




مليت که سینما ندارد، مثل انساني است که زباني از زبان هاي 
مورد تفاهم و تکلم را بلد نیست...

 کسی که از تئاتر، نقاشی، عکس یا شعر چیزي مني فهمد، 
راه هاي معرفت به رویش بسته است.

مقام معظم رهبری »مدظله العالی«



فصل دوم
یکـ  سال در سی نما

ــر  ــت س ــختی را پش ــال 94 دوران س ــی در س ــینمایی فاراب ــاد س بنی
گذاشــت، اگــر ایــن انــدازه امیــد بــه تغییــر نبــود ، شــاید نــه بنیــاد 
ســینمایی فارابــی مانــده بــود و نه ایــن انــدازه تغییــر را برتابیده بــود ...
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بــا اینکــه بخــش خصوصــی در ســینمای ایــران قــدرت بیشــتری 
یافتــه و اقتصــاد آن بزرگ تــر و فعال تــر شــده ، واقعیــت این اســت 

کــه ســینمای ایــران هنــوز از حمایــت بی نیــاز نشــده اســت...

فصل سوم
حمایت از تولید در سینمای ایران
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ســینمای ایــران در نیمــه دهــه 90 هنــوز هــم در جامعــه جهانــی 
نماینــده هویــت و فرهنــگ ایرانی نیســت و فیلمســازان بیشــتری 
بایــد بتواننــد پــا را از مرزهــا فراتــر بگذارنــد ،بــرای نمایــش تکثــر 

و تنــوع جامعــه ایرانــی...

فصل چهارم
توسعه حضور در سینمای جهان
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ــه زیرســاخت های  ــی از گذشــته ارائ ــات مهــم فاراب یکــی از خدم
ــا تغییــر ماموریت هــای  ــوده اســت، ب تامیــن تجهیــزات تولیــد ب
فارابــی، خدمــات  پشــتیبانی از ســینماگران هــم تغییــر می کنــد...

فصل پنجم
توسعه زیرساخت ها و پشتیبانی از تولید
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برنامه هــای بنیــاد ســینمایی فارابــی در ســال 95 برخــی در تــداوم 
ــی  ــی رود و برخ ــمار م ــته آن به ش ــت های گذش ــا و سیاس برنامه ه
تــازه و در چارچــوب مقتضیــات و شــرایط ســینمایی ایــران طراحــی 

شــده اســت...

فصل ششم
بـرنامه های سال 1395
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فهرست
حرف نخست 

فارابی، برند بین المللی فرهنگ ایران
از  یک ســاله خــود  گــزارش  مقدمــه  در  تابــش  علیرضــا 
ــرای  ــی ب ــه پایان ــد ک ــی می گوی ــی،  از دیدگاه ــرد فاراب عملک
ماموریت هــای فارابــی قائــل نیســت و معتقــد اســت کــه فارابــی 

ــت... ــد اس ــک برن ــران ی ــینمای ای ــرای س ب
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فصل اول

فارابی سه دهه همگامی با سینمای ایران
حــدود ســی و ســه ســال از تاســیس بنیــاد ســینمایی فارابی می گــذرد. 
ــا ضــرورت  ــدارد، ام برخــی از اهــداف موسســان دیگــر موضوعیــت ن
نقش آفرینــی آن در ســینمای ایــران ، ماموریت هایــش  را تغییــر داده ...
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گزارش عملکرد سال 94 بنیاد سینمایی فارابی
زیر نظر: روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی 

باهمکاری: مریم جودکی ،  زهرا مصطفوی و منصور کاشی
با سپاس از: معاونان، مدیران و کارشناسان بنیاد

اجرا: پرنگ  فام- فرزانه بنی هاشم نژاد
گرافیک: کانون تبلیغات گام



FARABI
Cinema Foundation

3

ــه ســال ها  ــادی اســت ک ــی، نه ــاد ســینمایی فاراب بنی
هویــت ســینمای ایران در بیــرون از مرزهــا را نمایندگی 

کــرده اســت.
 تغییــر اکوسیســتم ســینمای ایــران و جهــان از ســویی 
ــی در  ــتقل  ایران ــینماگران مس ــگ س ــور پررن و حض
عرصــه جهانــی ایــن امــکان را فراهــم کــرد کــه بنیــاد 
ســینمایی فارابــی بــه انــدازه ســینمای ایران رشــد کند. 
ایــن  امــر تحــت تاثیــر پارامترهایــی نظیــر تغییــر در 
ــا  ــد وســیع تر ی ــع ســازمانی می توان ــا و مناب  ماموریت ه

محدودتر شود. 
ــینمای  ــی س ــود بالندگ ــا وج ــه ب ــت ک ــدی نیس تردی
ــتاره هایی   ــش  س ــر و درخش ــال های اخی ــران در س ای
در ایــن ســپهر نقره فــام، همچنــان در مقیــاس جهانــی 

حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن وجــود دارد و در 
ــرای کشــف اســتعدادها، فرصت ســازی  ــن شــرایط ب ای
بــرای درخشــش داخلــی و خارجــی آنهــا و دفــاع 
تمام قــد از بــازار جهانــی فیلــم ایــران )دســت کم بــرای 
نمایــش تمــام آنچــه هســت ( حمایــت دولــت کمــاکان 
ــرای ادای  ــی ب ــاد ســینمایی فاراب ضــروری اســت و بنی
ــود ــار خ ــه در کوله ب ــه تجرب ــه ده ــه س ــن وظیف  ای

دارد.
ایــن تجربــه مهم تریــن ســرمایه در مواجهه با مشــکالت 
ــن  ــه ای ــت ک ــیب هایی اس ــادی و فرازونش ــاری و ع ج
ــد ســال گذشــته، پشــت ســر گذاشــت،  ــاد در چن بنی
ماننــد عــدم افزایــش ســنواتی بودجــه در ســال 94کــه 
جریــان حمایت هــای کالن از فیلم هــای محــدود را بــه 
ــدل  ــا ب ــر فیلم ه ــا مؤث ــرد، ام ــای خ ــد حمایت ه فرآین

ســاخت. 
ــر  ــه ب ــتمر و تکی ــی مس ــا صرفه جوی ــال ب ــن ح ــا ای ب
خالقیت هــای هنرمنــدان ســینمای ایــران، می تــوان در 
ســپهر ســینمای جهــان   نامی معتبــر ماند. فــروش اخیر 
ــان عمومــی  ــا از جری گیشــه ها نشــان می دهــد کــه م
ســینمای جهــان بــرای جــذب مشــتری / مخاطــب  دور 
ــخت تر  ــرروز س ــت، ه ــه رقاب ــرایطی ک ــتیم. در ش نیس
و دسترســی بــه فیلم هــای روز جهان کم هزینه تــر و 
ســریع تر می شــود، بنیــاد ســینمایی فارابــی همچنــان 

لنگرگاهــی بــرای حمایــت از ســینمای ایــران اســت.
ــینمایی  ــاد س ــا، بنی ــازه فعالیت ه ــدوارم در دور ت  امی
فارابــی هــم شــتاب دهنده تر عمــل کنــد و هــم 
متاثــر از اتمســفر  کنونــی اقتصــادی و  اجتماعــی، 
 تعجیــل الزم بــرای حمایــت از ســینمای ایــران را

کسب کند. 

حرف نخست

 فارابی، برند بین املللی فرهنگ ایران 
علیرضا تابش / مدیرعامل
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فارابی، سه  دهه با سینمای ایران

فارابی، سه  دهه 
مهگــامــی با 
سینمــای ایـران

فصل اول

تاســیس بنیــاد ســینمایی فارابــی، محصــول نگرانــی و تدبیــر دســتگاه 
فرهنگــی کشــور در نخســتین ســال های پیــروزی انقــالب  بــود. 

ــه همــراه  ــر وقــت ارشــاد ســه مشــاور خــود را ب در خــرداد ۱۳۶۲وزی
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــش وزارت فرهن ــر کل اداره نظــارت و نمای مدی

مامــور رســیدگی بــه مقولــه حســاس ســینما کــرد.
ــت،  ــی موقعی ــه بازشناس ــدد ب ــت های متع ــی نشس ــروه ط ــن گ ای
آســیب ها و چشــم انداز ســینمای ایــران پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه نهــاد جداگانــه ای بایــد بــه ایــن مقولــه رســیدگی کنــد.

ــا  ــی ب از ســوی دیگــر در ســال ۱۳۵۶ باشــگاه بنیــاد ســینمایی فاراب
هــدف گســترش فرهنــگ ســینمایی از طریــق کلوب هــای نمایــش 
فیلــم تاســیس شــده بــود و اساســنامه مدونــی نیــز داشــت کــه  در 
آن شــرایط می توانســت مشــکل قانونــی ایــن گــروه تــازه تاســیس را 

حــل کنــد.
باشــگاه فارابــی بــه  »بنیــاد ســینمای فارابی« تغییر نــام داد تــا در قالب 
ســازمانی غیردولتــی و غیرانتفاعــی، به عنــوان یکــی از بازوهــای اجرایی 
ــای  ــت ها و جهت گیری ه ــالمی، سیاس ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
فرهنگــی و هنــری امــور ســینمایی کشــور را اداره کنــد. یــک ســال 
بعــد از تاســیس بنیــاد ســینمایی فارابــی، ســاختمان قدیمــی خانــه 
ــفالینه ها  ــه و س ــوزه آبگین ــه م ــی از آن ب ــه بخش ــلطنه، ک قوام الس
اختصــاص داشــت، و بخــش دیگــر بــا عنــوان فرهنگســرای نوبهــار بــا 
داشــتن امکاناتــی چــون ســالن ســینما، پالتــو و... فعالیــت مــی کند در 
اختیــار بنیــاد قــرار گرفــت تــا خدمــات آن به ســینماگران ایرانــی مؤثر 

و پرشــتاب شــود. 
اکنــون در پایــان ســال 94، بنیــاد ســینمایی فارابــی بــا  ســه معاونــت 
فرهنگی/پژوهشــی، بین الملــل  و پشــتیبانی و دفتــر امــور جشــنواره ها 
ــناس  ــر و کارش ــدود ۱۵0 مدی ــی ح ــات، از همراه ــت ارتباط و مدیری
بهره منــد شــد. ســاختاری کــه هنوز هــم در حــال  به روز شــدن اســت.

در همــه ایــن ســال ها، یکــی از مهم تریــن ســرمایه های بنیــاد 
ســینمایی فارابــی همراهی طیــف بزرگی از ســینماگران و متخصصانی 
بــوده کــه در قالــب اعضای شــوراهای تخصصی، مــدرس، مشــاور و داور 

ــد.   ــار آن بوده ان در کن
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از آغــاز فعالیــت بنیــاد ســینمایی فارابــی یکــی از نکاتــی کــه همــواره مــورد تأکیــد قــرار داشــت، وظیفــه هدایتــی و 
حمایتــی آن بــوده اســت. بنیــاد تشــکیل شــد تــا رســالت فرهنگــی خــود را در دوران انتقالــی ســینمای ایــران از دوره 
»فیلــم فارســی « بــه دوره ســینمای فرهنگــی انقــالب بــه انجــام رســاند و در ایــن میــان مهم تریــن نقــش بنیــاد در 
ــازوی اجرایــی معاونــت  ــه کــه در اساســنامه آن آمــده،  ب ــود. ایــن نهــاد همان گون دو زمینــه فرهنگــی و اقتصــادی ب

ــود.  ســینمایی در طــرح و اجــرای سیاســت ها ب
بنیــاد ســینمایی فارابــی در برنامــه اول خــود، بــرای ارتقــای ســینمای ایــران دو عامــل اساســی را در نظــر گرفــت: اول، 
دگرگونــی و ســازمان دهی دوبــاره صنعــت ســینما کــه شــامل واحدهــای خدماتــی، وســایل و تجهیــزات و مــواد خــام 
بــود تــا بــه لحــاظ تکنیکــی ســینمای ایــران را ارتقــا دهــد و عامــل دوم، نیــروی انســانی مــورد نیــاز بــرای فعالیــت 
در عصــر تــازه ای  بــود کــه در ســینمای ایــران آغــاز شــد. سیاســت های هدایتــی و حمایتــی بنیــاد ســینمایی فارابــی 
ــا ســال ۱۳۷۲، ادامــه داشــت امــا  نیــز در همیــن چارچــوب تدویــن شــد. ایــن سیاســت ها طــی ده ســال، یعنــی ت
پــس از یــک دهــه، تغییــرات اساســی پدیــد آمــد. در خــرداد ۱۳۷۲، یــک دهــه پــس از تشــکیل بنیــاد ســینمایی 
فارابــی، صنعــت ســینمای ایــران همــه امتیازهــای اقتصــادی اش را از دســت داد و در آســتانه یــک بحــران عظیــم قــرار 
گرفــت، امــا بــاز بنیــاد ســینمایی فارابــی بــا تزریــق ســرمایه ای کــه از نهادهــای دیگــر تأمیــن شــده بــود، از ایــن بحران 
پیشــگیری کــرد و در عیــن حــال در سیاســت های هدایتــی آن نیــز تغییــرات چشــمگیری صــورت گرفــت. هم اکنــون 
شــوراهای مختلــف بنیــاد ســینمایی فارابــی کــه بیشــتر اعضــای آن را ســینماگران برجســته ایرانــی تشــکیل می دهند، 

ــد. ــش دارن ــا نق ــا و فیلمنامه ه ــی از فیلم ه ــای حمایت ــت ها و رویه ه ــن سیاس در  تعیی

 فراگیرکردن دایره حمایت ها  
 حمایت از فیلم های اول کارگردانان مستعدی که مجوز رسمی خود را از سازمان سینمایی دریافت کرده اند.

 راه اندازی رویدادهای فرهنگی با هدف استعدادیابی
 مشارکت مسئوالنه در سازماندهی بازارهای فیلم ایران در جشنواره های مهم جهانی

اهداف

نشانه بنیاد سینمایی فارابی

اسرتاتژی های کلیدی

در ســال ۱۳۶۲ همزمــان بــا تاســیس بنیــاد ســینمایی فارابــی، 
ــه  ــاد را ب ــی طراحــی نشــانه بنی ــوار، بهشــتی و آقاجان ــان ان آقای
اســتاد ابراهیــم حقیقــی ســپردند. طراحــی اولیــه نشــانه بنیــاد 
ســینمایی فارابــی متشــکل از دو حــرف” ب” و “ف” و یــک 
اســلیمی تزیینــی ، بــه ســرعت اجــرا و نهایــی شــد و بالفاصلــه بر 
روی ســریرگ هــا و پاکــت هــا و تابلــو و آگهی هــای بنیــاد نقــش 
بســت. در ســال های بعــد پوســترها و بروشــوهای فیلم هایــی کــه 
ــز توســط  ــد نی ــدا می کردن ــی راه پی ــه جشــنواره های بین الملل ب
اســتاد حقیقــی و شــمار دیگــری از هنرمنــدان سرشــناس ایرانــی 
ــاد شــیوا، ســاعد  ــی، قب ــز، رضــا عابدین همچــون مرتضــی ممی
ــری  ــه ای هن مشــکی و ... طراحــی شــدند و هــم اینــک گنجین
از ایــن آثــار در بنیــاد ســینمایی فارابــی بــه یــادگار مانــده اســت. 
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هیات امناء
هیــات امنــای بنیــاد ســینمایی فارابــی را ترکیبــی از اعضــای حقیقــی و حقوقــی  تشــکیل می دهــد کــه احــکام 
خــود را از وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی دریافــت می کننــد. حضــور هیــات امنــا در بنیــاد ســینمایی فارابــی بــه 
عنــوان یــک نهــاد فرهنگــی، تضمین کننــده فاصلــه الزم از دولــت در تعییــن سیاســت گذاری ها، در عیــن  تعلــق 
عمیــق آن بــه حاکمیــت اســت. بودجــه فارابــی ســاالنه در ردیــف بودجه هــای وزرات فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــی نظــام  ــی فرهنگ ــا سیاســت های کل ــاد ب ــودن بنی ــا موظــف اســت از همســو ب ــات امن ــف می شــود و هی تعری

اطمینــان حاصــل کنــد.
در پایــان ســال 94، ترکیــب هیــات امنــای بنیــاد ســینمایی فارابــی بــه ریاســت حجت الــه ایوبــی، معــاون وزیــر 
و رییــس ســازمان ســینمایی کشــور و حضــور آقایــان ســید محمــد بهشــتی، شــهریار بحرانــی ،حســن خجســته، 
محمدمهــدی حیدریــان، محمــود عزیــزی، محمدمهــدی عســگرپور، هوشــنگ مــرادی کرمانــی و ســید محســن 

مهاجرانــی بــوده اســت.

مدیران عامل
ســیدمحمد بهشــتی نخســتین مدیرعامــل بنیــاد ســینمایی فارابــی بــه مــدت ۱۲۲ مــاه ســکان هدایــت آن را بــه 
دســت داشــت. پــس از وی محمدحســین حقیقــی، محمــد رجبــی، محمدحســن پزشــک، عبدالحمیــد محبــی، 
محمدمهــدی عســگرپور، علیرضــا رضــاداد، مجیــد شاه حســینی، ســید احمــد میرعالیــی و محمدرضــا جعفــری 
جلــوه، مدیریــت ایــن نهــاد مهــم فرهنگــی کشــور را برعهــده گرفتنــد. از بهمــن ســال 9۳ نیــز ایــن مســئولیت بــه 

علیرضــا تابــش ســپرده شــد.

فارابی، سه  دهه با سینمای ایران
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بنیــاد ســینمایی فارابــی در طــول ســال 94، فــراز و نشــیب های 
زیــادی را پشــت ســر گذاشــته اســت. کوشــش هایی کــه از دولــت 
قبــل بــرای انحــالل بنیــاد ســینمایی فارابــی شــروع شــده بــود، 
ــوای  ــور، دع ــزرگ کش ــک ب ــه  دو بان ــدت ب ــی م ــی طوالن بده
ــای  ــش ه ــوام و... چال ــت در ســاختمان ق ــر ســر اقام ــی ب حقوق
غیــر ســینمایی مدیــران جدیــد بنیــاد ســینمایی فارابــی در آغــاز 

راه بودنــد.
ــز  ــینما نی ــوزه س ــی در ح ــران حاکمیت ــی مدی ــرمایه اجتماع س
دچــار کاســتی شــده بــود  و ایــن مســاله در حضــور ســینماگران 
برجســته کشــور در صحنــه فرهنــگ و هنــر کشــور  بــا چالــش 

روبــرو ســاخته بــود. 
ــد  ــا امی ــه ب ــاز راهــی ک ــد از آغ ــدی بع ــک ســال و ان ــون ی  اکن
پیونــد خــورده، می تــوان گفــت بنیــاد ســینمایی فارابــی از بحران 
گذشــته اســت و بــا ثباتــی کــه حاصــل برنامــه مــدون و شــفافیت 
در عملکــرد اســت، کمــاکان در نقــش لنگــری ظاهــر شــده کــه 
روزگاری می خواســت یــار و غمخــوار ســینمای ایــران در داخــل و 

صــدای آن در بیــرون باشــد.
حضــور  یمــن  بــه  فارابــی  ســینمایی  بنیــاد  کشــتی 
از  عبــور  در  ایــران،  ســینمای  جلــوی  بــه  رو  همیشــه 
کــه  ننشســت  ِگل  بــه  نه تنهــا  ســخت،  بحران هــای 
همچنــان میزبــان هنرمندانــی اســت کــه می خواهنــد بــر 
 پهنــه نقره فــام ســینمای جهــان، صــدای فرهنــگ و هنــر

ایــراِن اســالمی باشــند؛ صــدای جامعــه فرهنــگ دوســت و نجیب 
ایرانی... 

یکـ  سال
در  سی  منا 

فصل دوم
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بنیــاد ســینمایی فارابــی در خانــه تاریخــی قوام الســلطنه شــکل گرفــت و نمــاد معمــاری و هویتــی ایــن عمــارت، بــا 
نشــان بنیــاد ســینمایی فارابــی یکــی شــد. در طــول یــک ســال گذشــته، تــالش بــرای حفاظــت، مرمــت و کاربــری 
بهینــه از فضاهــای خانــه قــوام بــا نظــارت ســازمان میــراث فرهنگــی و جلــب مشــارکت نهادهایــی چــون ســازمان 
زیباســازی شــهر تهــران آغــاز شــد و ایــن کوشــش ها ســرانجام در اســفندماه 94 بــه ثمــر نشســت و مرمــت ایــن 
خانــه تاریخــی زیــر نظــر دکتــر اســکندر مختاری ،کارشــناس خبــره و مــورد وثــوق ســازمان میــراث فرهنگــی، آغــاز 
شــد. خانــه قوام الســلطنه یکصــد و انــدی ســال قدمــت دارد و در ســبک معمــاری آن مثــل بســیاری از خانه هــای 
دوره قاجــار، معمــاری ســنتی ایرانــی تــا معمــاری مــدرن قــرن نوزدهــم اروپــا بــه چشــم می خــورد . ایــن خانــه از 

ســال ۱۳۶۲ در اختیــار بنیــاد ســینمایی فارابــی بــوده اســت.

پاسداری از میراث گذشتگان ...
توجه به حفظ خانه تاریخی قوام
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حل یک دعوای حقوقی قدیمی

ســازمان بازرســی کل کشــور از ســال ها قبــل بــا اســتناد بــه تاریخــی بــودن ســاختمان قــوام و همجــواری آن 
بــا مــوزه آبگینــه درخواســت داشــت تــا ایــن ســاختمان بــه مــوزه تبدیــل و از اختیــار بنیــاد ســینمایی فارابــی 

خــارج شــود.
ــی  ــازمان بازرس ــدگان س ــالمی و نماین ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــور وزی ــا حض ــه ای ب ــاه 94 در جلس در آذرم
توضیحاتــی دربــاره ماهیــت و تاریخچــه فعالیت هــای فرهنگــی در ایــن ســاختمان ارائــه و مقــرر شــد براســاس 
ــراث فرهنگــی و گردشــگری و صنایع دســتی  و وزارت فرهنــگ و ارشــاد  ــان ســازمان می تفاهــم و تعامــل می

اســالمی، بنیــاد در ایــن ســاختمان مســتقر بمانــد.

فارابی، در خانه ماند...
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 ایجــاد آرشــیو اســناد و مــدارک بنیــاد ســینمایی فارابــی بــا هــدف حفــظ میــراث ســینمایی در ســال 94 کلیــد 
خــورد. پیــش از آن، مجموعــه ای از آثــار پراکنــده در بخش هــای مختلــف وجــود داشــت کــه عــالوه بــر پراکندگی، 
در شــرایطی غیراســتاندارد نگهــداری می شــدند. ایجــاد ایــن آرشــیو بیــش از هــر چیــز مســیر پژوهــش را بــرای 
دانشــجویان و پژوهنــدگان فراهــم می کنــد و در ســازماندهی آن از همــکاری ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی بهره 

ــود. ــرده می ش ب

ــه بانک هــا یکــی از مشــکالت مهــم بنیــاد در نیمــه ســال 94 و  ــی ب  بدهی هــای گذشــته بنیــاد ســینمایی فاراب
مشــکلی مهــم بــر ســر راه مدیــران جدیــد آن بــود کــه بــه دلیــل گذشــتن مــدت بســیار از زمــان سررســیدهای 

پرداخــت، در آســتانه بــدل  شــدن آن بــه جدالــی حقوقــی از ســوی دو بانــک وام دهنــده بــود.
ــده  ــک ای ــرایط ی ــن ش ــزود. در ای ــاد می اف ــای بنی ــر بدهی ه ــط ب ــم فق ــا ه ــتمهال از بانک ه ــال اس ــن ح در عی
ابتــکاری نجات بخــش، تنهــا راه حــل خاتمــه دادن ایــن مشــکل قدیمــی و البتــه بــزرگ بــود . ایــن ایــده در قالــب 
جلســات مختلــف بــا مدیــران عامــل دو بانــک مدعــی خریــد فیلــم از بنیــاد ســینمایی فارابــی طرح شــد و بــا انعقاد 

قــرارداد بــرای خریــد فیلم هــا ، کارنامــه روشــنی در ایــن زمینــه از خــود بــه جــا گذاشــت.

یک ایده ابتکاری و خالقانه برای حل یک چالش قدیمی
فیلم های فارابی در سبد خرید بانک ها

حفظ میراث سینمایی در بنیاد
سازماندهی آرشیو اسناد و مدارک  بنیاد فارابی 
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 کارکنــان بنیــاد ســینمایی فارابــی طــی ایــن ســال ها بار ســنگین فعالیت هــا و تغییــرات آن را بــه دوش کشــیده اند. 
ــا ایــن هــدف  ــا ایــن وصــف چابک ســازی ســاختار ضرورتــی اســت کــه در تمــام ســازمان ها دنبــال می شــود. ب ب
از ســال 94 سیاســت های تشــویقی بــرای کســانی کــه در آســتانه بازنشســتگی قــرار دارنــد، طراحــی و اجــرا شــد. 

یکــی دیگــر از مشــکالت بنیــاد ســینمایی فارابــی در عرصــه منابع  انســانی، تغییراتی اســت کــه در مشــاغل مختلف 
ــه  ــوگ ب ــتم ها از آنال ــر سیس ــا تغیی ــه ب ــانی ک ــور کارشناس ــد حض ــده، مانن ــادث ش ــا ح ــر ماموریت ه ــا تغیی و ب
ــغلی در  ــش ش ــد چرخ ــد و نیازمن ــی نکرده ان ــه روز را ط ــای ب ــته آموزش ه ــال های گذش ــول س ــال در ط دیجیت

شــرایط کنونــی هســتند.
ــن دســت مواجــه  ــی از ای ــا چالش های ــه روز نشــوند ب ــی تخصصــی اگــر مــدام ب ــه هــر حــال ســازمان های خیل ب
می شــوند و از ایــن منظــر آمــوزش و روزآمدســازی نیــروی انســانی در بنیــاد ســینمایی فارابــی یکــی از مهم تریــن 

وظایــف و مســئولیت های مدیــران جدیــد آن بــوده و هســت.

کارشناسان فارابی  مهم ترین سرمایه  بنیاد  هستند...
از نو  به خویش نگریستن...
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بنیــاد ســینمایی فارابــی در ســال های گذشــته تحــت تاثیــر تغییراتــی کــه در  بخــش حاکمیتــی ســینما روی داد، 
بخشــی از ماموریت هــا و مســئولیت های خــود را واگــذار کــرد و نخســتین تاثیــر ایــن تغییــرات نیــز در بودجــه آن 

روی داد. 
هیــات امنــا و مدیــران بنیــاد ســینمایی فارابــی کوشــیدند تــا همزمان بــا نوســازی درونــی و بازتعریــف ماموریت های 
آن، بــا وجــود کاهــش بودجــه در ســال 94، پویایــی بنیــاد ســینمایی فارابــی را در قالــب خالقیــت در راهبردهــا و 
اســتفاده از ظرفیت هــای بیرونــی موجــود حفــظ کننــد و نشــان دهنــد کــه برنــد بنیــاد ســینمایی فارابــی در داخــل 
ــش بیشــتر  ــای آن همــواره از محدودیت های ــی قابل توجهــی اســت و ظرفیت ه و خــارج کشــور، ســرمایه اجتماع

. ست ا
بهبــود تعامــل بــا ســایر ســازمان ها و نهادهــا یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای ایــن رویکــرد بــود. بــه نظــر می رســد 
تــالش در جهــت خوداتکایــی و کاهــش وابســتگی بنیــاد به بودجه هــای دولتــی، رویکــردی عملگرایانــه در چارچوب 

اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه نتیجــه آن بهینــه شــدن هزینه هــا و  توســعه حداکثــری ظرفیت هــا اســت. 

عملگرایی فارابی در اقتصاد مقاومتی
کاهش بودجه در سال افزایش عمومی هزینه ها
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کوچک و مؤثر  ...
ــل و  ــت بین المل ــان دو واحــد )معاون ــی ســینما، کارکن ــه مدرســه  مل ــردوس ب ــاغ ف ــل ســاختمان ب ــس از تحوی پ
ــه علــت کمبــود فضــای اداری، فضاهــای موجــود  ــه ســاختمان مرکــزی منتقــل شــدند و ب امــور جشــنواره ها( ب

ــد. ــازی ش بهینه س
در قســمتی از ســاختمان کــه کاربــری اداری داشــت، تعمیــر و به ســازی انجــام گرفــت تــا بــرای اســتفاده  همــکاران 

ــود. آماده ش
همچنیــن انبــار زیرزمیــن ســاختمان، فضایــی متــروک و غیراســتاندارد بــود کــه تمــام دیوارهــا و کــف آن بازســازی 
و  بــر اســاس اســتانداردها بــا امکانــات مــورد نیــاز تجهیــز شــده اند کــه بخشــی از آرشــیو در آن مســتقر گردیــد.

فضاهای داخلی بنیاد بهینه  می شوند
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بهره برداری از سینما فرهنگ به موسسه سینما شهر واگذار شد

بنیــاد ســینمایی فارابــی  بــه مثابــه بــازوی اجرایــی ســازمان ســینمایی کــه اهــداف اســتراتژیک را در ســینما دنبــال 
ــالش وســیعی  ــوازات آن ت ــه م ــی خــود را وانهــد و ب ــف تصدی گــری و اجرای ــرور وظای ــه م ــن رو ب ــد، از ای می کن
بــرای هم افزایــی بــا ســایر مؤسســات همچــون مؤسســه ســینما شــهر، انجمــن ســینمای جوانــان، مرکــز گســترش 
ســینمای مســتند و تجربــی، مدرســه ملــی ســینما و مؤسســه رســانه های تصویــری و خانــه ســینما صــورت داد. 

بــه طــور مثــال، بنیــاد ســینمایی فارابــی مالــک ســینما فرهنــگ اســت ولــی بــرای کارآیــی بهتــر،  طــی قــراردادی 
سه ســاله در ســال 9۳ بــا مؤسســه ســینما شــهر، بهره بــرداری از آن را  بــه ایــن مؤسســه واگــذار کــرد.

راه نو، رویکردهای نو
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از جملــه مــواردی کــه بــه مأموریــت  های بنیاد ســینمایی 
ــد  ــت از تولی ــد، حمای ــزوده ش ــال 94 اف ــی در س فاراب
ــود کــه از مهمتریــن رویکردهــای  ــی  هــا ب فیلم هــای اول

ــود. ــوب می ش ــی محس ــینمایی فاراب ــاد س ــازه بنی ت
در تمــام ســازمان های نظــام منــد، احــراز توانایــی افــراد 
یــک قاعــده اساســی و هدفمنــد محســوب می شــود. ایــن 
موضــوع در مــورد فیلمســازان نیــز  صــادق اســت؛ چراکــه 
قــرار اســت آنهــا بــا تکیــه بــر توانایــی و قابلیت هایشــان 

ســرمایه نســبتا مهمــی را مدیریــت کننــد..
ــوابق  ــال 94، س ــاز س ــت، در آغ ــن مأموری ــتای ای در راس
مرتبــط از مرکــز ســینمای مســتند و تجربــی بــه بنیــاد 
ســینمایی فارابــی انتقــال یافــت. بنیــاد ســینمایی فارابــی  
نیــز بــرای حمایــت از فیلــم اولی هــا شــورایی تشــکیل داد 
و  نحــوه حمایــت از کارگردانــان فیلــم اولــی را در قالــب 
تدویــن آییــن  نامــه ای  پیــش بــرد. همزمــان رای زنی هایی 
ــه  ــی و پروان ــت اصول ــذ موافق ــهیل در اخ ــت تس در جه
ســاخت و انتخــاب تهیــه کننــده فیلم هــای اول، بــا 
معاونــت نظــارت و ارزشــیابی ســازمان ســینمایی صــورت 

پذیرفــت. 
ســال 94 ، بنیــاد ســینمایی فارابــی از ۱8 فیلم ســینمایی 
و کارگردانانــی کــه اولیــن فیلــم شــان را ســاخته بودنــد، 

حمایــت کــرده اســت.
در ایــن ســال، بــرای نخســتین بــار ۳0 فیلم ســاز اول، آثــار 
ــد و9  ــم فجــر ارســال کردن ــرای جشــنواره فیل خــود را ب
فیلــم اول حمایــت شــده توســط بنیــاد ســینمایی فارابی، 
ــا  ــده و برخــی از آنه ــات انتخــاب جشــنواره برگزی در هی
نیــز در  بخــش ســودای ســیمرغ )بخــش رقابــت حرفه ای 
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــد و ب ــت کردن ــران( رقاب ســینمای ای
ــک روز”  ــد و ی ــی “اب ــم اول ــخ  جشــنواره فجــر، فیل تاری
توانســت 9 جایــزه از جشــنواره ملــی فجــر کســب کنــد.

ارزیابــی هــا نشــان مــی دهــد کــه کارگردانــان فیلــم اولی 
ــل قبــول و گاه جســورانه ای  ــد فیلم هــای قاب توانســته ان
بســازند و ایــن امــر نویــد بخــش حضور نســل جدیــدی از 

فیلمســازان در ســینمای حرفــه  ای ایــران اســت. .

اتفاقی به نام فیلم اولی ها
اعتماد به استعدادهای تازه
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تشــکیل شــورای راهبــری ســینمای کــودک و نوجــوان و عضویــت بنیــاد ســینمایی فارابــی در آن نیــز اتفاقــی تــازه 
ــر از آثــار ســینمای ایــران بــود. در ســال های گذشــته انبوهــی از  ــا هــدف ســازمان دادن بــه  تولیــدات ایــن ژان ب
آثــار حــوزه کــودک و  نوجــوان در بنیــاد ســینمایی فارابــی تولیــد شــد کــه نتوانســت بــه جایــی جــز آرشــیوهای 
ــران فرهنگــی مطرحــی همچــون  ــا حضــور ســینماگران و کارشناســان و مدی ــه ب ــن شــورا ک ــد. ای ــاد راه یاب بنی
مهــدی ارگانــی، مســعود کرامتــی، حمیــد جبلــی، دکتــر جــواد حاتمــی، علیرضــا شــجاع نوری، رمضانعلــی حیــدری 
خلیلــی، محســن چینی فروشــان، اکبــر نبــوی، علیرضــا تابــش، فرشــته طائر پــور و مرضیــه برومنــد تشــکیل شــد، 
موضوعــات مختلــف ایــن حــوزه را در بخش هــای فیلمنامــه، تولیــد و اکــران رصــد می کنــد و بــازوی فکــری بنیــاد 
در توســعه و تعمیــق ایــن بخــش از فعالیت هــا درعیــن افزایــش اثربخشــی آن اســت. در ایــن شــورا، کارگروه هایــی 
بــرای اکــران و تولیــد فیلم هــای کــودک و نوجــوان، برگــزاری جشــنواره فیلم هــای کــودک و نوجــوان، نظــارت بــر 
فیلمنامه نویســی ســینمای کــودک و نوجــوان و... تشــکیل شــده اســت و حضــور معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان 
ســینمایی در جلســات آن، نشــانه اهمیتــی اســت کــه دســتگاه فرهنگــی کشــور بــرای ایــن حوزه قایل شــده اســت. 

سپردن کار به دست کاردانان ...
شورای راهبری سینمای  کودک و نوجوان تشکیل شد
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 اهمیت حوزه کودک و نوجوان در سینما و تالش برای توسعه تولیدات سینمایی در این ژانر، و متفاوت بودن نیازهای 
کودکان و نوجوانان از یکدیگر، شورای راهبری و سیاست گذاری سینمای کودک و نوجوان، سرانجام بنیاد سینمایی 
فارابی را متقاعد کرد تا این دو حوزه را از هم تفکیک کنند و ایده برگزاری دو فستیوال مستقل کودکان در اصفهان و 

نوجوانان در همدان در سال 94 فارغ از اما و اگرهای بسیار طرح و تصویب شد.
مهم ترین سؤالی که پیش روی تصمیم گیران قرار داشت، ظرفیت تولیدات موجود سینمای ایران برای برگزاری دو 
فستیوال مستقل بود، اما عالوه بر سینماگران، استقبال نوجوانان سراسر کشور از فستیوال بین المللی فیلم های نوجوانان 

درکنار سینماگران، نویدبخش ظرفیتی تازه در سینمای ایران بود. 

ایستادن بر مرز کودکی و نوجوانی بر پرده نقره ای
دو جشنواره مستقل برای دو گروه مخاطب
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ــاد  ــت. المپی ــکل گرف ــال 94 ش ــد در س ــی جدی ــوان فعالیت ــه عن ــان ب ــازی نوجوان ــاد فیلمس ــتین المپی نخس
ــده در  ــت و بالن ــر برک ــی پ ــان و جریان ــش نوجوان ــرای آفرین ــز ب ــوق  انگی ــی ش ــان فضای ــازی نوجوان فیلمس
ــا اجــرای طــرح المپیــاد، گامــی در تحقــق  راســتای یــک برنامــه بلنــد مــدت و زیرســاختی ســینما اســت. ب
عدالــت فرهنگــی برداشــته   شــد و فرصتــی جدیــد و مناســب بــرای بــروز و ظهــور اســتعدادهای نوجوانــان در 

ــرد. ــف کشــورمان، فراهــم ک مناطــق مختل
بــا انعقــاد تفاهــم  نامــه میــان بنیــاد ســینمایی فارابــی و انجمــن ســینمای جوانــان ایــران   برگــزاری نخســتین 

المپیــاد فیلمســازی در دســتور کار قــرار گرفــت.
المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان در ایــران فرصتــی تــازه بــرای بــروز اســتعدادهای نوجوانــان کشــور در زمینــه  
ــا انعقــاد تفاهم نامــه میــان بنیــاد ســینمایی فارابــی و انجمــن ســینمای جوانــان  فیلمســازی فراهــم کــرد و ب
ــا  ــی و گســترده ای اســت کــه در نخســتین گام ب ــاد طــرح مل ــن المپی ــرار گرفــت. ای ــران در دســتور کار ق ای
ــم  ــنواره فیل ــا در جش ــه دقیقه ای آنه ــار س ــش آث ــم و نمای ــد فیل ــتعد و تولی ــد و مس ــراد عالقه من ــاب اف انتخ

ــان همــدان  اجرایــی شــد. نوجوان
برگــزاری المپیــاد فیلمســازی، به عنــوان گام نخســت بــرای تربیــت فیلمســازان آتــی در جشــنواره  نوجوانــان، 
ــوتان  ــال ها و پیشکس ــار بزرگس ــورمان در کن ــان کش ــده نوجوان ــار برگزی ــه  آث ــن ارائ ــه ضم ــود ک ــی ب فرصت
ــا اســتعدادهای ناشــناخته و نوظهــور  ــرای آشــنایی ب ــد ب ــی جدی ــکان فرصت ــدان عرصــه ســینما، ام و هنرمن

خماطبان تازه، سینماگران آینده
اولین المپیاد فیلم سازی نوجوانان برگزار شد
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نوجــوان کشــور را نیــز فراهــم ســاخت. 
ــه  ــبت ب ــترک نس ــروه مش ــکیل کارگ ــا تش ــران ب ــان ای ــینمای جوان ــن س ــی و انجم ــینمایی فاراب ــاد س بنی

ــد. ــدام کردن ــور اق ــطح کش ــی در س ــان مل ــن جری ــازماندهی ای ــزی و س برنامه ری
ــر از ۳۱ اســتان  ــان، 88 اث ــان آن ــد شــد و از می ــداد تولی ــن روی ــب ای ــه ای  در قال ــم ۳ دقیق ــوان فیل 4۱9 عن

ــاد داوری شــدند. انتخــاب و در بخــش مســابقه المپی

 سایر دستاوردها

ــب الزم  ــویق و ترغی ــاوری و تش ــان، خودب ــان و جوان ــور نوجوان ــتعدادهای نوظه ــش اس ــایی و گزین  شناس
ــد  ــان می توانن ــان و نوجوان ــن جوان ــن ای ــته اســت. همچنی ــراه داش ــه هم ــی ب ــای آت ــرای ســاخت فیلم ه را ب

ــند. ــور باش ــف کش ــتان های مختل ــهرها و اس ــود در ش ــاالن خ ــرای هم سن وس ــبی ب ــای مناس الگوه
 آموزش و ارائه  هنر فیلمسازی به نوجوانان و جوانان برگزیده  این المپیاد 

 حضور پیشکسوتان و هنرمندان عرصه  سینما در کنار شرکت کنندگان نوجوان و جوان
ــی  ــژادی و قوم ــی، ن ــی، بوم ــای فرهنگ ــنواره جذابیت ه ــران در جش ــطه  حاض ــات رودررو و بی واس  ارتباط
ــا و دلنشــین نســل  ــی یکپارچــه و سراســر تنــوع رنگیــن و مفاهیــم زیب مخاطبــان عــام توانســته اســت ایران

ــه نمایــش بگــذارد. ــد را ب جدی
 تعلیم اخالق مداری و روحیه  همیاری و همراهی برای ارتقای کمی و کیفی جشنواره



یک سال
یک نگـــاه FARABI

Cinema Foundation

22

اکــران فیلم هــای ویــژه کــودکان و نوجوانــان در ســالن های مناســب و دسترســی بهتــر ایــن گــروه از مخاطبــان بــه 
ســینما، همــواره یکــی از دغدغه هــای فعــاالن ایــن حــوزه بــه خصــوص تهیه کننــدگان آثــار ســینمایی بــوده اســت. 
در ایــن چارچــوب راه انــدازی یــک گــروه اکــران خــاص در شــورای راهبــری ســینمای کــودک و نوجــوان تشــکیل 

شــد و جلســاتی نیــز در معاونــت نظــارت و ارزشــیابی بــرای راه انــدازی ایــن گــروه برگــزار شــد.
بــر ایــن اســاس در مرحلــه اول، در شــهر تهــران چنــد ســالن ســینمایی بــرای میزبانــی از کــودکان و نوجوانــان  

ــد در برخــی کالن شــهرها و مراکــز اســتان ها ادامــه خواهــد یافــت. انتخــاب شــد. ایــن رون
در خصــوص تامیــن فیلــم نیــز  از بیــن 8 تــا ۱0 اثــر از 4۵ فیلــم موجــود در آرشــیو بنیاد ســینمایی فارابی، توســط 
شــورای راهبــری انتخــاب  شــدند. تولیــدات روزِ ســینمای کشــور بــا موضــوع کــودک و نوجــوان، بعضــی آثــار خوب 
ســینمای جهــان کــه بــه موضــوع کــودک و نوجــوان اختصــاص دارد و مــروری بــر آثــار خاطره انگیــز ســینمای 

ــد.  ــن اکران هــا را تشــکیل می دهن ــف ای کــودک و نوجــوان در ســال های گذشــته، بخش هــای مختل

اکران موفق و فراگیـر، 
نیاز سینمای کودک و نوجوان

ری
 و پ

زد
د
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گرچــه چندیــن ســال اســت کــه بنیــاد ســینمایی فارابــی مســئولیت برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر را وانهــاده 
ــی و خارجــی  ــا ســینماگران داخل ــل ب ــی و تعام ــزاری آن در ســال های متوال ــی در برگ ــه طوالن ــا تجرب اســت، ام
ــه  ــم خــود را ب ــه هــر ترتیــب فیل ــد ب ــی از ســینماگرانی کــه می خواهن از یک ســو و  پشــتیبانی فنــی و تجهیزات
جشــنواره برســانند از ســوی دیگــر، ســبب شــده مدیــران و کارکنــان بنیــاد ســینمایی فارابــی همچنــان در آســتانه 

ــاب باشــند. ــزاری جشــنواره فجــر درتب وت برگ
عــالوه بــر ایــن، معرفــی فیلم هایــی کــه بــا حمایــت و مشــارکت فارابی ســاخته شــده اند در جشــنواره و ســازماندهی 

نیازهــای آنــان به ویــژه در عرصــه فیلم هــای مشــترک ســبب شــده ایــن ارتبــاط همچنــان پابرجــا بمانــد.

مهر مادری...
پشتیبانی جشنواره فیلم فجر در بنیاد سینمایی فارابی ادامه دارد
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بیست فیلم در سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر

یکــی از مهم تریــن نمادهــای توفیــق بنیــاد ســینمایی 
فارابــی  در حمایــت  از ســینمای ایــران در طــول 
ــد. در  ــش درمی آی ــه نمای ــر ب ــم فج جشــنواره های فیل
ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر نیــز بــه ســیاق 
گذشــته شــمار زیــادی  از فیلم هایــی کــه بــا مشــارکت 
ــا حمایــت بنیــاد ســینمایی فارابــی ســاخته شــده   و  ی
خــود را بــه جشــنواره رســانده اند، فرصــت اکــران 
یافتنــد. 9 فیلــم بــه بخــش ســودای ســیمرغ، 9 فیلــم 
ــر و  ــه بخــش هن ــم ب ــگاه و ۲ فیل ــی ن ــه بخــش نوع ب

ــه راه یافتنــد.  تجرب

سودای سیمرغ
 آخرین بار کی سحر را دیدی؟ / فرزاد مؤتمن

 امکان مینا / کمال تبریزی
 به دنیا آمدن / محسن عبدالوهاب

 دختر / سیدرضا میرکریمی

 کفش هایم کو؟ / کیومرث پوراحمد

 النتوری / رضا درمیشیان

 نفس/ نرگس آبیار
 وارونگی / بهنام بهزادی 

 ابد و یک روز / سعید روستایی 

نوعی نگاه
 ابد و یک روز/ سعید روستایی
 برادرم خسرو / احسان بیگلری

 پل خواب/ اکتای براهنی
 جشن تولد / عباس الجوردی

 خانه ای در خیابان چهل و یکم/ حمیدرضا قربانی

 ُخماری / داریوش غذبانی

 الک قرمز / سیدجمال  سیدحاتمی

 متولد ۶۵ / مجید توکلی 
 من / سهیل بیرقی

هنر و تجربه
 تمرین برای اجرا / محمدعلی سجادی

 نیمرخ ها / ایرج کریمی

پرواز با سیمرغ...
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سیمرغ فرهنگ  ایران 
از شانه سینما پرواز می کند...

 ســینما هنــوز همــه جــا جــذاب اســت، ممکــن اســت آمــار مخاطــب کــم و زیــاد بشــود.   سیاســی ترین ســایت ها و 
پایگاه هــای خبــری  هــم نمی تواننــد از اخبــار  خصوصــی چهره هــای ســینما چشم پوشــی کننــد.

اقبــال جهانــی مــی گویــد کــه ایــن ابــزار فرهنگــی بــرای گفت و گــو بــا مــردم ســایر جوامــع بــه هیــچ روی قابــل 
ــت.  ــی نیس چشم پوش

ــی کــه بعــد از  ــرای جهان ــا بیشــتر فرهنگ هــا و کشــورهای جهــان را به واســطه فیلم هایشــان می شناســیم و ب م
ســال ها می خواهــد دوبــاره بــاب مــراوده بــا ایــران را از ســر بگیــرد، ســینما ابــزاری بی رقیــب اســت. در یک ســال 
گذشــته سیاســتمداران، تاجــران، مســافران و همــه کســانی کــه فرصــت گفت و گــوی موثــر بــا دیگــر کشــورها را در 
ســطوح مختلــف دارنــد، از فشــار عمومــی تقاضــا بــرای شــناخت ایــران و اطالعــات درســت دربــاره ایــران می گویند. 

ایــن فرصــت بــرای ســینمای ایــران بی نظیــر اســت. 
بنیــاد ســینمایی فارابــی از روز نخســت بــرای چنیــن هدفــی تاســیس شــد: ســاخت تصویــری واقع بینانــه مبتنی بر 
هنــر  از ایــران بــه کمــک ابــزاری بــه نــام ســینما.  بعــد از گذشــت چنــد دهــه با وجــود ایــن همــه تنــوع در ابزارهای 
تســهیل در ارتبــاط و... بــار دیگــر ایــران در موقعیتــی مشــابه قــرار گرفتــه اســت، رودررو  بــا جهانــی کــه می خواهــد 
آن را عمیق تــر بشناســد. بنیــاد ســینمایی فارابــی در چنیــن موقعیتــی  بایــد ســیمرغ ســینمای ایــران را بــه پــرواز 
در آســمان جهــان وادارد. اکــران فیلم هــای ایرانــی در خــارج از کشــور و فراهــم آوردن زمینه هــای تولیــد مشــترک 

بــا ســایر کشــورها موضوعاتــی اســت کــه در ایــن ســال بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفت.

پسابرجام، سینما و جهانی که می خواهد بیشتر از  ایران بداند
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در یــک ســال اخیــر، بنیــاد ســینمایی فارابــی مذاکــرات و پیگیری هــای مکــرری در زمینــه تولیــدات مشــترک خارجــی 
داشــته اســت. چنــد پــروژه بــا کشــورهای منطقــه، اروپــا و چیــن آغــاز شــده اســت و پروژه هایــی هــم در مرحلــه نگارش 

فیلم نامــه قــرار دارد. 
در پــروژه مشــترکی بــا ایتالیــا، پیشــنهاد ســاخت دو انیمیشــن پیــش رفتــه اســت. پــروژه تولیــد مشــترک بــا چیــن از 
مرحلــه قــرارداد گذشــته و در مرحلــه  معرفــی نویســندگان دو کشــور قــرار دارد. رایزنــی بــا ترکیــه بــه مرحلــه عقــد 
قــرارداد رســیده اســت. تولیــد مشــترک ایــران و فرانســه در حــوزه کــودک و نوجــوان  در حــال بررســی اســت و فیلــم 

مشــترک ایــران و ارمنســتان نیــز در مرحلــه تدویــن و صداگــذاری اســت.
ــه تشــکیل  ــران در تولیــد مشــترک حمایــت می کنــد و خدماتــی را ب ــی از بخــش خصوصــی ای بنیــاد ســینمایی فاراب
رونــد ایــن فعالیــت ارائــه می کنــد، یعنــی از یک ســو بــه ســبب تجربــه طوالنــی بنیــاد ســینمایی فارابــی، تولیدکننــدگان 
داخلــی می تواننــد از  بســتر اطمینان بخــش الزم بــرای ورود بــه ایــن عرصــه بهــره ببرنــد و  از ســویی شــرکای خارجــی  
ــه لحــاظ  ــه فیلم ســازان اعتمــاد می کننــد. در عیــن حــال ب هــم بــه ســبب برنــد بنیــاد ســینمایی فارابــی راحت تــر ب
مــراودات مــورد نیــاز بــا وزارت امــور خارجــه، بانک هــا و نهادهــای اقتصــادی، حضــور فارابــی رونــد پیگیــری پروژه هــا را 

ــهیل می نماید. ــریع و تس تس
دو فیلم مشترک فارابی در سال 94 عبارت اند از:

 جنجال در عروسیـ  ایران و فرانسه )سیدرضا خطیبی(

 کارواجار - ایران و ارمنستان )آناهید آباد(

تولید مشرتک در سایه تبادل فرهنگی
تولیدات مشترک توسعه می یابند
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ــی  ــای ایران ــرای فیلم ه ــی ب ــنتی بازاریاب ــه روش س ــم، ک ــروش فیل ــد و ف ــی خری ــای بین الملل ــز بازاره به ج
محســوب مــی شــود، در ســال 94، سیاســت فــروش و پخــش فیلم هــای ایرانــی در پروازهــای خارجــی مطــرح و 
هماهنگی هایــی نیــز انجــام شــد. حاصــل ایــن تــالش توافــق بــا شــرکت هــای هواپیمایــی ســه کشــور عمــان، هنــد 

و ترکیــه  بــود کــه  حقــوق ۶ فیلــم ایرانــی را بــرای پخــش در خطــوط هوایــی خــود خریدنــد. 
بنیــاد ســینمایی  فارابــی همچنیــن  در ســال 94 حقــوق پخــش “شــیفت شــب” در ســینماهای آمریــکا، کانــادا، 
اســترالیا و آلمــان و ۷ فیلــم بــرای پخــش در تلویزیــون کشــورهای بوســنی، اســلوونی، لبنــان، کرواســی و تونــس را 

فروختــه اســت. 

ترکیه: خیلی دور خیلی نزدیک
عمان: تراژدی، تجریش .... ناتمام، طبقه حساس، آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

هند: پدر

 ایرالین های خارجی  جهت مشتریان جدید فیلم های ایرانی 

فیلمهای فروخته شده برای پخش در تلویزیون:

عرضه جتاری فیلم های  ایرانی...

لبنان: چوری، پرنده باز کوچک
اسلوونی: جزیره کوچک، قبیله من، مروارید

بوسنی: رقص در غبار
کرواسی: رقص در غبار
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اکران فیلم های  ایرانی در  سایر کشورها
شاهزاده روم و حممد رسول اهلل )ص( در  رم

ــا حضوررئیــس  ــاه ســال 94 در رم ب ــا در فروردین م ــران و ایتالی کمیســیون همکاری هــای مشــترک ســینمایی ای
ســازمان ســینمایی و  مدیرعامــل بنیــاد فارابــی، تشــکیل شــد. در ایــن کمیســیون، مذاکــرات مثبتــی دربــاره اکــران 
انیمیشــن ســینمایی »شــاهزاده روم« و فیلــم ســینمایی »محمــد رســول اهلل )ص(« انجــام و مقــرر شــد کــه رایــز ن 

فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران در رم، اکــران انیمیشــن »شــاهزاده روم« ایتالیــا را پیگیــری کنــد.
در ایــن نشســت از نمایــش فیلــم »محمــد رســول اهلل )ص(« در رم  اســتقبال شــد و موافقــت اولیــه دربــاره اکــران  

ایــن فیلــم در ســینماهای کشــور ایتالیــا اعــالم شــد. 
همچنیــن مقــرر شــد در اکــران ویــژه  ایــن فیلــم بــرای متولیــان صنعــت ســینما و شــرکت های پخــش فیلــم در 

ایتالیــا، عوامــل تولیــد فیلــم هــم حضــور داشــته باشــند.
در دیــدار بــا مســئوالن ســینمای ایتالیــا نیــز مذاکراتــی مبنــی بــر تولیــد مشــترک فیلم های انیمیشــن و عروســکی 
انجــام پذیرفــت. در طــول مذاکرات،پرداختــن بــه مضامیــن موجــود در قصــه هــای ایرانــی مــورد توجــه و توافــق 
طــرف ایتالیایــی در تولیــد فیلم هــای انیمیشــن و عروســکی قــرار گرفــت و طــرف ایتالیایــی، مســئوالن شــرکت 
کننــده در کمیســیون همــکاری و ... گفتنــد کــه داســتان های ایرانــی ظرفیــت تولیــد مشــترک را دارنــد ، بنابرایــن 
مقــرر شــد تــا در قالــب پــروژه ســاخت محصــول مشــترک، یــک ســینماگرایرانی و یــک ســینماگر ایتالیایــی درکنار 

هــم قــرار گیرنــد و مقدمــات تولیــد یــک فیلــم بــه صــورت مشــترک فراهــم شــود.
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بیشترین میزان سرمایه گذاری فارابی در سال 94 به ژانر دفاع مقدس تعلق گرفت

در ســال ۱۳94 بنیــاد ســینمایی فارابــی، بــا توجــه بــه میــزان بودجــه خــود، بــه صــورت وام یــا مشــارکت در تامین 
منابــع مالــی  بــه ســینماگران ایرانــی کمــک کــرد. حــدود ۶۱ فیلــم در 8 ژانــر از ایــن کمک هــا بهــره گرفتنــد. 
ــود.  ــی ب ــم، پرتعدادتریــن گــروه دریافــت حمایــت از بنیــاد ســینمایی فاراب ــا ۳۵ فیل ــر فیلم هــای اجتماعــی ب ژان
جایــگاه  دوم از حیــث میــزان کمک هــا بــه ۷ فیلــم انقــالب اســالمی و دفــاع مقــدس تعلــق دارد. حمایــت از تولیــد 

فیلم هــای کــودک و نوجــوان هــم در جایــگاه بعــدی قــرار دارد. 
بــه ایــن ترتیــب بنیــاد ســینمایی فارابــی در ســال 94 بــا تخصیــص حــدود ۲0 درصــد از کل منابــع خــود بــه ژانــر 

انقــالب اســالمی و دفــاع مقــدس ســهمی شایســته در ترویــج ارزش هــای ایــن عرصــه داشــته اســت.
ــا  همچنیــن نبایــد از نظــر دور داشــت کــه بیــش از 80 درصــد منابــع مشــارکتی بنیــاد در ســاخت فیلم هــای ب
مضمــون انقــالب اســالمی و دفــاع مقــدس ســرمایه گذاری شــده کــه نشــانه توجــه عمیــق ایــن بنیــاد بــه توســعه 

فرهنــگ دفــاع مقــدس اســت.

ادای وظیفه مهیشگی سینما به انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس ...
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بنیــاد ســینمایی فارابــی ســال ها در حــوزه آمــوزش به ویــژه فیلمنامه نویســی فعــال بــوده اســت و در ایــن زمینــه 
صاحــب تجربــه انباشــته اســت. کالس  هــای پنجمیــن دوره آمــوزش تخصصــی نقــد فیلــم بنیــاد، بــا اعــالم فراخوان 
جــذب هنرجــو، رای زنــی بــرای جــذب اســتاد، برگــزاری دوره، ارزیابــی عملکــرد اســتادان و اهــدای گواهینامــه بــه 

شــرکت کنندگان در ایــن فاصلــه برگــزار شــد.  
دوره ششــم نیــز بــا طــی همیــن فرآیندهــا از خــرداد 94 آغــاز شــد. در همیــن حــال، رای زنــی و برنامه ریــزی بــه 
ــا همــکاری یــک مؤسســه خصوصــی  ــا دوربین هــای دیجیتــال ب منظــور برگــزاری کارگاه آمــوزش فیلم ســازی ب
باحضــور ۳0 هنرجــو  در ســالن نمایــش بنیــاد برگــزار شــد. برنامه هــای آموزشــی  بنیــاد در ســال 9۵ نیــز شــامل  
برگــزاری هفتمیــن دوره  کالس هــای آمــوزش تخصصــی نقــد فیلــم، برگــزاری دوره  تکمیلــی بــرای منتخبان شــش 
دوره  گذشــته آمــوزش فیلمنامه نویســی و تدویــن برنامــه ای جامــع بــه منظــور حمایــت بنیــاد ســینمایی فارابــی از 

ــه سینماســت.   ــوط ب ــا موضوع هــای مرب ــد پایان نامه هــای دانشــجویی ب تولی

آموزش در بنیاد سینمایی فارابی ادامه دارد
محایت از پایان نامه های سینمایی
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شرکای تازه در تولید آثار مکتوب
تفاهم نامــه  میــان بنیــاد ســینمایی فارابــی و انتشــارات علمــی و فرهنگــی در آذرمــاه  94 منعقــد شــد و بــر اســاس 
آن مقــرر شــد تــا چــاپ کتاب هــای مــورد نیــاز جامعــه ســینمایی و دانشــجویان رشــته ســینما توســط ایــن دو 
نهــاد فرهنگــی توســعه یابــد. ایــن تفاهــم همزمــان بــا هفتــه کتــاب، در بازدیــد از کتابفروشــی انتشــارات علمــی و 

فرهنگــی،  رســانه ای شــد.
ایــن بازدیــد در حاشــیه برنامه هــای تهران گــردی  یکــی از اعضــای شــورای شــهر بــود کــه در هفتــه کتــاب بــا حضور 
مدیرعامــل بنیــاد ســینمایی فارابــی و در معیــت وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا حضــور در کتاب فروشــی های 

خیابــان کریم خــان تهــران روی داد.
طبــق مفــاد ایــن قــرارداد، طرفیــن متعهــد شــدند  به صــورت مشــترک، مجموعــه ای از آثــار و کتاب های ســینمایی 
مــورد نیــاز جامعــه ســینمایی و دانشــجویان ایــن حــوزه را در بــازه زمانــی مشــخصی  منتشــر و روانــه بازار کننــد. از 
جملــه کتاب هــای منتشــر شــده توســط ایــن انتشــارات کتاب هــای »پیــش درآمــدی بــر فیلــم«، »مدیریــت تولیــد 

فیلــم«، »چگونگــی درک فیلــم« می باشــد.

انعقاد تفاهم نامه بنیاد سینمایی فارابی با انتشارات علمی و فرهنگی 
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فیلمنامــه در بنیــاد ســینمایی فارابــی همیشــه جایــگاه ویــژه ای داشــته اســت. به جــز آنکــه از تولیــد فیلمنامــه در 
بنیــاد ســینمایی فارابــی حمایــت می شــود ، اصــوال مبنــای تصمیم گیــری و قضــاوت دربــاره حمایــت از فیلم هــا تــا 
حــد زیــادی بــه فیلمنامــه بســتگی دارد. عالوه بــر سیاســت های کلــی بنیــاد ســینمایی فارابــی کــه جهت گیــری 
ــی از  ــه ترکیب ــورا ک ــای ش ــخیص اعض ــور، تش ــای مهج ــت از ژانره ــل حمای ــد، مث ــن می کن ــا را روش حمایت ه
ســینماگران برجســته و متخصصــان حوزه هــای مرتبــط، در تخصیــص میــزان و نحــوه حمایت هــا موثــر اســت.  

در ســال 94، ۲۳۵ فیلمنامــه در شــورای فیلمنامــه بنیــاد ســینمایی فارابــی و ۵۲ فیلمنامــه در شــورای کــودک و 
نوجــوان بررســی شــده کــه تعــدادی از آنهــا موفــق بــه دریافــت حمایــت ) وام یــا مشــارکت( از بنیــاد ســینمایی 
فارابــی شــده اند. کــه در زمینــه حمایــت از نــگارش فیلم نامــه نیــز، درمجمــوع از تولیــد ۷ فیلمنامــه حمایــت شــده 

ــد از: ــه عبارت ان اســت ک
 باران یعنی تو برمی گردی “علی اصغری”

 خاطرات سیال “محمود اربابی”

 رزق موعود “عزیزاله حمیدنژاد”
 صلیب زرد “ بابک کایدان ، داریوش فرهنگ”

 بهشت از جنوب شرقی “ احمد کاوری”
 طاوس مست اردیبهشت “مجتبی راعی”

 سرو زیر آب “محمدعلی باشه آهنگر”

شورای فیلمنامه: 115 نشست، 287 فیلمنامه
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حمایت های بنیاد سینمایی فارابی از
 بخش خصوصی تغییر می کند

حمایــت از تــوان شــرکت های دولتــی در زمینــه 
تامیــن تجهیــزات فنــي ســینما از ماموریت هــای تــازه 
بنیــاد ســینمایی فارابــی اســت و  مدیــران آن معتقدنــد 
دانــش متخصصــان داخلــي مي توانــد پاســخگوی 

ــران باشــد. نیازهــای حــوزه فنــی ســینمای ای
ــی در  ــای داخل ــت از ظرفیت ه ــر حمای ــن منظ از ای
حــوزه پشــتیباني فنــي ســینما در دســتور کار مدیــران 
ــی ها  ــت و بررس ــرار گرف ــی ق ــینمایی فاراب ــاد س بنی
ــرف  ــي برط ــي توانای ــش خصوص ــه بخ ــان داد ک نش
کــردن نیازهــاي تخصصــي و حرفــه اي ســینما را دارد.

ــاي  ــد زمینه ه ــت یافته ان ــي ماموری ــان فاراب کارشناس
ایــن امــر را  از طریــق ارتقــای رقابــت و انگیــزه ســاخت 
ــد؛  ــم کنن ــینما فراه ــاخت های س ــزات و زیرس تجهی
ــزات ســینمایي در موسســات  ــه اجــاره تجهی در زمین
ــال ۱۳94  ــی از س ــینمایی فاراب ــاد س ــي. بنی خصوص
ــت  ــا، حمای ــاره آنه ــزات و اج ــد تجهی ــای خری ــه ج ب
جــدی از بخــش خصوصــی را در دســتور کار خــود قرار 
خواهــدداد. بــر ایــن اســاس اولویــت بنیــاد ســینمایی 
فارابــی حمایــت از مؤسســات پشــتیبانی فنــی ســینما 
در بخــش خصوصــی در ســینمای ایــران خواهــد بــود 
و بــرای ارتقــای تجهیــزات بخــش خصوصــی بــا هــدف 
کمــک بــه کیفیــت تولیــدات ســینمایی، تعامالتــی بــا 

آنهــا خواهــد داشــت.

تکیه
بر دانش ایرانی 
و خودکفایی
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آثار قدیمی سینما دیجیتال می شوند

ــار شــاخص ملــی و بین المللــی  ــرای به روزرســانی، حفــظ و نگهــداری آث ــه دیجیتــال ب ــار ســینمایی ب ــل آث تبدی
قدیمــی ســینما، در قالــب برنامــه حفــظ میــراث ملــی ســینمای ایــران، از مهم تریــن دغدغه هــای بنیــاد ســینمایی 
فارابــی در ســال۱۳94 بــوده اســت. برنامه ریــزی و حمایــت از ایجــاد مرکــز تخصصــی- حرفــه ای پــردازش دیجیتالی 
ــاخص  ــار ش ــن آث ــدادی از عناوی ــال تع ــخه دیجیت ــه نس ــران و تهی ــی ای ــه مل ــینمایی در فیلم خان ــای س فیلم ه
ســینمایی، می توانــد گام مهمــی بــرای حفــظ میــراث ملــی ســینمای ایــران محســوب شــود. تعــدادی از ایــن آثــار 

ــد. ــش درآمدن ــم خارجــی به نمای در جشــنواره های مه

حفظ میراث ملی سینمای ایران
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محایت از توسعه حضور
 میراث  تاریخی و فرهنگی ایران در سینما

ــراث  ــازمان می ــازي، س ــک وزارت راه و شهرس ــا کم ــی، ب ــینمایی فاراب ــاد س ــال 94بنی ــتین بار در س ــراي نخس  ب
فرهنگــي، صنایع دســتي و گردشــگري و ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمي اســتان ها، بســته حمایتي و تشــویقي 
را تدویــن نمــود. از فیلم ســازاني کــه بناهــای فرهنگــي، تاریخــي و طبیعــی ایــران در مناطــق مختلف را در لوکیشــن 
فیلم هــای خــود انتخــاب کننــد، حمایــت موثــر صــورت گرفــت. ایــن سیاســت های تشــویقی آن دســته از  فیلم هــا 
را هــم شــامل شــد کــه ســفر را ترویــج و جاذبه هــای گردشــگری و هنرهــای ســنتی و صنایع دســتی و دغدغه هــای 

ــد. ــی می کنن زیســت محیطی را معرف

نمادهای تاریخی و زیست محیطی بر پرده سینما
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 ســینما  یــک صنعــت اســت و ماننــد هر صنعــت دیگر زنجیــره ارزشــی دارد کــه در آن فعــاالن و ذی نفعان بســیاری 
ــاالن  ــرای فع ــره ارزش خــود ب ــن صنعــت در طــول زنجی ــه ای ــی ک ــا و جذابیت های ــد. درک ظرفیت ه وجــود دارن
داخلــی و بیرونــی صنعــت دارد، می توانــد محمــل پویایــی اقتصــاد ســینما باشــد.  قانــون یکــی از زیرســاخت های 
موثــر در توســعه سینماســت و حمایت هایــی کــه در قانــون  بــرای ســاخت و توســعه فضاهــا و محصوالت ســینمایی 

ــد انگیــزه جــذب و ورود ســرمایه گذاران باشــد.  ــی می توان پیش بینــی شــده اســت به تنهای
ــای  ــه بازی ه ــای اقتصــادی، ک ــی بنگاه ه ــای اجتماع ــا پروژه ه ــینما ب ــدار س ــه پرطرف ــد زدن مقول از ســویی پیون
ــران اســت.  گرچــه در ســال های  ــور محرکــه توســعه ســینمای ای ــد،  موت ــف می کن ــرای  طرفیــن تعری ــرد ب برد – ب
گذشــته اقدامــات جســته گریخته ای در ایــن زمینــه بــه وقــوع پیوســته و ایــن ایــده بــه ذات نوآورانــه نیســت، امــا 
بنیــاد ســینمایی فارابــی در ســال 94 بــه طــور فعاالنــه در ایــن زمینــه ورود کــرده و آن را بــه یکــی از برنامه هــای 
ــینما  ــت س ــرمایه گذاران در صنع ــب س ــرمایه و جل ــق س ــدف تزری ــا ه ــا ب ــه نه تنه ــن برنام ــرد. ای ــدل ک ــود ب خ
صــورت خواهــد گرفــت بلکــه بزرگ تــر و متنوع تــر شــدن زنجیــره ارزش ســینمای ایــران، بــه پایــداری اقتصــاد و 

اکوسیســتم ســینما در کشــور کمــک می کنــد.

بنگاه های اقتصادی خود را با سینما پیوند می زنند
 نقش آفرینی موثر در  توسعه اقتصاد سینما
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ــا و ســازمان های فرهنگــی و  ــا نهاده ــان ســال 94 ب ــا پای ــه نیمــه ســال 9۳ ت ــی در فاصل ــاد ســینمایی فاراب بنی
اقتصــادی متعــددی وارد مذاکــره و رای زنــی شــد تــا بتوانــد در توســعه فعالیت هایــش و ســاخت و تولیــد پروژه هــای 

ســینمایی جــذب ســرمایه کنــد.
توافق نامه های نهایی 

 تفاهم نامه همکاری با خانه سینما
 تفاهم نامه همکاری با سازمان زیباسازی شهرتهران

 تفاهم نامه همکاری مشترک با شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
 تفاهم نامه همکاری مشترک با وزارت نیرو
 تفاهم نامه  همکاری با مدرسه  ملی سینما

 تفاهم نامه با سازمان جهانی فیلم کودکـ  سیفژ
در مــوارد متعــدد دیگــری نیــز توافــق هــا و رایزنــی هایــی صــورت گرفتــه و تفاهــم نامــه هایــی نیــز تدویــن شــده 

اســت. فهرســت ایــن ســازمانها عبارتنــد از:
 انجمــن دفــاع مقــدس و انقــالب اســالمی )در زمینــه تولیــد و ســاخت فیلــم ســینمایی و تحقیــق و نــگارش 

فیلمنامــه(
 کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان )در زمینــه تولیــد و ســاخت فیلــم ســینمایی و تحقیــق و نــگارش 

مه( فیلمنا
ــا معرفــی فیلمنامه هــای پیشــنهادی بــه تعــدادی از  همچنیــن بنیــاد ســینمایی فارابــی بــه شــکل فعاالنــه ای، ب
ــن عرصــه  ــه ســرمایه گذاری در ای ــگان را ب ــرده اســت توجــه هم ــازمان های اقتصــادی کوشــش ک ــا و س بنگاه ه

جلــب کنــد. 

 مشارکت جویی 
و توسعه جامعه ذی نفعان 

 6 تفاهم نامه امضا شده و تفاهم نامه های در آستانه امضا



یک سال
یک نگـــاه FARABI

Cinema Foundation

38

ینا
ن م

کا
ام



FARABI
Cinema Foundation

39

حمایت از تولید در سینمای ایران

بــا آنکــه بخــش خصوصــی در ســینمای ایــران قــدرت بیشــتری 
ــن  ــت ای ــده، واقعی ــر ش ــر و فعال ت ــاد آن بزرگ ت ــه و اقتص یافت
ــاز نشــده  ــت بی نی ــوز از حمای ــران هن ــینمای ای ــه س اســت ک
اســت. دولــت همچنــان در حــوزه ســینما حامــی بزرگــی اســت 
ــن  ــکوفایی ای ــعه و ش ــت از توس ــد در حمای ــان بای و  همچن

ــد. ــرمایه گذاری کن ــزی و س ــت برنامه ری صنع
ــه در  ــم و فیلمنام ــد فیل ــت از تولی ــرای حمای ــا ب ــم تقاض حج
بنیــاد ســینمایی فارابــی همچنــان باالســت. از ابتــدا تــا پایــان 
ســال 94 حــدود ۲8۷ فیلمنامــه یــا طــرح بــا تقاضای مشــارکت 
در ســاخت یــا دریافــت وام در بنیــاد ســینمایی فارابــی بررســی 
شــده اســت. اگــر متوســط تولیــد ســاالنه فیلــم بلند ســینمایی 
در ایــران رقــم قابــل توجهــی باشــد، می تــوان بــه درک بهتــری 
از ظرفیــت مشــارکت جویی ســینمای ایــران بــا دولــت رســید.

در  همیــن ســال بنیــاد ســینمایی فارابــی در قالــب مشــارکت 
در تولیــد از ۳فیلــم  »ســینمای حرفــه ای« و ۵ فیلــم اول و  در 
قالــب اعطــای وام از تولیــد 40 فیلــم و ۱8 فیلــم اول حمایــت 
کــرده اســت. همچنیــن مبــادرت بــه خریدحقــوق ۱۲ فیلــم و 
قــرارداد تحقیــق و نــگارش ۶ فیلــم نمــوده اســت. ۳0 درصــد از 
کل آثــار نمایــش داده شــده در ســی وچهارمین جشــنواره فیلــم 
فجــر، کــه مهمتریــن کارنامــه ســینماگران ایرانــی در طــول یک 
ســال گذشــته اســت، از کمــک بنیــاد ســینمایی فارابــی بهــره 

برده انــد.

محایت از تولید 
در سینمای ایران

فصل سوم
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سرمایه گذاری و مشارکت 
در تولید فیلم و فیلمنامه

بخــش مهمــی از وظایــف بنیــاد ســینمایی فارابــی در قالــب تشــکیل شــوراها و کمیته هــای مختلــف ارزیابــی فیلمنامه ها 
یــا طرح هــا و پیشــنهادهایی اجرایــی می شــود کــه بــرای ســرمایه گذاری و دریافــت حمایــت ارائــه می شــود. 4 شــورای 
تخصصــی در بنیــاد ســینمایی فارابــی وجــود دارد: شــورای بررســی فیلمنامــه کــودک و نوجــوان، شــورای فرهنگــی، 
شــورای فیلــم اول و شــورای عالــی فیلمنامــه. در تمــام ایــن شــوراها ســینماگران برجســته کشــور حضــور دارنــد و از 
ــر رونــد حمایت هــا و تصمیم گیری هــا نظــارت می کننــد. طیــف گســترده دیگــری از اقدامــات هــم در ایــن  نزدیــک ب

حــوزه انجــام می شــود شــده اســت کــه برخــی از آنهــا بــه قــرار زیــر اســت:
 ۶۷ جلسه شورای فرهنگی )بررسی فیلمنامه(

 ۱۶ جلسه شورای عالی فرهنگی بررسی فیلمنامه های مصوب شورای فرهنگی
 ۱4 جلسه شورای حمایتی فیلم اول )بررسی فیلمنامه(
 ۱8 نشست شورای بررسی فیلمنامه کودک و نوجوان

 بازدید از پروژه های در حال تولید و حضور در سر صحنه:
تمریــن بــرای اجــرا، ربوده شــده، کفش هایــم کــو؟، وارونگــی، همــا کــی مــی آد؟، خــواب آب، صلــه ســحر، گــذر موقــت، 
ــان چهل ویکــم، الک قرمــز،  ــه ای در خیاب ــر فــراز جنــگل، امــکان مینــا، نفــس، آبجــی، در ســکوت، خان دختــر، مــاه ب

ماهــی گوشــواره دار. 
 تشکیل شورای پژوهشی بنیاد برگزاری 8 جلسه با هدف بازتعریف رویکردهای حوزه انتشارات، آموزش  و پژوهش

 برگزاری بخش مسابقه  فیلمنامه نویسی بیست ونهمین جشنواره  بین المللی فیلم های نوجوانانـ  همدان
 تعامل مستمر و سازنده با شورای سیاست گذاری و راهبری کودکان و نوجوانان

 فراهم آوردن مقدمات راه اندازی اکران سینمای کودک در تهران و شهرستان
 تصویب تولید 8 فیلم  در ژانر کودک برای سال ۱۳9۵توسط

غالمرضا آزادی، حسین قناعت، محمدعلی طالبی، حجت سیفی، محسن دامادی، علیرضا سعادت نیا
 ایجاد بانک و آرشیو فیلمنامه در قالبی کامال استاندارد و تخصصی

 اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور در خصوص حفظ و آرشیو فیلمنامه های بنیاد
  تعامل سازنده با سایر مؤسسات سازمان سینمایی و بخش خصوصی برای حمایت از تولیدات ارزشمند.
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توسعه ادبیات 
در حوزه سینما

بنیــاد ســینمایی فارابــی بــه دلیــل نقــش 
فرهنگــی کــه بــرای خــود قائــل بــوده، از 
دیربــاز در حــوزه انتشــار کتــاب و فصلنامه هــای 
ــز  ــن دوره نی ــد. در ای ــت می کن تخصصــی فعالی
ــاد تولیــد  ــار تخصصــی در بنی مجموعــه ای از آث
ــاب و  ــد کت ــار ۷ جل ــده اند. انتش ــر ش و منتش

ــه: فصلنام
۱. بازاندیشی مباحث رمان و فیلم

۲. ایــده  کارگــردان راهــی بــه ســوی کارگردانــی 
عالــی

۳. نمابه نما جلد ۱ )چاپ هفتم(
4. نمابه نما جلد ۲ )چاپ پنجم(

ــا  ــان ب ــوق )همزم ۵. قصــه  ســینماجات عهــد ب
ــم نوجــوان( جشــنواره فیل

۶. فصلنامه   شماره  ۷۵ )دراماتورژی و سینما(
۷. فصلنامه  شماره ۷۶ )ریتم و زمان(

کتاب های در دست چاپ
 چگونگی درک فیلم )چاپ سوم(

 مدیریت تولید فیلم )چاپ سوم(
 پیش درآمدی بر فیلم )چاپ دوم(

 جعبه ابــزاری بــرای فیلم ســاز، چگونــه بــا 

ــازیم؟ ــه ای بس ــی حرف ــدک فیلم ــه  ان بودج
 اصول اساسی کارگردانی سینما

 کارگردانی داستان

کتاب ها و فصلنامه های درحال تدوین
 در حضــور ســینما )تاریــخ تحلیلــی ســینمای 

ایــران بعــد از انقــالب(
 هنــر پیشــرفته  اســتاپ ـ موشــن )انیمیشــن 

ــم( ــکی تک فری عروس
 مستند در عصر دیجیتال
 فصلنامه ویژه گانگستری 
 فصلنامه ویژه کارگردانی

 فصلنامه ویژه  موسیقی فیلم
ــی  ــش و بازاریاب ــرای پخ ــه روز ب ــی ب  راهنمای

ــال ــم در دوره  دیجیت فیل

ماهنامه   فیلم نگار
 ۱۲ شــماره  ماهنامــه  فیلم نــگار در حــوزه 

ــی ــه نویس ــی فیلمنام تخصص

حمایت از تولید در سینمای ایران
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پشت صحنه 
»آبجی«

پشت صحنه »ربوده شده«

پشت صحنه »گذر موقت«

پشت صحنه 
»خانه ای در 
خیابان چهل و 
یکم« 

پشت صحنه 
»در سکوت«
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پشت صحنه »الک قرمز« 

پشت صحنه  فیلم »هما کی می آد؟«پشت صحنه فیلم »دختر« 

پشت صحنه »یک روز بخصوص«

حمایت از تولید در سینمای ایران



آبجی / کارگردان: مرجان اشرفی زاده، تهیه کننده: محمدحسین قاسمی
آپاندیس / کارگردان: حسین نمازی، تهیه کننده: مقصود جباری

ابد و یک روز/ کارگردان: سعید روستایی، تهیه کننده: سعید ملکان
برادرم خسرو/ کارگردان: احسان بیگلری، تهیه کننده: سعید ملکان 

خانه ای در خیابان چهل و یکم/ کارگردان: حمیدرضا قربانی، تهیه کننده: سیدمحمود رضوی
پُل خواب/ کارگردان: اُکتای براهنی، تهیه کننده: جهانگیر کوثری

ُخماری/ کارگردان: داریوش غذبانی، تهیه کننده: منیژه حکمت 
در سکوت/ کارگردان: ژرژ هاشم زاده، تهیه کننده: سعید ملکان

الک قرمز / کارگردان: سیدجمال سیدحاتمی، تهیه کننده: محمدرضا و ابراهیم مجیدی
متولد 65 / کارگردان: مجید توکلی، تهیه کننده: محمدمهدی عسگرپور 

کارواجار/ کارگردان: آناهید آباد، تهیه کننده: تقی علیقلی زاده 
من/ کارگردان: سهیل بیرقی، تهیه کننده: سعید سعدی

 شکالتی/ کارگردان:سهیل موفق، تهیه کننده:
ایرج محمدی 

کلیله و دمنه / کارگردان: علیرضا توکل نیا، تهیه کننده: زهرا هاشمی
نمره 4/ کارگردان: مهران ملکوتی، تهیه کننده: علی واجد سمیعی

پری دریایی/ کارگردان: مسعود آقاباباییان، تهیه کننده: 
محمدرضا عرب

ویالیی ها/ کارگردان: منیره قیدی، تهیه کننده: سعید 
ملکان

جشن تولد/ کارگردان: عباس الجوردی، تهیه کننده: 
مهدی فیوضی 

 و نوجوان
کودک

قاومت
ب و م

س، انقال
دفاع مقد

گی
واد

خان
ی و 

جتماع
ا

خانه ای در خیابان چهل و یکم
کارگردان: حمیدرضا قربانی

تهیه کننده: سیدمحمود رضوی
اجتماعی و خانوادگی

پُل خواب
کارگردان: اُکتای براهنی

تهیه کننده: جهانگیر کوثری
اجتماعی/ مواد مخدر

شاهزاده روم
کارگردان: هادی محمدیان طبقی

تهیه کننده: حامدجعفری
کودک و نوجوان

نفس
کارگردان: نرگس آبیار، تهیه کننده: 
محمدحسین قاسمی، ابوذرپورمحمدی 
 دفاع مقدس و انقالب اسالمی

کارواجار
کارگردان: آناهید آباد

تهیه کننده: تقی علیقلی زاده 
امکان مینااجتماعی و خانوادگی

کارگردان: کمال تبریزی
تهیه کننده: منوچهر محمدی

 دفاع مقدس و انقالب اسالمی

تعداد فیلم ها :  18

برخی از این فیلم ها در سال 1394 ساخته شده و تولید برخی از این فیلم ها به سال 95 موکول شد 

سایه
کارگردان: مسعود نوابی
تهیه کننده: یداله شهیدی
اجتماعی و معناگرا

آبجی 
کارگردان: مرجان اشرفی زاده
تهیه کننده: محمدحسین قاسمی
اجتماعی و خانوادگی

تعداد فیلم ها : 8
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آخرین بار سحر را کی دیدی/ تهیه کننده و کارگردان : فرزاد موتمن
پلیسی

کودکـ و نوجوان
بچه های جسور2/ تهیه کننده و کارگردان: حجت اهلل سیفی

دریا و ماهی پرنده/ کارگردان: مهرداد غفارزاده، تهیه کننده: امیر پورکیان
دو دزد و دو پری/ تهیه کننده : بهروز مفید ،کارگردان حسین قناعت

خاله قورباغه/ کارگردان: مسعود کرامتی، تهیه کننده: فرشته طائرپور 
سندباد و سارا / کارگردان: غالمرضا آزادی،تهیه کننده : فریال بهزاد

کاناپه/ تهیه کننده و کارگردان: کیانوش عیاری
ماهی گوشواره دار/ تهیه کننده و کارگردان: علیرضا سعادت نیا

سایه/ کارگردان: مسعود نوابی، تهیه کننده: یداله شهیدی
دعوتنامه/ تهیه کننده و کارگردان: مهرداد فرید

دینی و معناگرا

 برگ جان/ تهیه کننده و کارگردان: ابراهیم مختاری
پرسه در شهر الجورد/ تهیه کننده و کارگردان: محمدعلی نجفی

خواب آب/ تهیه کننده و کارگردان: فرهاد مهرانفر
ماه بر فراز آب/ تهیه کننده و کارگردان: سیامک شایقی

حمیط زیست و میراث فرهنگی

رویاها می آیند/ کارگردان: محمدرضا رحمانی، تهیه کننده: محمد آفریده
جنگ زده/ تهیه کننده و کارگردان: محسن امیریوسفی

دفاع  مقدس، مقاومت

آشوب/ تهیه کننده و کارگردان: کاظم راست گفتار 
تاریخی

تعداد فیلم ها :40

اجتماعی و خانوادگی
به دنیا آمدن/ کارگردان: محسن عبدالوهاب، تهیه کننده: محمد احمدی

بی سایه / تهیه کننده و کارگردان: ابوالفضل صفاری
پارادایس/ تهیه کننده  و کارگردان: علی عطشانی 

تمرین برای اجرا/ تهیه کننده و کارگردان: محمدعلی سجادی
دختر/ تهیه کننده و کارگردان: سیدرضا میرکریمی

ربوده شده/ کارگردان: بیژن میرباقری، تهیه کننده: جواد نوروزبیگی
روناجان/ کارگردان: جمشید محمودی، تهیه کننده: نوید محمودی

سال تحویل/ کارگردان: سیاوش اسعدی، تهیه کننده: امیر سمواتی
صله  سحر/ کارگردان: فرزین مهدی پور، تهیه کننده: بهرام صادقی مزیدی

قشنگ و فرنگ/ تهیه کننده و کارگردان: وحید موساییان
کفش هایم کو؟/ کارگردان: کیومرث پوراحمد، تهیه کننده: علی قائم مقامی

گذر موقت/ کارگردان: سید افشین هاشمی، تهیه کننده: مهدی رحمانی
النتوری/ تهیه کننده و کارگردان: رضا درمیشیان

مشکل گیتی/ تهیه کننده و کارگردان: بهرام کاظمی
من سالوادور نیستم/ تهیه کننده گان: امیرپروین حسینی و منصور سهراب پور، کارگردان: منوچهر هادی 

من یک ایرانی ام/ کارگردان: محمدرضا آهنج، تهیه کننده: سیداحمد نجفی
نیم رخ ها/ کارگردان: ایرج کریمی ، تهیه کننده: علی حضرتی 

و حتی یک کلمه هم نگفت/ تهیه کننده و کارگردان: علی ژکان
وارونگی/ تهیه کننده و کارگردان: بهنام بهزادی

هما کی می آد؟/ تهیه کننده و کارگردان: محسن دامادی
هم نام/ کارگردان: کیوان علی محمدی، امید بنکدار، تهیه کننده: کیوان علی محمدی

یک روز معمولی/ کارگردان: نادر مقدس، افسانه منادی
یک روز بخصوص/ تهیه کننده و کارگردان: همایون اسعدیان

در سال 1394  فیلم ها  این  از  برخی 
این  از  برخی  تولید  و  شده  ساخته 
می شود  موکول  سال 95  به  فیلم ها 
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توسعه حضور در سینمای جهان

در ســال های نخســتین انقــالب، حضــور ســینمای ایــران در ســطح 
جهــان بــا مشــکالتی روبــرو بــود. از ســویی ظرفیــت ســینما بــرای 
ــی  ــر کردن ــالب صرف نظ ــد از انق ــران بع ــی ای ــره واقع ــی چه معرف
نبــود و از دیگــر ســو ســینمای ایــران در حــال ترمیمــی اساســی و 
ــاد  ــال ها بنی ــود. در آن س ــی ب ــاختاری و محتوای ــت اندازی س پوس
ســینمایی فارابــی به عنــوان تنهــا ارگانــی کــه توجه به اهمیــت حضور 
بین المللی داشــته اســت، وظیفه دشــوار حمایت از ســینمای ایــران را 
بــرای توســعه حضــور در مجامــع جهانــی به عهــده گرفت و مســیری 
را گشــود کــه در آن ســینما فراتــر از یــک رســانه بــرای تبییــن هویت 
فرهنگــی و اجتماعــی یــک ملــت ظاهــر شــد.  ســینماگران ایرانــی 
بــه زودی توانســتند بــا وجــود همــه محدودیت هــای فرهنگــی و نــگاه 
اخالقــی  و ارزش مــدار بــه ســینما، به عنــوان یــک رقیــب در صحنــه 
جهانــی در کنــار ســینماگرانی بایســتند کــه هیــچ مــرز و محدودیتی 
را نمی شــناختند.  تصویــر ایــران در مجامــع جهانــی هنــوز بــا تصویــر 
واقعــی جامعــه ایرانــی همخــوان نیســت و هیــچ ابــزار فرهنگــی بــه 
انــدازه ســینما نمی توانــد در اصــالح ایــن رونــد نقش آفرینــی کنــد.  
ــوش  ــی خ ــر جهان ــنواره های معتب ــه در جش ــتاره هایی ک ــه  س گرچ
می درخشــند، اســباب افتخــار هــر ایرانــی هســتند، امــا آنهــا نمــاد 
همــه واقعیت هــای جامعــه مــا نیســتند و تجربــه نشــان می دهــد که 
هم راســتا شــدن مضامیــن ایرانــی بــا  دغدغه هــای مشــترک جهانــی، 
مهم تریــن دلیــل توفیــق آنهــا بــه شــمار مــی رود. ایــن ســینما آیینــه 
ــه هنرمندانه تریــن شــکل  ــی، اگرچــه ابعــادی از آن را ب جامعــه ایران
ممکــن بازگــو کــرده اســت. ایــن مهم تریــن دلیــل اســتمرار نهــادی 
ــی کــه جامعــه  ــه میزان ــی اســت و ب ــام بنیــاد ســینمایی فاراب ــه ن ب
ایرانــی در همــه ابعــادش حتــی اقتصــاد و سیاســت، نیازمند شــناخته 
شــدن می شــود، نهادهــا و ابزارهایــی کــه ایــن تصویــر را می ســازند 
بایــد فعال تــر و پویاتــر شــوند. از ایــن منظــر بنیــاد ســینمایی فارابــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــت، رفیق ــی نیس ــچ جای ــا هی ــس ی ــب هیچ ک رقی
ــن  ــد و در عی ــتر درمی یاب ــود را بیش ــت خ ــد حمای ــتان نیازمن دوس
حمایت کنندگــی توسعه گراســت.  در حــال حاضــر بیشــترین تــالش 
بنیــاد ســینمایی فارابــی معطــوف بــه عرضــه  محصوالتی شــده اســت 
کــه  بــا وجــود شایســتگی ها مــورد اقبــال الزم قــرار نگرفتــه و قــدرت 
جــذب پخش کننــدگان بین المللــی را نداشــته اند و در راســتای 
همیــن رویکــرد حمایتــی و غیررقابتــی بســیاری از تولیــدات خــود را 
در صــورت جلــب توجــه ســایر پخش کننــدگان، در اختیــار آنهــا قــرار 

داده اســت.

توسعه حضور 
در سینمای جهان

فصل چهارم
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عرضه تجاری فیلم های ایرانی
 یکــی از مهم تریــن فعالیت هــای بنیــاد ســینمایی فارابــی بازاریابــی، معرفــی و ارائــه  اطالعــات و مــواد تبلیغاتــی 
فیلم هــای تولیدشــده یــا طــرف قــرارداد اســت. هم اکنــون بنیــاد ســینمایی  فارابــی بــا بســیاری از پخش کننده  های 

ســینمایی و تلویزیونــی ویدئــوی و ســایر توزیع کننــدگان فعــال در بازارهــای بین المللــی در تعامــل اســت. 

عرضه  فرهنگی فیلم های ایرانی
 معرفــی و ارائــه  اطالعــات و مــواد تبلیغاتــی فیلم هــای تولیدشــده یــا طــرف قــرارداد بنیــاد ســینمایی فارابــی، 
بــه بیشــتر مجامــع فرهنگــی و جشــنواره های جهانــی و جریان ســازی بــرای اکــران و نمایــش فیلم هــای ایرانــی 
در کشــورهای مختلــف ازجملــه فعالیت هایــی اســت کــه بــه توســعه حضــور بین المللــی فیلم هــای ایرانــی دامــن 

می زنــد.

بــا توجــه بــه شــرح وظایــف بنیــاد، فعالیت هــای فــوق در حــوزه ســینمای بلنــد حرفــه ای متمرکــز شــده اســت و 
ــرد. ــاه، مســتند و دانشــجویی را در برنمی گی ــای کوت ــل فیلم ه ــا از قبی ــایر حوزه ه س

خرید حقوق فیلم های خارجی
ــر  ــی در ام ــکار خوب ــاور و هم ــی مش ــی، فاراب ــدگان جهان ــا پخش کنن ــل ب ــه و تعام ــال ها تجرب ــبب س ــه س  ب
ــه همــه  ــه شــمار مــی رود و ب ــد واردات ایــن فیلم هــا ب ــد فیلم هــای خارجــی و نیــز تدویــن آیین نامــه  جدی خری

ــد.  ــات می ده ــوزه خدم ــن ح ــدان ای عالقه من

عرضه آثار ایرانی در جمامع جهانی
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ــا و  ــه بازاره ــدان ب ــان و هنرمن ــزام کارشناس ــزی اع ــد و برنامه ری ــه و روادی ــذ دعوت نام ــای اخ ــام فراینده  انج
ــور. ــارج از کش ــم در خ ــنواره های فیل جش

 مشارکت فعال در ارائه  طرح، مشاوره و امور تحقیقاتی در جریان تدوین آیین نامه  حمایت از بخش خصوصی
 فعالیت های حمایتی برای معرفی فیلم های ایرانی و تسهیل حضور متصدیان در مجامع جهانی

 ادامــه عرضــه بین المللــی فیلم هــای »رقــص در غبــار« و »شــهر زیبــا« کــه مرمــت و آماده ســازی نســخه دیجیتــال 
آن پیــش از ایــن صــورت پذیرفتــه بــود.

ــدد  ــه  مج ــک« و عرض ــای نزدی ــوزآپ ـ نم ــای »گاو« و »کل ــال از فیلم ه ــخه دیجیت ــه نس ــت و تهی  مرم

بین المللــی آن هــا 
 برنامه ریزی برای مرمت چند فیلم ارزشمند دیگر در سال آینده

اقدامات زیرساختی برای توسعه حضور جهانی

پشتیبانی از حضور سینماگران برای شرکت در مجامع بین المللی فیلم

حمایت از سینمای ایران و تدوین آیین نامه های مربوطه

طرح مرمت و عرضه  مجدد فیلم های ارزشمند سینمای نوین ایران
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  آماده سازی و انتشار پوستر و بروشور برای فیلم های تهیه شده و طرف قرارداد این بنیاد
 ترجمــه  دیالــوگ لیســت بــه انگلیســی و انجــام هماهنگــی بــرای تهیــه  نســخه  بازبینــی و ســینمایی یــا دیجیتال 

فیلم هــای تهیه شــده و طــرف قــرارداد بنیــاد
 آماده ســازی و انتشــار کتــاب و لــوح فشــرده  منتخــب فیلم هــای ایرانــی کــه هــر ســال بــه معرفــی فیلم هــای 
ــی فیلم هــای  بلنــد حاضــر در جشــنواره های کــودک و فجــر و عنوان هــای پیشــنهادی پخش کننــدگان بین الملل
ایرانــی )پــس از موافقــت اداره کل نظــارت و ارزشــیابی( و همچنیــن ارائــه  اطالعــات کلــی و جوایــز فجــر دربــاره  

ســینمای ایــران اختصــاص دارد. 

 هماهنگی هــای الزم بــرای حضــور مؤسســات و همچنیــن شــرکت های پخش کننــده  فیلم هــای ایرانــی در بــازار 

ــم برلین فیل
 کلیه هماهنگی ها و اقدامات جهت میزبانی چتر سینمای ایران در بازار فیلم کن

 حضور در بازار فیلم بوسان برای معرفی، عرضه و بازاریابی محصوالت سینمای ایران

آماده سازی و انتشار مواد تبلیغاتی و نسخ فیلم ها

حضور در بازارهای فیلم خارجی
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ســال 94 بــه منظــور توســعه خدمــات بــرون مــرزی بنیــاد ســینمایی فارابــی، بخــش انگلیســی تارنمــای بنیــاد طراحــی و 
اجــرا شــد.  تارنمــای تخصصــی بازاریابــی بنیــاد ســینمایی فارابــی بــه زبــان انگلیســی بــا هــدف ارائــه ســریع و کــم هزینه 
اطالعاتــی و نســخه بازبینــی بــه صــورت لینــک بــرای متقاضیــان حرفــه ای و شــناخته شــده در مجامــع بیــن المللــی راه 
انــدازی شــد. رویکــرد جهانــی در عرضــه محصــوالت فرهنگــی مــورد توجــه بنیــاد ســینمایی فارابــی اســت و بــا عنایــت به 
تغییــرات گســترده در تعامــالت و بازرگانــی آنالیــن در جهــان، بنیــاد ســینمایی فارابــی اقــدام بــه بازتولیــد و توســعه بخــش 
ــی  ــع بین الملل ــی در مجام ــرح ایران ــای مط ــوای فیلم ه ــه محت ــی ارائ ــطح کیف ــود س ــرد. بهب ــل ک ــور بین المل ــط ام برخ
ــا  ضــرورت دارد و انتقــال ســریع و مؤثــر محصــوالت جهــت عرضــه فرهنگــی و تجــاری، افزایــش تعامــالت بین المللــی ب
پخــش کننــدگان در تمــام نقــاط جهــان و همچنیــن افزایــش مخاطــب و ســهم ســینمای ایــران در بــازار جهانــی در راســتای 

توســعه فرهنگــی ایرانــی – اســالمی از جملــه اهــداف اصلــی جهــت بــه روز رســانی موثــر اســت.

راه اندازی  پایگاه بازاریابی فارابی
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انتخــاب نماینــده ایــران در اســکار پروســه ای نســبتا طوالنــی و حســاس اســت کــه زیــر نظــر بنیــاد ســینمایی فارابــی 
انجــام می شــود. تمــاس و هماهنگــی بــا آکادمی علــوم و هنرهــای ســینمایی، اســتعالم از اداره  کل نظارت و ارزشــیابی، 
تشــکیل کارگروهــی متشــکل از ســینماگران و کارشناســان ســینمای ایــران، برگــزاری نشســت های کارگــروه بــرای 
انتخــاب فیلــم ایرانــی و معرفــی بــه آکادمــی و ورود بــه رقابــت اســکار بهتریــن فیلــم خارجی زبــان طبــق قوانیــن و 
مقــررات و در تعامــل بــا ســازمان ســینمایی و خانــه  ســینما، تکمیــل فرم هــای الزم و ارســال آنهــا بــه انضمــام کلیــه 
مــدارک ضــروری و همین طــور هماهنگــی بــا تهیه کننــده و پخش کننــده  فیلــم بــرای ارســال به موقــع کپــی فیلــم 

بــه نشــانی آکادمــی، فرایندهــای مختلــف ایــن انتخــاب را تشــکیل می دهنــد.
در کمیتــه انتخــاب فیلــم بــرای هشــتاد و هشــتمین مراســم اســکار؛ خانــم فرشــته طائرپــور )تهیــه کننــده( و آقایــان 
محمــد بــزرگ نیــا )کارگــردان(، شــهرام جعفــری نــژاد )منتقــد فیلــم و مدیــر مســئول و ســردبیر مجلــه »صنعــت 
ســینما«(، ســید روح اهلل حســینی )مدرس دانشــگاه و مدیر مدرســه ملی ســینما(، شــادمهر راســتین )فیلمنامه نویس(، 
رســول صدرعاملــی )کارگــردان(، محمدرضــا هنرمنــد )کارگــردان(، آرش امینــی )مدیــرکل امــور بین الملــل ســازمان 

ســینمایی( و امیــر اســفندیاری )معــاون بین الملــل بنیــاد ســینمایی فارابــی( حضــور داشــتند. 
هیــات انتخــاب پــس از بازخوانــی مقــررات و بررســی ابتدایــی فهرســت کلیــه فیلم هــای اکــران شــده در فاصلــه زمانی 
مــورد نظــر، بــا بحــث در خصــوص نظرگاه هــای خــود و همچنیــن عوامــل مهــم در معرفــی نماینــده شایســته، ۱0 
فیلــم از مجموعــۀ ۵8 عنــوان بــه نمایــش در آمــده را جهــت بررســی دقیق تــر در دســتور کار قــرار داد. ایــن ده فیلــم 

بــه ترتیب حــروف الفبــا عبارتنــد از:
»خداحافظــی طوالنــی« ســاخته فــرزاد موتمــن، »در دنیــای تــو ســاعت چنــد اســت؟« ســاخته صفــی یزدانیــان، 
»رخ دیوانــه« ســاخته ابوالحســن داودی، »ســیزده« ســاخته هومــن ســیدی، »شــیار ۱4۳« ســاخته نرگــس آبیــار، 
»قصه هــا« ســاخته رخشــان بنی اعتمــاد، »ماهــی و گربــه« ســاخته شــهرام مکــری، »محمد رســول اهلل )ص(« ســاخته 

مجیــد مجیــدی، »ملبــورن« ســاخته نیمــا جاویــدی و »مــن دیــه گــو مارادونــا هســتم« ســاخته بهــرام توکلــی.
در نهایت؛ فیلم »محمد رسول اهلل )ص(« برای معرفی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی انتخاب شد.

مدیریت کارگروه
 انتخاب فیلم ایرانی اسکار
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ــی  ــنواره بین الملل ــران و جش ــی ای ــای تلویزیون ــم و برنامه ه ــی فیل ــازار بین الملل ــزاری ب برگ
فیلــم فجــر

 پیگیری روند برگزاری سی وچهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر و نوزدهمین بازار فیلم ایران
 تنظیم مقررات جشنواره و انتشار و ارسال فراخوان

 تنظیم مقررات بازار و انتشار و ارسال فراخوان
 راه اندازی تارنمای جدید جشنواره و بازار

ــه مراحــل شناســایی، انتخــاب و دعــوت فیلم هــا، داوران، ســخنرانان، اســتادان و مهمان هــای جشــنواره و   کلی

ــن در جشــنواره ــرای حضــور مدعوی ــه  برنامه ریزی هــای الزم ب ــن انجــام کلی همچنی
 ارســال فراخــوان، مذاکــره، اخــذ موافقــت و روادیــد و همچنیــن انجــام کلیــه  برنامه ریزی هــای الزم بــرای حضــور 
ــداران و فروشــندگان فیلــم و همچنیــن  ــازار )مســئوالن جشــنواره های بین المللــی، خری میهمان هــای خارجــی ب

نماینــدگان مطبوعــات خارجــی( در نوزدهمیــن بــازار فیلــم ایــران
 ارسال فراخوان و انجام مراحل ثبت نام برای شرکت های معتبر ایرانی

ــا  ــازار ب ــی ب ــای خارج ــرای مهمان ه ــی ب ــد ایران ــای جدی ــش فیلم ه ــت های نمای ــرای نشس ــزی و اج  برنامه ری
ــا و نشســت های داوری ــن نمایش ه ــس انگلیســی و همچنی ــان و زیرنوی ــه  همزم ترجم

 تدوین و ارائه کتاب راهنمای بازار فیلم ایران

مدیریت بخش بین الملل جشنواره  فیلم نوجوانان
 دعــوت، مذاکــره، اخــذ موافقــت و روادیــد و همچنیــن انجــام تمــام برنامه ریزی هــای مــورد نیــاز بــرای حضــور 

ــا 80 مهمــان  ــه حضــور 4۵ ت ــان کــه ب داوران و مهمان هــای خارجــی در جشــنواره  بین المللــی فیلم هــای نوجوان
خارجــی منجــر شــده اســت

 برنامه ریــزی و اجــرای تمامــی نشســت های نمایــش و داوری در ســه گــروه بین الملــل )مرکــب از ۵ داور خارجــی 
و ۲ داور ایرانــی(، ســیفژ )مرکــب از ۲ داور خارجــی و یــک داور ایرانــی( و نوجــوان )مرکــب از ۲0 تــا ۳0 داور نوجــوان 
ــداری، پذیرایــی و امــور گردشــی و  ــرای مهمان از ایــران و کشــورهای مختلــف جهــان( برنامه ریزی هــای جانبــی ب

ســیاحتی گــروه میهمان هــای خارجــی
  انتشار دفترچه راهنمای مهمان های خارجی

مشارکت در برگزاری جشنواره های بین املللی
در داخل و خارج ایران

توسعه حضور در سینمای جهان
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تولیــدات مشــترک، مدیرعامــل بنیــاد ســینمایی فارابــی را در ســال 94 میزبــان مهمانانــی از کشــورهای ارمنســتان، 
چیــن و لبنــان کــرد. 

مدیــرکل مرکــز ملــی فیلــم ارمنســتان و نمایندگانــی از چیــن میهمانانــی بودنــد کــه در حاشــیه جشــنواره فیلــم 
ــه  ــر ســر ســاخت فیلم هــای مشــترک ب ــاره جزئیــات تفاهــم ب ــد و درب ــدار کردن ــی دی ــا مدیرعامــل فاراب فجــر ب
نتیجــه رســیدند و یــک تفاهم نامــه مشــترک بــا شــرکت ســینمایی »االرز« لبنــان نیــز در ســفر مدیرعامــل بنیــاد 

بــه بیــروت امضــا شــد. 
بــه دلیــل تجربــه موثــر شــرکت های فیلم ســازی لبنانــی در  بحــث زیرنویــس فیلم هــا، یکــی از جنبه هــای ایــن 

تفاهــم کمــک گرفتــن در تولیــد زیرنویــس عربــی بــرای فیلم هــای ایرانــی بــود. 
همچنیــن قــرار شــد تجربــه  ایــران در راه انــدازی انجمــن ســینمای جوانــان ایــران در شــهرهای مختلــف در اختیــار 
ــه نحــوه  ــزام شــوند و تجرب ــان اع ــه لبن ــران ب ــن چارچــوب اســتادان ســینمای ای ــرد و در ای ــرار بگی ــا ق لبنانی ه

آمــوزش جوانــان عالقه منــد بــه ســینما در شــهرهای مختلــف لبنــان را عملیاتــی کننــد.  
بنیــاد فارابــی بــا هــدف توســعه تولیــدات مشــترک نشســت هایی بــا برخــی مدیــران حــوزه دیپلماســی عمومــی 
وزارت خارجــه و ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی برگــزار کــرده اســت تــا بتــوان از ظرفیــت متقابــل بــرای 

توســعه تعامــالت فرهنگــی بهره منــد شــد. 

پروژه های تولیدمشرتک بنیادفارابی
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قطار زمستانی
کارگردان: خسرو سینایی
محصول: لهستان -  ایران
وضعیت:  مذاکرات اولیه

طاووس مست اردیبهشت
کارگردان: مجتبی راعی
محصول: ترکیه - ایران

وضعیت:  اتمام مذاکرات/ بازنویسی فیلم نامه

جنجال در عروسی
کارگردان: رضا خطیبی سرابی

محصول: فرانسه + ایران
وضعیت: آماده نمایش

پیتر و پدرام
کارگردان: ------

محصول: ایتالیا - ایران
وضعیت: مذاکرات اولیه

ماندال برای همیشه
کارگردان:  میثم شاه بابایی

محصول: آفریقای جنوبی - ایران
وضعیت:  مذاکرات اولیه

بذار بارون ماچت کنه
کارگردان :  -----

محصول: ترکیه - ایران
وضعیت:  بررسی فیلمنامه

کارواجار
کارگردان: آناهید آباد

محصول: ارمنستان + موسسه فرهنگ تماشا )ایران(
وضعیت:  آماده نمایش

راه شائولین
کارگردان: حسن فتحی

محصول: چین - ایران ) فارابی(
وضعیت:  عقد توافقنامه و نگارش فیلمنامه

من و کسی که دوستش دارم
کارگردان: ------

محصول: ایتالیا - ایران
وضعیت:  مذاکرات اولیه

درناهای کاغذی
کارگردان: سیروس حسن پور

محصول: ژاپن
وضعیت:  عقد قرارداد

توسعه حضور در سینمای جهان
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اروپا: جشنواره فیلم ایمجین ایندیا )اسپانیا(، 
جشنواره فیلم توفی )لهستان(، جشنواره فیلم 

سینه کید )هلند(، جشنواره فیلم واالدولید 
)اسپانیا(، جشنواره فیلم ورشو )لهستان(، 

جشنواره فیلم های مدیترانه ای ایتالیا، 
جشنواره فیلم سینمای این روزها )مقدونیه(، 
جشنواره فیلم شب های سیاه تالین )استونی(، 

جشنواره فیلم صوفیه منار )بلغارستان(، 
جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان اولو 
)فنالند(، جشنواره فیلم یک جهان ولز 

)اسکاتلند(، جشنواره فیلم های ایرانی در 
پاریس )فرانسه(، جشنواره فیلم های ایرانی 

زوریخ )سوئیس(، جشنواره فیلم های تاریخی 
و نظامی )لهستان(، جشنواره فیلم مذهب 

امروز )ایتالیا(، خانه فیلم آسیا- مروری بر آثار  
داریوش مهرجویی )اسپانیا(، کانون فرهنگی 
اطلس )سوئد(، موزه فیلم )اتریش(، و هفته 

فیلم خانه آسیا )اسپانیا(

 Europe

آفریقا:  جشنواره های 
بین المللی فیلم اکو 

)نیجریه(

Africa

آسیا: جشنواره برتر فیلم 
فیلیپین، جشنواره فیلم بغداد 
)عراق(، جشنواره فیلم بنگلور 
)هند(، جشنواره فیلم پوسان 
)کره جنوبی(، جشنواره فیلم 
جایپور )هند(، جشنواره فیلم 

داکا )بنگالدش(، جشنواره فیلم 
کراال )هند(، جشنواره فیلم 

کودکان کلکته )هند(، جشنواره 
فیلم کودک هند، جشنواره فیلم 
کودک مامی بمبئی )هند(، فروم 

سینمای نوین کلکته )هند(

Asia

اقیانوسیه: جشنواره 
فیلم های ایرانی 

)استرالیا(

Oceania

آمریکا

آسیا

اروپا

آفریقا

اقیانوسیه

فارابی،یک سال، یک نگاه FARABI
Cinema Foundation
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فیلم »اشباح« به کارگردانی داریوش مهرجویی
 برنده جایزه بهترین بازیگر زن )مهتاب کرامتی( 
جشنواره بین المللی فیلم ایمجین ایندیا )اسپانیا(

فیلم »پدر آن دیگری« به کارگردانی  
یداهلل صمدی 

 برنده جایزه »بهترین فیلمنامه« و 
»بهترین بازیگر کودک«

جشنواره بین المللی فیلم کودک )هند(

 فیلم »رستاخیز«
به کارگردانی  احمدرضا درویش 

  برنده جایزه بزرگ
جشنواره فیلم )بغداد(

فیلم »موقت« به کارگردانی 
امیر عزیزی

 برنده جایزه ویژه هیأت داوران
 جشنواره بین المللی فیلم های 

مدیترانه ای )ایتالیا(

اهدای جایزه یک عمر 
فعالیت هنری به داریوش 

مهرجویی در جشنواره 
بین المللی فیلم »کراال« 

)هند(

فیلم »حکایت عاشقی« به کارگردانی  احمد رمضانزاده 
 برنده »بهترین فیلم« و »بهترین فیلمنامه« 
بخش پانوراما هفته فیلم خانه آسیا )اسپانیا(

فیلم »ملک سلیمان« به کارگردانی شهریار 
بحرانی 
برنده جایزه شمشیر نقره ای 
جشنواره فیلم های تاریخی و نظامی لهستان 

فیلم »تا آمدن احمد« به کارگردانی صادق صادق دقیقی 
 برنده جایزه های »جنگ و صلح« و »ُرز سبز برای فیلم 
بلند با پیامی جهان شمول«
 از جشنواره بین المللی فیلم جایپور )هند(

In
di

a

Iraq Spain

Poland
India

IndiaItaly

FA
R

A
B

I C
in

em
a 

Fo
un

d
at

io
n

حضور 131
41

11
آمریکا: جشنواره فیلم بوستون )آمریکا(، جشنواره فیلم ونکوور 
)کانادا(، جشنواره جهانی فیلم مونترال )کانادا(، جشنواره فیلم 

چشمه های نقره فام )آمریکا(، جشنواره فیلم های ایرانی در تورنتو 
)کانادا(، جشنواره فیلم کودکان کانادا، دانشگاه سایمون فریزر- 

ونکوور )کانادا(، سینما تک جشنواره بین المللی فیلم تورنتو/تاریخچه 
سینمای ایران و خالقین آن )کانادا(، نمایش فیلم های ایرانی در 

دانشگاه یورک )کانادا(

America
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توسعه زیرساخت ها و پشتیبانی از تولید

یکی از خدمات مهم بنیاد سینمایی فارابی از گذشته تاکنون، 
پشتیبانی از سینماگران در حوزه تولید بوده است. تا سال ها، تامین 
تجهیزات مورد نیاز برای تولید فیلم یکی از مهم ترین نهاده های 

فارابی در مشارکت و حمایت از سینماگران بود.
از این منظر بنیاد سینمایی فارابی هنوز نتوانسته نقش پشتیبانی 
خود را بر زمین نهد و اما تصمیم دارد در سال 9۵ حمایت خود از 

سینماگران را به حمایت از موسسات حامی بدل کند.

توسعه
زیرساخت ها و 

پشتیبانی از تولید

فصل پنجم



یک سال
یک نگـــاه FARABI

Cinema Foundation

60

به تدریج با ساده تر و سبک تر شدن تجهیزات و دسترس پذیری بیشتر آنها در کنار تحوالت بزرگی مانند عبور از آنالوگ به 
دیجیتال از سویی و توسعه موسسات سینمایی در ایران از دیگر سو، بخش مهمی از تکالیف بنیاد در این حوزه تعطیل 

شد. اما صنعت و صنف سینما در ایران و طیف فعاالن حاضر در این عرصه همچنان متنوع است.

 اجاره  لوازم و تجهیزات فیلمبرداری
بنیــاد ســینمایی فارابــی در طــول دوره ســال 94 در مجمــوع بــه ۶۷ پــروژه در زمینــه تجهیــزات فیلمبــرداری کمک 

کــرده کــه از ایــن تعــداد ۶۲ پــروژه ســینمایی و ۵ پروژه غیرســینمایی اســت.

 فروش موادخام مصرفی سینمایی
در مجمــوع 9۱8 حلقــه مــواد خــام ســینمایی )نگاتیــو، پزتیــو، نگاتیــو صــدای اپتیــک و اینترمدیــات( بــه ۷ پــروژه  

ســینمایی و مرکــز ســینمایی بــه شــرح زیــر ارائــه شــده اســت.

خدمات واحد ویدئو و آرشیو فیلم نیز در حوزه خدمات فنی بنیاد در سال 94 شامل موارد زیر بوده است:

حرکتینوریمتعلقاتدوربینتعداد
۶۲۱۶0۱۱۵ پروژه سینمایی

 - -۵- ۵ پروژه غیرسینمایی
۱۶۵۱۱۵جمع

اجاره جتهیزات فیلمربداری

مجموعتعداد خدمات و سرویس
H.D.D80
8زیرنویس
۳4مونتاژ
۲49کپی

۱۶۶ساخت
8۱تبدیل
۵0کپچر
۱۲8آرم

49بلوری
۱۱8تله سینما

۳4کپي و تبدیل سیستم

DV 94۳
DV 1244۱
DV 184۶

۲9۶۳۷زمان )دقیقه(

۳۱4۶زمان تله سینما )دقیقه(

۲۷کپي و حک آرم
DVD ۳۵کپي و ساخت

۳۶کپي و ساخت  DVD و حک آرم
HDD ۳کپي در

DVD ۱مونتاژ و کپي
۱بازبیني

حرکتینوریمتعلقاتدوربینتعداد
۲4۷۱۵۶سینمایی ۵0 پروژه
 - -۶- غیرسینمایی ۶ پروژه

۲۵۳۱۵۶جمع

مجموعمواد مصرفي
Blueray۶8
Dvcam۲9
MiniDV۱0
DVD۲۷۷۱
CD0

H.D.D۳8
Betacam 20۲
Betacam 308
Betacam 60۳
Betacam 90۲8

DV 64۷

مجموعاینترمدیاتنگاتیو صدای اپتیکپزتیونگاتیو
۱0۱0 حلقه۱0 حلقه4۳ حلقه۶۷0 حلقه۲8۷ حلقه
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دو پالتــوی بی اســتفاده در ســاختمان شــماره  ۲ بنیــاد بازســازی و مرمــت شــده و بــه تولیــد فیلم هــای ســینمایی 
خصوصــاً کــودک و نوجــوان اختصــاص یافتــه اســت.

فروش تجهیزات راکد
9 دســتگاه ســینه موبیل )خــارج از رده( بنیــاد ســینمایی فارابــی در ســال 94 از طریــق برگــزاری مزایــده بــه فــروش 

ــیده اند.  رس

پخش و اکران فیلم های سینمایی ایرانی بنیاد
ــو  ــرای ت ــه اکــران عمومــی درآمــده اســت. ایــن ســیب هــم ب ــی بنیــاد در ســال 94 ب  8 عنــوان از فیلم هــای ایران
)ســیروس الونــد(، بچگــی تــو فرامــوش نکــن )جــالل فاطمــی(، بیــداری )فــرزاد مؤتمــن(، پــدر آن دیگــری )یــداهلل صمــدی(، 
تتــل و راز صندوقچــه )وحیــد گلســتان(،حکایت عاشــقی )احمــد رمضان زاده(،دلتنگی هــای عاشــقانه )رضــا اعظمیــان( و دوران 

عاشــقی )علیرضا رئیســیان(

واگذاری و فروش حقوق نمایش خانگی
در دوره  یادشــده حقــوق نمایــش خانگــی ۱4 عنــوان فیلــم ســینمایی ایرانــی بــه شــبکه  نمایــش خانگــی واگــذار 
شــده اســت. از دور دســت )رامیــن محســنی(، اســترداد )علــی غفــاری(، ایــن ســیب هــم بــرای تــو )ســیروس الونــد(، بچگــی 
تــو فرامــوش نکــن )جــالل فاطمــی(، بیــداری )فــرزاد مؤتمــن(، پــدر آن دیگــری )یــداهلل صمــدی(، دلتنگی هــای عاشــقانه 
)رضــا اعظمیــان(، دوران عاشــقی )علیرضــا رئیســیان(، رخ دیوانــه )ابوالحســن داودی(، روایت هــای ناتمــام )پوریــا آذربایجانــی(، 
ــه تهــران )مهــدی  ــرزاد مؤتمــن( و محرمان ــاه )بهــروز افخمــی(، روزگار مــا )رخشــان بنی اعتمــاد(، شــب های روشــن )ف روب

) ضی فیو

بازسازی پالتوها 

خدمات پشتیبانی از پخش )بازرگانی(

توسعه زیرساخت ها و پشتیبانی از تولید



یک سال
یک نگـــاه FARABI

Cinema Foundation

62

تهیــه  گــزارش ماهانــه از آخریــن وضعیــت تولیــد ســینمای ایــران 
ــت  ــاس دریاف ــه براس ــت ک ــی اس ــر فاراب ــات موث ــی  از اقدام یک
ــای  ــتودیوها و البراتواره ــام اس ــدگان و تم ــات از تهیه کنن اطالع
فعــال در حــوزه  ســینما تهیــه و بــه مراجــع ذی ربــط ارائه می شــود.

ــران از  ــم در ســینمای ای ــت پشــتیبانی فرآینــد تولیــد فیل مدیری
وظایــف اساســی و ذاتــی بنیــاد ســینمایی فارابــی اســت. پیگیــری 
وضعیــت تولیــد در حوزه هــای تأمیــن و توزیــع تجهیــزات فنــی و 

ــات ایــن امــر محســوب می شــود.  خدمــات فنــی از ضرورری
گــزارش تولیــد فیلــم ســینمای ایــران با ســابقه بیــش از ۲0 ســال، 
ــت  ــن وضعی ــود و آخری ــتخراج می ش ــاد اس ــط بنی ــه توس هرماه
ــران ارشــد و کارشناســان ســینمایی در  ــار مدی ــد را در اختی تولی
ــینما  ــی س ــات تخصص ــن مطبوع ــف و همچنی ــای مختل بخش ه

ــد.  ــرار می ده ق

تدوین گزارش وضعیت تولید سینمای ایران

 واگذاری و فروش حقوق تلویزیونی
۱۷ عنــوان فیلــم ســینمایی ایرانــی در ایــن دوره  بــه صــدا و ســیما واگــذار شــده،  تعــداد 8 عنــوان فیلــم ســینمایی 
ایرانــی در مرحلــه  قــرارداد بــا ایــن ســازمان اســت و یــک عنــوان فیلــم ســینمایی ایرانــی  نیــز تمدیــد قــرارداد شــده 
اســت. بدلــکاران )مهــدی صبــاغ زاده(، جنگجــوی پیــروز )مجتبــی راعــی(، ســی و ســه روز )جمــال شــورجه(، شــور شــیرین )جواد 
اردکانــی(، شــیر ســنگی )مســعود جعفــری جوزانــی(، عصــر روز دهــم )مجتبــی راعــی(، عیــار ۱4)پرویــز شــهبازی(، فرزنــد چهارم 
)وحیــد موســائیان(، قاعــده بــازی )احمدرضــا معتمــدی(، کیمیــا و خــاک )عبــاس رافعــی(، گلــوگاه شــیطان )حمیــد بهمنــی(، 
مادیــان )علــی ژکان(، مامــان بهــروز منــو زد )عبــاس مرادیــان(، ملــک ســلیمان )شــهریار بحرانــی(، ملکــه )محمدعلــی باشــه 

آهنگــر(، همبــازی )غالمرضــا رمضانــی( و هــوو )علیرضــا داودنــژاد(

فروش حقوق فیلمخانه
در ایــن دوره همچنیــن حقــوق فیلمخانــه ای ۱۵ عنــوان فیلــم ســینمایی ایرانــی بــه فیلمخانــه  ملی ایــران واگذار  شــده 
ــو فرامــوش نکــن )جــالل  ــد(، بچگی ت ــو )ســیروس الون ــرای ت ــی مــادرم )علــی قوی تــن(، ایــن ســیب هــم ب اســت. آســمان آب
فاطمــی(، بیــداری )فــرزاد مؤتمــن(، پــدر آن دیگــری )یــداهلل صمــدی(، تــا آمــدن احمــد )صــادق صــادق دقیقــی(، تــراژدی )آزیتــا 
موگویــی(، جزیــره رنگیــن )خســرو ســینایی(، چتــر ســبز )ناصــر رفائــی(، حکایــت عاشــقی )احمــد رمضــان زاده(، دوران عاشــقی 
ــی( و گام هــای  ــه )ابوالحســن داودی(، رفقــای خــوب )مجیــد قــاری زاده(، فرمــول ۱۳ )ناصــر رفائ )علیرضــا رئیســیان(، رخ دیوان

شــیدایی )حمیــد بهمنــی(
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بخش سینمای ملی  سی و سومین جشنواره فیلم فجر
 برنامه ریــزی و پشــتیبانی فنــی و نظــارت بــر انجــام خدمــات فنــی فیلم هــای ایرانــی جشــنواره از مراکــز خدمــات 

فنــی و البراتوارهــا بــرای تهیــه  فایل هــای DPX ،DCP و ســاخت KDM مربــوط بــه هــر فیلــم
 آماده سازی و تجهیز سالن های سینماهای جشنواره با همکاری مدیران سینماها

 برنامه ریزی برای اکران فیلم های نمایش داده شده در بخش های مختلف جشنواره
  برنامه ریزی اکران فیلم های مربوط به جشنواره  استان ها
 سفارش و پیگیری ساخت تندیس های بلورین جشنواره

 مدیریت چاپ و نصب مواد تبلیغاتی سالن های نمایش و تبلیغات محیطی جشنواره
 مشارکت و همکاری در برگزاری آیین های نکوداشت، افتتاحیه و اختتامیه

 همکاری با بخش آرای مردمی

 بخش بین الملل سی وسومین جشنواره  فیلم فجر
 برنامه ریــزی و پشــتیبانی فنــی و نظــارت بــر انجــام ترجمــه، زیرنویــس و خدمــات فنــی ۱۵8 عنــوان فیلــم خارجــی 

و ۲8 عنــوان فیلــم ایرانــی
 آماده سازی و پشتیبانی فنی ۱۲ سالن از سینماهای جشنواره

 برنامه ریزی اکران ۲۵0 سانس از فیلم های نمایش داده شده در بخش های مختلف 
 سفارش و پیگیری ساخت تندیس ها، فولدرها و دیپلم های افتخار 

 برنامه ریزی برای چاپ و نصب مواد تبلیغاتی سالن های نمایش و تبلیغات محیطی جشنواره
 مشارکت و همکاری در برگزاری آیین های افتتاحیه و اختتامیه  بخش بین الملل 

 پرداخت حق نمایش 4۳ عنوان از فیلم های خارجی شرکت کننده 
 انجام خدمات فنی شامل تکثیر DVD و اصالح 8۵ عنوان از فیلم های خارجی

پشتیبانی از پخش اکران فیلم های کودک و نوجوان
 برگزاری فستیوال فیلم های خاطره انگیز کودک در مشهد 

 مشارکت در شورای راهبری کودک برای پیشبرد طرح اکران کودک 
 سازماندهی امور مقدماتی اکران فیلم های کودک  با حضور در شورای صنفی اکران وزارت ارشاد

 انتخاب و انتصاب اعضای شورای ساماندهی اکران فیلم های کودکان و نوجوانان 
 بازدید از سالن های مرتبط و هماهنگی اجاره یا مشارکت در پخش 

 عقــد قــرارداد بــا ســالن » شــهید اصغــرزاده « مشــهد بــرای نمایــش ســه ماهــه  فیلم هــای کــودک و نوجــوان متعلــق 
بــه بنیــاد ســینمایی فارابی در شــهر مشــهد

 مذاکره با  برخی حامیان برای اجرای این پروژه 

پشتیبانی فنی جشنواره ها

توسعه زیرساخت ها و پشتیبانی از تولید
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ــه برگــزاری جشــنواره های  ــا ســینماگران و ســال ها تجرب ــه جهــت رابطــه تنگاتنــگ ب بنیــاد ســینمایی فارابــی ب
ــه  ــا توج ــژه ای دارد. ب ــای داوری تخصــص وی ــری هیأت ه ــان در انتخــاب و راهب ــودکان و نوجوان ــر و ک ــم فج فیل
بــه اینکــه تنــوع ســالیق بــه خصــوص در حــوزه ســینما بســیار زیــاد اســت؛ هیــات انتخــاب و داوری بــه عنــوان 

نماینــدگان فعــاالن ســینما مظهــر اعتمــاد جامعــه ســینمایی هســتند.

 هیأت های انتخاب جشنواره
در ســال 94 بنیــاد در زمینــه تشــکیل و راهبــری هیات هــای انتخــاب و داوری در جشــنواره های مختلــف نقــش 

ایفــا کــرد کــه عمده تریــن آنهــا عبــارت بودنــد از:
 بین الملل )هنگامه مفید، ابراهیم فروزش، وحید نیکخواه آزاد، محمدرضا کریمی صارمی و جالل فاطمی(

 ایران )امیرشهاب رضویان، پوران درخشنده و التفات شکری آذر(

هیأت داوران آثار بلند، کوتاه و نیمه بلند
ایران )حمید جبلی، مرضیه برومند، محسن چینی فروشان، مجتبی راعی و کامبوزیا پرتوی(

هیأت داوران نخستین المپیاد فیلم سازی نوجوانان کشور
نیما عباسپور، داریوش غریب زاده، امیرشهاب رضویان، به همراه سازندگان آثار این بخش

هیأت داوران نوجوان همدان
نوجوانــان منتخــب اســتان همــدان از میــان آثــار بخــش بلنــد ســینمای ایــران، یــک اثــر را بــه عنــوان منتخــب 

خــود معرفــی کردنــد.

سازماندهی هیأت های انتخاب و داوری خنستین املپیاد فیلمسازی 
و بیست وهنمین جشنواره بین املللی فیلم های نوجوانان
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بنیــاد ســینمایی فارابــی از دیربــاز وظیفــه معرفــی فیلم هــای ایرانــی بــه جشــنواره های منطقــه ای و بین المللــی را 
برعهــده داشــته اســت. شــناخت از محیــط عرضــه و مخاطبــان هریــک از ایــن جشــنواره ها در انتخــاب  و معرفــی 

فیلم هــا موثــر بــوده اســت.
در ســال 94 بنیــاد ســینمایی فارابــی توفیــق یافــت تــا شــرایط را بــرای حضــور ۶48 فیلــم در ۱4۵ جشــنواره در 

سراســر جهــان را فراهــم نمایــد.

 فهرست فیلم های عرضه شده
در جشنواره های منطقه ای و بین املللی

2016-2015
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 Silk Road Film Festival
Dublin/Ireland

در بند
استرداد

هیس... دخترها فریاد نمی زنند
همه چیز برای فروش
گهواره ای برای مادر

 Richmond Int’l Film
Festival
فرزند چهارم

FIFE-Environ-
 mental Int’l Film
 Festival in Paris

 and Suburbs
area

چتر سبز

 جشنواره  فیلم های ایرانی
در تورنتو

حکایت عاشقی
قول
خانوم

شیفت شب
خداحافظی طوالنی

تجریش ناتمام
تراژدی

دلتنگی های عاشقانه
طبقه  حساس
جزیره  رنگین

International Film
 Festival for Children

&Youth of Sousse
گنجشگک اشی مشی

چتر سبز
فصل بلوغ

FIFE-Environmental
Int’l Film Festival

in Paris and Suburbs area
فردا

 Montreal Int’l Children
Film Festival

فصل بلوغ
گنجشگک اشی مشی

Berlin Film Market
قول

خانه  سینمای رم
در بند

جشنواره فیلم بغداد
رستاخیز

Gene Siskel Film
Center in Chicago

خانوم
تراژدی
فردا
چ

اشباح
گنجشگک اشی مشی

طبقه  حساس
دلتنگی های عاشقانه

Belfort International
طبقه  حساس

Asia Pacific
Film Festival 

امروز
در بند

هیس... دخترها فریاد نمی زنند
استرداد

همه چیز برای فروش

 Annonay Film
Festival

فردا
خانوم
تراژدی
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Istanbul Int’l Film Fes-
tival
فردا

طبقه  حساس
خانوم
تراژدی

گنجشگک اشی مشی
اشباح

چ

Byron Bay Film Festival 
 Int’l Conference in
Monash University

)Melbourne-Australia(
هیس... دخترها فریاد نمی زنند

 Wow Wales One World
Film Festival

هامون
رنگ خدا

پدر

Doha Film Institute
لیال

 Movies that Matter Film
)Festival )Netherlands

دلتنگی های عاشقانه

Sofia
Int’l Film
Festival

فردا
خانوم
تراژدی

Lucknow CMS
Children International

Film Festival
گنجشگک اشی مشی

 Bangladesh Int’l Women
Film Festival

خانوم
تراژدی

Fribourg Int’l Film Festival
همه چیز برای فروش

اشباح
خانوم

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

Byron Bay Film Festival
همه چیز برای فروش

تراژدی
اشباح

دلتنگی های عاشقانه
چتر سبز

 Prague International Film
)Festival )Febio Fest

گنجشگک اشی مشی
فصل بلوغ

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
تجریش ناتمام

 TIFF Cinema theque/The
 History of Iranian Cinema

by Its Creators
گاو

هامون
اون شب که بارون اومد
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 Imagine India Int’l Film
Festival

اشباح
گاو
سارا

هامون
پری
لیال

درخت گالبی
اجاره نشین ها

 Minneapolis-St.Paul
Film Festival

فردا
طبقه حساس

خانوم
تراژدی

دلتنگی های عاشقانه
گنجشگک اشی مشی

اشباح
چ

 Semaine de la Critique
Cannes

قول

 Gold Coast Film Festival
))Queensland-Australia

طبقه  حساس

Flying Broom Int’l Wom-
en’s Film Festival

خانوم
تراژدی

 Silver Springs Int’l Film
Festival
فرزند چهارم

Iranian Film
Festival Zurich

خانوم
تراژدی

هیس ... دخترها فریاد نمی زنند

 Boston International Film
Festival
فرزند چهارم

Seattle Int’l
Film Festival

تراژدی
طبقه  حساس
تجریش ناتمام

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

 Danish Film Festival
CPHPIX

طبقه  حساس

Cannes Film Market
آوا

پدر آن دیگری
حکایت عاشقی
شیفت شب

خداحافظی طوالنی
جزیره  رنگین

قول
طعم شیرین خیال

 Edition of Middle East
Now
خانوم
تراژدی
فردا



FARABI
Cinema Foundation

69

 Edition of Edinburg
 International
Film Festival

همه چیز برای فروش
تراژدی
خانوم

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
تجریش ناتمام
شیفت شب

 Reykjavik Children’s
Culture Festival
گنجشگک اشی مشی

فصل بلوغ
چتر سبز

گورداله و عمه غوله

 Shanghai Int’l Film
Festival

جزیره  رنگین
حکایت عاشقی

Lisbon International in-
dependent Film Festival

تجریش ناتمام
فصل بلوغ

اشباح

 Zlin Film Festival for
Children & Youth

فصل بلوغ

 Beijing Int’l Film
Festival

همه چیز برای فروش
اشباح، فصل بلوغ

 Moscow Int’l
Film Festival

خانوم
تجریش ناتمام

فصل بلوغ
قول

حکایت عاشقی
جزیره  رنگین

 African, Asian and Latin
America Film Festival

طبقه  حساس
فصل بلوغ

گنجشگک اشی مشی
دلتنگی های عاشقانه

 Cinema in Sneakers Film
 Festival for Children &
)Youth)Warsaw-Poland

چتر سبز

Ankara International
Film Festival

خانوم
تراژدی

تجریش ناتمام
آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

دلتنگی های عاشقانه
کانون فرهنگی اطلس

طبقه  حساس

Transilvania Int’l
Film Festival 

خانوم
تراژدی

 Cyprus Film Days Int’l
Film Festival

دلتنگی های عاشقانه
آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

تجریش ناتمام
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Kineko International
Children Film Festival

گنجشگک اشی مشی
فصل بلوغ
چتر سبز

 World Premier Film
Festival Philippines

خانوم
تراژدی

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
گنجشگک اشی مشی
دلتنگی های عاشقانه

Locarno
Film Festival

جزیره  رنگین
شیفت شب

حکایت عاشقی
خداحافظی طوالنی

Casa Asia Film
)Barcelona(

in association 
with Imagine India

گاو
هامون
سارا

اشباح

AVANCA International
Film Festival

خانوم
آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

فصل بلوغ

Iranian
Film Festiva

in Paris 
دیده بان

از کرخه تا راین
لیلی با من است

کیمیا
ملکه

سفر به چزابه

Int’l Film Festival
of Tamil Nadu, India

تراژدی
فردا

 Karlovy Vary Int’l Film
Festival

جزیره  رنگین
شیفت شب

Seoul International
Youth Film Festival

فصل بلوغ
چتر سبز

پدر آن دیگری

Fest 2015/New Directors
)New Films)Portugal

خانوم
تراژدی
فردا

Melbourne
Int’l Film Festival

خانوم
تراژدی

تجریش ناتمام
آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

50+1
Pesaro Film Festival

در بند
همه چیز برای فروش

طبقه  حساس
خانوم
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Venice International
Film Festival

قول
شیفت شب

حکایت عاشقی
خداحافظی طوالنی

پدر آن دیگری
جزیره  رنگین

Zanzibar Int’l
Film Festival

همه چیز برای فروش
فرزند چهارم

گهواره ای برای مادر

Kazan Int’l Festival
of Muslim Cinema 

طبقه  حساس
دلتنگی های عاشقانه

فردا
فصل بلوغ

Durban International
Film Festival

خانوم
تراژدی

تجریش ناتمام
آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

Montreal World
Film Festival

قول
طعم شیرین خیال

جزیره  رنگین
پدر آن دیگری
شیفت شب

حکایت عاشقی
خداحافظی طوالنی

Med Film Festival
خانوم
فردا

تجریش ناتمام
آذر، شهدخت، پرویز و 

دیگران
نقش نگار

Persian International
Film Festival

استرداد
چ

طبقه  حساس
خانوم
فردا

تراژدی
همه چیز برای فروش

Skip City International
D-Cinema Festival

)Japan(
خانوم
تراژدی
فردا

تجریش ناتمام

Focus On Asia Fukuok
a Int’l Film Festival

فردا
پنهان

قبیله  من

Giffoni International
Film Festival

قول
آوا

پدر آن دیگری

Simon Fraser University
)Vancouver(

تراژدی

Golden Apricot
International
Film Festival
تجریش ناتمام

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
گنجشگک اشی مشی

طبقه  حساس
اشباح
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 Schlingel Int’l
Film Festival

for children & Young 
Audience 

قول
پدر آن دیگری

فصل بلوغ

Eurasia International
Film Festival 

قول
خداحافظی طوالنی

پدر آن دیگری
جزیره  رنگین

حکایت عاشقی

Filmfest Hamburg
شیفت شب
جزیره  رنگین

حکایت عاشقی
قول

طعم شیرین خیال

Toronto Int’l
Film Festival

اشباح
قول

شیفت شب
حکایت عاشقی

خداحافظی طوالنی
آوا

جزیره  رنگین
طعم شیرین خیال

پدر آن دیگری

Baghdad International
Film Festival

تراژدی
طبقه  حساس
تجریش ناتمام

خانوم
گنجشگک اشی مشی

فردا
همه چیز برای فروش

Mill Valley
Film Festival 

موقت
آوا

خداحافظی طوالنی
حکایت عاشقی
شیفت شب

San Sebastian Int’l
Film Festival 

قول
خداحافظی طوالنی

شیفت شب

Iranian Film Festival
in Australia 

خداحافظی طوالنی
شیفت شب

Buster Copenhagen Int’l
 Film Festival 

for Children and Youth
فصل بلوغ

آوا

Pusan International
Film Festival 

قول
خداحافظی طوالنی

جزیره   رنگین
حکایت عاشقی

طعم شیرین خیال
شیفت شب

پدر آن دیگری

Historical & Military
Film Festival

)Warsaw( 
چ

عقاب صحرا
ملک سلیمان

Telluride Film Festival
جزیره  رنگین
شیفت شب

پدر آن دیگری
موقت
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 CINEKID International
 Film, Television & New

Media Festival
قول

فصل بلوغ
گنجشگک اشی مشی

پدر آن دیگری
آوا

Filem’on-Brussels
Children’s

Film Festival
قول

فصل بلوغ
گنجشگک اشی مشی

چتر سبز

Religion Today
Film Festival

خانوم
تراژدی
فردا

طبقه  حساس
دلتنگی های عاشقانه

Canada Kids
Film Festival

)Toronto( 
پدر آن دیگری

فصل بلوغ
آوا
قول

گنجشگک اشی مشی
عملیات مهدکودک
دامنه های سپید

گورداله و عمه غوله
مروارید

فرزندخوانده
فرمول ۱۳

San Pedro
International
Film Festival 

آوا
پدر آن دیگری

خداحافظی طوالنی

Zurich International
Film Festival 

تراژدی
طبقه  حساس
تجریش ناتمام

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
چ

اشباح
قول
خانوم

نقش نگار
فصل بلوغ

دلتنگی های عاشقانه
آوا
فردا

موقت
حکایت عاشقی

همه چیز برای فروش

 Mannheim- Heidelberg
Int’lFilm Festival

هیس ... دخترها فریاد نمی زنند
خانوم
تراژدی
در بند

جزیره  رنگین
یکی از ما دو نفر
تسویه حساب

خواب های دنباله دار
حکایت عاشقی
تجریش ناتمام
شیفت شب

پدر آن دیگری
آوا

آینه های روبه رو

 Rome
Film Festival

قول
جزیره  رنگین
پدر آن دیگری

طعم شیرین خیال
حکایت عاشقی

موقت
خداحافظی طوالنی

Mill Valley
Film Festival 

موقت
آوا

خداحافظی طوالنی
حکایت عاشقی
شیفت شب

Chicago International
Film Festival 

قول
جزیره  رنگین
پدر آن دیگری

طعم شیرین خیال
شیفت شب

Lucas Int’l
Children’s
Film Fest

آوا

Warsaw International
Film Festival 
خداحافظی طوالنی

حکایت عاشقی
شیفت شب

پدر آن دیگری
آوا

Vancouver Int’l
Film Festival 

قول
خداحافظی طوالنی

جزیره  رنگین
حکایت عاشقی

طعم شیرین خیال
شیفت شب
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 Cinedays Festival
of European Films

اشباح
آلزایمر

Istanbul Universal
Kids Film Festival 

چتر سبز
عملیات مهدکودک

فرزندخوانده
فصل بلوغ

گنجشگک اشی مشی

Cairo International
Film Festival 
طعم شیرین خیال

آوا
پدر آن دیگری

Tofifest International
Film Festival 

گاو

Sao Paulo
International
Film Festival 

قول
حکایت عاشقی

آوا
جزیره  رنگین
پدر آن دیگری

طعم شیرین خیال
شیفت شب

خداحافظی طوالنی

Minsk International
Film Festival 

قول
خداحافظی طوالنی

جزیره  رنگین
حکایت عاشقی

آوا
پدر آن دیگری

طعم شیرین خیال
شیفت شب

Tallinn Black Nights
Film Festival 
حکایت عاشقی

خداحافظی طوالنی
آوا

پدر آن دیگری
شیفت شب

Tokyo International
Film Festival 

قول
خداحافظی طوالنی

جزیره  رنگین
حکایت عاشقی

طعم شیرین خیال

Stockholm International
Film Festival 
خداحافظی طوالنی

آوا
حکایت عاشقی

China International
Children Film Festival 

چتر سبز
عملیات مهدکودک

فرزندخوانده
فصل بلوغ

گنجشگک اشی مشی

Casa Asia
Film Week 

قول
خداحافظی طوالنی

جزیره  رنگین
شیفت شب

تراژدی
خانوم

طبقه  حساس
آذر، شهدخت، پرویز و 

دیگران
حکایت عاشقی

Rolan Bykov
Foundation

Armenia  Film Festival( 
)for children and youth

چتر سبز
مروارید

فرزندخوانده
گورداله و عمه غوله
عملیات مهدکودک
دامنه های سپید

 Comedy Cluj
International Film Festival

طبقه  حساس
آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
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Eko International
Film Festival 

)Nigeria( 
خانوم
تراژدی

گنجشگک اشی مشی

Sydney
Iranian Film Festival

قول
خداحافظی طوالنی

جزیره  رنگین
حکایت عاشقی

Vienna Int’l Children’s
Film Festival

آوا
پدر آن دیگری

The Austrian
Film Museum

گاو

Kolkata International
Film Festival 

اشباح

Sao Paulo
International
Film Festival 

قول
حکایت عاشقی

آوا
جزیره  رنگین
پدر آن دیگری

طعم شیرین خیال
شیفت شب

خداحافظی طوالنی

Oulu International
Children &

Youth Film Festival 
آوا

پدر آن دیگری
قول

فرمول ۱۳

MED Film Festival
Mediterranean-

Cinema in Rome
شیفت شب

موقت
قول

حکایت عاشقی
طعم شیرین خیال

جزیره  رنگین
خداحافظی طوالنی

خانوم
فردا

تجریش ناتمام
آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

نقش نگار

International Forum
of New Cinema 

اشباح
آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

گنجشگک اشی مشی
فردا

دلتنگی های عاشقانه

 Mami Mumbai
Film Festival

آوا
پدر آن دیگری

فرمول ۱۳
قول

Zagreb
Film Festival 

تراژدی
فردا

خانوم
حکایت عاشقی

آوا

Valladolid Int’l
Film Festival

شیفت شب
جزیره  رنگین

قول
خداحافظی طوالنی

رقص در غبار
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 Kolkata International
Children’s Film Festival

گنجشگک اشی مشی
نخودی
همبازی

شیر تو شیر
مروارید

فصل بلوغ
رؤیای سینما
خاله سوسکه

 Tokyo Filmex Int’l Film
Festival

جزیره  رنگین
حکایت عاشقی
شیفت شب

موقت
قول

خداحافظی طوالنی
پدر آن دیگری

Dubai International
Film Festival 

شیفت شب
جزیره  رنگین

قول
طعم شیرین خیال
خداحافظی طوالنی

پدر آن دیگری

International
Film Festival
of India, Goa

آوا
پدر آن دیگری
حکایت عاشقی
شیفت شب

موقت
خداحافظی طوالنی

 Kerala Int’l
Film Festival

 Submitted to Indu(
)shrikent

اشباح
گاو

هامون
سارا

پدر آن دیگری
طعم شیرین خیال
خداحافظی طوالنی

شیفت شب
آوا
قول

حکایت عاشقی
جزیره  رنگین

 The Voice of a Woman
Film Festival

هیس ... دخترها فریاد نمی زنند
خانوم
تراژدی

Asia Pacific
Screen Awards

قول
خداحافظی طوالنی

جزیره  رنگین
حکایت عاشقی

Asia Pacific
Film Festival 

امروز
در بند

هیس ... دخترها فریاد نمی زنند
استرداد

همه چیز برای فروش

Gijon International
Film Festival 

جزیره  رنگین
حکایت عاشقی
شیفت شب

موقت
قول

خداحافظی طوالنی
آوا

Third Eye Asian
Film Festival 

خانوم
تراژدی
فردا

فصل بلوغ
تجریش ناتمام

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
همه چیز برای فروش

Asiatica Encounters
with Asian Cinema 

)Rome( 
قول

خداحافظی طوالنی
شیفت شب

 International India
Children’s Film Festival

)Bangalore( 
قول
آوا

پدر آن دیگری
گنجشگک اشی مشی

فرمول ۱۳
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Jaipur International
Film Festival 

تا آمدن احمد

:Middle East
 What Cinema Can 
Do?)Paris-France(

Biennale
در بند
استرداد

هیس ... دخترها فریاد نمی زنند
همه چیز برای فروش

Sofia Menar
Film Festival

جزیره  رنگین
شیفت شب

خانوم
تراژدی

آوا
حکایت عاشقی

طعم شیرین خیال

Festival On Wheels
پدر آن دیگری

طعم شیرین خیال
خداحافظی طوالنی

شیفت شب
آوا
قول

Submissions to Deb-
 orah Young for her

Articles in Variety
پدر آن دیگری

طعم شیرین خیال
خداحافظی طوالنی

شیفت شب
قول

رخ دیوانه
حکایت عاشقی

بلوغ
باد در علفزار می پیچد

Singapore
 International
Film Festival

فردا
تجریش ناتمام

اشباح
شیفت شب

حکایت عاشقی
خداحافظی طوالنی
طعم شیرین خیال

آوا
پدر آن دیگری

Dhaka International
Film Festival 

تراژدی
تجریش ناتمام

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
اشباح
خانوم

فصل بلوغ
دلتنگی های عاشقانه
همه چیز برای فروش

فردا
گنجشگک اشی مشی

آوا
پدر آن دیگری

 Chennai International Film
Festival

خانوم
تراژدی
فردا

طبقه حساس
گنجشگک اشی مشی

اشباح

Pune International
Film Festival 
حکایت عاشقی
شیفت شب

قول
خداحافظی طوالنی
طعم شیرین خیال

Ajyal Youth
Film Festival
پدر آن دیگری

قول
آوا

فرمول ۱۳

British Film Institute
قول

Film Festival 
حکایت عاشقی
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توسعه زیرساخت ها و پشتیبانی از تولید
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بـرنامه های سال 1395 بنیاد سینمایی فارابی

بنیــاد ســینمایی فارابــی بــه منظــور ارتقــای اســتانداردهای کیفی 
ــب  ــری، تشــویق و ترغی ــاد فرهنگــی، هن ــار ســینمایی در ابع آث
ــه و  ــای خالقان ــه عرصه ه ــرای ورود ب ــران ب ــینمای ای ــی س اهال
بدیــع و بــه منظــور متنوع ســازی مضامیــن و گونه هــای مختلــف 
ســینمایی، بــا تکیــه بــر رهنمودهــا و آموزه هــای دینــیـ  اخالقی 
و افزایــش امیــد و نشــاط، برنامــه هــای عملیاتی مختلفــی را برای 

اجــرا در  ســال 9۵ تدویــن نمــوده اســت.

بـرنامه های سال 95 
بنیاد سینمایی 

فارابی

فصل ششم



یک سال
یک نگـــاه FARABI

Cinema Foundation

80

بــا عنایــت بــه نیــاز مخاطبــان ســینما و گروه هــای مختلــف ســنی و اهتمــام بــه اهــداف کالن و همچنیــن همســو 
بــا رعایــت مــوارد قانونــی و اخــذ مجوزهــای ســاخت و تولیــد آثــار، بنیــاد ســینمایی فارابــی حمایــت در دو قالــب 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــن حمایت ه ــد. ای ــی می نمای ــینمایی را پیش بین ــد س ــای بلن ــد فیلم ه ــارکت در تولی وام و مش
ــان  ــالمی، کی ــالب اس ــدس و انق ــاع مق ــه دف ــف را از جمل ــم مختل ــواع مفاهی ــد ان ــی می توان ــای فرهنگ دغدغه ه
خانــواده، هنجارهــای اجتماعــی، ســبک زندگــی ایرانــی ـ اســالمی، کــودک و نوجــوان، کمــدی، حادثــه ای، هنــر و 
تجربــه و... در بــر داشــته باشــد. جــذب حداکثــر مخاطبــان بــا عنایــت بــه دغدغه هــای فرهنگــی، از اولویت هــای 

ــاد تلقــی می شــود. اساســی بنی
  فیلم های اول

بنیــاد ســینمایی فارابــی بــرای جــذب و کشــف اســتعدادهای فیلمســازی، حمایــت از نوجویــان عرصــه ی ســینما به 
منظــور رشــد و شــکوفایی ایشــان، پشــتیبانی از آثــار ســینمایی فیلــم اولــی و حمایــت از فیلــم دوم را جــزو وظایــف 

اصلــی خــود قلمــداد کــرده اســت.
  حمایت از تولیدات پویانمایی)فیلمنامه و تولید(

بنیــاد ســینمایی فارابــی بــا همــکاری مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی، بــا توجــه بــه نیــاز مخاطبــان 
کــودک و بزرگســال، درخصــوص مشــارکت بــرای نــگارش فیلمنامــه و حمایــت از تولیــد ۲ اثــر پویانمایــی در ســال 

اقــدام مــی کنــد.
 تولید مشترک

بــا عنایــت بــه درخواســت های اخیــر طرف هــای خارجــی، مبنــی  بــر تولیــد محصــوالت مشــترک، بنیــاد ســینمایی 
فارابــی بــا توجــه بــه مأموریت هــا و رویکردهــای بین المللــی ســازمان ســینمایی، می توانــد تولیــد ۲ اثــر مشــترک 

را در برنامه هــای ســال آینــده خــود پیش بینــی کنــد.
 حمایت از تحقیق، پژوهش و نگارش فیلمنامه

ــت در  ــی، حمای ــاد ســینمایی فاراب ــران، بنی ــکات آســیب پذیر ســینمای ای ــه منظــور مرتفــع نمــودن یکــی از ن ب
مرحلــه  تحقیــق و پژوهــش و نهایتــاً نــگارش فیلمنامه هایــی بــا مضامیــن معرفــی تاریــخ، فرهنــگ و تمــدن ایــران 
اســالمی، تحکیــم نهــاد خانــواده و روابــط بیــن نســلی، دســتاوردهای انقــالب اســالمی و دفــاع مقــدس، همبســتگی 
و وحــدت ملــی، تعمیــق ارزش هــای دینــی، گســترش اندیشــه های بنیانگــذار جمهــوری اســالمی، ترویــج فرهنــگ 
ایثــار و... را پیــش بینــی می نمایــد. همچنیــن در ایــن بخــش، می تــوان بــا تکیــه بــر غنــای ادبیــات ایــران و جهــان، 

بــا خریــد حقــوق آثــار ادبــی، شــرایط الزم را بــرای نــگارش فیلمنامه هــای اقتباســی همــوار کــرد.
 حمایت از اکران )کودک ونوجوان/خارجی(

راه اندازی گروه اکران سینمای کودک و نوجوان در تهران و شهرستانها
بــه دالیــل بی توجهــی بــه نمایــش عمومــی و اکــران فیلم هــای مرتبــط بــا کــودکان و نوجوانــان، ایــن نــوع فیلم هــا، 
مخاطبــان بالقــوه ی خــود را از دســت داده انــد. لــذا بنیــاد ســینمایی فارابــی، بــه منظــور مرتفع نمــودن ایــن ُمعضل، 
باهمــکاری بخــش خصوصــی اقــدام بــه راه انــدازی کارگــروه اکــران فیلــم هــای کــودک و نوجــوان می کنــد تــا در 
اســرع وقــت، باهمــکاری بخــش خصوصــی شــرایط اکــران و توزیــع آنهــا را در تهــران و شهرســتانها ســر لوحــه 

برنامه هــای اجرایــی خویــش قــرار دهــد.

محایت از تولید و اکران فیلم های سینمایی
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 برگزاری جشنواره  بین المللی فیلم های کودکان 
جشــنواره فیلــم کــودک بــه عنــوان یــک رویــداد بین  المللــی کــه بــا همــکاری اســتان اصفهــان برگــزار مــی 

شــود. 
 المپیاد فیلمسازی نوجوانان

برپایــی المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان بــه عنــوان یــک رویــداد ســینمایی جدیــد از ســال 94 آغــاز شــده کــه 
می تــوان بــا تکیــه و غنــای آن، در برگــزاری دومیــن دوره المپیــاد شــاهد شناســایی، رشــد و شــکوفایی نســل 

جدیــدی از فیلمســازان باشــیم. 

  تشکیل “شورای پشتیبانی فنی تولید”
به منظور برنامه ریزی و تبیین شیوه های اجرایی ـ حمایتی

  تامین هزینه های پشتیبانی فنی تولید
ــای  ــه عرصه ه ــرای ورود ب ــازان ب ــب فیلمس ــینمایی و ترغی ــای س ــی فیلم ه ــطح کیف ــاء س ــدف ارتق ــا ه ب
خالقانــه و جدیــد در حــوزه پشــتیبانی فنــی ســینما، بنیــاد فارابــی درخصــوص تأمیــن هزینــه تجهیــزات 

فنــی فیلمبــرداری، خدمــات فنــی صداگــذاری و پــردازش دیجیتالــی تصاویــر حمایــت خواهــد کــرد. 
  کاهش تصدی گیری بنیاد در حوزه پشتیبانی

بــه منظــور تشــویق و تضمیــن ســرمایه گذاری و بــا هــدف پایــدار کــردن فعالیت هــای بخــش خصوصــی در 
حــوزه پشــتیبانی فنــی تولیــد ســینما )تامیــن تجهیــزات فیلمبــرداری(، بنیــاد ســینمایی فارابــی بــه تدریــج 

فعالیت هــای خــود را کاهــش خواهــد داد.
  تهیه نسخه دیجیتال و مرمت آثار ارزشمند سینمای ایران

بــه منظــور تبدیــل آثــار ســینمایی بــه نســخه های دیجیتــال بــا هــدف بــه روزســازی شــیوه های حفــظ و 
نگهــداری و معرفــی آثــار شــاخص ســینمای ایــران در عرصه هــای ملــی و بیــن المللــی، بنیــاد ســینمایی 
فارابــی در ســال 9۵ نســبت بــه تهیــه و پــردازش نســخه دیجیتالــی 4 عنــوان فیلــم ســینمایی ایرانــی اقــدام 

خواهــد کــرد.
  تأسیس مرکز خدمات دیجیتال سینمای ایران )مستقر در فیلمخانه ملی ایران(

بــه منظــور نهادینــه ســازی شــیوه های نویــن فیلمســازی، گســترش، ترویــج و تثبیــت روش هــای علمــی 
و حرفــه ای، نگهــداری و آرشــیو نســخه های اصلــی - دیجیتالــی آثــار ســینمای ایــران بــه عنــوان ســرمایه 
ــا هــدف حفــظ و  ــال” ب ــه دوره های”فیلمســازی ســنتی” و “فیلمســازی دیجیت ــق ب ــی، متعل تاریخــی- مل
احیــای میــراث ملــی ســینمای ایــران، بنیــاد ســینمایی فارابــی در ســال 9۵ بــا همــکاری فیلمخانــه ملــی 
ــی  ــه مل ــران” در فیلمخان ــینمای ای ــال س ــات دیجیت ــز خدم ــه طراحــی و تاســیس “مرک ــران نســبت ب ای

ایــران، اقدامــات حمایتــی را پیگیــری خواهــد کــرد

بـرنامه های سال 1395 بنیاد سینمایی فارابی

برگزاری جشنواره ها

پشتیبانی فنی سینما
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انتشــارات بنیــاد ســینمایی فارابــی، بــا برنامه ریــزی مــدون، هم ســو بــا سیاســت های کالن ســازمان ســینمایی، در راســتای 
نشــر، پژوهــش و آمــوزش، مباحــث مرتبــط بــا اهــداف ســینمای حرفــه ای، گام  بــر مــی دارد. انتشــار ۳ عنــوان کتــاب بــرای 
هــر فصــل ســال )بــا اولویت هــای مباحــث تئوریــک و تخصصــی(، 4 عنــوان فصل نامــه در طــول ســال، برگــزاری دوره هــای 
آموزشــی کوتــاه مــدت، نیازهــای فنــی و آکادمیــک مخاطبــان را مرتفــع نمایــد. همچنیــن بــه منظــور گســترش دانــش و 
تامیــن محتــوای نظــری مــورد نیــاز حوزه هــای مختلــف ســینما، بنیــاد ســینمایی فارابــی از ترجمــه، تألیــف و انتشــار 4 

عنــوان کتــاب تخصصــی در موضوعــات مرتبــط، از طریــق همــکاری بــا صنــوف حمایــت خواهــد کــرد.

ــد در  ــی هدفمن ــی برنامه های ــان در طراح ــل، همچن ــه بین المل ــران در عرص ــینمای ای ــزرگ س ــتاوردهای ب ــم دس علیرغ
ــم در  ــا ســاماندهی بهینــه هفته هــای فیل ــی در کشــورهای خارجــی و ی ــی ماننــد اکــران مســتمر فیلم هــای ایران حوزه های
ــت اصــول  ــه ظرفیت هــای کارشناســی و رعای ــت ب ــا عنای ــاد ب ــه چشــم می خــورد. بنی ــی ب کشــورهای خارجــی نقصان های
بین المللــی، برنامه هــای زیــر را بــرای پیگیــری فعالیت هــای قبلــی و توســعه دیگــر فعالیت هــای بین المللــی در ســال ۱۳9۵ 

در دســتور کار قــرار داده اســت:
1 -حمایــت از تولیدکننــدگان محصــوالت ســینمای ایــران: توزیــع جهانــی فیلم هــای قابــل توجــه آن دســته از تهیــه 
کننــدگان کــه بــه هــر دلیــل محصوالتشــان در ظرفیــت محــدود ســایر پخش هــای بین المللــی منظــور نگردیــده اســت؛ و 
توجــه ویــژه بــه توزیــع محصــوالت در حوزه هایــی ماننــد ســینمای کــودک و یــا دفــاع مقــدس کــه کمتــر مــد نظــر ســایر 

ــد. ــرار دارن ــا ق بخش ه
2 -حمایــت از پخــش کننــدگان خصوصــی: حمایــت از پخــش کننــدگان خصوصــی در چارچــوب آییــن نامــه مصــوب؛ 
برپایــی چتــر ســینمای ایــران در بازارهــای معتبــر بین المللــی کــن و برلیــن و دعــوت از ســایر بخش هــای فعال جهــت حضور 
در ایــن رویدادهــا؛ مشــارکت جــدی در برگــزاری بــازار فیلــم ایــران بــه عنــوان محلــی بــرای ارتبــاط مســتقیم تهیه کننــدگان 
و توزیع کننــدگان ایرانــی بــا دســت اندرکاران حرفــه ای عرضــه فرهنگــی و تجــاری از سراســر جهــان؛ انتشــار کتــاب انگلیســی 
زبــان »منتخــب فیلم هــای ایرانــی« بــرای معرفــی طیفــی گســترده از محصــوالت ســینمای ایــران و پخش کننــدگان آثــار 
بــه انضمــام مجموعــه اطالعــات ضــروری بــه شــکل ســاالنه؛ و پاســخ گویی و پیگیــری مذاکــرات مربــوط بــه ســایر مؤسســاتی 
ــا جشــنواره ها امــکان حضــور پیــدا نمی کننــد )در صــورت دریافــت درخواســت در ایــن  ــه هــر دلیــل در بازارهــا و ی کــه ب

خصوص(.
ــینماگران و  ــا س ــری ب ــور: همفک ــارج از کش ــی در خ ــای ایران ــم فیلم ه ــران منظ ــای اک ــت از برنامه ه 3 -حمای
صاحبنظــران در خصــوص توســعه برنامه هــای اکــران منظــم در کشــورهای خارجــی در تعامــل با ســازمان ســینمایی؛ حمایت 
از عالقمنــدان بــه اجــراء برنامه هــای اکــران در کشــورهای خارجــی بــه شــرط موافقــت اصولــی بــا طــرح ارائــه شــده؛ و نظارت 

جهــت ممانعــت از تبدیــل برنامه هــای اکــران بــه جشــنواره های فیلم هــای ایرانــی در کشــورهای خارجــی.
ــش  ــاری: کاه ــی و تج ــه فرهنگ ــی در عرض ــئولیت های اجرای ــی مس ــش تدریج ــت کاه ــزی جه 4 -برنامه ری
تدریجــی تصدی گــری اجرایــی در حــوزه پخــش بین المللــی بــه مــوازات تحقــق زیــر ســاخت های الزم در بخــش خصوصــی.

5 -گســترش زمینه هــای تولیــد مشــترک: مذاکــرات گســترده تر بــا صاحبــان طــرح، مؤسســات خارجــی، ســفارتخانه ها 
و رایزنی هــای فرهنگــی جهــت تحقــق پروژه هــای تولیــد مشــترک؛ و حمایــت جــدی در مراحــل اجرایــی پروژه هــا.

ــوق پخــش  ــروش حق ــه ف ــژه ب ــد: توجــه وی ــانه های جدی ــق رس ــی از طری ــای ایران ــش فیلم ه ــر پخ ــز ب 6 -تمرک
ــران. ــینمای ای ــا س ــی گســترده تر ب ــنایی مخاطبان ــت آش ــی جه ــای ایران ــروازی فیلم ه ــی و درون پ اینترنت

ــن  ــا و همچنی ــنواره های نوپ ــه جش ــژه ب ــه وی ــی: توج ــه فرهنگ ــرای عرض ــی ب ــای بین الملل ــترش عرصه ه 7 -گس
ــای فرهنگــی  ــری درخواســت های ســفارتخانه ها و رایزنی ه ــی؛ پیگی ــای محــروم جغرافیای ــای فرهنگــی در حوزه ه رویداده

انتشارات، پژوهش و آموزش

توسعه و پیگیری فعالیت های بین املللی سینمای ایران
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بـرنامه های سال 1395 بنیاد سینمایی فارابی

ایــن رویکــرد نشــان  دهنــده تعهــد بنیــاد ســینمایی فارابــی بــه ارائــه کیفیــت در اقدامــات خــود از طریــق ســه نقطــه قــوت 
کلیــدی  شــامل »چابک سازی«،»بهســازی محیط هــای اداری« و »دیجیتالــی کــردن فرآینــد ســازمانی« اســت کــه براســاس 

آن بنیــاد ســعی دارد ســهمی در بهتــر کــردن رونــد فعالیــت اداری و غنی تــر کــردن تجربــه کارمنــدان خودایفــا کنــد.
بنیاد سینمایی فارابی برای تحقق این رویکرد، دوازده برنامه را در اولویت های کاری اتخاذ نموده است:

  الکترونیکی کردن فرآیندهای سازمانی به منظور احیای فعالیت های ضروری برای نیل به جایگاه واقعی.
ــای  ــداف و برنامه ه ــت و اه ــم انداز، ماموری ــدن چش ــر ش ــق ت ــرای دقی ــی  ب ــه فاراب ــتراتژیک موسس ــه اس ــن برنام  تدوی

ــران ــاد در ســینمای ای ــازه بنی ــگاه ت ــر اســاس جای واحدهــای ســازمانی ب
  بازمهندسی ساختار و تشکیالت سازمانی فارابی

 مهندســی مجــدد نظــام طبقــه بنــدی مشــاغل شــامل: نظامنامــه ســرمایه انســانی فارابــی از جملــه طراحی مجدد مشــاغل 
ــا و  ــن نامه ه ــران، آیی ــان و مدی ــوزش، ارزشــیابی مشــاغل کارکن ــدی، آم ــه بن ســازمان، مســیر توســعه شــغلی، نظــام رتب

ــا ــود فعالیت ه ــا بهب ــط ب دســتورالعمل های مرتب
 بررســی و طراحــی فرآیندهــای ســازمانی بــه همــراه اجــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت در قالــب اســتانداردهای مدیریــت 

ین. نو
 تشــکیل کمیته هــای تخصصــی بــرای تشــکیل اتــاق فکــر بــه منظــور بررســی فعالیت هــای اصلــی بنیــاد در چارچــوب 

ــا ــود فعالیت ه بهب
  طراحی نظام مدیریت دانش به منظور ذخیره سازی و بهره برداری از تجربیات

 طراحی نظام مدیریت بحران و ریسک در مؤسسه فارابی
 طراحی و مطالعه نظام آراستگی محیط کار

 برون سپاری فعالیت های تخصصی و غیر تخصصی بنیاد
 بازنگری نظامات مدیریت مالی در مجموعه بنیاد با تاکید بر آیین نامه های داخلی

 تقویت نظام ارتباطات داخلی و درونی بنیاد بین کارکنان و مدیران

در خصــوص عرضــه فیلم هــای ایرانــی در رویدادهــای پیشــنهادی؛ کســب اطمینــان از حضــور حداکثــری فیلم هــای ایرانــی 
در مجامــع معتبــر جهانــی در جریــان مذاکــرات بــا دبیــران و برنامه ریــزان جشــنواره های بین المللــی؛ و اســتفاده مناســب از 

ظرفیــت جشــنواره های بین المللــی بــرای تبلیــغ و بازاریابــی محصــوالت ســینمای ایــران.
8 -مرمــت و معرفــی گنجینه هــای ســینمای نویــن ایــران: مرمــت و آماده ســازی نســخ دیجیتــال فیلم هــای دهه هــای 
ــه بنیــاد و یــا ســازمان  ــه لحــاظ پخــش بین المللــی مشــکلی ندارنــد و حقــوق آن متعلــق ب پیــش ســینمای ایــران کــه ب

ســینمایی اســت؛ و معرفــی و بازاریابــی جهــت عرضــه تجــاری و فرهنگــی فیلم هــای مرمــت شــده در جهــان.
9 - امــور بین الملــل جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان: برنامه ریــزی و اجــراء کلیــه مســائل مربــوط بــه بین الملــل در 

خصــوص جشــنواره فیلــم کــودک و نوجوان.
ــران: همیــاری در برنامه ریــزی و برگــزاری جشــنواره  ــم ای ــازار فیل ــم فجــر + ب ــل جشــنواره فیل ــور بین المل 10 - ام

جهانــی فیلــم فجــر + بــازار فیلــم ایــران.
11 - برنامه های ویژه: پیگیری و اجراء پروژه هایی مثل معرفی فیلم ایرانی به اسکار و...

ــد تاییــد حقــوق پخــش فیلم هــای  ــداوم رون ــران: ت ــی در ای ــای خارج ــی فیلم ه ــر قانون ــش غی ــت از پخ 12 -ممانع
خارجــی جهــت توزیــع در شــبکه نمایــش خانگــی.

13 -بهره گیــری بیشــتر از فــن آوری هــای دیجیتــال در جریــان عرضــه فیلم هــای ایرانــی: بهره گیــری بیشــتر از 
ظرفیت هــای موجــود در فــن آوری اطالعــات کــه هزینه هــای بازاریابــی و عرضــه محصــوالت را کاهــش می دهــد.

مدیریت حتول بنیاد سینمایی فارابی
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بازار فیلم 
فجر ۳4 

پشت صحنه نفس

بازار فیلم فجر ۳4

یک سال در قاب تصویر
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بازار فیلم
فجر ۳4 

دیدار با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

دیدار نورزی با کارکنان بنیاد

مصاحبه با cctv چین

پشت صحنه 
فیلم نفس

بـرنامه های سال 1395 بنیاد سینمایی فارابی
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بازدید از 
فیلمخانه ملی 

ایران

رونمایی از
 کتابقصه 
 سینماجات عهد بوق

مراسم اختتامیه 
جشنواره بین المللی 
فیلم های کودک و 

نوجوان ۲9
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حجت 
االسالم 

محمدرضا 
حشمتي 

معاون قرآن و 
عترت وزارت 

فرهنگ و 
ارشاد اسالمي

دیدار با عارفی
رئیس افغان فیلم

دیدار باگئورگ گئورگیان مدیرکل 
مرکز ملی فیلم ارمنستان

دیدار با دیانا جبور مدیرعامل تولیدات تلویزیون و رادیو سوریه





www.fcf.ir
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به سازی و بازسازی 
فضاهای داخلی بنیاد

دیدار با فرید 
 فرخنده کیش 
مدیرعامل 
انجمن 
سینمای 
جوانان ایران


