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نسبت عکس
چراتعدادکتابهایسینماییزیاداما

شمارگانشاندکاست

تعدادزیاد،شمارگانکم.اینداستان
کتابهایسینماییاینسالهاست.1

اگردردهه۶۰تعدادانگشتشــماریکتاب
ســینماییدرچاپهــایمتعددمنتشــر
میشدند،حاالداستانکامالعکسشدهاست.
تعدادقابلتوجهیکتابســینماییمنتشر
میشــود؛کتابهاییکهعالقهمندانجدی
سینمادردهه۶۰آرزویخواندنشانراداشتند
ولــیآنموقعچیزینبودجــزمجلهفیلمو
»درکفیلم«و»شناختسینما«و»نشانهها
ومعنادرسینما«ویکیدوکتابدیگر.حاال
امافهرستکتابهایسینماییمنتشرشده
در۶ماهازســالبرابرهمــهآنکتابهایی
اســتکهدرطــولیــکدهــهبهبــازار

نشرمیآمد.

درعصردسترسیوگستردگیمنابع
بــهســرمیبریم.بــرایدانســتن2

مشــخصاتیکفیلمنهنیازیبــهفرهنگ
فیلمهایســینماییبهروزدانشوراستونه
دایرهالمعارفســینماییبیژنخرسند.دیگر
کسیبرایکسباطالعاتبیشترازفیلمیکه
تلویزیوندرعصرجمعهپخشکرده،بهمجله
فیلم،نامهنمینویســد.بایکجستوجوی
سادهدراینترنت،میشودپاسخسؤالهاییرا
گرفتکهدرگذشــتهبهســختیومرارتو
صبوریبهدســتمیآمد.درعصــردانلودو
زیرنویسفارســی،دیگرکســیبراییافتن
فیلمنامــه»ماجــرا«یآنتونیونی،ســراغ
بساطیهایخیابانانقالبنمیرود؛وشاید
درستترباشدکهبگوییمکمترمیرود.تازه
نسخهپیدیافهرکتابسینماییقدیمیو
نایابیهمدردسترساســت.هرفیلمیکه
بخواهید،هرکتابیکهعالقهمندبهخواندنش
باشیدوخالصههرمحصولمرتبطبهسینما،
بسیارآسانترازگذشته،دردسترستاناست.
همهاینهاخوباستوراهگشاوکارراهانداز.
اگــردرگذشــتهکلبضاعــتادبیــات
سینماییماندربارهمثالجانکاساوتیسدر
چندمقالهوگفتوگوچاپشدهدرنشریات
عموماکمیابقدیمیخالصهمیشــد،حاال
فقطدریکسال۴کتابپروپیماندربارهاین

کارگرداندرمیآید.

بهداخلکتابهاوشناسنامهشانکه
نــگاهمیکنیــم،اگــربــاتیــراژ3

۱۰۰۰نسخهایمواجهبشویم،بایدذوقکنیم،
چوناغلبکتابهایسینماییباشمارگان
کمتراز۵۰۰نسخهمنتشــرمیشوند.برنده
ماجراکتابهاییچون»هنرسینما«یدیوید
بوردولهستندکهکتابدرسیشدهاند.زمان
گذشتهودراینفاصلهازعشقبهمشقشب
رسیدهایم.بهاینکهبرایخواندهشدنبسیار،
بایدپاینمرهوکالسوســطباشدوگرنهدر
وضعیتعــادی،مگرآدمبیکاراســتکتاب
سینماییبخواند.دوســتیمیگفتبافردی
مواجهشدهکهمدعیتدریسسینماوتحلیل
فیلمبودوباافتخارمیگفتدرزندگیاشهیچ
کتابسینماییراورقنزدهاست.استادهمه
دانشســینماییاشراازطریقاینستاگرام
بهدستآوردهبودودرهمانفضاهممشغول
بهاشتراکگذاشتنآنچیزیبودکهازسینما
آموختهبود.تحلیلفیلمبــدوناینکهاصال
رابینوودودیویدتامپسونراحتیبشناسی.

بههمینسادگی.خیلیهمعالی.

ازهمینجاهاســتکهبایدعلتتیراژ
پاییــنکتابهــایســینماییرا4

جستوجوکنیم.البتهکهتیراژکتابدرایران
کالپاییناست.وبهشهادتآمارهایموجود
میتوانگفتدردهههایپیشروخیلیبیشتر
ازکتابمیخواندنــد.االنودرحوزهادبیات
سینمایی،کتابهایبســیاری،بهشکلیکه
میشودنمادینخواندش،وبرایجمعیبسیار
محدود،منتشرمیشود.حتمابخشیازماجرا
بهگرانبودنکتابارتباطدارد.قطعاخریداری
کتابســینماییجزواولویتهایاصلیحتی
عالقهمندانسینماهمنیست.غمنانپدرهر
عشقیرادرمیآورد؛عشقبهسینماکهجای
خودرادارد.امابازهماینتمامداستاننیست.
همهآنچهدربندهایقبلیاینیادداشتآمد،
تأثیرخودراگذاشــتهاندونتیجهشدههمین
وضعیتیکهمیبینیم.همینانتشــارنمادین
کتابســینماییکــهالبتــهبایدقــدردان
گستردگیاشباشــیمکهاگراینبازارکساد

است،درعوضمتنوعهست.
همینتنوعوگستردگیکتابهایسینمایی
رابایدغنیمــتبدانیم.بهنظرمیرســدمابا
جمعمحــدوداماثابتقدمیمواجههســتیم
کههنوزمخاطبکتابهایســینماییاست
واینبازارمتکثراماکسادهمبرهمیناساس
همچنانپابرجاســت.اینکههنوزدویســت،
ســیصدنفریهســتندکهحاضرنددستبه
جیبشــوندوجایســاندویچ،کتابیدرباره
فیلمنوآربخرند.همینهاکههنوزماندهاندو
میاناینهمهداستانوماجراهنوزبهتئوری
مولففکرمیکنند،باعثشــدهاندناشراندر
عصرســهولتچاپ،اینکتابهایسینمایی
راهمچنانمنتشــرکنند.وخالصهاینکهاین

داستانهمچنانادامهدارد.

شهاب مهدوییادداشت
روزنامهنگار
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روزهای خزان زده کتاب
گزارشهمشهریازوضعیتکتابفروشیهاوبازارکتاب

کســبوکارهایفرهنگــی

عمومــااقتصادهــایلرزانیکتاب
دارندومستعدندازهراتفاقی
متأثرشوند.وقایع2هفتهگذشتهتقریباتأثیر
بالواسطهایرویسالنهایســینماوتئاتر،
کنسرتهاوکتابفروشیهاداشتهوباعثلغوو
تعویقبرنامههایآنهایاافتفروششانشده
است.ازمیاناینکســبوکارهایفرهنگی،
کتابفروشیهامشکالتشــاندوچنداناست.
معموالهرسالپسازبرگزارینمایشگاهکتاب
تهران،کارکتابفروشــیهاتااواسطشهریورو
آمادهشدندانشــجویانودانشآموزانبرای

آغازسالتحصیلیجدیدکمرونقمیشود.
کتابفروشــیهاامیدوارندباشــروعماهمهر
کارشانرونقبگیردوروزهایبهتریراتجربه
کنند.در2سالگذشتهکهمدارسودانشگاهها
بهدلیلشیوعکرونابستهبودند،کتابفروشیها
مهرماهسوتوکوریداشتند؛البتهقرنطینه
خانگیوپرهیزازحضوردرمکانهایعمومی
باعثشدهبودکهدرصدبسیارناچیزیازمردم
روبهسویمطالعهبیاورندوبخشیازوقتشان
راصــرفکتابخوانــدنکنند،امــاافزایش
هزینههــایمختلفزندگیبهقشــرمحدود
کتابخواناجازهنمیدادکهبافراغبالوبدون
نگرانیازقیمتپشتجلدکتابهاخریدکنند.
امسالهموقایعیکهدرروزهایگذشتهرخداد
باعثشدهتاکتابفروشیها،بهرغمبازگشایی
مدارسودانشــگاهها،وضعیتچندانبهتری

نسبتبه2سالگذشــتهنداشتهباشند؛البته
جزاین،گرانشدنملزوماتانتشارکتابدر
هفتهاخیربهکاهشقدرتخریدکتابخوانان

ضربهدیگریواردآوردهاست.

گرانی 2تا 5درصدی طی هفته اخیر
در3،2سالگذشتهعادتکردهایمچاپجدید
هرکتابیباافزایشقیمتمنتشــرشود.گاه
برایخریدارانکتاباینسؤالپیشمیآید
کهچراکتابهادرهرچاپگرانترمیشوند؟
جواباینســؤالرابایددرباالرفتنقیمت
کاغذوسایرملزوماتانتشارکتابجستوجو
کرد.مطابقگــزارشخبرگزاریکتابایران،
بــازارمواداولیهحوزهچاپونشــرطیهفته
اخیر2تا۵درصدافزایشقیمتداشتهاست.
طبقرصدبازار،هرورقزینکنیزبا۵درصد
افزایشنسبتبههفتهگذشتهبابهای۶8هزار
و۵۰۰تومانخریدوفروشمیشود.هرکیلو
مرکبگالســهخارجیدرهفتهجاریحدود
2۱۰تا22۰هزارتومانقیمتگذاریشــده
کهنشــاندهنده3تا۵درصدافزایشاست؛
هرکیلومرکبگالســهایرانیرنگینیزبدون
تغییرقیمتدر2هفتهاخیر،حدود۱۴3هزار
تومانوهرکیلومرکبگالســهمشــکیبه
قیمت۱۱۱هزارتومان،هرکیلومرکبتحریر
رنگیایرانی۱2۴هزارتومانوهرکیلومرکب
تحریرمشکیایرانینیز97هزارتوماناست.
هرکیلوچسبصحافی،چســبسردایرانی

نیزبدونافزایشیاکاهــش8۰هزارتومانو
چسبگرمکیلویی۱7۰تا۱8۰هزارتومانو
الکلایزوپروپیلکیلویی۵8تا۶۰هزارتومان

عرضهمیشود.
نگاهیبهقیمتکاغذنیزنشاندهنده2درصد
افزایشبهایاینکاالست؛بهطوریکهدوشنبه
)۱۱مهرماه(هربندکاغــذچینی7۰گرمی
7۰در۱۰۰بهقیمــتیکمیلیونو3۰۰هزار
تومانوهربندکاغــذچینی7۰گرمی۶۰در
9۰بهقیمت77۰هزارتومــاندربازارعرضه
شدهاستکهنسبتبههفتهگذشتهدوشنبه
)۴مهر(رشــدقیمتدارد.همچنینهربند
کاغذچاپوتحریرچینیدرگراماژ8۰گرمی
7۰در۱۰۰آنبهقیمتیکمیلیونو33۰هزار
تومانوهربندکاغذچینــی8۰گرمی۶۰در
9۰بهقیمتیکمیلیونو3۰هزارتومانخرید
وفروشمیشود.برایناساس،قیمتهرکیلو
کاغذگالسه9۰گرمی7۰در۱۰۰نیز3۶هزار
تومان،هرکیلوکاغذگالسه۱28گرمی7۰در
۱۰۰بهقیمت33هزارتومــان،هرکیلوکاغذ
گالسه2۵۰گرمی7۰در۱۰۰بهقیمت۴۱هزار
تومان،هرکیلوکاغذگالسه3۰۰گرمی7۰در
۱۰۰بــهقیمت۴9هــزارتومانوهــرکیلو
کاغذگالسه2۰۰گرمی7۰در۱۰۰بهقیمت
۴۱هزارتوماناست.همهاینقیمتهامیتواند
توضیحدهندهعلتافزایشقیمتپشتجلد
کتابهاوکمشــدنامکاندسترســیقشر

کتابخوانبهکتابباشد.

افت فروش کتابفروشــی های فیزیکی و 
آنالین 

در2سالگذشــته،کتابفروشیهایفیزیکی
ازفضایمجــازیبهعنوانراهــکاریمؤثر
برایحلمشــکلکاهشتعدادمشــتریان
از حضوریشــاناســتفادهمیکردنــد.
ســویدیگر،رونقفروشآنالیــنکتابدر
دورهکروناباعثافزایشتعدادســایتهای
فروشآنالیــنکتابشــدوهماکنونمیان
کتابفروشــانفیزیکیوآنالینرقابتیجدی
وجوددارد.گرانشدنکتابباعثشدهحتی
کســانیکهمعموالبهرفتنبهکتابفروشــی
وچرخیــدندرمیــانقفســههایکتابو
ورقزدنکتابهــایمختلــفعالقهدارند،
میاناینعالقهشــانوقیمتعموماپایینتر
کتابهایآنالین،دومــیراانتخابکنندو
قیدحضــوردرکتابفروشــیهایفیزیکیرا
بزنندوخریدآنالینراتجربــهکنند.بعضی
ازکتابفروشیهایآنالینهمخوببرقواعد
بازیمسلطشدهاندوبافروشهایتخفیفدار،
ارسالهایرایگانوبســتهبندیهایشیک
حسابیجایخودرادربازارکتاببازکردهاند،
امامشــکلیکهدر2هفتهگذشتهپیشآمده
ایناستکهمشــکالتاینترنتباعثشده
بهرغمشروعمهرماه روندثبتســفارشهاـ
کاهشداشتهباشد.حتیبرخیفروشندگان ـ
آنالینکتابسعیکردهاندباارائهتخفیفهای
جذابوزیادمشتریانشانرابهثبتسفارش

ترغیبکنند،امادروضعیــتفعلیگویااین
ترفندچندانجوابگونیست.

کتابفروشیهایفیزیکیهموضعیتچندان
مســاعدتریندارند.فرشــادجوادی،یکیاز
پرسنلکتابفروشیترنجستانبهشتواقعدر
خیابانشریعتیتهران،بههمشهریمیگوید:
»درروزهایگذشتهپسازآمارگیریایکه
انجامدادیم،متوجهشــدیمحدود2۰درصد
کاهشفروشداشــتهایم.ایندرحالیاست
کهمعموالمهرماه،شــبعیدماکتابفروشان
استوانتظارداریمکهازاواخرشهریورفروش
مابیشترشود.البتهفروشبخشلوازمتحریر
فروشگاهخوباســت،امافروشبخشکتاب
کندشدهاست.«جوادیقیمتباالیکتابها
راهمدرافــتفروشکتابفروشــانبیتأثیر
نمیداندومیگوید:»کتابیکهظرف2هفته
بهچاپجدیدرسیده،قیمتش۱۰تا۱۵درصد
افزایشداشتهاســت.درستاستکهقیمت
مواداولیهچاپکتابمــدامباالمیرود،امابه
هرحالکتابیکهبهچاپبعدیمیرسد،دیگر
هزینههاییمثلفیلــموزینک،حقتالیفیا
ترجمه،دستمزدویراســتارو...رانداردوباید
درچاپهــایبعدیکمیارزانترشــود،اما
افزایشقیمتمواداولیهچنیــناجازهایبه
ناشراننمیدهد.«جوادیمعتقداستدراین
وضعیتکسیتمرکزبرایکتابخواندنندارد
وطبیعیاســتکهبازارکتابدرایناوضاع

وضعخوبینداشتهباشد.

روزگاری که زنان اروپایی 
چادری بودند

نظریتاریخیبهپوششبانواناروپایی،تا
یکونیمقرنقبل

 هم نهان
 و هم نشسته پیش رو

بررسینظرموالنا
دربارهامامزمانعج

تعطیلی 
سینماها 

ســینماهای کشور در روز 
چهارشــنبه 13مهرماه از 
صبح تا ساعت 1۷ تعطیل 
خواهند بــود. محمدرضا 
صابری، سخنگوی انجمن 
سینماداران به مهر درباره 
وضعیت فعالیت سینماهای 
کشــور همزمان با سالروز 
امام حســن  شــهادت 
عسگری)ع( توضیح داد: 
تمامی سینماهای کشور از 
صبح روز چهارشنبه 13 مهر 
تا ساعت 1۷ تعطیل هستند 
و بعد از آن به مناسبت آغاز 
امامت حضرت ولیعصر)عج( 
فعالیت سینماها به حالت 
عــادی برقــرار خواهد 
بــود. وی دربــاره تغییر 
فعالیت ســینماها متأثر 
از ناآرامی هــای اخیر هم 
توضیــح داد: فعالیــت 
سالن های سینمایی طبیعتًا 
بستگی مستقیم به رفتار 
مخاطــب دارد و من نوعی 
به عنوان یک سینمادار، در 
ســاعت هایی که مخاطب 
نداشته باشم، قطعًا سالن را 
تعطیل می کنم. متأسفانه 
در روزهای اخیر هم ریزش 
مخاطبان در ســالن های 
سینمایی بسیار چشمگیر 
بوده است. صابری با تأکید 
بر اینکه فعالیت سینماها 
ادامه دارد گفت: مردم در 
این شرایط کمتر به سینما 
می آیند و اگر ســینمایی 
مخاطب نداشته باشد، مدیر 
سینما می تواند تصمیم به 
تعطیلی بگیرد. طبق قانون 
سازمان سینمایی هر سینما 
در طول روز باید 5 سانس 
داشته باشد که معموالً از 11 
تا 21 را در برمی گیرد. شاید 
بیشتر  مخاطب  ســالنی 
داشته باشد و تا 2 بامداد هم 
سانس بگذارد. از آن طرف 
وقتی مخاطبی نباشد همان 
سانس ساعت 21 هم تعطیل 

می شود.

هنرمندان 
پیشتاز

وزیرفرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی در چهاردهمین 
هنرمنــدان  همایــش 
پیشکســوت از پیشتازی 
هنرمندان در ایجاد نشاط 
در جامعه گفت. به گزارش 
همشــهری، محمدمهدی 
اســماعیلی در مراسمی 
که در شهر مقدس مشهد 
برگزار شــد، با ابالغ سالم 
رئیس جمهــور بــه نقش 
و  مســئولین  تأثیرگذار 
هنرمندان در آگاهی بخشی 
به جامعه اشاره کرد و گفت: 
مسئولین و اهالی فرهنگ و 
هنر از نقش تعیین کننده ای 
در آگاهی بخشی و تزریق 
امید و نشــاط در جامعه 
برخوردار هســتند که با 
اقدامات خــود می توانند 
به ایجاد آرامش و وحدت 
ملــی در جامعــه کمک 
بســیاری کنند. وی ادامه 
داد: خوشبختانه این روزها 
اغلب هنرمندان پیشــتاز 
عرصه امیدبخشی و ایجاد 
نشــاط در جامعه هستند 
زیرا به خوبی می دانند که 
کشور عزیزمان بیش از هر 
زمانی به انسجام و وحدت 
ملی نیاز دارد. اسماعیلی با 
بیان اینکه مسئولین وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
به خادمی اهالی فرهنگ و 
هنر افتخار می کنند، گفت: 
منافع ملی ایران عزیز در 
گــرو انســجام و وحدت 
است و نباید اجازه دهیم، 
کوچک ترین خدشه ای به 
انســجام ملی وارد شود از 
ســوی دیگر هنرمندان 
همواره آموزگاران مردم در 
وطن دوستی و شکل گیری 
اتحــاد ملــی بوده اند و 
انشــاءاهلل این مسیر را در 
کنار هم طی خواهیم کرد. 
عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی در بخش دیگری 
از ســخنان خود با اشاره 
به اینکه امنیت کشــور 
به راحتی به دســت نیامده 
است، خاطرنشــان کرد: 
به رغم سپری کردن برخی 
آشــوب ها باید با قاطعیت 
گفت، ایران عزیز ما نقطه 
آرامــش و ثبــات منطقه 
به شــمار می رود به طوری 
که قدرت های بزرگ دنیا 
چاره ای جز تسلیم در مقابل 

عظمت ایران ندارند.

 چریک پیر چه درسی 
به صدام داد؟

یادیازسرلشکرشهیدآبشناسان؛
تکاوریکهبهشیرصحراشهرتداشت

نخستینجلسهشورایعالیسینمادیروزبهریاستمحمدمخبر،معاون

اولرئیسجمهوربرگزارشد.سینما
بهگزارشهمشهری،دراینجلسهکهباحضوروزرایفرهنگوارشاد
اســالمیوآموزشوپرورش،دبیرشــورایعالیانقالبفرهنگی،روسایسازمانصداو
سیماوتبلیغاتاســالمیوهمچنینســایراعضایحقوقیوحقیقیاینشوراازاهالی
سینمابرگزارشــد،مخبر،هنروبهویژهســینماراازعواملمهماثرگذاربرابعادمختلف
زندگیانساندانستوتأکیدکرد:صنعتسینمانقشبسزاییدرتوسعهکشورحتیدر
زمینههایزیربناییواقتصادیوافزایشتولیدناخالصداخلیدارد.ویسیاستگذاریو
ریلگذاریبرایچشماندازسینمایکشوررایکیازاهدافتشکیلشورایعالیسینمادر
دولتسیزدهمبرشمردوگفت:درکنارتوجهبهامکاناتزیرساختیبایدبرنامهریزیبرای
تولیدمحتوامتناسبباارزشهایملی،دینیوانقالبیدردستورکارشورایعالیسینما
قرارگیرد.معاوناولرئیسجمهوربااشــارهبهمنویاتمقــاممعظمرهبریدرخصوص
تمدنسازیوافزایشتبادالتفرهنگیوهنریافزود:ســینمایکیازمهمترینابزارها
برایترویجوتبیینآموزههایدینیوارزشهــایانقالبیدربینجوانانایران،منطقهو
حتیجهاناستوبایدباافزایشوتقویتتولیداتمشترکسینماییباکشورهایمنطقه
یکحسمشترکونیازبینفرهنگجمهوریاسالمیباهنرمندانوفعاالنفرهنگیو
هنریکشورهایهمسایه،اسالمیوحوزهمقاومتشکلگیرد.مخبرگفت:درسالهای
گذشتهدرموردساختپروژههایمختلففیلمسازیباکشورهایحوزهتمدنیغفلتشده
وباوجودتربیتمتخصصانفیلمسازیازسایرکشورهادرایرانهنوزنتوانستهایمبهیک
زبانومحصوالتمشترکفیلمسازیواکرانآنهادراینکشورهابرسیمکهشورایعالی
سینمامیتواندباپیگیریمصوباتاینشورایکاقداممهموچشمگیردراینراستاانجام

دهد.ویهمچنینبهسیاستخارجیدولتسیزدهمدرراستایارتقایهمهجانبهروابط
باکشورهایهمسایهاشارهوتأکیدکرد:باتالشهایدولتسیزدهموتعاملگستردهدر
یکسالگذشتهیکظرفیتفوقالعادهبرایتعاملبادولتوملتهایهمسایهجمهوری
اسالمیایرانبهوجودآمدهاستکهدراینراستادیپلماســیفرهنگیوهنریباکمک
سینماگرانواهالیفرهنگوهنرمیتواندزمینهسازافزایشمبادالتومراوداتبینمردمو
دولتایرانبامنطقهشود.معاوناولرئیسجمهورخاطرنشانکرد:بایدیکبرنامهعملیاتی
ومشخصبرایماموریتهایدستگاههایمسئولدرحوزهدیپلماسیفرهنگیوهنری
وهمچنینتولیدفیلمهایمختلفتهیهوتدوینشود.مخبرباقدردانیازتالشهایوزیر
فرهنگوارشاداسالمیبرایتشکیلشورایعالیسینمادردولتسیزدهمگفت:مصوبات
شورایعالیسینمابایدبهنقطهایبرسدکهباتغییراتحاکمیتیدردولت،صداوسیماو

سایرارکانفرهنگیخدشهایبهتصمیماتاینشوراواردنشودتابتواندیکهدفگذاری
وریلگذاریبرایارتقایسینمایایراندرسطحمنطقهوجهانداشتهباشد.همچنین
دراینجلسهمحمدمهدیاســماعیلی،وزیرفرهنگوارشاداسالمیبااشارهبهتاریخچه
شکلگیریشورایعالیسینماوتوقفکاراینشــورادرسالهایگذشتهبهدلیلبرخی
ایراداتقانونیوآییننامههایتشکیلاینشــورا،گفت:دردولتسیزدهموباپیشنهاد
سازمانسینماییوپیگیریهایرئیسجمهورمقررشدشورایعالیسینمابارفعابهامات
قانونیشکلگیرد.درادامهاینجلسهمصوباتشورایعالیسینماازجملهساختمسکن
برایفعاالنحوزههنروسینماباکمکوهمکاریوزارتراهوشهرسازی،سازمانسینمایی
کشوروبانکهایعامل،تدویننظامنامهحقوقمعنویمخاطبانناظربهارزشهایدینی،
ملیوانقالبی،تولیدمشترکفیلمباکشورهایحوزهتمدنیوجبههمقاومتوطرحکمک
بهتجهیزوروزآمدسازیشعبونمایندگیدفترانجمنسینمایجواندرسراسرکشور
توسطاعضابحث،بررسیوتصمیمگیریشد.همچنیندراینجلسهاعضایشورایعالی
سینمادرخواستها،مطالباتوراهکارهایخودرابرایتوسعهوپیشرفتسینمایکشورو
همچنینحضورمؤثردرجشنوارههایبینالمللیونشاندادنچهرهاصیلفرهنگایرانی
واسالمیشاملتوجهبهسینمایموقعیتوراهبردیبراینشاندادنارزشهایانقالب
اسالمیودینیبهجهانیان،رعایتحقوقمعنویمخاطبان،توجهبهتولیداتسینمایی
حوزهمقاومت،افزایشفعالیترایزنانفرهنگیسفارتخانههایایراندرکشورهایخارجی
برایپخشفیلمهایایرانیدرسایرکشورها،افزایشتعدادسینماهادراقصینقاطکشور
درازایسرانهجمعیتیهراستان،فراهمآوردنامکاناتوسرمایهالزمبرایسینماگران
جوانبهویژهدرنقاطمحروممطرحکردند.ازجملهنظراتودیدگاههایاعضامیتوانبه
همافزاییدستگاههایذیربطدرحوزهسینما،اجتنابناپذیربودنصنعتسینمادرجهان،
ایجادساختارونظاممعینبرایاهالیسینما،برداشتهشدنموانعدستوپاگیربرایرونق
کسبوکارسینماواهالیفرهنگوهنر،همافزایی،تعاملوهمکاریدولت،فعاالنسینما
وصداوسیما،ارتقایزیرســاختهاوامکاناتکافیبرایرقابتباسینمایجهان،توجه
بهتولیدومحتوادرکنارتوسعهزیرساختهایسینمایی،ثباتسیاستوقانونگذاریدر

حوزهسینمااشارهکرد.

شورایعالیسینماتشکیلشد
ریل گذاری آینده سینما


