوزۀ سیاســتگذاریِ رســانهای کشــور اســت ،در
تربیــت افــراد متخصــص و متعهــد مرتفــع ســازند.
ویژگــی ارزشــمند و قابلتوجــه ایــن طــرح ،فراهــم ســاختن زمین ـهای بــرای اســتفادۀ بهینــه و ســاختارمند از دانــش ،تجربــه و تــوان
فیلمســازان ایرانــی بــرای آمــوزش افــراد مســتعد ایــران و منطقــه اســت .ایــن فرصتــی مغتنــم اســت تــا بــا تعامــل و گفتوگوهــای ســازنده
بــه شــیوۀ کارگاهــی ،بــا حضــور فیلمســازان و اســاتید شایســتۀ صنــوف مختلــف ســینما ،افــراد کارآمــد و شایســتهای پــرورش یابنــد تــا از
ایــن طریــق بخشــی از کاســتیهای فرهنگــی و اقتصــادی ســینما بــه نحــوی بنیادیــن مرتفــع شــود .ایــن شــیوۀ آموزشــی فرصــت و مجــال
ِ
ظرفیــت ســینمای ایــران و انتقــال دانشهــای مرتبــط بــه نســلهای بعــدی خواهــد بــود.
منحصربهفــردی بهمنظوراســتفاده از تمــا ِم
امیــد اســت بــا جــذب اســتعدادهای خارجــی ،کــه مشــتاق حضــور در کالسهــای فیلمســازان مشــهور و بــزرگ ایرانــی هســتند ،فرهنــگ،
آداب و هویـ ِ
ـت ایرانــی -اســامی مجــال بهتــری بــرای گســترش و توســعه در جهــان بیابــد.
در پایــان تأکیــد میشــود کــه ایــن مدرســه دولتــی اســت و تحــت نظــارت کامــل و مســتقیم وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه
فعالیــت میپــردازد .متولــی و مجــری ایــن نظــارت هــم ســازمان ســینمایی کشــور و نــام آن نیــز برگرفتــه از تجــارب مشــابه و متعــد ِد
ـوزش عالــی کشــور اســت
جهانــی «مدرســۀ عالــی ســینمایی ایــران» اســت .لفــظِ «عالــی» در ایــن عنــوان نشــانگر جایــگاه آن در نظــام آمـ ِ
و هنرجویــان عالقمنــد بــه تحصیــل در ایــن مدرســه در مقطــع تحصیــات تکمیلــی آمــوزش خواهنــد دیــد.
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ساختارآموزشیمدرسه
ایــن مدرســه دارای چهــار بخــش (دپارتمــان) اصلــی خواهــد بــود کــه ایــن چهــار بخــش بــه گروههایــی تقســیم میشــوند .در
بخــش تولیــد و پستولیــد ،ســه گــروه و در دو بخــش پیشتولیــد و صنعــت و اقتصــاد ســینما ،دو گــروه اصلــی در نظــر گرفتــه
شــده اســت .بــر ایــن اســاس تعــداد گروههــای آموزشــی ایــن مدرســه  10گــروه خواهــد بــود کــه بدنــۀ آموزشــی مدرســه را
تشــکیل میدهنــد:
بخش پیشتولید

بخش تولید

بخش پستولید

بخش صنعت و اقتصاد سینما

گروه فیلمنامه نویسی

گروه کارگردانی

گروه تدوین

گروه مدیریت تولید،تهیه کنندگی

گروه مبانی نظری و تاریخ سینما

گروه فیلمبرداری

گروه صدابرداری ،صداگذاری

گروه پخش و نمایش فیلم و مدیریت
سالنهای سینمایی

-

گروه مدیریت هنری

جلوههای ویژه

(طراحی صحنه و لباس)

(تکنولوژی دیجیتال)

-

رئیس مدرسه

مدیر اداری و مالی

معاون آموزش و پژوهش

بخشتولید

بخش پستولید

بخش پیش تولید

گروه فیلمنامهنویسی

گروه مبانی نظری و
تاریخ سینما

گروه کارگردانی

گروه فیلم برداری

گروه مدیریت هنری

(طراحی صحنه و لباس)

2

54

ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻤﻌﻰ ﻭ ﺑﺼﺮﻯ

رویکردها ،راهبردها و سیاستهای سازمان سینمایی  -دولت یازدهم 1393

گروه تدوین

گروه صدابرداری،
صداگذاری

جلوههای ویژه

(تکنولوژی دیجیتال)

بخش صنعت و اقتصاد
سینما

گروه مدیریت تولید،
تهیهکنندگی

گروه پخش و نمایش فیلم ،و
مدیریت سالنهای
سینمایی

دروس گــرو ِه مبانــی نظــری و تاریــخ ســینما ،بــرای دانشــجویان تمــام گروههــا
در میــان ایــن گروههــای دهگان ـه ،شــرکت در
ِ
تخصصــی گروههــای دیگــر محســوب میشــود .در
الزامــی اســت .دروس منــدرج در ایــن گــروه ،بــه عنــوان پیشنیــا ِز دروس
ِ
واقــع در ایــن گــروه ،هنرجویــان بــا مبانــی فلســفه ،جامعهشناســی و ارتباطــات نیــز آشــنا خواهنــد شــد تــا بــه درک صحیحــی از
ـی خــود مشــغول بــه تحصیــل و کارآمــوزی
جایــگاه ســینما در جهــان امــروز دســت یابنــد .ســپس هنرجویــان در گروههــای تخصصـ ِ
خواهنــد شــد.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه هنرجويــان هــر گــروه در ایــن مدرســه ،در ارتبــاط تنگاتنــگ و ضــروري بــا گروههــاي ديگــر كار
ميكننــد .ايــن همــکاری موجــب ميشــود كــه هيــچ گروهــي مســتقل از گــروه ديگــر نباشــد .در عيــن حــال ،بــا وجــود ايــن
درهمتنيدگــي و ارتبــاط تنگاتنــگ ،تفکیــک دقیــق و روشــنی میــان ســایر حوزههــا انجــام گرفتــه كــه مبيــن اهدافــي اســت كــه
در مقدمــه بــدان اشــاره شــد؛ اهدافــی مقــدس ،مبتنــی بــر تربیــت نیــروی حرفـهای و متخصــص بــا اتــکا بــر دانــش نظــری و عملــی.
پذیرش دانشجو
پذیرش دانشجو در این مدرسه ،به شکل محدود و تحت شرایط ویژهای صورت خواهد گرفت.
در هر یک از گروههاي آموزشی ساالنه  5دانشجو پذيرش ميشود.
مدرســۀ عالــی ســاالنه بــه  4دانشــجوی خارجــی بــورس تحصیلــی اعطــا میکنــد .از ایــن تعــداد ،ترجیحـاً  2نفــر از کشــورهای
فارسـیزبان یــا کشــورهای همســایه هســتند.
شرایط عمومی پذیرش دانشجو
حداکثر سن برای ورود به مدرسه  30سال است.
داوطلبــان بایــد دارای مــدرک کارشناســی باشــند .چنانچــه رشــتۀ تحصیلــی داوطلــب غیرمرتبــط بــا ســینما باشــد یــا اساسـاً
داوطلــب فاقــد مــدرک کارشناســی باشــد ،بایــد حداقــل  4ســال تجربــۀ کار حرفــهای در رشــتۀ مــورد تقاضــا داشــته باشــد و
مســتنداتِ آن بــه تأییــد مدرســه برســد.
شــرط ورود و ثبتنــام در ایــن مدرســه ،ارائــه یکــی از گواهیهــای معتبــ ِر تســلط بــر زبــان انگلیســی (تافــل ،آیلتــس)...
اســت.
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مراحل ثبتنام و پذیرش
.1
.2
.3
.4
.5

1داوطلــب بــا مراجعــه بــه صفحــهای در وبــگاه ســازمان ســینمایی و امــور ســمعی و بصــری کــه بدیــن منظــور طراحــی
میشــود ،در جریــان مراحــل ثبتنــام و ارائــه مــدارک مــورد نیــاز قــرار میگیــرد.
2پس از ثبتنام اولیه در وبگاه مذکور ،داوطلب شرح حال علمی و هنری خود را در فرصتی معین ارسال میکند.
3چنانچــه داوطلــب واجــد شــرایط اولیــه باشــد ،از او تقاضــا میشــود پرونــدهای در خصــوص موضوعــی تخصصــی مربــوط بــه
ســینما ،تهیــه و در فرصــت معیــن ارســال کنــد.
4شرکت در آزمون کتبی
5شرکت در مصاحبه

شرح مراحل ثبتنام و زمانبندی
از زمــان ثبتنــام تــا اعــام قبولیهــای کل رشــتهها 6 ،مــاه ،یعنــی از اول اســفند هــر ســال تــا اول شــهریور ســال بعــد،
بهطــول میانجامــد.
فرصــت ثبتنــام در وبــگاه ســازمان ســینمایی و ارســال مــدارک ،از اول اســفند هــر ســال تــا پایــان ایــن مــاه اســت .ایــن
زمــان یکماهــه فرصتــی اســت تــا هــم داوطلبــان ایرانــی و هــم داوطلبــان خارجــی از موضــوع اطــاع پیــدا کــرده و در صــورت
تمایــل در یکــی از گروههــای فــوق ثبتنــام کنــد.
در وبــگاه مذکــور ،داوطلبــان تصویــر مدارکــی را کــه در فهرســتی مشــخص میشــود ،بارگــذاری ،و بــه محــل و مســئولین
مربوطــه در مدرســه ارســال خواهنــد کــرد .در میــان ایــن مــدارک ،مدرکــی نیــز دال بــر تســلط بــه زبــان انگلیســی (تافــل،
آیلتــس )...درخواســت میشــود.
از اول تــا پایــان فروردیــن ،ایــن مــدارک بررســی و از کلیــه واجــدان شــرایط درخواســت ميشــود پرونــدهاي در خصــوص
موضوعــی كــه در وبــگاه اعــام خواهــد شــد ،تهيــه و تــا  30ارديبهشــت ارســال کننــد.1
ـدگان ايــن مرحلــه اعــام
از  30ارديبهشــت تــا اول خــرداد ،پروندههــای ارســال شــده بررســي و در نهايــت اســامي پذیرفتهشـ
ِ
میشــود.
ـدگان مرحلــۀ قبــل در تاریــخ اول مــرداد برگــزار میشــود .در ایــن فرصــت یکماهــه ،متقاضیــان
امتحــان كتبــي از پذیرفتهشـ
ِ
خــارج از کشــور ،فرصــت اخــذ ویــزا و ورود بــه ایــران خواهنــد داشــت .در ایــن فاصلــه ،ســواالت امتحانــی آنهــا طراحــی خواهــد شــد.
 1یــک موضــوع مشــترک بــرای کلیــه داوطلبــان مطــرح میشــود و هــر داوطلــب بايــد یــک فیلــم کوتــاه ســه تــا 10
دقیق ـهای بــرای مدرســه ارســال کنــد.
2
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الزم بــه ذکــر اســت کــه پــس از امتحــان کتبــی ،امتحــان شــفاهی نیــز صــورت میگیــرد .در ایــن رابطــه ذکــر دو نکتــه
ضــروری اســت:
 .1در آزمــون کتبــی ســواالت تخصصــی در خصــوص ســینما و ســایر حوزههــای فرهنگــی مرتبــط مطــرح خواهــد شــد تــا از
ایــن طریــق اســتعداد ،تــوان علمــی و خالقیــت داوطلــب مــورد ســنجش قــرارگیــرد.
 .2در آزمــون شــفاهی نیــز نظــر بــه صالحدیــد هیــأت مصاحبهکننــده کــه متشــکل از اســتادان مطــرح و مجــرب مدرســۀ
عالــی ســینمایی ایــران اســت ،نظــرگاه داوطلــب و چگونگــی نگــرش وی بــه ســینما مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد.
در تاریــخ  15مــرداد ،از دو برابــر ظرفیــت قبولــی در مرحلــۀ کتبــی ،بــرای مصاحبــه در تاریــخ اول شــهريور دعــوت بهعمــل
میآیــد .در ایــن مرحلــه کــه بــه مصاحبــه اختصــاص دارد ،هیأتــی متشــکل از  5داور از میــان متخصصیــن داخلــی (و خارجــی)،
بــه مصاحبــۀ حضــوری بــا داوطلبــان میپردازنــد.
 15شـهریور نتایـج پذیرفتهشـدگان نهایـی در وبـگاه سـازمان اعلام میشـود .پذیرفتهشـدگان فرصـت دارنـد تـا 30شـهریور
ثبتنـام کننـد.
طول دوره و شکل آموزش
طول دورۀ آموزشی برای تمام گروههای آموزشی  3سال خواهد بود.
ســال اول بــه فراگیــری دروس پیشنیــاز کــه در گــروه مبانــی نظــری و تاریــخ ســینما ارائــه میشــوند ،اختصــاص دارد .الزم
بــه یــادآوری اســت کــه شــرکت در ایــن گــروه بــرای تمامــی دانشــجویان الزامــی اســت.
سپس دانشجويان در گروههاي تخصصي خود ،به فراگیری عملي رشتهای که در آن پذیرفته شدهاند ،میپردازند.
پــس از اتمــام کلیــۀ دروس عمومــی و تخصصــی ،دانشــجو پایاننامــۀ خــود را زیــر نظــر یکــی از اســاتید بــه انجــام رســانیده و
بــا دفــاع از آن فارغالتحصیــل اعــام شــود .بدیهــی اســت پایاننامــه جــدای از کار عملــی نیســت ،بلکــه تبییــن نظــری و مکتــوب
کاری اســت کــه بــه صــورت عملــی ارائــه میشــود .همچنیــن پایاننامــۀ دانشــجویی میتوانــد بــه شــکل کار مشــترک ارائــه شــود؛
بــه ایــن صــورت کــه هــر دانشــجو بخــش تخصصــی خــود را در یــک طــرح مشــترک انجــام داده و بــه تاییــد اســتادان مربوطــه
میرســاند و ایــن پــروژه محصــول تــاش جمعــی دانشــجویان خواهــد بــود.
دورة مــورد نظــر متفــاوت از دورههــاي دانشــگاهي خواهــد بــود بديــن صــورت كــه دروس بــه شــكل واحــدي ارائــه نميشــوند
و امتحانــي از دانشــجويان گرفتــه نميشــود .تنهــا امتحــان موجــود همــان پاياننامــة انتهــاي دوره اســت كــه از ســوي داوران
ارزيابــي خواهــد شــد .الزم بــه يــادآوري اســت كــه ويژگــي ايــن دوره درهمتنيدگــي رشــتههاي آن اســت؛ بــه عبــارت ديگــر كار
هــر دانشــجو در كنــار و در ارتبــاط بــا كار دانشــجوي ديگــر انجــام میشــود و مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد.
گروههــای مختلــف همــواره بــا کارهــای عملــی و نظــری مشــترک ،بــا یکدیگــر ارتبــاط خواهنــد داشــت .ایــن ارتبــاط
ـان دانشــجویان و کاربــرد
میانگروهــی ،امــکان جســتجو و کسـ ِ
ـب زبــان واحــد ســینمایی و اهمیتیافتــن کا ِر گروهــی را در اذهـ ِ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ضمائم
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آینــدۀ ایــن مهارتهــا ،فراهــم خواهــد کــرد .الزم بــه یــادآوری اســت کــه هــر گــروه ،در مــدت  3ســال آموزشــی کــه ارائــه
میدهــد بایــد بــا ســایر مــدارس ،دانشــکدهها و نهادهــای هنــری مرتبــط باشــد (بــرای مثــال گــروه کارگردانــی بایــد بــا مدرســۀ
هنرهــای نمایشــی ،یــا گــروه فیلمبــرداری بــا مدرســۀ هنرهــای زیبــا در ارتبــاط باشــد).
میتــوان بخشــي از ســال دوم و ســوم را بــه یـکدوره کارآمــوزی در مراکــز حرفـهای (حضــور در پروژههــا و دفاتــر ســینمایی
بــا همیــاری اســتادان و مدرســه) اختصــاص داد.
شیوۀ ادارۀ مدرسۀ عالی سینمایی ایران
هیــأت امنایــی متشــکل از وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،رئیــس ســازمان ســینمایی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
یــک نفــر از اعضــای شــورای عالــی ســینما ،یــک نفــر از اســتادان مطــرح و مجــرب دانشــگاه در حــوزۀ فرهنــگ و هنــر و چهارنفــر
از بــزرگان و پیشکســوتان هنــر ســینما ،ایــن مدرســه را اداره میکننــد .ایــن هیــأت یــک نفــر را از میــان پیشکســوتان ایــن هنــر،
کــه از اعتبــاری ملــی و جهانــی برخــوردار اســت ،بــه ریاســت مدرســه انتخــاب میکنــد.
رییــس مدرســه موظــف اســت در جهــت ارتقــاء ســطح علمــی و هنــری و پیشــرفت ایــن مدرســه و تحکیــم روابــط آن بــا دیگــر
مدرسـههای ســینمایی و نهادهــای هنــریِ مرتبــط ،بکوشــد.
رییــس مدرســه ،معــاون یــا معاونــان و روســای بخشهــا را بــه هیــات امنــا پیشــنهاد میکنــد و پــس از تاییــد هیــات امنــا،
نســبت بــه صــدور احــکام ایشــان اقــدام میکنــد.
مدیــران هــر یــک از بخشهــای نامبــرده از میــان پیشکســوتان ســینما یــا اســتادان شــاغل در دانشــگاهها و بــرای مــدت  3ســال
انتخــاب میشــوند .تمدیــد دورۀ مســئولیت مدیــران بخشهــا بالمانــع اســت.
در ایــن مدرســه ،عــاوه بــر اســتفاده از اســتادان ایرانــی و متخصصــان مختلــف ،از اســتادان مطــرح و مجــرب ســایر مــدارس
جهانــی ،جهــت آمــوزش و برگــزاری دورههــا یــا کارگاههــای آموزشــی دعــوت بــه همــکاری میشــود.

هیات امنا

وزیر فرهنگ
وارشاد
اسالمی
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رئیس
سازمان
سینمایی

وزیرعلوم،
تحقیقات و
فناوری
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یک نفر
از اعضای
شورای عالی
سینما
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یک نفر از
استادان
مطرح و مجرب
دانشگاه
درحوزه
فرهنگ و هنر

از بزرگان و
پیشکسوتان
هنر سینما

از بزرگان و
پیشکسوتان
هنر سینما

از بزرگان و
پیشکسوتان
هنر سینما

از بزرگان و
پیشکسوتان
هنر سینما

فضا و امکانات مورد نیاز
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی موظــف اســت ســاختمان و فضــای مناســب بــرای مدرســه فراهــم آورده و تجهیــزات مــورد نیــاز
آمــوزش ،پژوهــش و کار عملــی در ایــن مدرســه را اعــم از تجهیــزات فیلمبــرداری ،وســایل الکترونیکــی ،ســالن نمایــش ،اتاقهــای
تدویــن و غیــره تامیــن کنــد.

سخن پایانی
امیــد اســت بــا تأســیس مدرســۀ عالــی ســینمایی ایــران ،دســتاوردهای ممتــازی نصیــب ســینمای کشــور شــده و ارتقــا و تعالــی
ســینمای ایــران از شــاهرا ِه تاســیس ایــن مدرســه محقــق شــود .بدیهــی اســت ارتقــاء جایــگاه ســینمای ایــران در نظــام بینالملــل،
بــه عنــوان ســینمایی فرهنگــی و معناگــرا از یــک ســو و کمــک بــه پیشــبرد اهــداف دیپلماســی فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران
در ســطح منطقــه و جهــان از ســوی دیگــر ،غایــت قصــوای ایــن مدرســۀ عالــی بهشــمار میآیــد.
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در ســینمای حرفـهای یــا ســینمای تجــاری همــواره نمایــش و اکــران و کســب درآمــد از آن ،مهمتریــن و پرچالشتریــن
موضــوع بــوده اســت .گرچــه ظهــور شــیوههای جدیــد نمایــش و همچنیــن نمایشهــای تلویزیونــی ،باعــث تغییــرات
جــدی در نمایــش فیلمهــا در ســالنهای ســینما شــده ولــی هنــوز نمایــش در ســالنهای ســینما در اکثــر مــوارد
بهعنــوان اصلیتریــن راهــکار بــرای ورود بــه چرخــه نمایــش محســوب میشــود .توســعه نیافتگــی شــیوههای جدیــد
نمایــش (خانگــی ،برخــط ،پرداختــی ،تعاملــی و  )...در ایــران کمــاکان باعــث حفــظ تکینگــی اهمیــت نمایــش در ســالنها
شــده اســت.
ســهل و ارزانتــر شــدن تولیــد فیلمهــای بلنــد باعــث ورود اســتعدادهای جوانــی بــه ســینما شــده کــه بــا بودج ـهای
انــدک مبــادرت بــه تولیــد فیلــم میکنــد و بسیاریشــان نویــد درخشــش ســتارهای جدیــد را میدهنــد .فیلمهــای
ساختهشــده توســط ایــن گــروه از حیــث ارتبــاط بــا مخاطــب در کنــار فیلمهــای ســینمایی ارزشــمندی قــرار میگیرنــد
کــه واجــد ارزشهــای ســینمایی بــوده ولــی از چرخــه رقابــت در اکــران وســیع ســینمای تجــاری بــاز میماننــد.
ایــن گــروه از جوانــان تــازه نفــس بــرای دیــده شــدن فیلمهایشــان شــیوههای متعــددی را آزمایــش میکننــد کــه
درصــورت عــدم توفیــق در داخــل کشــور ،راهحــل جایگزیــن برایشــان آزمایــش جشــنوارهها و بازارهــای جهانــی بــا
چشمپوشــی از بــازار داخلــی اســت.
هــدف از ایــن طــرح ارائــه پیشــنهادی بــرای نمایــش عمومــی فیلمهایــی اســت کــه از چرخــه اکــران تجــاری جــا
میماننــد ولــی واجــد چنــان ارزشهــای ســینمایی هســتند کــه بتــوان بــرای نمایــش آنهــا در ســالنهای ســینما
برنامهریــزی کــرد.
از میــان  ۵۰تــا  ۷۰فیلــم ســینمایی کــه ســاالنه در کشــور تولیــد میشــوند ،تقریبــا  ۱۰تــا  ۲۰فیلــم ســینمایی در ایــن
دســتهبندی جــای میگیرنــد کــه امــکان اکــران گســترده تجــاری را نیافتــه و درحــال حاضــر هــم برنامــه مدونــی بــرای
نمایــش عمومــی ایــن دســته از فیلمهــا وجــود نــدارد .حضــور پرتعــداد ایــن دســته از فیلمهــا مخصوصــا از اواخــر دهــه
 ۷۰خودنمایــی میکنــد .علــت اصلــی آن را هــم میتــوان در توقــف فعالیــت کمیســیون اکــران در دهــه  ۷۰دانســت.
کمیســیون اکــران شــورایی بــود کــه در اداره کل نظــارت و ارزشــیابی تشــکیل میشــد و بــا توجــه بــه درجهبنــدی
کیفــی از (الــف ) تــا (د) کــه بــه فیلمهــا داده میشــد ،بــا ترجیحــات جــدی در تعــداد ســالنها و مــدت زمــان اکــران
بــه فیلمهــای بــا درجــه کیفــی باالتــر بــرای کلیــه فیلم-هــای ســاخته شــده ،نوبــت اکــران تعییــن میکــرد .بســیاری از
فیلمهــای پرمخاطــب در رده (ج) قــرار میگرفتنــد کــه محدودیــت جــدی بــر نمایــش عمومــی آنهــا در تهــران اعمــال
میشــد و عمــده درآمدشــان از نمایــش در شهرســتانها بــه دســت میآمــد .تعطیلــی کمیســیون اکــران ،امــکان اشــغال
ســالنهای نمایــش را بــ ه نفــع فیلمهــای بــا درجــه کیفــی پایینتــر تغییــر داد و بســیاری از فیلمهایــی کــه در نظــام
قبلــی درجــه کیفــی (الــف) و (ب) میگرفتنــد و بــه اجبــار در بهتریــن ســالنهای تهــران در مدتــی طوالنیتــر بــه
نمایــش در میآمدنــد ،پشــت در اکــران ماندنــد.
ایــن دســته از فیلمهــا الزامــا واجــد ارزشهــای ســینمایی نبــوده و بــه دالیلــی ماننــد مناســبتهای موردنظــر نهادهــا
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و ارگانهــا ســاخته شــده و مســیر خــود را در انــواع امکانــات نمایشــی ممکــن ،ماننــد صــدا و ســیما طــی میکننــد.
نگاهــی اجمالــی بــه فهرســت فیلمهــای در نوبــت نمایــش نشــان میدهــد از مجمــوع  ۱۹۵فیلــم اکــران نشــده تــا ســال  ،۱۳۸۹تقریبــا
 ۶۱فیلــم واجــد شــرایط نمایــش در شــبکه فیلمهــای مخاطــب خــاص باقــی مانــده اســت ۲۹ .فیلــم شــرایط بینابینــی دارنــد و تقریبــا
 ۱۰۵فیلــم فاقــد شــرایط الزم بــرای ورود بــه ایــن چرخــه هســتند.
از ســال  ۸۹بــه ایــن ســو ،بــا اجــرای سیاســتی شــتابزده ،اکــران فلـهای فیلمهــای همــان ســال باعــث شــد فقــط  ۱۴فیلــم در ســال
 ،۸۹و  ۱۳فیلــم در ســال  ۹۰و  ۶فیلــم در ســال  ۹۱واجــد شــرایط نمایــش مــورد نظــر در نوبــت اکــران بماننــد.
در ســال جــاری بــا حضــور فعــال نســل جدیــد فیلمســازان جــوان بــا بیــش از  ۲۰فیلــم کــه عمومــا فیلــم اول سازندگانشــان محســوب
میشــوند ،انتظــار مـیرود از میــان آنــان  ۱۰فیلــم بــه صــف تازهواردیــن فیلمهــای مخاطــب خــاص بپیونــدن
جریــان ســرمایهگذاری در تولیــد فیلمهــای ســاخته شــده توســط ایــن دســته از فیلمســازان بهتدریــج بــا جریانــی کــه قبــا منجــر
بــه تولیــد فیلم-هــای خــاص میشــد فاصلــه گرفتــه اســت .امــروزه میتــوان مســامحتا از ظهــور و جــدی شــدن جریــان مســتقل
تهیهکنندگــی در ســینما نــام بــرد کــه بــا تغییــر شــرایط تولیــد ،بــا صــرف هرچــه در تــوان دارد و تولیــد فیلمهــای بــا بودجــه پاییــن
ولــی خــوش ســاخت بــا تهیهکننــدگان خصوصــی ،خــود را قدرتمندانــه بــر جریــان ســینمای حرفـهای تحمیــل میکنــد .لــذا برنامهریــزی
بــرای نمایــش ایــن نســل نورســیده از فیلم-هــای مخاطــب خــاص ضرورتــی جدیتــر خواهــد بــود.
تاریخچه:
ایــن موضــوع اولیــن بــاری نیســت کــه پیشــنهاد میشــود .در دهــه  ۶۰اکــران کنتــرل شــده فیلمهــای خارجــی (کــه بیشــتر جنبــه
هنــری داشــتند) اولیــن تــاش بــرای اکــران فیلمهایــی بــود کــه از شــانس حضــور در چرخــه اکــران تجــاری دور بودنــد .ایــن برنامــه کــه
مســتقیما توســط بنیــاد ســینمایی فارابــی انجــام میشــد نتایــج مثبتــی داشــت و بــا داشــتن ســهم کنتــرل شــده و مناســبی در ســبد
اکــران حتــی محــل تامیــن بخشــی از بودجــه بنیــاد ســینمایی فارابــی بــود .نمایــش عمومــی فیلمهــای خارجــی بــا ظهــور سیســتمهای
نمایــش خانگــی و اعمــال محدودیتهــای بیشــتر از جانــب امــور ســینمایی کشــور ،آهســته آهســته تقریبــا بــه فراموشــی کامــل ســپرده
شــد.
کــم شــدن توجــه بــه نمایــش عمومــی فیلمهــای خارجــی و رونــق تولیــد فیلمهــای بلنــد ایرانــی در دهههــای  ۷۰و  ۸۰و بعدتــر،
بهعــاوه محدودیــت ظرفیــت ســالنهای نمایــش و توقــف فعالیــت کمیســیون اکــران ،باعــث دور مانــدن ســاالنه بیــش از ده فیلــم بلنــد
از چرخــه اکــران عمومــی شــد کــه بخــش بزرگــی از آنهــا توســط جوانترهــا ســاختهشــده و بســیاری محصــول ســرمایهگذاری مســتقیم
بخــش دولتــی و عمومــی و یــا مشــارکت حداکثــری آن نهادهــا بــود ،و ایــن توقــع وجــود داشــت کــه بهدلیــل وجــود ارزشهــای ســینمایی
در اکثــر ایــن دســته از فیلمهــا ،جایــی بــرای نمایــش آنهــا بــاز باشــد.
بــا انبــوه شــدن ایــن دســته از فیلمهــا ،در دو نوبــت طــرح اکــران فیلمهــای مخاطــب خــاص بــا عنــوان کارگاه نمایــش ســینما تجربــه
(عنــوان طــرح حاضــر برگرفتــه از آن اســت) و آســمان بــاز نخســتین بــار همزمــان بــا حضــور جعفــر صانعــی مقــدم و در نوبــت دوم
همزمــان بــا حضــور علیرضــا ســجادپور در اداره کل نظــارت و ارزشــیابی ،طراحــی و بــرای حمایــت بــه بنیــاد ســینمایی فارابــی ســپرده
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شــده کــه در هــر دو مــورد نــه بهدلیــل خــود طــرح ،بلکــه بــه دلیــل شــیوه اجرایــی نامناســب انتخابــی ،متاســفانه نتیجــه موفقــی نداشــت.
بســیاری از فیلمهایــی کــه در ایــن دســته قــرار داشــتند چنــدان انتظــاری هــم از درآمــد ناشــی از اکــران نداشــتند و بیشــتر عالقمنــد
بودنــد کــه بــا داشــتن اکــران عمومــی ،ولــو محــدود ،و ایجــاد جــو گفتوگــو و نقــد و بررســی در مــورد فیلــم بتواننــد جایــگاه حرف ـهای
مناسـبتری یافتــه و از طــرف دیگــر امتیــاز نمایــش تلویزیونــی و خانگــی فیلــم را بــه قیمــت باالتــری واگــذار کنــد .بــا طوالنــی شــدن
انتظــار ،تعــداد بســیاری از ایــن دســته فیلمهــا بــه توزیــع در بــازار نمایــش خانگــی قناعــت کــرده و بــا ناامیــدی جــای خــود را بــه
محصــوالت جدیــد دادنــد.
بــا از ســکه افتــادن بــازار توزیــع نمایــش خانگــی بــرای فیلمهــای ســینمایی (در مقابــل فیلمهــای ارزان قیمــت و سردســتی کــه
مختــص شــبکه خانگــی تولیــد میشــد) و بیتوجهــی صــدا و ســیما بــه محصــوالت ســینمای کشــور ،موضــوع غامضتــر هــم شــد.
مهمتریــن موضوعــی کــه قربانــی ایــن شــرایط بالتکلیــف شــد ،تضعیــف ارتبــاط عالقمنــدان بــه ســینمای هنرمندانــه بــا فیلمهــای واجــد
ارزشــی بــود کــه نتوانســتند شــرایط الزم بــرای اکــران گســترده و تجــاری را بیابنــد و بــه فراموشــی ســپرده شــدند.
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پیشنهاد:
در ایــن پیشــنهاد برنامــهای بــرای اکــران عمومــی و محــدود فیلمهــای ایرانــی کــه منبعــد مســامحتا فیلمهــای مخاطــب خــاص
نامیــده میشــوند ،ارائــه خواهــد شــد:
مهمتریــن نکتــهای کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه ایــن دســته از فیلمهــا نمیتواننــد ماننــد فیلمهــای تجــاری ،در
عــرض زمــان کوتاهــی در ســئانسها و ســالنهای متعــدد مخاطبیــن فراوانــی را جــذب کننــد ،ولــی در طــول زمــان بــا نمایشهــای
متنــاوب و چرخشــی ،مخاطــب کافــی خواهنــد داشــت .برنامـه نمایــش ایــن فیلمهــا را میتــوان بــا یــک ســالن شــروع کــرد و در صــورت
موفقیــت در اجــرا بــه بیــش از پنــج ســالن افزایــش داد.
درصــورت در اختیــار داشــتن  ۳ســالن بــا  ۴نوبــت نمایــش روزانــه ،تقریبــا  ۵۰۰۰ســئانس ســاالنه در اختیــار ایــن گــروه خواهــد بــود
کــه بــا اختصــاص  ۲۰۰ســئانس بــه هــر فیلــم ،میتــوان در هــر ســال بیــش از  ۲۵فیلــم را بــه نمایــش درآورد و بهســرعت از صــف
طوالنــی موجــود فیلمهــای ایرانــی در انتظــار ،کاســت .در حــال حاضــر بیــش از  ۱۰۰فیلــم ایرانــی را میتــوان در ایــن دســته جــا داد .در
حالیکــه تعــداد واردشــوندگان بــه آن در حــال حاضــر ســاالنه در حــدود  ۱۰فیلــم بــوده كــه بــا گســترش تكنولــوژي ارزان ،ايــن تعــداد
بــه ســرعت در حــال افزايــش اســت.
شــاید مهمتریــن دســتآورد اجــرای ایــن طــرح ،ایجــاد جــو گفتگــو و نقــد و توجــه بــه مباحــث نظــری در ســینما و برگــزاری جلســات
بــا حضــور هنرمنــدان و منتقدیــن و افــراد صاحبنظــر و ترویــج آن در رســانههای مکتــوب و دیجیتالــی باشــد؛ بــه طــوري كــه بهتدريــج
ســازندگان ايــن فيلمهــا بتواننــد جايــگاه مناســب خــود را در انــواع فعاليتهــاي متنــوع فيلمســازي در كشــور پيــدا كننــد؛ در حالــي
كــه وضعيــت فعلــي بــه انــزوا و نااميــدي ايــن نيروهــاي جــوان منجــر ميشــود كــه ضايعاتــي اجتماعــي و فرهنگــي بــراي جامعــه بــه بــار
ميآورد.
بــه دلیــل پیشبینــی حضــور فعــال فیلمســازان و تهیهکننــدگان ایــن دســته از فیلمهــا در نمایــش عمومــی ،میتــوان اســتفاده از
ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻤﻌﻰ ﻭ ﺑﺼﺮﻯ
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شــیوههای متفــاوت بــا جریــان مســلط اطالعرســانی و ارتبــاط بــا مخاطــب را نیــز آزمایــش کــرد .شــیوههایی کــه میتوانــد از هــم دیگــر
متمایــز و متفــاوت بــوده و حتــی در صــورت موفقیــت بــه اکــران تجــاری نیــز تعمیــم یابــد .نكتــة مهــم در ايــن طــرح در پيــش گرفتــن
روش آزمــون و خطاســت كــه بــا توجــه بــه تجربههــاي بهدس ـتآمده ،بتــوان در هــر مرحلــه خطاهــاي قبلــي را تصحيــح كــرد.
بــرای اجرایــی شــدن طــرح حاضــر پیشــنهاد میشــود شــخص یــا موسس ـهای مســئولیت انجــام آن را بهعهــده گرفتــه و برنامههــای
ســه یــا شــش ماهــه را تدویــن کــرده و بــرای اجــرا بــه تصویــب هیئــت امنایــی کــه منتخــب مجمــع عمومــی (تامینکننــده هزینههــای
راهبــری طــرح) اســت برســاند .موفقیــت ایــن طــرح در گــرو توافــق عادالنــه بــا صاحبــان فیلمهــا و برنامهریــزی هوشــمندانه دور از
ریخــت و پــاش مالــی و مهمتــر از همــه مشــاركت فعــاالن ســاخت و توليــد ايــن گونــه فيلمهــا در اجــراي طــرح خواهــد بــود.
یکــی از مهمتریــن دغدغههــای صاحبــان فیلمهــا در خــودداری از اکــران در زنجیــره تجــاری ،بیشــتر بــودن مجمــوع هزینههــای
اکــران از مجمــوع درآمــد آن اســت .پیشــنهاد میشــود در نخســتین قدمهــا هزینههــای آمادهســازی کپیهــا (مخصوصــا آنهایــی کــه
بایــد از  ۳۵میلیمتــری بــه دیجیتالــی تبدیــل شــوند) بهعــاوه هزینههــای تبلیغــات و اطالعرســانی فیلــم (در صورتیکــه بــه شــکل و بــا
کیفیــت مــورد نظــر موسســه مجــری اجــرا شــود) ،بــا ســقف یکســان بــرای همــه فیلمهــا در هــر دوره ،تقبــل شــود .تخصیــص کل درآمــد
فــروش بلیــت بــه صاحبــان فیلمهــا و تقبــل ســهم صاحبــان ســالن توســط موسســه مجــری نیــز امتیــاز دیگــری اســت کــه میتــوان بــه
ایــن دســته از فیلمهــا داد کــه چــون مبلــغ آن بســتگی بــه فــروش دارد ،تشــویق موثــری خواهــد بــود.
بــرای ادامــه نمایــش فیلمهــا در ســالنهایی کــه ضریــب اشــغال صندلــی توســط آنهــا کمتــر از میــزان مــورد انتظــار ســالنهای
نمایــش باشــد نیــز بایســتی تصمیــم مقتضــی بــا کاهــش تدریجــی ســئانسها گرفتــه شــود.
تضمین کف فروش برای سالنهای در اختیار این طرح نیز از مواردی است که احتماال بایستی بهترتیبی به اجرا درآید.
هزینهها:
هزینههای اجرای این طرح شامل موارد زیر خواهد بود:
ـ هزینههای جاری (اجاره دفتر کار ،دستمزد پرسنل اداری و مدیریت و جاری اداری)
ـ هزینه آمادهسازی کپیها ،دوبله ،زیرنویس ،تبلیغات و اطالعرسانی ،برگزاری جلسات نقد و بررسی و رگالم
ـ هزینههای سهم صاحبان سالن ناشی از فروش بلیت
ـ هزینههای احتمالی اجاره سالن(های) نمایش برای تضمین کف فروش
مدیــر ایــن طــرح در ابتــدا بــا در اختیــار گرفتــن بودجــه پیشبینــی شــده بــرای اجــرا و انتخــاب عوامــل اجرایــی ،برنامــه فصــل اول
(ســه ماهــه یــا شــش ماهــه) را بــه هیئــت امنــا ارائــه کــرده و مبــادرت بــه اجــرای آن مینمایــد.
بهجز عوامل اداری همه فعالیتها به شکل برونسپاری انجام خواهد شد.
هرساله تراز عملکرد مالی تنظیم و ارائه شده و به تصویب هیئت امنا خواهد رسید.
هرســاله نیــز بودجــه (احتمالــی) الزم بــرای اجــرای طــرح بــرآورد شــده و درصــورت کســری ،بهنحــو مقتضــی توســط مجمــع عمومــی
تامیــن خواهــد شــد.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ضمائم
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درصــورت جــذب حامــی مالــی بــرای اجــرای ایــن طــرح ،درآمدهــای حاصلــه متعلــق بــه موسســه مجــری خواهــد بــود كــه صــرف
اجــراي بهتــر طــرح خواهــد شــد و صاحبــان فیلمهــا ســهمی در آن نخواهنــد داشــت.
شرط ورود هر فیلم به این طرح ،تقاضای صاحب فیلم و موافقت مدیریت موسسه (با کسب نظر هیئت امنا) خواهد بود.
مناسـبترین ســالنها بــرای اجــرای ایــن طــرح بــه ترتیــب اولویــت ،ســالن شــماره  ۲فرهنــگ ،ســالن نمایــش خانــه هنرمنــدان ایــران،
ســالن نمایــش مــوزه ســینما ،ســالن شــهر قصــه یــا شــهر فرنــگ پردیــس آزادی و ســالن ایــوان شــمس هســتند .ســالنهای دیگــر فعــال
در تهــران ماننــد مجتمعهــای چنــد ســالنه ایــران ،پایتخــت و عصــر جدیــد نیــز بــا انجــام مذاکــرات خــاص میتواننــد وارد ایــن زنجیــره
شــوند .بازســازی و اضافــه کــردن برخــی ســالنهای کمتــر مــورد اســتفاده یــا متــروک ماننــد ســالن فرهنگســرای اندیشــه نیــز میتوانــد
مــورد توجــه قــرار گیــرد .مهمتریــن موضــوع در انتخــاب ســالن اصلــی و ســایر ســالنهای اقمــاری ایــن اســت کــه پتانســیل تبدیــل شــدن
بــه پاتوقــی فرهنگــی را داشــته باشــند.
بــرای اجرایــی شــدن طــرح حاضــر پیشــنهاد میشــود در ســال اول ده میلیــارد ریــال اختصــاص یابــد .ایــن مبلــغ بــرای انجــام کلیــه
هزینههــای اشــاره شــده در بــاال پیشبینــی شــده اســت و بــا اختصــاص ســالنها و یــا هــر امــکان دیگــر بــدون پرداخــت وجــه (ماننــد
اجــاره ســالن شــماره  ۲فرهنــگ) ،از بودجــه الزم کاســته میشــود.
موکــدا توصیــه میشــود برنامــه نمایــش ایــن گــروه از چرخــه نمایــش تجــاری تفکیــک شــده و از ســپردن تصمیمگیــری بــرای آن بــه
شــیوه مرســوم در شــورای صنفــی نمایــش اجتنــاب شــود.
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تکمله:
دو دســته فیلــم دیگــر واجــد شــرایط مشــابه بــرای نمایــش عمومــی در ســالنهای ســینما هســتند کــه در پــی بــه آنهــا اشــاره
میشــود:
۱ـ فیلمهــای ســینمایی خارجــی کــه واجــد ارزشهــای ســینمایی هســتند .بــا تاســیس بنیــاد ســینمایی فارابــی در ســال  ۱۳۶۲و
اجــرای سیاســت حمایــت از تولیــدات داخلــی ،بــر نمایــش فیلمهــای خارجــی محدودیــت جــدی اعمــال شــد .گرچــه در ســالهای اول
اجــرای ایــن سیاســت فــروش بلیــت فیلمهــای خارجــی ســهم عمــدهای را بــه خــود اختصــاص م ـیداد ،ولــی بهتدریــج ســهم فــروش
بلیــط فیلمهــای ایرانــی افزایــش یافــت و تمایــل تماشــاچیان بــرای تماشــای فیلــم در ســالنهای نمایــش بــه ســمت فیلمهــای ایرانــی
تمایــل جــدی یافــت .در حالیکــه نمایــش محــدود فیلمهــای خارجــی میتوانســت میــل مراجعــه بــه ســالنهای ســینما در تماشــاچیان
تــا حــدی حفــظ کــرده و تاثیــر همافزایــی بــا جریــان حاکــم بــر تولیــدات ســینمای ملــی داشــته باشــد ،توجــه بــه نمایــش ایــن دســته از
فیلمهــا در ســیل نمایــش خانگــی فیلمهــای تجــاری (بــه شــکل رســمی و قانونــی و حتــی غیرقانونــی) و هجــوم ایســتگاههای تلویزیونــی
ماهــوارهای بــه فراموشــی ســپرده شــد.
هرچنــد ،امــروزه حتــی نمایــش فیلمهــای بــزرگ هالیــوود در ســالنهای ســینمای تهــران بــا وضعیــت فعلــی ،توجهــی را برنمیانگیــزد
بــا ايــن حــال در صورتــي كــه طــرح نمايــش فيلمهــاي ايرانــي مــورد بحــث بــه موفقيتــي رســيد ،در مراحــل بعــدي ،مؤسســة مجــري
طــرح ميتوانــد در زمينــة نمايــش فيلمهــاي خارجــي مناســب نيــز طرحــي ارائــه دهــد و اجــراي آن را بــه عهــده بگيــرد.
ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻤﻌﻰ ﻭ ﺑﺼﺮﻯ
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۲ـ فیلمهــای ایرانــی یــا خارجــی کــه ممکــن اســت بــه دالیلــی در دورهای خــاص مــورد توجــه قــرار بگیرنــد .ماننــد نمایــش
فیلمهــای دفــاع مقــدس در ســالگردی خــاص ،مــروری بــر آثــار یــک فیلمســاز ایرانــی یــا خارجــی بــه دلیلــی خــاص و نمایــش فیلــم یــا
مجموعــه فیلــم فیلمســازانی کــه بــه مناســبتهای مهــم داخلــی یــا بینالمللــی مــورد توجــه قــرار میگیرنــد.
نمایــش فیلمهــای بــزرگ و تاثیرگــذار تاریــخ ســینما را هــم میتــوان بــه ماموریــت ایــن مجموعــه اضافــه کــرد؛ هرچنــد کــه ایــن
مهــم معمــوال بهعهــده تشــکلهایی موســوم بــه ســینماتک و انــواع کانــون فیلــم در ســایر کشــورها اســت و در اشــکال مختلــف در کشــور
مــا هــم اجــرا میشــده اســت.
پیشــنهاد میشــود ظرفیتــی نیــز بــرای نمایــش عمومــی ایــن دســته از فیلمهــا بــا مدیریتــی جداگانــه اختصــاص یابــد .ایــن ظرفیــت
را میتــوان بهتدریــج و بــا کاهــش فشــار فیلمهــای ایرانــی در همیــن گــروه بهوجــود آورد و یــا ســالنهای جداگانــه بــه آن اختصــاص
داد .و همــة اينهــا البتــه در گــرو موفقيــت مؤسســه در اجــراي مأموريــت و اجــراي درســت هــدف اصلــي ايــن طــرح اســت.
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