
 

 الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سينما روز مناسبت به

 ايران سينماي وضع ی بهنگاه

کالتتهدیدات،  رفصت کاراه اه، مش   ساختاري و محتوايي و راه

 :های زیر قابل دسترس استی در بخش های خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 https://telegram.me/pajooheshkhabarخبری صداوسیما  ـ گروه تلگرام پژوهش

 پژوهشگر: مهدی ناجی-

  

 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش

https://telegram.me/pajooheshkhabar
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 تعاليبسمه 
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  مقدمه 

داران و اراي طرفدين هنر در کشور ما نيز اسينما به عنوان هنر هفتم در جهان از سابقه بسيار بااليي برخوردار است. 

وآوري قيت و نجود خالونو و  ، عالقمندان بسياري است؛ اما اين هنر براي رشد و ارتقاي خود نياز به نگاه کارشناسي

ينما ناسان سها و تهديدهاي پيش رو از زبان کارشن به لحاظ فرصتدارد. در اين پژوهش وضعيت سينماي ايرا

تهديدها و  -2 ؟ايران چيست سينماي هاي موجود درفرصت -1داده ايم:  و سه سئوال را مورد واکاوي قراربررسي 

  ؟چيستينما س ءراهکارهاي موجود از نظر سينماگران براي ارتقا -3 هاي موجود در سينماي ايران چيست؟چالش

    مشکالت سينما 

 

وضعیت سینماگران از
نظر اقتصادی

سیاست زده شدن 
سینما

محدوديت های قانوني
ر مشکالت ساختاری د

حوزه سینما

ر مشکالت محتوايي د
حوزه سینما

رعايت نکردن 
هنجارهای ايراني 

اسالمي

های نیروی چالش
انساني در عرصه 

سینما

 اند. سينماگران نسبت به وضعيت معيشتي و بيکاري سينماگران هشدار داده ـ 

اقتصاد سينما، سياست زده شدن سينما، محدوديت هاي قانوني، مشکالت  "مشکالت و معضالت سينما از زبان سينماگران در محورهايي همچون  -

 بندي و ارائه است. قابل دسته "اسالمي -محتوايي و ساختاري در حوزه سينما، رعايت نکردن هنجارهاي ايراني

 در و %5مسکن بخش در گذاري سرمايه و ريسک «صنعت» نه دارد قرار «خدمات» رده در فيلم توليد سال، 40 از بعد سينماگران معتقدند: هنوز -

  . است %90سينما

 .است آن توزيع ،سينمايي توليدي مشکالت از يکي حقيقت در .ندارد سينما سالن يک حتي شهر هزاريک به اذعان داشته اند: نزديکسينماگران  -

 اند. دانسته سينماگران اغلب بيکاري در سينما را باعث انحصارطلب و همچنين باندهاي سياسي و جناحي هايسينماگران ديدگاه -
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  در محورهاي زير قابل دسته بندي است: مشکالت سينما از زبان سينماگران : مشکالت سينما 

 1 اقتصادي  نظر از سينماگران وضعيت  -1

  

                                                           
 . 4/6/1396ايسنا، ارشاد.  وزير ،"صالحي عباس" به خطاب ايران سينماي مستقل کنندگان تهيه انجمن مرکزي نامه شوراي -1

بیکاری و بالتکلیفي در مقايسه با حرفه های ديگر

مسائل معیشتي همه اقشار سینماگران

! سینما و فیلمسازی در کشور ما هیچ گونه قدر و قیمتي ندارد

.  اقتصاد ضعیف سینما و ورود بي رويه فیلمسازان باعث بیکاری گسترده سینماگران شده است

.تأمین امنیت شغلي، بیمه بیکاری و تأمین اجتماعي الفبای هر جامعه، در سینمای ما اين الفبا وجود ندارد

«صنعت»قرار دارد نه « خدمات»سال، تولید فیلم در رده 40هنوز بعد از 

ای   و موضوعيمواجه بودن فیلمسازان با محدوديت های بودجه

سهم صاحب سینما از فروش يک فیلم

گران شدن بلیط در کنار سخت شدن عرصه اقتصادی بر مردم

کمکهای دولت و نهادهای دولتي برای تاالرهای سینما

.اقتصاد آن به شدت شکننده و لرزان است. سینمای ايران بیمار است

.  است% 90و در سینما% 5ريسک سرمايه گذاری در بخش مسکن

وجود عموها و خاله ها در فیلمسازی و روی آوردن به مشاغل ديگر

پناه آوردن بازيگران  به شبکه های ماهواره ای فارسي زبان

بیمه، مسکن و ديده نشدن مسئله فرهنگ/ عدم امنیت شغلي
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 1سياست زده شدن سينما -2

 

 2محدوديت هاي قانونی -3

 

 
 

                                                           
 .4/6/1396ارشاد. ايسنا،  وزير ،"صالحي عباس" به خطاب ايران سينماي مستقل کنندگان تهيه انجمن مرکزي نامه شوراي 1-

 . 11/6/1396سينماپرس،  با گفتگو در اکبري علي -2

حوزه فرهنگ با تغییر دولت ها دچار 
.بحران مي شود

ع اعمال سلیقه مديران بر اساس مناف
حزبي باعث توقیف برخي آثار 

سینمايي

۹۰موازی کاری حوزه ی هنری که بیش از  
سینمای کشور را در اختیار دارد، با وزارت

ارشاد در صدور پروانه نمايشي

ینمای به دلیل نگاه سیاستمداران س-
.ما بصورت بالقوه مطرح است

مشغول به کار بودن چند چهره -
خاص

...روابط خويشاوندی، دوستي و-

ي پول و روابط با مديران حرف اصل-
.را در سینمای ما مي زند

جايگزيني روابط به جای ضوابط-بي تدبیری مديران سینما-

بسیاری از قوانین رايج در سینمای کشور همان قوانیني است که پیش از انقالب اسالمي در سینما رواج داشت و هیچ-
.قانون جديدی در اين راستا پايه گذاری و الزم االجرا نشده است

رای عدم بکارگیری قانون مهم کپي رايت، نظارت جدی و دقیقي مسئوالن سینمايي و وزاری فرهنگ و ارشاد ب-
قاچاق آثار سینمايي

.ای برای کار کردن در سینمای کشور وجود نداردهیچ نوع ضابطه-
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 1مشکالت ساختاري در حوزه سينما -4
 

 

                                                           
  .4/6/1396ارشاد، خبرآنالين،  وزير به سينمايي صنف يک اعضاي نامه -1

.عدم وجود نگاه استراتژيک در حوزه سینما باعث بیکاری مطلق سینماگران شده است-

.عقب هستیمبه لحاظ سخت افزاری که همان بخش صنعت سینماست ما از هالیود و کشورهای متوسط دنیا به لحاظ صنعت فیلم سازی-

.از استانداردهای روز دنیا در صنعت سینما بسیار دور هستیم-

بي نظمي در سینمای ايرانسالن ها/  کیفیت پخش صداوتصوير در -

.پرده سالن سینما نیاز دارد۵۰۰۰جمعیت بیش از هشتاد میلیوني کشور ايران و تولید بیش از يکصد فیلم سینمايي در سال به -

.يکي از مشکالت تولید سینمايي ، توزيع آن است
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 1در حوزه سينما محتوايیمشکالت  -5

 

 

 

 2رعايت نکردن هنجارهاي ايرانی و اسالمی -6

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 20/6/1395سينما، سينما پرس،  ملي روز آستانه در سينماگران وضعيت -1

 20/6/95نسب، سينما پرس،  دهقان راهکارها، حبيب و داليل سينما؛ اهالي گسترده بيکاري -2

در چند سال اخیر -
نمايي کیفیت آثار سی

تنزل پیدا کرده

توقیف و رفع -
هاتوقیف فیلم

اکثر فیلم های ما-
صرفا جشنواره ای و 

جايزه گیرنده 
ند هستند و نمي توان

د سلیقه عام را با خو
.همراه کنند

در دنیا صاحب -
سبک نیستیم 

ممیزی ها مانع -
خالقیت

باندبازی و وجود رابطه به-
جای ضابطه

لیل البي گری و بي عدالتي د-
تان اصلي بیکاری پیشکسو

سینما
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 1انسانی در عرصه سينما ي نيرو هايچالش -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  11/6/96کشور، سينماپرس،  تلويزيون و سينما کارگردان و بازيگر الماسي جهانگير -1

نداشتن هويت -
قانوني و صنفي

خانه نشیني -
هنرمندان متعهد و 
ارزشمند و انقالبي

های خانه نشیني نیرو-
متخصص، مجرب و 

کاربلد 

اهالي سینما صنف-
.ندارند

باندهای مافیايي -
باعث بیکاری اغلب
. سینماگران شده اند

بي توجهي خانه -
سینما به اعضايش

فقدان مهندسي -
فرهنگي در کشور 

باعث بیکاری

بي مهری به -
ت هنرمندان پیشکسو

به ستوه آمدن -
پیشکسوتان از بي

توجهي به آنها

یض بي عدالتي و تبع-
میان اهالي سینما
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 1ها تهديد 
در سینمای ایران سیستم فکری غالب  -1

 وجود دارد.

 زبان جهانی را نداریم. -2

 

 سینما در ایران هنوز کار فردی است. -3

 

 نداریم.تکنولوژی  پیشرفته  -4

 

 جهانی هایموقعیت در ما سینمای -5

 است. واقعی غیر و ناپایدار

 سینما در چارچوب تقلیدهای ناقص -6

 

 هایاکران درنداشتن جایگاه پایدار   -7

 دنیا عمومی

 برای ایحرفه و شغلی نبودن امنیت -8

 کنندگانتهیه

 بیار جایزه و ایجشنواره هافیلم اکثر -9

 خود با را بازار و عام سلیقه توانندنمی هستند؛ و

 2.کنند همراه

 

 

 3ها فرصت 

-سینمای ما یک سینمای داستان -2 ما سینمای رشد موجب بومی ملی سینمای -1

های کارگردان،  گوی متکی بر توانایی

 هنرپیشه و فیلمبردار است.

 سازانآزادی تفکر و اندیشه به فیلم -3

تقویت بخش خصوصی در زمینه  -5 . 4جهانی شدن را داردسینمای ما پتانسیل  -4

 عرضه فیلم

  .ما دارای نسل جوان ممتازی هستیم -6

 هامحدودیت وجود با ما سینماگران -8 افزاری صاحب جایگاهیم. در بخش نرم -7

 ممکن شکل بهترین به را هایشانحرف

 تآثیر تحت را هاآن و ارائه مخاطب به

 .دادند قرار

 

 

 
 

 

 

                                                           
 11/12/95، خبرآنالين، جاي خالي ژانر در سينماي ايران -1

 امير دانش، مهرزاد ارجمند، جمشيد سجادپور، علي دهقان، خسرو: سينما اهالي نگاه از جهان در ايران سينماي انساني، علوم جامعه پرتال -2

   .سالور سامان ناجي، رضا خمسه، عليرضا آئيش، فرهاد رضويان، شهاب

 مان ه - 3

 امير دانش، مهرزاد ارجمند، جمشيد سجادپور، علي دهقان، خسرو: سينما اهالي نگاه از جهان در ايران سينماي انساني، علوم جامعه پرتال -4

 .سالور سامان ناجي، رضا خمسه، عليرضا آئيش، فرهاد رضويان، شهاب
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  1راهکارهاي حل معضالت سينماگران از زبان سينماگران 
 با و منددغدغه مدیری حضور به نیاز -1

 قدرت

 حقوقی شخصیت و قانونی هویت ایجاد -3 کمپین اندازی راه به فوری نیاز -2

 و حل برای سیستماتیک ایجاد نگاه و رفتار -4

 معضالت رفع

 زمینه در سینما حل شدن مشکالت  -5

 هنرمندان دست به نمایش و توزیع تولید،

 هنرمندان مالی شرایط و بیمه تأمین -6

توسط  هنرمندان برای وام صندوق راه اندازی -7

 خانه سینما

 ساخت پروانه در سینما اهالی پررنگ شدن نقش -9 سینما بر دخالت دولت نه و نظارت -8

 نمایش و

 قوانین و تدوین سینمایی آثار سرقت با مبارزه -12 مجلس در صنفی نامهنظام تصویب -11 کنندگیتهیه جامع نظام استقرار -10

 سوداگران با برخورد برای مجلس در

 آثار گسترده تبلیغ فراهم شدن امکان -13

 با محیطی تبلیغات و ملی رسانه در سینمایی

 شهرداری و صداسیما همکاری

      از استفاده فراهم شدن امکان -14

 .تبلیغاتی متفاوت و نوین هایشیوه

 توسط فیلم مستقیم تولید از جلوگیری -15

 دولتی نیمه و دولتی ارگانهای

 

 

 

 

 

  کالم آخر     

 جايگاه حبصا افزاري سينمانرم بخش سينماي ما به عنوان هنر هفتم پتانسيل جهاني شدن را دارد. سينماگران معتقدند در

 داشته وجود هک ها و مشکالتيمحدوديت وجود با که ماست سينماگران هايانديشه مرهون و مديون و اين جايگاه يمهست

-ميرا بر ين مشکالتسينماگرااند؛ داده قرار تآثير تحت را هاآن و ارائه مخاطب به ممکن شکل بهترين به را هايشانحرف

ا رملي  -وميسينماي ب سينماگران رشدسينما مقلد است و ... و  اينکه سينما در ايران هنوز کار فردي استشمارند از جمله 

اگران د. سينماناند. آنها تقويت بخش خصوصي در زمينه عرضه فيلم را خاطرنشان شدهباعث رشد سينماي کشور دانسته

 اند. هرفي کردمند و با قدرت در عرصه سينما معرسيدگي به وضعيت معيشتي و شغلي را نيازمند حضور مديريتي دغدغه

  

   

                                                           
  4/6/96ارشاد، خبرگزاري مهر،  و فرهنگ وزير به ايران سينماي مستقل کنندگان تهيه انجمن نامه -1




