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مقدمه
سینما می تواند ابزاری برای روایت تصویری یک 
تمدن و به تبع آن یک نظام فکری و اندیشه ای 
برای سایر ملل باشد. بنابراین سیاست مداران 
و متولیان حکومت با فرض این که فیلم ها بر 

مخاطبان تأثیر می گذارند و عقاید آن ها را شکل 
می دهند، در مقوله تولید فیلم دخالت می کنند 
)سورلن1، 1379: 19( و آن را وسیله ای برای 
القای ایدئولوژی و پیشبرد اهداف سیاسی خود 

1  Sorlen 

 آسیب  شناسی سیاست های 
 سازمان های مسئول در زمینه 

توسعه انیمیشن ایران

چکید�ه
و  فیلم های کوتاه هنری، سینمایی  زمینه  در  اخیر  ایران در دو دهه  انیمیشن  سینمای 
مجموعه سازی گام های خوبی را برداشته است، که این همه گویای پتانسیل امیدوارکننده 
مقام  در  چه  عمومی  نهادهای  و  دولتی  دستگاه های  نقش  بی شک  است.  انیمیشن 
سیاست گذار و چه به عنوان حامی یا سفارش دهنده، در شکوفایی نسبی انیمیشن ایران 
قابل انکار نیست. در این تحقیق کوشش به عمل آمده است تا ارزیابی واقع بینانه ای از 
نقش سازمان های سیاست گذار در پیشرفت های به دست آمده در انیمیشن از بعد کمی و 

کیفی به عمل آید.
پژوهش در مطالعه موردی خود در داخل به طور خاص عملکرد سه نهاد دولتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی )مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی- وابسته به سازمان 
سینمایی(، مرکز پویا نمایی صبا )وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی( و 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان )وابسته به وزارت آموزش و پرورش( را مورد 
از  به شرحی  موردی،  مطالعه  بخش  در  تحقیق همچنین  این  است.  داده  قرار  بررسی 
وضعیت انیمیشن در مالزی و بررسی نقاط عطف سیاست های اتخاذه شده برای پیشرفت 
انیمیشن در آن کشور پرداخته و در انتها پس از جمع بندی، پیشنهاداتی را ارائه داده است.
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می دانند. 
فیلسوف  آلتوسر1  لویی  اساس  این  بر  شاید 
مارکسیست فرانسوی، رسانه ها )نظیر سینما( 
کرده  توصیف  دولت  ایدئولوژیک  دستگاه  را 
بنابراین   )136  :1380 کوایل2،  )مک  است. 
که  می کنیم  تصور  اگر  بود  خواهد  عاقالنه 
از  آکنده  )از جمله سینما(  رسانه ها  محتوای 
یا  فرضیات سیاست گذاران  و  نگرش ها  نیات، 
تولیدکنندگان درباره مخاطبان رسانه ها است 
تئوری ها  اساس  بر   .)2 کوایل، 1382:  )مک 
و نظریات موجود می توان حکم کرد که فیلم 
سینما  و  است  ایدئولوژیک  نظام  از  بخشی 
با  نمادین  رابطه ای  در هیئت گفتمان حامل 
ایدئولوژی و محملی مؤثر برای القای آن است 

)پرینس3، 1379: 149(. 
روش تحقیق

اساس  بر  تحلیلی  توصیفی-  پژوهش  این 
مطالعات میدانی، کتابخانه ای و اسنادی صورت 
گرفته و محقق با توزیع پرسشنامه بین جمعی 
از فعاالن انیمیشن کشور و اخذ پاسخ های آن ها 
موضوع  به  بیشتری  وضوح  تا  است  کوشیده 

تحقیق ببخشد.
 تعریف سیاست گذاری

سیاست گذاری طراحی و برنامه ریزی روش ها 
و راه هایی برای دستیابی به اهداف معین در 
زمینه های مشخص است. طراحی و برنامه ریزی 
دارای  شده اند،  مطرح  باال  تعریف  در  که 
تفاوت هایی هستند؛ در طراحی زمان بندی و 
برآورد هزینه های مالی وانسانی وجود ندارد و 
تنها شمایی کلی از مسئله و روند کار مطرح 
می شود، اما در برنامه ریزی عالوه بر تعیین روند 
نظرگرفته  در  نیز  هزینه ها  و  زمان بندی  کار، 
می شوند. در واقع در برنامه ریزی به چرایی و 
چگونگی به صورتی عملیاتی و جزئی نگریسته 
سیاست گذاری  تعریف  به  توجه  با  می شود. 

1  Louis Althusser

2  Mc Quail

3  Prince 

 )1992 )برایسون،  برایسون4«  ام.  »جان.  از  
می توان مراحل سیاست گذاری را به طور کلی 

به مراحل زیر تقسیم بندی کرد:
 تعیین سطح سیاست گذاری. 1
گردآوری داده ها . 2
برنامه ریزی . 3
اجرا . 4
 ارزیابی و اصالح . 5

در گردآوری داده ها، شناسایی باورها و ارزش ها، 
مأموریت های  شناسایی  و  پندارها  شناسایی 
برون  و  درون  بررسی های  کنار  در  جاری، 
منتهی  نیازها  و  قابلیت ها  تعیین  سازمانی، 

می شود.
همسویی ها  تعیین  با  برنامه ریزی  مرحله  در 
و ناهمسویی ها سعی در کاهش و در صورت 
امکان رفع ناهمسویی ها می شود. با تعیین و 
مشخص  مأموریت ها  مطلوب  آینده  انتخاب 
می شود و با آشکارشدن نقاط قوت و ضعف، 
فرصت ها و تهدیدها می توان برای تصمیمات 
در  کــرد.  تعیین  دستورالعمل  شده  اتخاذ 
آخرین گام با تلفیق نیازها و پندارها، باورها و 
مأموریت ها در یکدیگر و بر مبنای نقاط قوت و 
ضعف، فرصت ها و تهدیدها یک برنامه عملیاتی 
استراتژیک تهیه می شود. در مرحله اجرا برای 
عملی کردن آنچه برنامه ریزی شده است، عالوه 
اجرای  به  باید  استراتژیک  مدیریت  اعمال  بر 
ارزیابی تکوینی )ارزیابی استراتژیک تاکتیکی( 
نیز پرداخت که یک فرایند ناظر مداوم است. در 
مرحله ارزیابی و اصالح با اجرای ارزیابی پایانی 
و با استفاده از داده های ارزیابی، تصمیم درباره 
ادامه یا توقف و درصورت ادامه تجدید نظرهای 

الزم اتخاذ شود.
سیاست گذاری در سازمان سینمایی  

از  منظور  تحقیق  ــن  ای در  کــه  آنجا  از 
سیاست گذاری، سیاست های کالنی است که 
حاکمیتی  مرجع  یک  سوی  از  القاعده  علی 
سازمان  بنابراین  می شوند،  ابالغ  و  تدوین 

4  John M. Bryson
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اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سینمایی 
عالیه  مرجع  مقام  در  و  نخست  جایگاه  در 
برای ترسیم چشم انداز و تدوین سیاست های 
راهبردی قرار می گیرد. در این تحقیق با این 
سازمان ها  دستگاهی  درون  سیاست های  که 
و مراکزی نظیر صدا و سیما و کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، گستره و شمولی 
به اندازه سازمان سینمایی ندارند، اما به دلیل 
نقش آن ها در رونق کمی و کیفی انیمیشن در 
نیم قرن اخیر مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته 

است. 
وزارت فرهنگ قبل از انقالب اسالمی 

در اواخر دهه 1950 )1330( وقتی اسفندیار 
دیدن  با  بــود،  جوانی  پسر  هنوز  احمدیه 
فریم های متوالي یک نوار فیلم )سلولوئیدي( 
که به تصادف دستش افتاده بود، راز »حرکت« 
در فیلم را دریافت. او چنان از این کشف خود 
هیجان زده شده بود که تصمیم گرفت خودش 
نمونه ای از آن را بسازد. او که دستي در طراحي 
دوربین  یک  از  استفاده  با  توانست  داشت؛ 
هاي  طراحي  میلي متري  شانزده  بولکس1 

مدادي اش را به فیلم انیمیشن تبدیل کند.
به این ترتیب بود که انیمیشن یک بار دیگر 
اطالع  بدون  شد؛  آفریده  دنیا  گوشه  این  در 
از ابداع آن توسط امیل کوهل2 -در فرانسه- 
در پنجاه سال پیش تر از آن. در همین زمان 
هنرمند جوان دیگری به نام نصرت اهلل کریمی 
پراگ  در  انیمیشن  و  سینما  رشته  در  که 
تحصیل کرده بود، به ایران بازگشت و کارش 
را در اداره فرهنگ و هنر با احمدیه شروع کرد. 
سپس جعفر تجارتچی نیز به کریمي و احمدیه 
استودیوي  اولین  انیماتور  سه  این  پیوست. 
انیمیشن ایران را بنا کردند و توانستند اولین 
)رنجبر،  بسازند  را  ایران  کوتاه  انیمیشن هاي 

.)1387
تشکیالت  در  انقالب  از  پیش  ترتیب  این  به 
اسفندیار  آقایان؛  کشور  سینمای  ستادی 

1  Bolex

2  Émile Cohl

احمدیه، نصرت اهلل کریمی و جعفر تجارتچی 
هسته تولید نخستین تجربه های انیمیشن را 
در اداره کل تولید فیلم عکس )امور سینمایی 
وزارت فرهنگ و هنر( ایجاد کردند. پر واضح 
است در چنین شرایطی که برای کارشناسان 
هنرمند امور سینمایی کشور، انیمیشن حکم 
یک سرزمین تازه فتح شده را داشت و تولید 
آن جنبه کشف و شهودی به خود گرفته بود، 
مدیران سینمایی  که  داشت  انتظار  نمی توان 
کشور برای توسعه آن اقدام به سیاست گذاری 
کرده باشند با این همه برگزاری چند دوره از 
جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان تهران 
و نمایش آثار برجسته ای از انیمیشن های روز 
جهان، به طور غیر مستقیم اشتیاق و عالقه به 
تولید انیمیشن را در نزد هنرمندان و مسئوالن 

تشدید کرد.
وزارت فرهنگ پس از انقالب اسالمی

در سال های پر التهاب پس از پیروزی انقالب 
اسالمی که دو سال بعد با وقوع جنگ تحمیلی 
وضعیت بغرنج تری به خود گرفت، تمام تالش 
بر  که  بود  آن  کشور  سینمایی  برنامه ریزان 
پیش  ویرانی های سینمای  از  ناشی  تل  روی 
نقطه  نهند.  بنیان  را  نوینی  بنای  انقالب  از 
ایران  نوین  ریل گذاران سینمای  توجه  عطف 
در قبال انیمیشن آموزش این هنر به جوانان 
جوانان  سینمای  انجمن  دفاتر  بود.  عالقمند 
فیلم سازی  اسالمی  آموزش  اسالمی  مرکز  و 
تحت حمایت معاونت سینمایی وزارت فرهنگ 
از  تــازه ای  نسل  تربیت  به  اسالمی  ارشاد  و 
سینماگران و انیماتورها پرداختند تا به مرور 
گردد.  فراهم  انیمیشن  تولید  برای  زمینه 
تولید  چراغ  ماندن  روشن  تالش ها  این  ثمره 
انیمیشن های کوتاه در سی و پنج سال گذشته 
است. معاونت سینمایی برای حمایت جدی تر 
از تولید انیمیشن های کوتاه در دهه های 60 و 
70 و سپس انیمیشن های بلند و سینمایی در 
دهه هشتاد، اقدام به تأسیس و راه اندازی مرکز 

گسترش سینمای مستند و تجربی کرد.
دو  در  انیمیشن  فیلم های  جداگانه  داوری   
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کودک  و  تهران  کوتاه  فیلم  معتبر  جشنواره 
است  بوده  دیگری  گام  اصفهان،  نوجوان  و 
سینمایی  گونه  این  از  حمایت  در  دولت  که 
و  فناوری  تحوالت  ظهور  با  است.  برداشته 
صنعت  در  رایانه ای  سیستم های  از  استفاده 
و  بعدی  دو  انیمیشن های  تولید  فیلم سازی، 
جوانان  سینمای  انجمن  دفاتر  در  بعدی  سه 
و سایر آموزشگاه ها و مراکز خصوصی، تولید 
تولید  و  یافت  وسیع تری  گستره  انیمیشن 
انیمیشن همانند فیلم های داستانی و مستند، 
شتاب بیشتری به خود گرفت، به طوری که 
کوتاه  فیلم  جشنواره  از  دوره  یک  و  سی  در 
تهران و بیست و هشت دوره از جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان اصفهان، صدها فیلم انیمیشن 
به نمایش درآمده اند که از این مقدار بیشترین 
آن ها مربوط به یک دهه اخیر و رواج امکانات 
سخت افزاری و نرم افزاری در صنعت انیمیشن 

است.
انیمیشن در دهه هشتاد

به موجب بررسی های میدانی و اسنادی، دهه 
هشتاد تا نود برای سینمای انیمیشن ایران از 
چند لحاظ دوره ای بالنده به حساب می آید. در 
این دوره است که نخستین ماهنامه تخصصی 
انتشار می یابد، شرکت صبا وابسته  انیمیشن 
به  وسیع تری  ابعاد  سیما  و  صدا  سازمان  به 
مأموریت هایش برای تولید انیمیشن می دهد. 
بیش از پنج عنوان فیلم سینمایی انیمیشن با 
حمایت معاونت سینمایی ارشاد توسط بخش 
خصوصی ساخته می شوند و در بعضی از مراکز 
صدا و سیما پروژه انیمیشن بلند جدی گرفته 
می شود. در این دوره است که در سینماهای 
کشور برای اولین بار انیمیشن های بلند ایرانی 
و  اجتماعی  سازمان های  و  می شوند  اکران 
و  تبلیغ  برای  تجاری  و  تولیدی  شرکت های 
و  تیزر  از  خود،  خدمات  و  محصوالت  آگهی 
انیمیشن  با تکنیک  فیلم های کوتاه آموزشی 
بهره می برند. سال )2000( میالدی به پشتوانه 
رونق نسبی ایجاد شده در زمینه تولید انواع 
انیمیشن، نخستین دوره جشنواره بین المللی 

فکری  پــرورش  کانون  همت  به  پویانمایی 
و  می کند  کار  به  آغاز  نوجوانان  و  کودکان 
رقابت بین انیماتورهای ایرانی و خارجی شکل 
جدی تری در مقایسه با دو جشنواره فیلم تهران 

و کودک و نوجوان اصفهان به خود می گیرد.
بازی های  ملی  بنیاد  دوره  همین  میانه  در 
مؤسسات  از  دیگر  یکی  عنوان  به  رایانه ای 
تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل 
می گردد و زمینه جذب و اشتغال انیماتورهای 
جوان فراهم می گردد. در پاسخ به این سؤال 
که چرا در دهه هشتاد شرایط مساعدی برای 
ارتقای کمی و کیفی بسیاری از هنرها از جمله 
انیمیشن مهیا می شود و فرصت کم نظیری 
می گردد،  فراهم  هنر  این  نمو  و  رشد  برای 
و  اجتماعی  دالیل  از  مجموعه ای  می توان 
اقتصادی متعددی را جستجو و ارائه کرد که 
در رأس آن ها باید از افزایش درآمدهای نفتی 
وزارت  اعتبارات  افزایش  آن  تبع  به  و  کشور 

فرهنگ و ارشاد اسالمی یاد کرد. 
تجربی  و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز 
سینمایی  معاونت  حمایتی  بازوی  عنوان  به 
وزارت ارشاد؛ به تناسب رشد اعتبارات، حمایت 
بیشتری از تولید فیلم های انیمیشن به عمل 
می آورد و همان طور که پیش تر نیز گفته شد، 
برای نخستین بار مشارکت و حمایت از ساخت 
فیلم های سینمایی انیمیشن را در دستور کار 
زیر میزان  نمودار  و  قرار داد. در جدول  خود 
حمایت های سازمان سینمایی به عاملیت مرگز 
گسترش سینمای مستند و تجربی از تولیدات 
 1393 تا   1384 فاصل  حد  در  انیمیشن 

مشخص شده است:
در این دوره آنچه که مشهود است همانند سایر 
دوران ها مدیران دولتی بخش فرهنگ به اعتبار 
کوتاهی دوره خدمتی خود، افق و چشم اندازی 
کرد  هزینه  و  مصرف  تا  نمی کنند  ترسیم  را 
و  منطقی  شکل  آن ها  اعتبارات  و  بودجه 
مطلوب تری به خود گیرد. به عبارت روشن تر 

مشخص نیست که: 
y  مستند سینمای  گسترش  مرکز  اقبال 
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تولید  برای  سرمایه گذاری  به  تجربی  و 
انیمیشن سینمایی منبعث از کدام مطالعه و 
چه رهیافت تحقیقی و سیاست گذاری بود؟

y  تولید از مشارکت در  قبل  آیا مرکز مزبور 
چند عنوان سینمایی، از بین فیلمنامه های 
را  بهترین ها  ساخت،  متقاضی  و  رسیده 

برگزیده بود؟ 
y  برقراری ظرفیت  منتخب،  فیلمنامه های 

داشتند  را  ایرانی  غیر  مخاطبان  با  ارتباط 
در  آن ها  فروش  و  عرضه  برای  شانسی  و 
بازارهای بین المللی و شبکه های تلویزیونی 

آسیا و اروپا داشتند؟
y  تیم سازنده و به ویژه کارگردان انیمیشن ها

تجربه  جمله  از  الزم  ویژگی های  حائز 
و  تراز  در  اثری  تولید  برای  خالقیت  و 

استانداردهای جهانی بودند؟

وزارت  کارنامه  ارزیابی  در  دیگر  مهم  نکته 
ارشاد )معاونت سینمایی( در قبال انیمیشن، 
عدم جلب همراهی و مشارکت تشکل صنفی 
در  تقریبا  آسیفا1  است.  ایرانی  انیماتورهای 
سیاسی  گرایش های  از  فارغ  دولت ها  اغلب 
دولتمردان  با  تعامل  به  حاکم عالقه چندانی 
حداقل  و  ندارد  انیمیشن  عرصه  در  مسئول 
سینمای  صنفی  تشکل  دو  انــدازه  به  وزنی 
و  مستند  تهیه کنندگان  )انجمن  مستند 
و  سیاست گذاری ها  در  مستندسازان(  انجمن 
برنامه ریزی های نهاد دولت ندارد. کافی است 
مقایسه ای بین مجموعه بیانیه ها و اطالعیه های 
دو تشکل صنفی مستندسازان و انیمیشن سازان 
با معاونت سینمایی یا سازمان سینمایی در یک 

1  ASIFA
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مجموع 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 عناوین اقالم 

آماری
گونه 
تولید

64 4 3 7 5 8 8 7 8 11 3
انیمیشن های 
تحت حمایت 
آماده نمایش

انیمیشن

83 7 0 7 4 5 10 17 15 15 3
انیمیشن های 
تحت حمایت 

آماده تولید



دهه اخیر بیاندازید تا فاصله و تفاوت فاحش دو 
صنف یاد شده در ارتباط گیری با وزارت ارشاد، 

مشخص شود.
آسیفای  به   )1990( سال  ایران1 در  آسیفای 
جهاني وابسته به یونسکو2 و در سال )1995( 
آسیفای  پیوست.  ایران  سینمای«  »خانه  به 
ایران یک انجمن غیر انتفاعی و غیر سیاسی 
در ایران است که از هر نوع حرکت پیشرو در 
ارتباط  البته قطع  انیمیشن حمایت می کند. 
تشکل صنفی آسیفا با دولت ممکن است ریشه 
در ناامیدی و سرخوردگی آن ها از برخوردهای 
وعده هایشان  خلف  و  دولتمردان  نامهربانانه 
باشد و تا حدی بتوان حق را به آن ها داد اما 
وقتی که بی عملی آسیفا را در یک دوره زمانی 
دولت ها  تغییر  و  می کنیم  مشاهده  طوالنی 
با  آن ها  روابط  یخ  شدن  آب  در  تأثیری  هم 
ارگان های دولتی ندارد؛ آنگاه می توان در رفتار 
و موضع گیری خنثی صنف تأمل بیشتری کرد 

و آن را مورد انتقاد جدی قرار داد.
فرهنگ  وزارت  سیاست گذاری  سنجش 
در  )سازمان سینمایی(  اسالمی  ارشاد  و 

زمینه انیمیشن
فقدان استراتژی و سیاست بلندمدت و امید . 1

بستن به سیاست های کوتاه مدت
قرار دادن انیمیشن در حاشیه سایر گونه های . 2

سینمایی، به ویژه سینمای داستانی
تولید . 3 برای  سرمایه گذاری  عرصه  به  ورود 

انیمیشن های سینمایی بدون انجام مطالعات 
کارشناسی

مشارکت . 4 و  همراهی  جلب  در  ناکامی 
تشکل های صنفی 

تخصصی . 5 مــیــز  و  ــت  ــاون ــع م ــود  ــب ن
انیمیشن در مرکز گسترش سینمای مستند 

و تجربی
بــازی هــای . 6 ترجیح  و  دادن  ــت  ــوی اول

رایانه ای به انیمیشن و تشکیل بنیاد مستقلی 
برای آن علی رغم قدمت 50 ساله انیمیشن 

1  Iran ASIFA

2 UNESCO

انیمیشن های . 7 مــانــدن  ــحــجــور  م
سینمایی در اکران عمومی

ــه با . 8 ــت ــاف ــان ی ــازم ــه س ــط ــدان راب ــق ف
دانشکده های سینمایی در رشته انیمیشن به 
منظور ایجاد فرصت های مطالعاتی و شغلی 
فارغ التحصیالن  و  نخبه  دانشجویان  برای 

موفق
فکری  پرورش  کانون  در  سیاست گذاری 

کودکان و نوجوانان
محدود  تأسیس  بدو  در  کانون  فعالیت های 
ویژه  داستانی  کتاب های  انتشار  و  تولید  به 
از گذشت یک  بود. پس  کودکان و نوجوانان 
سال از فعالیت های انتشاراتی، مدیران کانون 
پیدا  فعالیت های سینمایی گرایش  به سمت 
کردند. نتیجه این گرایش برگزاری جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان در سال )1345( 
)محمودی،  بود  داریــوش  هژیر  مدیریت  با 
1382: 11(. در سال )1354( مرکز تجربیات 
و آموزش سینمای نقاشی متحرک در کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان با مدیریت 
کنار  در  تا  شد،  افتتاح  کلک  زرین  نورالدین 
ساخت فیلم های انیمیشن در آتلیه های کانون، 
فن انیمیشن سازی به عالقمندان آموزش داده 

شود.
 )1359( سال  مصوب  کانون  اساس نامه  در 
شورای انقالب از زمره وظایف امور سینمایی 
کانون؛ تولید فیلم های زنده، نقاشی متحرک و 
عروسکی مناسب کودکان و نوجوانان با توجه 
به ضوابط و معیارهای تعیین شده و آن را در 
قالب برنامه های مصوب حوزه معاونت تولیدی و 

پشتیبانی اقتصادی مد نظر قراراده اند.  
توجه بین المللی به تولیدات کانون که از این 
دوران برای اولین بار ساخت فیلم های بلند را 
تجربه می کرد، رونق دوباره ای به کانون بخشید، 
به طوری که فیلم »دونده« )امیر نادری، 1364( 
و »خانه دوست کجاست؟« )عباس کیارستمی، 
1367( به عنوان پرچمدار سینمای نوین ایران 

در جهان شناخته شد.
این ویژگی کانون در حالی که تولید فیلم های 
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موفقیت های  تحت الشعاع  کوتاه  و  انیمیشن 
از  باعث شد  می گرفت،  قرار  فیلم  بین المللی 
اهمیت کانون به عنوان مرکزی برای شناخت 
کشور  در  سینمایی  استعدادهای  هدایت  و 
کاسته شود. مدیران جدید با توجه به این که 
جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان 
در کشور  نوع سینما  این  مرکز  مهم ترین  به 
حرکت های  ــدازی  راه ان فکر  در  شده،  تبدیل 
جدیدی در سینمای کشور شدند. حرکت به 
سمت گسترش تولید فیلم های کوتاه و هنری 
انیمیشن در دو دهه اخیر و راه اندازی جشنواره 
از  تهران  در  نمایی  پویا  فیلم های  بین المللی 

جمله این سیاست ها است.
از سال )1349( که اولین انیمیشن حرفه ای 
بیش   )1393( سال  تا  شد،  تولید  کانون  در 
از 300 عنوان فیلم انیمیشن در کانون تولید 
شده است. در تاالر افتخارات کانون فیلم هایی 
که موفق به کسب و دریافت جوایز معتبری 
شده اند، بیشتر مربوط به پیش از انقالب و دو 
دهه نخست پس از انقالب است. بررسی دالیل 
کانون  سینمایی  فعالیت های  نزول  و  ضعف 
افزایش هزینه های  بی شک در درجه نخست 
با  که  است  کشور  در  فیلم  تولید  شده  تمام 
بودجه و اعتبارات ساالنه نهادهایی نظیر کانون 

پرورش تناسبی ندارد.
سرپرست امور سینمایی کانون در مصاحبه ای 
که با خبرگزاری مهر1 در پاییز )1393( کرده 
در  انیمیشن  تولید  درباره  توضیحاتی  است، 

کانون داده است:
»کانون پرورش فکری کودک و نوجوان به طور 
رسمی و در حال حاضر نزدیک به 18 انیمیشن 
اینجا است  اما مسئله  دارد،  تولید  در مرحله 
که تولید انیمیشن بسیار زمان بر است. البته 
طی چند سال اخیر هزینه تولید انیمیشن ها 
قراردادهای  با  اکثر کارگردانان  و  تغییر کرده 
انیمیشن ها را به  قبلی خود نتوانستند تولید 
پایان رسانند. ضمن این که هزینه های مربوط 

1  www.mehrnews.com

به تأمین تجهیزات انیمیشن که باید همیشه 
به روز باشد، گران قیمت است. برای حل این 
مشکل کانون پرورش فکری تمام تالش خود 
را می کند تا امکانات فنی را برای کارگردانان 
با تجربه در این زمینه فراهم کند، عالوه بر آن 
هزینه الزم برای تولید انیمیشن را در اختیار 
آ ن ها قرار دهیم تا در پایان سال جاری حداقل 
8 ساعت انیمیشن را تولید کرده باشیم. زمان 
هر انیمیشن تولید شده در حال حاضر به 10 
دقیقه می رسد. البته تولید یک انیمیشن بلند 
نیز در دستور کار ما قرار دارد که فکر نمی کنم 
تا پایان سال جاری بتوانیم این پروژه را شروع 

کنیم.«
دبیر  و  کانون  مدیر  کلی،  چشم انداز  یک  در 
کمبود  جز  به  تهران  نمایی  پویا  جشنواره 
فاحش بودجه و اعتبارات، از ضعف ارتباطات 
برون سازمانی و جلب همکاری حامیان مادی 
و معنوی نیز رنج می برند. به هر حال تجربه 
مدیریت فرهنگی در نظام جمهوری اسالمی 
مبین این واقعیت است که پویایی و حرکت 
رو به جلوی سازمان های فرهنگی تا حد زیادی 
مرهون تهور، جسارت و ارتباطات موفق مدیران 
با مجموعه های مؤثر بیرون از سازمان است. با 
افول بخش انیمیشن کانون، هیچ نهاد دیگری 
نتوانسته است خال تولیدات هنری و خالقه در 
این بخش را پر کند و در صورت ادامه رکود 
حاکم بر واحد انیمیشن کانون، بیم آن می رود 
که سرمایه انسانی و اجتماعی حاصل از نیم 

قرن کار و تالش زایل گردد.
و  کودکان  فکری  ــرورش  پ کانون  مدیران 
برند  یک  به  کانون  که  بدانند  باید  نوجوانان 
حفظ  و  است  شده  بدل  بین المللی  معتبر 
که  می کند  حکم  مشروعیت  و  اعتبار  این 
بن  از  رفت  برون  برای  خالقه ای  راهکارهای 
بست موجود بیابند. کانون می تواند به پشتوانه 
سرمایه های انسانی خود، در حاشیه جشنواره 
پویانمایی تهران و سایر جشنواره های جهانی 
که در آن ها شرکت می کند، زمینه همکاری 
و تولید مشترک با سایر شرکت های حرفه ای 
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تولید انیمیشن را فراهم کند و اجازه ندهند 
که چراغ کارگاه های تولیدات حرفه ای آن ها به 
خاموشی گراید. در داخل نیز مدیریت کانون 
باید با عقد تفاهم نامه با دیگر سازمان ها از جمله 
نهادهای سرمایه گذار و مصرف کننده انیمیشن 
نظیر: شرکت صبا دست به تولید مشترک یا 

سفارشی بزند.
پرورش  کانون  سیاست های  سنجش 

فکری کودکان و نوجوانان
در یک جمع بندی سیاست گذاری کانون دچار 

این عارضه ها است:
روزمرگی و قانع شدن به حداقل فعالیت. 1
علی رغم . 2 مدت  دراز  برنامه ریزی  از  غفلت 

سایر  به  نسبت  مدیریت  پایداری  و  ثبات 
دوایر دولتی

و . 3 ــد  ــ درآم کــســب  در  بــی بــرنــامــگــی 
تحصیل ارزش افزوده

دیگر . 4 ــا  ب تعامل  و  ــاط  ــب ارت ــدان  ــق ف
دستگاه های فرهنگی

ضعف در اطالع رسانی . 5
سیاست گذاری سازمان صدا و سیما )مرکز 

پویانمایی صبا(
در  سیما  و  صدا  بودن  انحصاری  اعتبار  به 
ایران، صبا تنها مرکز تولید و پخش انیمیشن 
برای  نمی توان  را  رقیبی  و  است  تلویزیونی 
توسط  عموما  صبا  تولیدات  شد.  متصور  آن 
از  و  می شوند  تولید  خصوصی  شرکت های 
شبکه تلویزیونی پویا که از سال )1391( کار 
از  می شود.  پخش  است،  کرده  آغاز  را  خود 
ابتدای تأسیس شبکه پویا مدیریت آن بر عهده 
رئیس مرکز صبا بود اما در انتصابات اخیری که 
بعد از انتخاب رئیس جدید رسانه ملی صورت 
و  پویا  برای شبکه  رئیس جداگانه ای  گرفت، 
مرکز صبا انتخاب گردید. مرکز صبا به دلیل 
برون سپاری تولیدات خود، ضمن کناره گیری 
از تصدی گیری توانسته است در یک دهه اخیر 
زمینه فعالیت و اشتغال شمار قابل توجهی از 
را  هنرمند  و  متخصص  نیروهای  و  شرکت ها 
فراهم کند. بعد از راه اندازی دو شبکه انیمیشن 

فارسی زبان ماهواره ای مرکز صبا و شبکه پویا 
به محیط رقابت ناخواسته ای وارد شده اند که 
جذب مخاطب برای آن ها به عنوان یک راهبرد 

از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است.
تولید  که  آنجا  از  گفته  پیش  ــل  دالی به 
انیمیشن سینمایی در کشور هنوز در مرحله 
ابتدایی است، تولیدات غالب انیمیشن به جز 
معدود فیلم های کوتاه تجربی و هنری، از نوع 
تلویزیونی هستند و بار سنگین تأمین آن بر 
عهده مرکز صبا و تعدادی از مراکز استانی صدا 
و سیما است، این واقعیت سبب یکنواختی و 
عدم تنوع ساختاری سبد محصوالت انیمیشن 
کشور شده است و بینندگان عالقه مند را به 
سینمایی  ویژه  به  خارجی  محصوالت  سوی 

متمایل کرده است.
رئوس سیاست های صبا در یک دهه اخیر

هدف گذاری تولید 500 ساعت انیمیشن در . 1
سال طی یک دوره 5 ساله

برنامه ها، . 2 جذابیت  به  توجه  و  تنوع  ایجاد 
توجه به نیاز ها و عالئق مخاطب، با استفاده 

از امکانات مناسب مغزافزاری، نرم افزاری 
تولید . 3 قطب  عنوان  به  صبا  مرکز  تبدیل 

انیمیشن ایرانی و پاک در منطقه
انبوه . 4 تولید  ــرای  ب الزم  تدابیر  اتخاذ 

انیمیشن های موضوعی 
عبور و گذر از مرحله پخش SD  به مرحله . 5

HD در فرایند نمایش تلویزیونی و تماشای 
بهتر و  با کیفیت  تولیدات صبا  برنامه ها و 
اندازه قاب 9 در 16 در تلویزیون های نسل 

جدید
سنجش سیاست های صبا

دولتی  تشکیالت  یک  عنوان  به  صبا  مرکز 
بسیاری  همانند  عمومی  بودجه  به  وابسته  و 
بودجه  میزان  از  به شدت  فرهنگی،  مراکز  از 
تخصیص یافته متأثر است. تزریق به موقع و 
و فتق  و رتق  اعتبارات سبب گشایش  اندازه 
روند  در  اختالل  موجب  آن  کاهش  و  امور 
جاری فعالیت ها می گردد. در حالی که به گفته 
مقامات مسئول 40 درصد آنتن شبکه پویا با 
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تولیدات ایرانی تولید شده در صبا پر می شود، 
نسبت  بهبود  برای  که  زد  حدس  می توان 
انیمیشن ایرانی و خارجی به بودجه و اعتبارات 
به مراتب زیادتری نیاز است. وابستگی تام و 
تمام صبا به اعتبارات دولتی این عارضه را به 
همراه داشته است تا برنامه ریزی و سازماندهی 
در  آن  تولیدی  محصوالت  فروش  برای  الزم 
بازارهای منطقه و جهان صورت نگیرد. فروش 
دو مجموعه »انگشتر سحر آمیز« )1392( و 
»شکرستان« )1385 - 1392( در بین صدها 
عنوان تولید شده، کارنامه ضعیفی برای مرکزی 
است که ساالنه ده ها میلیارد تومان صرف تولید 

انیمیشن های کوتاه و بلند می کند.
در تمام سال های سپری شده مدیران مراکز 
گالیه  بودجه  کمبود  از  تولیدی،  فرهنگی- 
در  هدفمند  حضور  برای  کمتر  اما  کرده اند، 
بازارهای جهانی تالش نموده و امر مهم بازاریابی 
و بازارسازی را جدی قلمداد کرده اند. البته به 
دلیل عدم عضویت کشورمان در کنوانسیون 
جهانی کپی رایت، متأسفانه تولیدات تلویزیونی 
در  همواره  سینمایی  محصوالت  همانند  نیز 
پخش های  یا  اینترنتی  سرقت های  معرض 
غیر مجاز تلویزیونی هستند. علی رغم آن که 
در اهداف تأسیس مرکز صبا به تولید مشترک 
با طرف های خارجی اشاره شده است، تاکنون 
نگرفته  زمینه صورت  این  در  خاصی  اقدامی 
می تواند ضمن  مسیر  این  در  موفقیت  است. 
برای  صبا  نقدینگی  کمبود  از  بخشی  تأمین 
تضمین  جذاب،  و  بزرگ  مجموعه های  تولید 
فروش محصول را در بازارهای جهانی به همراه 
آورد. این رفتار همچنین می توان سبب انتقال 
به  اعتماد  افزایش  و  بین طرفین  فنی  دانش 

نفس تیم سازنده شود. 
در  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  بنابراین 
و  صبا  مشارکت  با  کشور  از  خارج  و  داخل 
دیگر سازمان های مسئول و بخش خصوصی، 
می تواند دستیابی به مهارت ها و دانش پیچیده 
در فرایند تولید انیمیشن را تسهیل نماید. با 
مرجع  یگانه  عنوان  به  صبا  مرکز  وجود  این 

از  بسیاری  به  تلویزیونی  انیمیشن های  تولید 
هدف های پیش بینی شده خود دست یازیده 
دو  در  خود  توجه  قابل  سرمایه گذاری  با  و 
بروز خالقیت  به  زیادی  کمک  گذشته،  دهه 
و آفرینش های ذوقی انیماتورهای اغلب جوان 

نموده است. 
سیاست گذاری انیمیشن در مالزی

اینسپدیا1 در مالزی  تجربه شرکت خصوصی 
برای  که  است  برانگیزی  تأمل  نکات  حاوی 
ایران،  جمله  از  توسعه  حال  در  کشورهای 
می تواند آموزنده باشد. انیمیشن در مالزی از 
زمانی دچار تحول شد که آن کشور درهای خود 
را به روی دستاوردها و دانش فنی شرکت های 
خارجی گشود و به مرور توانست به درجه ای از 
پیشرفت برسد که عالوه بر فروش محصوالت 
تولیدی خود در بازارهای جهانی، سفارش تولید 

نیز از شرکت های خارجی دریافت کند. 
همزمان با اولین سال پیروزی انقالب اسالمی 
در سال )1987( فیلم ارت2 و لنسامیشن3 به 
عنوان اولین کمپانی های خصوصی انیمیشن و 
نقاشی در مالزی شروع به کار کردند و چندی 
بعد به عنوان طراح میانی انیمیشن های ژاپنی 
فعالیت خود را گسترش دادند. در سال )1990( 
»مت گلپ4« به کارگردانی زارول البکری5 اولین 
فیلم مالزیایی بود که با تلفیق انیمیشن و فیلم 
فیلم های   )2006( سال  تا  شد.  ساخته  زنده 
بلند و سریال های انیمیشن زیادی در مالزی 
تولید شدند. انیمیشن در مالزی از زمانی دچار 
تحول اساسی شد که سیاست گذاران دولتی و 
مدیران شرکت های خصوصی تصمیم گرفتند 
که تولید مشترک با شرکت های معتبر اروپایی 
را مورد توجه قرار دهند. اولین تولید مشترک 
سریال  ساخت  جریان  در  فرانسه  و  مالزی 

1  Inspidea Animation Studio

2  FilmArt

3  Lensamation

4  Mat Gelap

5  Zarul Albakri
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مورد  در  این سریال  رقم خورد.  »کوبوشی1« 
یک سوشی است که نیمه های شب و در هیبت 
و  می شود  خارج  رستوران  از  سامورایی  یک 

ماجراهای قهرمانانه ای پدید می آورد.
کمپانی  مؤسسان  از  یکی  سی2،  جی  سی 
این کمپانی ساخت  اینسپدیا است.  مالزیایی 
سریال »کوبوشی« را با همکاری فرانسه آغاز 
کرد. از دیگر نقاط درخشان فعالیت این کمپانی 
اشاره کرد.  به مجموعه »بو و من3«  می توان 
تجربه تولید مشترک فقط به فرانسه محدود 
همکاری  با  مجموعه ای  بعد  چندی  نشد؛ 
کیدزکو4 انگلستان و با هدف حمایت از محیط 
در  موفق  مجموعه  این  شد.  ساخته  زیست 
داده  نمایش  زبان  به شانزده  و  هشتاد کشور 
روی  ما  »سرمایه گذاری  می گوید:  سی  شد. 
زمان و روابط گسترده، اکنون به بار نشسته چرا 
که با وجود نیل به سقف ظرفیت های کاری مان 
برای  مختلف  از طرف مشتری های  همچنان 
شروع همکاری درخواست داریم. عالوه بر این ها 
در حال حاضر بر روی پروژه مشتری هایمان از 
آمریکا فعالیت می کنیم. گسترش فعالیت ما در 

چند سال اخیر شگفت انگیز بوده است.
مدیریت نیروی کار اینسپدیا نیز در گذر زمان 
دچار تحول شد. سی در این زمینه می گوید: 
»طبیعتا فضای کاری صمیمی و دوستانه ای 
که سابقا داشتیم در کمپانی رو به گسترش ما 
غیر قابل تکرار بود. تعداد کارمندان به دویست 
نفر رسیده بود و همچنان در مسیر رشد قرار 
داشتیم. در هرصورت پرورش نیروی کار برای 
ما امری مهم محسوب می شود به طوری که 
هر ساله دو و نیم درصد از درآمد شرکت را 
روی آموزش کارمندان سرمایه گذاری می کنیم. 
ما معتقدیم تجربه را نمی توان با پول به دست 
آورد. شرکت اینسپدیا با هدف کسب تجربه های 
جدید برای کارمندانش هر سال سفری به یکی 

1  Kobushi

2  CJ See

3  Boo & Me

4  KidsCo

که  نحوی  به  ترتیب می دهد.  نقاط جهان  از 
در دهمین سالگرد تأسیس شرکت ده تیم از 
کارکنان شرکت به ده نقطه جهان سفر کردند 

و هر کدام با کوله باری تجربه برگشتند. 
 نتیجه گیری 

سیاست هاي کوتاه مدت
در ایران سیاست های مقطعی- ناقص و فقیرانه 
به شدت به روند پیشرفت انیمیشن صدمه زده 
است. دید سیاست زده و گروه گرایانه باعث 
شده اگر پولی هم وارد این حرفه شده به شکل 
نامناسب به صورت رانت یا غیر اصولی هزینه 
شود و باعث ایجاد فضای فاسد داللی شود که 
این نه تنها باعث پیشرفت نمی شود، بلکه همان 
ساختار خود ساخته انیمیشن را به هم می ریزد.

این یک اصل بدیهي است که سیاست گذاري 
و برنامه ریزي متعاقب آن نباید مقطعی بوده و 
ضروري است که جامع و کامل باشد. به طوري 
که با فرض تغییر مدیریت ها، دگرگوني اساسي 
عبارتي  به  نگیرد.  صورت  آن  در  ریشه اي  و 
وابسته به یک مدیریت مشخص نباشد که با 
رفتن آن فرد کل پروسه متوقف یا دگرگون 

شود. 
سیاست گذاري هاي مقطعي و مشمول زمان، 
آفت دیگري است که لطمات زیادي به انیمیشن 
ایران زده است. متأسفانه به اعتبار کوتاهي عمر 
کوتاه  هدف هاي  برنامه ریزي ها،  در  مدیران 
مدت بر اهداف بلند مدت پیشي مي گیرند و 
بر همین اساس آثار بلند مدتي بر بسیاري از 

برنامه ریزي ها مترتب نیست.
بازاریابي خارجي

ایران  در  سیاست گذاری  خالء  مهم ترین   
بازاریابی خارجی است؛ به همین دلیل هزینه 
زیاد می آید چون  نظر  به  انیمیشن  تولید در 
تولید می کنیم و کل  انیمیشن  عمال ما یک 
خودمان  کامل  طور  به  را  آن  تولید  هزینه 
پرداخت می کنیم، برای همین امکان توسعه 

بسیار محدود می شود.
 مستعجل بودن عمر مدیران

مدیریت در ایران حداکثر دوره ای چهار ساله 
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را دارد که به شکل مفید در بهترین حالت دو 
سال است. پس باید طی این دو سال حرکت 
از صفر تا صد خود  به سمت تولید حرفه ای 
را طی کند؛ چون اگر این مهم صورت بگیرد 
عمال چرخ تولید انیمیشن به راه می افتد. الزم 
به ذکر است که انیمیشن تنها هنری است که 
اگر راه اندازی اولیه آن به شکل درست صورت 
ندارد  بعدی  به حمایت های  نیاز  دیگر  بگیرد 
چون می تواند از لحاظ اقتصادی روی پای خود 
بایستد. اگر سازمان صدا و سیما را استثنا کنیم 
که عمر مدیریتي روساي آن ده سال بوده است، 
متأسفانه در بخش دولت و نهادهاي حاکمیتي 
با تغییر دولت، موجي از عزل و نصب هاي جدید 
به راه مي افتد و عموما مدیران جدید بي اعتنا به 
سوابق و تجارب مدیران پیشین انرژي و سرمایه 
دوباره اي را صرف سیاست گذاري و برنامه ریزي 

مي کنند.
اقدامات موازي

اغلب  و  متعدد  موازی،  حرکت های  ایران  در 
دولتی در جهت تولید و ورود مستقیم بخش 
غیر خصوصي به عرصه تولید از جمله سیماي 
مراکز استان ها، حوزه هنري، مرکز صبا، کانون 
پرورش فکري و بسیاري از مراکز غیر خصوصي 
در  بهره وري  شدید  کاهش  به  منجر  دیگر 
عدم  است.  شده  کشورمان  انیمیشن  تولید 
آشنایي به روش هاي استاندارد تولید صنعتي 
و شیوه هاي مدرن »کنترل پروژه« نیز دردي 
مضاعف بر سایر دردها شده است، که در کنار 
ناآشنا بودن تولیدکنندگان ایراني )دولتي و غیر 
دولتي( با قالب بندي ها و استانداردهاي کمي و 
کیفي تولید انبوه، باعث شده تا ضمن افزایش 
حجم دوباره کاري ها و افت سرعت و کمیت 
تولید، همان مختصر تولید خروجي نیز نتواند 
جایگاه مناسبي در بین شبکه ها و شرکت های 
پخش کننده معتبر جهان به دست آورد و در 
)صدا،  پخش  استانداردهاي  فاقد  موارد  اغلب 

تصویر، تایم، رده بندی سني( باشد.
پیشنهادها

با فرض این که ارتقای کمی و کیفی انیمیشن 

ایران از مسیر حرفه ای شدن می گذرد، الزامات 
و پیش نیازهای آن به قرار زیر است:

انیمیشن به عنوان یکی از ثمرات و محصوالت 
سینمایی نیازمند آن است که بر درخت تناور 
سینمای ملی رشد و نمو کند. وجود هنرمندان 
خالقی که نگرش سینمایی و آرتیستیک داشته 
و به خوبی از مؤلفه های ساخت و قوام یک اثر 
سینمایی اعم از رئال و انیمیشن آگاه باشند، 
است.  انیمیشن  هنر  پویایی  و  پیدایی  الزمه 
هر قدر جامعه سینمایی کشور با مناسبات و 
روابط سینمای حرفه ای عجین شده باشد، راه 
انیمیشن هموارتر  برای ظهور و درخشش  را 
به میزانی که صنایع  به عبارتی  خواهد کرد. 
سایر  باشند،  پویا  و  بالنده  کشور  فرهنگی 
در  عرضه  فرصت  انیمیشن  جمله  از  هنرها 
مقیاسی بزرگ را خواهند یافت. از سوی دیگر 
در  که  هنرمندانی  و  متخصصان  پشتوانه  به 
پرورش  و  رشد  مختلف سینمایی  شاخه های 
باشند،  تجربه های ذی قیمت  و صاحب  یافته 
می توان برای تولید انیمیشن برنامه ریزی کرد 

و دغدغه ای بابت کمبود نیروی ماهر نداشت.
ابعاد  پدیده  به یک  ویژگی هایی که  از جمله 
و جنبه های تجاری می بخشد، تولید و تکثیر 
چه  است،  وسیع  تیراژ  و  حجم  در  محصول 
در غیر این صورت تیراژ کم، تجارت و کسب 
درآمد ناشی از آن را منتفی می سازد. معنای 
تولید انبوه آن است که بازارها و مشتریان بالقوه 
و بالفعل قابل توجهی برای محصول تولید شده 
وجود دارد. نگاه گروه سرمایه گذار فقط به بازار 
داخل معطوف نبوده و با پیش بینی بازار های 
هدف بزرگ تری سفارش تولید انبوه محصول را 
در دستور کار قرار داده است. در تولید انبوه بر 
خالف نمونه سازی، محصول از قابلیت های نفوذ 
در بازار و جذب مشتری و مخاطب برخوردار 
است و به همین دلیل تهیه کننده ریسک تولید 

انبوه آن را می پذیرد.
کاالی هنری در چارچوب اقتصاد هنر ناگزیر از 
بازگشت سرمایه است و اصوال نگرش هنر برای 
هنر در آن جایی ندارد. سرمایه گذاران اعم از 
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داخلی و خارجی به سودای کسب منفعت و 
برداشت سود معقول از ساخت محصول هنری 
حمایت کرده اند و اگر غیر از این باشد، ترجیحا 
منافع خود را در زمینه های دیگری جستجو 
خواهند کرد. به طور طبیعی گسترش و عمق 
بازار امنیت بیشتری به سرمایه گذاران بخشیده 
می سازد.  آسوده  را  تهیه کنندگان  خیال  و 
امکان  بازاریابی  امر  در  محصول  هر  موفقیت 
و  داده  افزایش  را  مالی  اسپانسر های  جذب 
زمینه را برای ادامه تولید آثار مشابه و بقای تیم 

هنری در بازار فراهم می کند. 
یک  به  می تواند  انیمیشن  صورت  این  در 
از  کاالی صادراتی بدل شود و درآمد حاصل 
آن سهمی در تولید و درآمد ناخالص ملی به 
خود اختصاص دهد. چنین کاالیی که متکی 
به اندیشه، همت، کار و سرمایه ایرانی است؛ 
در عین حال که ارتباط معناداری با ریشه ها 
و مواریث ادبی و نمایشی کشور دارد، ترجمان 
هنرمندانه و به روزی از قصه ها و اساطیر کهن 
فصل  می توانند  آثار  گونه  این  است.  ایرانی 
و  نیازهای مخاطب داخلی  مشترک عالئق و 
خارجی بوده و مطابق با استانداردهای حرفه ای 
که  آن  به  مشروط  گردند؛  تولید  هنری  و 
اقدامات مناسب برای معرفی و عرضه آن در 
بازارهای جهانی با استفاده از تمام روش ها و 

تکنیک های روز بازاریابی به عمل آید.
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