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امــر هنــری و کار فرهنگــی در ایــن زمانــه بــا شــناخت و دانشــی گــره خوردهاســت کــه  ،شــبکهها و رســانههای
انحصــاری را بــه رویکردهــای جامعــه مدارانــه و منعطــف ســوق میدهد.
بایســتههای هویتــی در فراینــد جهانــی شــدن ،دغدغــه مهمــی در تعالــی و تــداوم حیــات فرهنــگ و تمــدن
ایرانــی اســامی بــه شــمار مــیرود کــه بــا فهــم فرصتهــا و تهدیدهــا در عرصههــای فرهنــگ ،اقتصــاد،
سیاســت و امنیــت و همچنیــن اقــدام مناســب در قالــب مدیریــت انقالبــی ،مــورد تأکیــد رهبــر معظــم انقــاب،
در حــوزه ارتباطــات فرهنگــی بــا جهــان ،برپایــه عــزت ملــی و رعایــت حکمــت اقتــدار آفریــن عملیاتــی خواهــد
شــد .عــاوه بــر ایــن ،در عصــر مفهومــی ،هنرهــا و هنرمنــدان نقــش بزرگــی در حــوزه اقتصــاد ایفــا خواهنــد
کــرد ،چــرا کــه حــس و تمایــل فرهنگــی انســان امــروزی بیــش از همــه دورانهــا بــا امــر معنــادار ،اصیل ،ســالم،
طبیعــی و هدفمنــد پیونــد دارد و از ایــن رو عرصههــای اجتماعــی از رهگــذر هنــر بــه بــاروری و بازدهــی دســت
خواهنــد یافــت.
در جامعــه شــبکه ای و اقتــدار رســانهها در جهــان ارتباطــات کــه مــدام معنــا و داســتان زندگــی در فضــای
مجــازی بــاز تولیــد و بازنمایــی میشــود و ذائقــه خاصــی از بــازی وارگــی ،داســتان ســازی و مشــغولیت را پدیــد
مــیآورد و مــرز واقعیــت را در مینــوردد ،انســانی بــا اطالعــات و انتظــارات بــاال پیــش روی سیاســتگذاران
فرهنگــی هنــر بــه ِویــژه ســینما قــرار میگیــرد .حــال در چنیــن زیســتگاه فرهنگــی ،دیگــر پیچراههــای تنــد
و یکطرفــه بــرای ســعادت و شــقاوت ملتــی جوابگــو نخواهــد بــود .هزارتــوی فرهنگــی امــروز بــا مرزبنــدی
بروکراتیــک ،قومــی یــا ایدئولوژیــک بــه حــد کافــی قابــل تولیــد نیســت ،بلکــه مرزهــای آن در صراحــت و
شــفافیت اخالقــی و معنایــی جهــان معنــا و جهــان زیســت جــاری و از درون دلهــا و جانهــای آگاه ،مســتقل
و بــا شــرافت تعریــفمــی شــود.
در چنیــن فضایــی بــا مخاطبــان خــاص کــه چــه بســا بــه فیلمنامههــا و داســتانها زودتــر از ســینماگران
دسترســی دارنــد و میــل فرهنگــی عمیقــی را جســتجو میکننــد؛ محتــوا ،ابــزار ،دانــش ،بینــش و توانــش ویــژه-
ای را طلــب میکننــد کــه از معانــی گذشــته و موجــود ،ارزشــی بــه قــدر و فهــم امــروزی بســازند تــا خــود را
بــرای زندگــی فــردا آمــاده کننــد.
پاســخ بــه نیازهــا ،تقاضاهــا و انتظارهــا در حــوزه ســینما بــا سیاس ـتگذاریهایی پیونــد دارد کــه در منابــع و
اســناد بــاال دســتی دینــی ،قانونــی و عرفــی بــه آنهــا تأکیــد شــده اســت .اگــر دوره اول سیاســتهای ســینمایی
در ســازمان ســینمایی را « دوره اعتمــاد آفرینــی» بنامیــم ،شایســته اســت کــه دوره جدیــد « کارآفرینــی
ســینماگران » نامیــده شــود ،تــا بــر اســاس اولویتهــا و نیازهــا ،مــوج آفرینــی گســتردهای در تنــوع و تولیــد
کیفــی انــواع فیلــم بــا بهرهگیــری از همــه منابــع انســانی ،فرهنگــی و مــادی بــا اســتفاده از علــوم و فنــون جدیــد
فیلــم نامههــای غنــی ،ســینماهای ایمــن و راحــت ،و اطــاع رســانی بــه موقــع اتفــاق بیفتــد.
ســازمان ســینمایی در دوره جدیــد کاروان ســینماگران را بــا اولویتهــای نــو کــه برگرفتــه از مســائل و

واقعیتهــای موجــود نــزد ســینماگران
کشــور اســت کمــک و یــاری خواهــد کــرد.
بــی تردیــد رســیدن بــه سیاســت و هــدف
کالنــی چــون «صیانــت ،احیــاء و تعالــی
* صیانت ،احیاء وتعالی
فرهنــگ ،تمــدن و هویــت دینــی و ملّــی » و
دســتیابی اهدافــی ماننــد « افزایش ســهم در
فرهنگ تمدن و هویت
بــازار پیــا م تصویــری جهــان» ،در گــرو
« نهضــت تولیــد محتــوا » و فعــال کــردن
دینی و ملی
ظرفیتهــای درونــی و داخلــی ســینمای
کشــور امــکان پذیــر خواهــد شــد .نهضتــی
*افزایش سهم در بازار
کــه بــا تولیــد محتــوای قــوی در اشــکال و
پیام تصویری جهان
ســطوح متنــوع ،ســازماندهی حرفــهای و
تخصصــی فعــاالن حــوزه فیلــم و ســینما،
بهــره گیــری از دانــش و ابزارهــای نویــن
ی ســازی
تولیــد و توزیــع و نمایــش ،کیفــ 
آمــوزش و پژوهــش ،بســتر ســازی بــرای
ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی ،تســهیل فرایندهــای نظارتــی و حمایتــی ،حضــور فعاالنــه در عرصههــای
منطقــه ای و جهانــی ،شــکوفا شــدن خالقیــت جوانــان مســتعد ایــن حــوزه ،بهرهگیــری از تــوان بخــش خصوصی
و گســتراندن قانــون مــداری مبتنــی بــر عدالــت همــراه خواهــد بــود.
شــرایط ســالهای اخیــر بــازار تولیــد و مصــرف آثــار بــه ســرعت بــه ســمت غلبــه روایتگــری تصویــری و انتقــال
بیــان از طریــق تصویــر پیــش مـیرود و ایــن درحالــی اســت کــه در کشــور بهــره بــرداری فرهنگــی ،هنــری و
رســانه ای مناســبی از منابــع موجــود نمــی شــود بــه نحــوی کــه :
الــف ) ســهم کشــورمان در تولیــد و مصــرف انبــوه اطالعــات و پیــام تصویــری کــه در فضــای ســایبری جریــان
دارد ،بســیار ناچیــز اســت .بــه ایــن دلیــل کــه عمومــا فعالیــت و تولیــد در کشــورمان ،محــدود بــه مصــرف بــازار
کوچــک داخلــی اســت در حالــی کــه در شــرایط کنونــی مخاطــب پیــام بــه طــور عــام و پیــام تصویــری بــه
طــور خــاص هیــچ محدودیــت جغرافیایــی و حتــی زبانــی نــدارد و اساسـاً یکــی از دالیــل برتــری روایــت گــری
تصویــری ،عملکــرد فــرا زبانــی آن اســت.
ب ) حتــی در تولیــد انبــوه آثــار تصویــری کــه در حــد اســتانداردهای بیــن المللــی خلــق و ســاخته شــود ،امــا
بــا فرهنــگ و ارزشهــای تمدنــی ،دینــی و هویتــی خودمــان پیونــد نداشــته باشــد ،تمایــز اصلــی مــا بــا بقیــه
جهــان رقــم نمــی خــورد و ایــن مســاله موجــب مــی شــود تــا بازهــم دیــده نشــویم و ســهم ناچیــزی در بــازار
بیــان تصویــری داشــته باشــیم.
هــدف کالن ســازمان امــور ســینمایی و ســمعی
و بصــری مبتنــی اســت بــر:
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برای نیل به این مقصد و تحقق اهداف
اقدامات اصلی زیر صورت خواهد گرفت:
 -1حمایت از تشکیل هستههای تولید و تقویت متن و ایده و غنی سازی محتوا (این هستههای
تخصصی متناسب با ژانرهای مختلف سینمایی تشکیل خواهد شد )
-2تجدید سازماندهی نظام حرفه ای سینما در سه سطح :
سطح نخست :نیروهای خالق و صاحب ذوق سینما با عنوان پیشروان اصلی و پدید آورندگان
فاخرترین مضامین؛ بضاعت و توان فعلی سینمای ایران ،این سطح از کار را به حدود  15درصد از
آثار در سال محدود خواهد کرد که البته رقم قابل قبول با قدرت تأثیر گذاری باال بر سایر آثار است
سطح دوم :نیروها و هنرمندان مولف؛ در سطح دوم ،که تا حدود  40هنرمند مولف را مد نظر قرار
خواهد داد
فعالیت این دسته بر اساس انتقال آگاهی به فیلمسازان از مسائل خاص و اولویتهای جامعه در
عرصههای مختلف آسیبهای اجتماعی ،توفیقات علمی و صنعتی ،امنیت و سایر مسائل کلیدی و
در درجه اول در بازدید از مراکز مرتبط و نشست با صاحبنظران عرصههای مذکور و با در اختیار
گذاشتن جزوات اطالعات و در نهایت همراه ساختن کارشناس مطلع و با صالحیت به عنوان مشاور
از ابتدای ایده پردازی تا آماده شدن اثر ،راهکار نیل به اهداف پیش بینی شده برای این سطح است.
سطح سوم :سایر نیروها و هنرمندان سینما که نیازمند حمایت برای سوق یافتن به سطوح
باالتر هستند .در سطح سوم تالش خواهد شد تا با استمرار تعامل با فیلمسازان در این سطح در
عین اعمال حدود و منویات مورد نظر با استفاده از موقعیتهای مختلف ،آنها را به سطح دوم از
فیلمسازان سوق دهیم.
 -3انتقال و دستیابی به فناوری های روز دنیا برای به تصویر کشیدن معانی مورد نظر
-4آموزش کارگاهی و مستمر برای ارتقای دانش و مهارت سینما گران و تکنیسینهای این حوزه
در حد استانداردهای روز دنیا
-5ایجاد بازارهای جدید داخلی و بین المللی به منظور اقتصادی کردن تولید محتوای فرهنگی و
هنری
-6بازتعریف شرایط ورود نیروهای جدید
-7تجمیع ساختارمند توانهای پراکنده فیلمسازی
-8تفویض اختیار کامل در حوزه تصدی گری به دست اندرکاران توانمند سینما
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-9تعیین اصول و ضوابط انجام تصدیهای واگذار شده و نظارت بر حسن اجرای آن
 -10زمینه سازی و ایجاد فرصتهای عادالنه برای مشارکت و حضور فعال سینماگران سراسر
کشور در تولید آثار فرهنگی بر مبنای الگوی ذکر شده ،منظومه ساختار سازمان سینمایی ،بنیاد،
موسسات و انجمنهای وابسته به آن برای نیل به هدفی واحد و مشترک ،به صورت منظومه ای
منسجم و یکپارچه و دارای عملکرد سیستمی ،بازتعریف خواهد شد.
محمد مهدی حیدریان
معاون وزیر و رئیس سازمان
امور سینمایی ،سمعی و بصری
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مـــقدمــــه
« جامعیت پدیده سینما » را شاید بتوان مهمترین عامل فراگیری و تأثیر گذاری آن در بین
اقشار گوناگون مخاطبان در جوامع وکشورهای دنیا دانست  .سینما نه فقط ترکیب دیگر هنرها
و فنون خالقه  ،بلکه آمیخته ای از فرهنگ و هنر  ،علم و تکنولوژی  ،و صنعت و اقتصاد است .
از سوی دیگر «جامعیت سینما»  :ناظر بر عملکردهای گوناگون آن در ابعاد آگاه سازی و انگیزه
بخشی  ،تعلیمات اجتماعی و تقویت جامعه پذیری  ،و برگیرنده توجه به نیاز مخاطبین به
سرگرمی و تفریح است  .از همین روست که امروز «پدیده جامع و نافذ سینما» تقریبا به یک
اندازه مورد توجه اهل فرهنگ و هنر  ،اهل سیاست و اهل اقتصاد  ،و محبوب توده مردم و
خواص قرار دارد .
« جامعیت سینما » تحت تأثیر روندهای اجتماعی  ،نوآوری ها و امکانات ارتباطی  ،و تحوالت
تکنولوژیک جدید ،قابلیت های تازه ای نیز پیدا کرده است و آن گسترش  ،تعدد و تنوع ابزارها
و کانال های دسترسی به فیلم و محتوای تصویری از سوی مردم و مخاطبان است .
بر این اساس سیاست گذاری  ،مدیریت و برنامه ریزی در حوزه فیلم و سینما به منظور پاسخ
گویی به نیازها  ،تقاضاها و انتظارات گوناگون جامعه واقشار مختلف مخاطبان ،با سیاست-
گذاری ها  ،منابع و اسناد باالدستی دینی ،قانونی و عرفی پیوند پیدا می کند .
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سازمان سینمایی در دوره جدید برآن است تا کاروان سینمای ایران را در ارتباط با اولویت-
های نو که برگرفته از واقعیت های موجود زمانه است  ،کمک و یاری نماید  ،و هدف کالنی را
دنبال کند که همانا « صیانت  ،احیاء  ،و تعالی فرهنگ  ،تمدن و هویت دینی و ملی است ».و
دستیابی به مقصدی را هدف گیری نماید که « افزایش سهم در بازار پیام تصویری» در گستره
جهان امروز است .
مقام معظم رهبری در پیام نوروزی ،عنوان سال  1396را « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال»
نامگذاری کردند .بیشک پیام پیدا و پنهان این عنوان به همه مردم و به طور خاص دولتمردان
و سیاستگذاران ،توجه به ایجاد بسترهای مناسب برای تولید محورکردن فرایندهای اقتصادی
در تداوم اشتغالزایی به منظور دستیابی به پیشرفت همه جانبه متکی بر توان و منابع داخلی و
حضور موثر در عرصه های جهانی است .از این رو ضرورت دارد تا مانند سایر بخشهای کشور،
سیاستها و برنامههای سینمایی در مسیر حرکت به چنین رهنمونی ،طراحی و اجرا شود.
سینمای ایران که امروزه یکی از عوامل تاثیرگذار در عرصههای داخلی و خارجی به شمار
میرود ،دربردارنده ظرفیتهای ناشناخته بسیاری در حوزههای اقتصادی و فرهنگی به
خصوص در عصر «تنازع محتواها» و « غلبه روایت گری تصویری » است که نیازمند توجه و
تمرکز سیاستگذاران و برنامهریزان این حوزههاست.
فرصت ایجاد شده توسط مقام معظم رهبری در سال جدید ،عرصه سینما را به این سمت

سوق میدهد که اثری شایسته از خود به جای گذارد و قابلیت و ظرفیتهای نهفته خود را به
درستی شناسایی ،معرفی و به کار آورد ،تا بتواند با اتکا به تولیدات حرفهای ،رقابتی و متمایز در
بازار پیام تصویری جهان نقشآفرینی کند.
سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری ،به عنوان متولی اصلی این بخش از نظام سیاستگذاری
و برنامهریزی ،در نظر دارد با تکیه بر مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی و تاریخی خود ،و نیز اصول
اخالقی و ارزشهای اسالمی ،ملی و انقالبی ،و با تأکید بر مردمساالری دینی ،عدالت اجتماعی،
آزادیهای مشروع ،حفظ کرامت و حقوق انسانها و با اتکاء بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه
اجتماعی در تولید ملی ،حرکت عملی خود را بر هدف « صیانت ،احیاء و تعالی فرهنگ ،تمدن
و هویت دینی و ملّی » و « افزایش سهم در بازار پیام تصویری » بنا نهد.

برنامه کالن سازمان سینمایی بر چند محور اصلی زیر مبتنی
و استوار خواهد بود :
هویت ایرانی اسالمی

نهضت تولید محتوا

نقش آفرینی در بازار پیام تصویری جهان

فعال سازی ظرفیت های نهفته سینما

توانمند سازی و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی

استقرار حیات طبیعی صنعت سینمای ایران و صیانت از آن
برقراری اقتصاد پویا و اشتغال پایدار
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متن حاضر به عنوان سند راهنما منطبق با اسناد فرادستي
مربوط و همچنين مقتضيات ملي ،منطقه اي و جهاني
بر پايه اصول و تعاریف زير تهيه و تنظيم شده است:
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هدف كالن:

توانمند سازي و بهره گيري از همه ظرفیتهای سینمای ایران براي رسيدن
به وضعيت مطلوب فرهنگي با هدف «صيانت  ،احياء و تعالي فرهنگ،تمدن و
هويت ديني و ملي ».

هدف اصلي:

اتكا به توليد حرفه اي و قوي براي تسلط بر بازار داخلي و نفوذ در بازار جهاني
با هدف افزايش سهم در بازار پيام تصويري جهان.

راهبرد :

مناسبترين راه و مسير بر پايه ارزيابي فرصتها و تهديدها،قوتها و ضعفها
براي نيل به اهداف كالن و اصلي به كار گرفته مي شود.

سياست :

راه و روش های متناسب با هر راهبرد كه با اجراي آن زمينههاي الزم براي
تحقق اهداف فراهم مي شود.

ويژگيها :

بيانگر اصول،ارزش ها و صفات هر يك از سياستهاي اتخاذ شده كه در بردارنده
ابعاد ماهوي هر يك از آن هاست.

رويكردها :

الگوها و مدلهاي اجرايي پيش روي سياست ها كه نحوه اجراي آنها سياست
را نشان مي دهد.

اقدامات :

طرحها و پروژههاي داراي اولويت كه براي تحقق اهداف طراحي و تعيين مي-
شود و معموال در چارچوب برنامههاي كوتاه مدت و ميان مدت پيگيري و
اجرايي مي شوند و در برگیرنده يك يا چند ويژگي و رويكرد از سياست مرتبط
است.

جهت گیریهای
محتوایی:

مهمترین اولویتهای محتوایی مورد حمایت در تولید و عرضه آثار سینمایی و
سمعی و بصری به شمار میآیند.

افق زمانی:

برنامه جامع سازمان امور سینمایی و سمعی بصری با چشم انداز ده ساله ،برای
دو مقطع برنامه ششم توسعه و برنامه هفتم توسعه تدوین شده است.
در راستای هر مقطع از برنامه توسعه ،برنامه عملیاتی پنج ساله با برشهای یک
ساله تنظیم و ارائه خواهد شد.

برنامه جامع
سینمایی
در یک نگاه :
هدف کالن:

صیانت ،احیاء و تعالی فرهنگ ،تمدن و هویت دینی و ملی

هدف اصلی:

افزایش سهم در بازار پیام تصویری جهان
راهبردها:
تقویت و گسترش تولید آثار حرفهای و استاندارد.
تقویت و توسعه بازار داخلی سینمای ایران
(اکران ،نمایش خانگی ،تلویزیونی VOD ،و بازارهای مکمل)
تقویت و توسعه بازار بینالمللی سینمای ایران
(اکران ،نمایش خانگی ،تلویزیونی VOD ،و بازارهای مکمل)
بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی برای عرضه خدمات
و آثار سینمایی و تصویری کشور
معرفی ،ترویج و برجستهسازی آثار سینمای سمعی و بصری.
حفظ کرامت و پاسداشت شأن و منزلت اجتماعی سینماگران.
بهرهگیری از امکانات ملی برای حفاظت و غنیسازی اسناد ،مدارک
و میراث سینمایی کشور
توسعه دانش سینمایی
توسعه عادالنه زیرساختهای سینمایی در کشور.
سیاستها:
حمایت از اجرای برنامه نهضت تولید محتوا (فیلم سینمایی ،فیلم مستند ،فیلم کوتاه،
فیلم انیمیشن ،محتوای دیجیتال  ،سریال و)...
حمایت از عرضه حرفهای آثار سینمایی و سمعی و بصری.
حمایت از گسترش ارتباطات ،مبادالت و عرضه جهانی آثار سینمایی و سمعی و بصری.
حمایت از عرضه حرفهای خدمات و آثار سینمایی و تصویری کشور در فضای مجازی.
حمایت از ارتقای کیفی و تقویت رویدادها و جشنوارههای سینمایی و سمعی و بصری اصلی.
حمایت از ارتقای منزلت اجتماعی و توانمندسازی تشکلها و صنوف سینمایی.
حمایت از حفظ ،توسعه و معرفی اسناد ،مدارک و میراث سینمایی و سمعی و بصری کشور.
حمایت از آموزش و پژوهش اثربخش در اندیشه ،رفتار ،منابع ،ساختار سینما و سینماگران
حمایت از بهبود و توسعه فضای نمایش سینمایی.
حمایت از ارتقای خدمات پشتیبانی فنی و توسعه فناوریهای سینمایی و سمعی و
بصری (تولید ،پس از تولید ،عرضه و نمایش)
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برنـــــامه جا
ســــــازمــــ
امــور ســینم
و ســمعئ بص

جهت گیریهاي محتوایی:
تقويت باورهای دینی و روحيه معنوی مردم و رشد فضيلتها ،امید ،عزت ،عظمت ونجابت.
اشاعه ارزشهاي ديني و ملي همچون راست گويي ،نوع دوستي ،مسئوليت پذيري،
قانونگرايي ،نظم اجتماعي ،همياري و ترويج فرهنگ ایثار ،فداکاری ،جوانمردی،روحیه
انقالبی ،شهامت ،حقطلبی ،شجاعت ،شهادت طلبي و دفاع از مظلومان جهان.
ايجاد توجه به ارزش های اجتماعی و فرهنگي كشور نظير انضباط ،اعتماد به نفس ملي،
انسجام ملي ،قانونپذيري ،تقويت تدين و دين باوري ،بندگی و فروتنی خدامحورانه و عشق و
دلبستگی به رسول گرامی اسالم (ص) و ائمه اطهار (ع).
توجه به انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبری.
توجه به دستاوردهاي فرهنگي و محتوايي انقالب اسالمي و دفاع مقدس.
تقويت غیرت ملی و روحيه دشمن ستيزي و هوشياري در مقابل تهديدها.
ترويج سبك زندگي ايراني اسالمي و اشاعه و تقويت فرهنگ كار و خدمت ،ازدواج ،خانواده،
لباس ،مصرف و رفتار اجتماعی.
تحكيم نهاد خانواده و تقویت روابط خانوادگي و بين نسلي.
توجه به نقش اصيل زن در خانواده و اجتماع.
توجه ويژه به كودكان ،نوجوانان ،جوانان و نيازهاي فرهنگي آنان.
تقويت حس وطن دوستي و همبستگي و وحدت ملي.
تقويت احساس مسئوليت فردي و اجتماعي.
توجه به آسيبهاي اجتماعي.
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توجه به توليد علم  ،دانش و تفکر انتقادی.
توجه و حمايت از محصوالت وتوليدات داخلي.
توجه به پيشرفتهاي كشور و معرفي افتخارآميز نخبگان.

برنـــــامه جامــع
ســــــازمـــــان
امــور ســینمایی
و ســمعئ بصری

توجه به تاريخ ،فرهنگ و تمدن ايراني اسالمي.
بازشناسي مشاهير و مفاخر ديني ،فرهنگي ،هنري و علمي.

تولید آثار سینمایی و تصویری
هدف کالن:

صیانت ،احیاء و تعالی فرهنگ ،تمدن و هویت دینی و ملّی

هدف اصلی:

افزایش سهم در بازار پیام تصویری جهان

راهبرد :
سياست :

تقویت و گسترش تولید آثار حرفهای و استاندارد
حمایت از اجرای برنامه نهضت تولید محتوا ( فیلم سینمایی ،فیلم مستند،
فیلم کوتاه ،فیلم انیمیشن،محتوای دیجیتال ،سریال و )...

ویـــژکیهــا
آثار خالقانه ،هویت بخش ،فرهنگ محور ،اخالق مدار ،تعالی بخش ،الهام بخش ،مردمی ،جهت دهنده ،خردگرا،
خانواده محور ،تنوع بخشی و تکثرگرایی در مضامین و محتوا ،ژانرگرایی ،پیوند با فرهنگ ملّی  /نواحی  /اقوام،
پیوسته با ادبیات مکتوب ،امیدبخش و نشاط آفرین ،قصهگو و قهرمان محور ،مخاطب محور ،ارتقا بخش سالیق
ی گری  ،جوانگرایی ،نوگرا ،عملکرد فرا زبانی ،تمدن ساز ،پویا ،بدعت ستیز ،خرافه
و فرهنگ بصری ،حرفه ا 
زدا ،عدالت خواه ،ضد استکبار ،معرفت افزا ،بصیرت بخش .

رویــکردهــا
فیلمسازی حرفهای و استاندارد ،تهیهکننده محوري ،تقویت و تعمیق محتوا ،تقویت و توانمند سازی نیروهای
خالق و صاحب ذوق ،تأمینکننده نیازهای تصویری داخلی و جهانی ،حمايت هدفمند و كارا ،توانمدسازي
بخش خصوصي ،مقوم حیات طبیعی سینما ،اشتغال پایدار ،ايجاد فرصت عادالنه توليد فيلم در سراسر كشور،
ف سازی حمایت ها ،جذب سرمایه ،پرهیز از تصدیگری.
اقتصاد پویا ،آیندهنگر ،شفا 

اقــــدامــات
حمایت از تشكيل شرکت های قدرتمند تهيه و توليد ،تولید در ژانرهای مختلف ،غنی سازی و ایجاد تنوع در
محتوا و ساختار فیلمنامه ،ارتباط هنرمندان با انديشمندان حوزه و دانشگاه ،ايجاد مؤسسات تخصصی براي
طراحی و تولید مضمون و محتوای سينمایی،ارتقاي سطح دانش تهيه كنندگان حرفهاي ،توليد مشترك با
ديگر كشورها ،ایجاد بانك ايده و فيلمنامه ،ارتباط هدفمند با صنوف كارگردانان /تهيه كنندگان  /فيلمنامه
نويسان  /فيلمسازان كوتاه /مستند سازان /و انيميشن سازان ،تقویت نقش و کارآمدی شورای پروانه ساخت،
صيانت از حقوق پديد آورندگان آثار سينمايي ،تغيير نظام حمايت از توليد ،ارتباط فیلم سازان با وقایع و
ی ها.
موضوعات مهم کشور ،ارتباط سازنده و مستمر با فیلم اول 
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تسلط بر بازار
و عرضه داخلی آثار سینمایی و تصویری
هدف کالن:

صیانت  ،احیاء و تعالی فرهنگ  ،تمدن و هویت دینی و ملّی

هدف اصلی:

افزایش سهم در بازار پیام تصویری جهان

راهبرد :
سياست :

تقویت و توسعه بازار داخلی سینمای ایران
( اکران  ،نمايش خانگي ،تلويزيوني VOD،و بازارهاي مكمل).
حمايت از عرضه حرفهاي آثار سينمايي و سمعي و بصري.

ویـــژکیهــا
توزيعگسترده و عرضه فراگیر آثار ،پخش حرفه اي ،اكران همزمان ،ایجاد تنوع در سبد بازار ،عرضه استاندارد
و با کیفیت ،دسترسی آسان ،قیمت مناسب ،مشتری مداری.

رویــکردهــا
تسلط بر بازار داخلی ،انتظام بخشی بازار ،شفافسازي عرضه و تقاضا در بازار ،افزايش سهم آثار سينمايي در
سبد خانوار ،ساماندهي بازار فرهنگي ،توانمندسازي بخش خصوصي ،حمايت هدفمند و كارا ،تعامل فرابخشي
و بينبخشي ،تقويت ارتباط با تلويزيون ،افزايش ضريب اشغال سينماها ،تقويت رقابتپذيري ،عدالت محوري،
اقتصاد پویا ،اشتغال پايدار ،آينده نگري.
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برنـــــامه جامــع
ســــــازمـــــان
امــور ســینمایی
و ســمعئ بصری

اقــــدامــات
ايجاد شرکت های قدرتمند توزيع و پخش ،تشدید مبارزه با قاچاق و عرضه غيرمجاز ،بازنگري و روانسازي مقررات،
صيانت از سرمايهگذاري بخش خصوصي ،صيانت از حقوق مادي مالكان آثار ،صيانت از پروانه نمايش ،ردهبندي
محتوايي عرضه آثار در شبكه نمايش خانگي ،تشکیل صنوف توانمند و مسئولیت پذیر ،بهرهگیری از تبلیغات و
بازاریابی نوین ،تعيين شرايط تأمين و عرضه فيلم خارجي در كشور ،رفتارشناسي مخاطبان سينماي ايران ،رصد
تحوالت بازار ،انتشار مجموعههاي نفيس سينمايي ،ايجاد فروشگاههاي عرضه محصوالت سينمايي و تصویری
نمونه ،تقويت و توسعه فعاليت سامانه نمايش درخواستي ،ايجاد بازار هاي جديد ،ساماندهي و اصالح شبكه-هاي
توزيع داخلي ،تقويت بازارهاي مكمل (هتلها و مسافرخانهها  /تلويزيوني /ريلي /جادهاي /هوايي /دريايي و  ،)...بهبود
و گسترش زنجیره توزیع و فروش ،ايجاد تمركز در نحوه تعامل با شبكههاي ماهوارهاي .

عرضه خارجی
نفوذ در بازار بین المللی آثار سینمایی و تصویری
هدف کالن:

صیانت ،احیاء و تعالی فرهنگ ،تمدن و هویت دینی و ملّی

هدف اصلی:

افزایش سهم در بازار پیام تصویری جهان

راهبرد :
سياست :

تقويت و توسعه بازار بين المللي سينماي ايران
( اكران ،نمايش خانگي ،تلويزيوني VOD ،و بازارهاي مكمل)
حمايت از گسترش ارتباطات ،مبادالت و عرضه جهاني آثار سينمايي ،سمعي و بصري

ویـــژکیهــا
معرفي فرهنگ ايراني اسالمي در فضاي جهاني ،تعامل واقع گرايانه با فرهنگ جهاني ،اتكا به فرهنگ ،تمدن و هويت
ايراني و اسالمي ،دسترسی آسان ،قیمت مناسب ،مشتری مداری ،پخش و عرضه حرفه ای ،عرضه منطقه ای و جهاني،
پذیرش اشتراکات فرهنگی ،تحمل تفاوت های فرهنگی ،بهرهگیری از سینما گران خالق و با ذوق ،آيندهنگري.

رویــکردهــا
جستجوی اقتدار و مرجعيت در منطقه ،گسترش مبادالت و تعامالت با كشورهاي هدف ،عضويت و تعامل موثر با
مجامع سينمايي معتبر ،ارتباط با برگزيدگان سينماي جهان ،آشنايي با روند ها و تحوالت جهاني سينما ،حضور
موثر در جشنوارههاي معتبر ،کسب دانش و تجربه و شناخت مناسبات حرفهای سینما در عرصه های بین المللی،
شناسايي واسطه ها و رقبا ،حضور در شبكههاي بين المللي پخش و ایجاد رابطه و تعامل با آنها ،توانمندسازي
بخش خصوصي ،تقويت رقابت پذيري ،تضمين و توسعه بازار صادراتي ،بازار سازی متنوع و نفوذ در بازارهاي
بينالمللي ،توسعه تولید و همكاريهاي مشترك ،حضور فرهنگي و تجاري موثر /گسترده /فراگير /پايدار ،عرضه
بينالمللي ضابطهمند ،اقتصاد پويا ،اشتغال پايدار ،جذب سرمايه ،حمایت هدفمند و کارا.

اقــــدامــات
ايجاد شرکتهای قدرتمند توزیع و پخش بین المللی ،اکران و عرضه آثار سینمایی در دیگر کشورها ،ایجاد شعبه
در بازارهاي كشورهاي هدف ،تشكيل كنسرسيوم و توسعه بازار بينالمللي ،بهرهگيري از شیوه های نوین تبليغات
و بازاريابي ،رصد تحوالت بازار جهاني ،صيانت از حقوق مادي و معنوی خالقان و مالكان آثار ،توسعه صادرات فيلم،
عضويت در تشكلهاي صادراتي ،توسعه صادرات خدمات سينمايي ،اعطاي جايزه به عرضهكنندگان برتر بينالمللي،
پيگيري توليد مشترك فيلم با ديگر كشورها ،طبقه بندي ويژگيهاي كشورهاي هدف ،شناخت و طبقه بندي مخاطب
خارجي در حوزه سينما و محتوای تصویری ،استفاده از ظرفيت ايرانيان خارج از كشور و مراكز ايران شناسي.
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برنـــــامه جامــع
ســــــازمـــــان
امــور ســینمایی
و ســمعئ بصری

صنعت تصویر
در فضای مجازی
هدف کالن:

صیانت  ،احیاء و تعالی فرهنگ  ،تمدن و هویت دینی و ملّی

هدف اصلی:

افزایش سهم در بازار پیام تصویری جهان

راهبرد :
سياست :

بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی برای عرضه خدمات
و آثار سینمایی و تصویری کشور
حمایت از عرضه حرفه ای خدمات و آثار سینمایی و تصویری کشور
در فضای مجازی

ویـــژکیهــا
مخاطبین وسیع ،محتوای متنوع و جذاب ،گستردگی بازار ،تسهیل عرضه و تقاضا ،فراگیری ،مشتری مداری،
دسترسی آسان ،قیمت مناسب ،رقابتی ،استاندارد و حرفه ای ،پویایی و آینده نگری.

رویــکردهــا
توسعه عدالت فرهنگی ،حضور مؤثر و هدفمند در تعامالت بین المللی ،توسعه دولت الکترونیک در سینما،
استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطالعات ،تبدیل ایران به مرکز مبادالت سینمایی منطقه ،گسترش حضوردر
بازارهای بین المللی ،حفظ فرهنگ و هویت ایرانی  -اسالمی و ارزشهای اخالقی ،توسعه و ترویج فرهنگ ،
مفاهیم و هویت ایرانی ،تکیه بر فناوری بومی و توانمندی های تخصصی داخلی ،دسترسی به مخاطبین وسیع،
انتقال مفاهیم مفید ،توجه به اشتراکات فرهنگی ،توانمند سازی بخش خصوصی ،بازار سازی مجازی ،عرضه
ضابطه مند ،افزایش دسترسی عمومی.
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برنـــــامه جامــع
ســــــازمـــــان
امــور ســینمایی
و ســمعئ بصری

اقــــدامــات
توسعه عرضه آثار سینمایی و تصویری در فضای مجازی ،آشنایی با قواعد بین المللی ،افزایش تولید محتوا،
ارتقای سطح دانش ،ارتباط گیری با ایرانیان و مسلمانان خارج از کشور ،کمک به مبادالت فرهنگی سینمای
ایران ،حمایت از ایجاد مراکز و بازار عرضه مجازی ،تقویت و توسعه فعالیت سامانه نمایش درخواستی (،)VOD
صیانت از حقوق مادی و معنوی عرضه کنندگان آثار در فضای مجازی ،کمک به ایجاد تشکل و صنف تخصصی،
تقویت آموزش های مجازی سینما ،کمک به فرهنگ سازی ،اطالع رسانی و تبلیغات سینمای ایران ،رصد
تحوالت بازار مجازی ،توسعه فروش اینترنتی بلیت سینماها ،گسترش پایگاه های معرفی و عرضه آثار ،تهیه
سند راهبردی حضور سینمای ایران در فضای مجازی ،ایجاد سامانه آرشیوی ،توسعه پایگاه های غیرفارسی
زبان سینمای ایران ،توسعه و تقویت پایگاه های خبری و نقد سینمایی.

ارتقای کیفی
جشنوارههایسینمایی
هدف کالن:

صیانت  ،احیاء و تعالی فرهنگ ،تمدن و هویت دینی و ملّی

هدف اصلی:

افزایش سهم در بازار پیام تصویری جهان

راهبرد :
سياست :

معرفي ،ترويج و برجسته سازي آثار سينمايي و سمعي و بصري
حمايت از ارتقاي كيفي و تقويت رويدادها و جشنواره هاي سينمايي و سمعي وبصري اصلي

ویـــژکیهــا
هویت بخش ،انگیزه ساز  ،نشاط آفرین ،اجتماع محور ،جهت ده پویا  ،مردمی ،رقابتی ،موضوعی ،تنوع
بخشي  ،تخصصي و حرفهاي ،استاندارد سازي ،بازنمايي مثبت آداب ،رسوم ،زبان ،جاذبه هاي خاص اقوام
و مناطق ،جهتدهي فرهنگي ،ايجاد گرايشهاي ملي ،رشد خالقيتها ،اعتالي آفرينشهاي سينمايي،
ايجاد اقبال عمومي به سينما ،برجسته سازي آثار شاخص و ارزشمند ،مشاركت دهي دست اندركاران و
فعاالن سينما ،گسترش مباشرت مردم در سينما ،ارائه جستارها و دستاوردهاي جديد ،طرح اولويتها و
محورهاي راهبردي فرهنگي. .

رویــکردهــا
جلب مشارکت مردمی  ،زنده نگه داشتن سینما در یادها و رفتارها ،انتخاب برترینها ،نكوداشت و تشويق
نخبگان و برگزيدگان سينما ،تشويق فعاليت هاي ابتكاري و جديد ،تمركز زدايي ،توزيع عادالنه ،توازن
جغرافيايي و زماني ،توسعه مشاركت دستگاه ها و نهادهاي دولتي وغير دولتي ،تشكيل شوراي راهبردي و
سياست گذاري ،كاهش اتكاي مالي به دولت ،كاهش تصديگري وكارگزاري دولت ،استقرار نظام برنامهريزي
و ارزيابي ،پرهيز از برگزاري رويدادهاي تكراري و غير ضروري ،حمايت هدفمند و كارا.
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اقــــدامــات
توسعه مشاركت دستگاهها و نهادهاي دولتي و غيردولتي ،تشكيل شوراي راهبردي و سياستگذاري،استقرار نظام
برنامه ريزي و ارزيابي ،تحليل محتوا و بازنگري ميزان كارايي جشنواره ها ،استفاده از فناوري هاي جديد براي گسترش
سراسري جشنواره ها.

برنـــــامه جامــع
ســــــازمـــــان
امــور ســینمایی
و ســمعئ بصری

سینماگران
و فعالیتهای جمعی و صنفی
هدف کالن:

صیانت ،احیاء و تعالی فرهنگ ،تمدن و هویت دینی و ملّی

هدف اصلی:

افزایش سهم در بازار پیام تصویری جهان

راهبرد :
سياست :

حفظ كرامت و پاسداشت شان ومنزلت اجتماعي سينماگران
حمايت از ارتقاي منزلت اجتماعي و توانمندسازي تشكلها و
صنوف سينمايي

ویـــژکیهــا
کرامتبخش ،امید بخش ،امید آفرین ،پرنشاط ،خود باور ،مردمی ،مسئولیت شناس ،تربیت پذیر ،دانش طلب،
واقع بین ،بهبود كيفيت زندگي ،حل مسائل ضروری وكليدي ،انتقال معرفت ديني و ارزشهاي اسالمي ،حفظ
شئون اجتماعی ،گسترش فرهنگ تکریم ملّی از هنرمندان سینما ،قانون مدار ،آینده نگر .

رویــکردهــا
گسترش ارتباط با اندیشمدان حوزه و دانشگاه ،قدرداني از هنرمندان سينما ،انعكاس انتظارات جامعه و دين ،مطالبه
حقوق سينما از مسئوالن ،آگاهيبخشي مسئوليت و تكاليف هنرمندان سينما ،زمينهسازي براي مسئوليت پذيري
سينماگران ،ايجاد فضا براي طرح نقدهاي دلسوزانه ،توسعه فعاليتهاي صنفي ،تكريم سينماگران پيشكسوت و
معمر ،برقراري اقتصاد پويا و اشتغال پايدار ،ایجاد امنیت شغلی ،توسعه دانش سينماگران ،تقويت خانه سينما،
ّ
استقرار نظم حقوقي اعم از حقوق كار،حقوق رقابت،حقوق سازمانهاي جمعي ،حقوق صنفي ،توسعه حمايتهاي
حقوقي ،حمايت ازگردهمايي و جشن ساالنه صنوف ،مشاركت سينماگران در تصميمسازي و تصدي امور مرتبط .
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برنـــــامه جامــع
ســــــازمـــــان
امــور ســینمایی
و ســمعئ بصری

اقــــدامــات
صيانت از حقوق مادي و معنوي سينماگران ،توانمندسازي تشكلها و صنوف سينمايي ،ايجاد تشكل و صنوف
توانمند و مسئوليت پذير ،كاهش فشار مالياتي ،ايجاد زمينه براي تشكيل انديشگاه و كانونهاي تفكر ،جلب
مشاركت صنوف براي مبارزه با قاچاق و عرضه غير مجاز محصوالت سينمايي ،تعريف مشاغل سينمايي ،برقراري
نظام جامع تأمين اجتماعي و سالمت ،آشنايي و بازديد سينماگران از مراكز مهم ودستاوردهاي علمي ،فناوري،
صنعتي ،انرژي ،ايجاد فضاي گفت گو و هستههاي بحث و تفكر ،ايجاد ارتباط با مراكز علمي و دانشگاهي ،ایجاد
سامانه سرویس دهی اطالعاتی و پژوهشی به سینماگران .

اسناد
مدارک و میراث سینمایی
هدف کالن:

صیانت  ،احیاء و تعالی فرهنگ  ،تمدن و هویت دینی و ملّی

هدف اصلی:

افزایش سهم در بازار پیام تصویری جهان

راهبرد :
سياست :

بهره گيري از امكانات ملي براي حفاظت و غني سازي اسناد  ،مدارك و ميراث سينمايي كشور
حمايت از حفظ ،توسعه و معرفي اسناد ،مدارك و ميراث سينمايي و سمعي وبصري كشور

ویـــژکیهــا
هویتگرا ،اصالتخواه ،تاریخی ،عبرت آموز ،خاطرهساز ،تحولآفرین ،اتکا به میراث فرهنگی،
غنابخشی ،حفاظت فناورانه ،پویا .

رویــکردهــا
شناسايي و گردآوري آثار جديد ،حفاظت و مرمت آثار ،غني سازي گنجينه ،ثبت آثار ،ثبت
تاريخ شفاهي ،توسعه مطالعات تاريخ سينماي ايران ،تهيه نسخههاي ديجيتال و پشتیبان،
توسعه دانش ،صيانت از آثار در معرض خطر ،معرفي سينماي ايران ،برقراري همكاري هاي
علمي و تخصصي ،تبادل تاريخ سينماي ايران با كشورهاي هدف ،تشويق ثبت آثار تصويري،
تامين نيازهاي زيرساختي و نوین ،بازنگري و باز تعريف ماموريتها ،نكوداشت بزرگان سينما،
تبادل اطالعات فني و تخصصي .

اقــــدامــات
برقراري همكاري و مبادالت تخصصي با ديگر آرشيوها و موزهها ،ايجاد آرشيو تخصصي
آثارمستند ،كوتاه و انيميشن ،تعميم خريد حقوق فيلمخانهاي به آثار مستند،كوتاه ،تله فيلم،
انيميشن ،خريد آثار برتر سينماي جهان ،به روز رساني و ارتقاي بانك جامع اطالعاتي ،تهيه
نسخه ديجيتالي آثار شاخص سينمايي ،تکمیل و بهره برداری از پروژه فیلم خانه ملی ایران.
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برنـــــامه جامــع
ســــــازمـــــان
امــور ســینمایی
و ســمعئ بصری

آموزش و پژوهش سینمایی
هدف کالن:

صیانت  ،احیاء و تعالی فرهنگ  ،تمدن و هویت دینی و ملّی

هدف اصلی:

افزایش سهم در بازار پیام تصویری جهان

راهبرد :
سياست :

توسعه دانش سینمایی
حمايت از آموزش و پژوهش اثر بخش در اندیشه  ،رفتار ،
منابع و ساختار سینما و سینما گران

ویـــژکیهــا
کاربردی ،تخصصی ،نوگرا ،میان رشته ای ،معطوف به تنوع و تکثر ،فراگیر ،بهره گیری از دانش فنی  ،پایهای و
نوین ،مهارتی ،تجربی و دانش ضمنی ،علمی ،پویا .

رویــکردهــا
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توانمندسازی و مسئولیتپذیری بخشخصوصی ،تعامل فرابخشی و بین بخشی ،فرصتسازی عادالنه در
کشور ،ارتقای سطح دانش و آگاهی ،توسعه بنیانهای آموزشی و پژوهشی ،تقویت آموزشگاه های آزاد،
تقویت نظارت فنی و حرفهای ،ارتقای کیفیت آموزش ،تفویض اختیار استانی ،برقراری ارتباط سیستمی
با مراکز آموزشی سینما ،تقویت متون و محتوای آموزشی ،ایجاد رشتههای جدید ،توسعه مبادالت و
همکاری های بین المللی ،انتقال تجارب ،تألیف و ترجمه متون تخصصی ،آشنایی با تحوالت حوزه دانش
و فناوری ،تأمین منابع مطالعاتی ،حمایت هدفمند و کارا .

اقــــدامــات
تأمین نیازهای آموزشی ،تأمین نیازهای پژوهشی ،ایجاد شبکههای ارتباطی با مراکز علمی  /دانشگاهی/
و پژوهشی ،انتشار اطالعات ،آمارو گزارشهای سینمایی ،تشکیل دپارتمان و میزهای تخصصی ،تشکیل
بانک اطالعات و اسناد تخصصی ،طراحی و راه اندازی نظام جامع آماری ،انجام نظرسنجیهای تخصصی.

سالن سینما
هدف کالن:

صیانت  ،احیاء و تعالی فرهنگ  ،تمدن و هویت دینی و ملّی

هدف اصلی:

افزایش سهم در بازار پیام تصویری جهان

راهبرد :

توسعه عادالنه زیرساخت های سینمایی در کشور

سياست :

حمایت از بهبود و توسعه فضای نمایش سینمایی

ویـــژکیهــا
سینمای جذاب و مدرن ،فضای اطمینان بخش ،مفرح و ایمن ،تصویر و صدای خوب ،صندلی
خوب ،تهویه مناسب ،تنوع ظرفیت سالنها ،نوآوری و زیبایی معماری ،در دسترس بودن،
برخوردار از امکانات رفاهی و بهداشتی مناسب ،امنیت در سرمایهگذاری ،عدالتگستری .

رویــکردهــا
تمرکز بر احداث و توسعه سینماهای چند سالنه در مراکز استان ها و کالن شهرها ،احداث سینما
در مجموعههای تجاری ،الگوسازی سینماهای جدید ،توسعه پردیسهای سینمایی ،تبدیل سالن
مجتمعهای فرهنگی و هنری به سالن سینما ،بازسازی و نوسازی سینماهای قدیمی ،روزآمدسازی
سیستم نمایش و صدای سینماها ،نگهداری سینماهای فعال(سینماهای خصوصی با فروش پایین،
سینماهای پرمخاطب)  ،توجه به شهرهای فاقد سالن سینما ،جذب سرمایهگذاریهای جدید در
احداث سینما  ،استفاده از ظرفیتهای استانی ،جلب مشارکت نهادها و شهرداریها و بانکها در احداث
سالن سینما ،درجهبندی سینماها ،روانسازی قوانین و مقررات ،فعالسازی بخش خصوصی ،فرصت
سیار ،حمایت هدفمند و کارا ،اشتغال پایدار ،اقتصاد پویا .
سازی عادالنه در کشور ،بهرهگیری از سینما ّ
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اقــــدامــات
ف سازی فروش
حمایت از احداث سینماهای جدید ،کمک به نوسازی سینماهای قدیمی ،شفا 
سینما  /مکانیزه کردن سیستم فروش سینماها  ،نظارت بر پیشرفت سینماهای درحال احداث،
سیار در شهرهای فاقد
تعیین تکلیف سینماهای غیر فعال و تعطیل  ،کمک به استقرار سینما ّ
سالن سینما و غیر برخوردار .

برنـــــامه جامــع
ســــــازمـــــان
امــور ســینمایی
و ســمعئ بصری

فناوری و مراکز البراتواری
و استودیویی سینمایی
هدف کالن:

صیانت  ،احیاء و تعالی فرهنگ  ،تمدن و هویت دینی و ملّی

هدف اصلی:

افزایش سهم در بازار پیام تصویری جهان

راهبرد :
سياست :

توسعه عادالنه زیرساختهای سینمایی در کشور
حمایت از ارتقای خدمات پشتیبانی فنی و توسعه فناوریهای
سینمایی و سمعی و بصری (تولید و پس از تولید ،عرضه و
نمایش)

ویـــژکیهــا
بهرهگیری از فناوریهای نوین دارای استاندارد روز ،بهرهگیری از سرمایه انسانی داخل کشور ،تعادل و توازن
تولید ،عرضه و نمایش محتوای متناسب با مقیاس جهانی ،اتکای به تولید ملی در دسترس ،رقابت پذیر ،روز
آمد ،پویا و آینده نگر.

رویــکردهــا
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حمایت هدفمند و كارا ،روان سازی قوانین و مقررات ،توانمند سازي بخش خصوصی ،تعامل با تشکلها و
صنوف مرتبط ،استفاده از عوامل حرفه ای و متخصص ،توسعه دانش فنی و مهارت های تخصصی ،ترغیب
و تشویق و ایجاد امنیت در سرمایه گذاری ،تعامل علمی ،فنی ،اقتصادی و صنعتی با دیگر کشورها،
فرصت سازی عادالنه در کشور در جهت اشتغال پایدار و اقتصاد پویا  ،ایجاد و توسعه مراکز و مجتمعهای
استودیویی و پشتیبانی فنی فیلم و سینما.

اقــــدامــات

برنـــــامه جامــع
ســــــازمـــــان
امــور ســینمایی
و ســمعئ بصری

تدوين استانداردهای کیفی ،كمك به استانداردسازي مراكز خدمات پشتيباني فني سينمايي ،حمايت
از به روز رساني تجهيزات مراكز البـراتواري و اسـتوديويي ،برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي توسعه
دانش فني و مهارتي فعاالن ،كمك به ايجاد مراكز خدمات فنی و استوديويي در مراكز استانهاي
مستعد ،كمك به ايجاد آزمايشگاه اندازهگيري كيفيت فني آثار سينمايي و سمعي و بصري
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