
گزارشي كوتاه از

نخستين جشنواره سراسري

 فيلم هاي صنعتي

(جهش)

با شعار:

سينما، صنعت؛ حركت

مجرى:

جهاددانشگاهى صنعتى شريف
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نخستين جشنواره فيلم هاي صنعتي(جهش)

صاحب امتياز و مجرى:
جهاددانشگاهى صنعتى شريف

با نظارت:

معاونت سينمايي و امور سمعي بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

برگزار كنندگان:

جهاددانشگاهى صنعتى شريف

وزارت صنايع و معادن

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو)

همكاران و حاميان:

سازمان صدا و سيما

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

مركز پژوهش، توسعه و فناوري و صنايع نوين 

انجمن مستندسازان سينماي ايران

مركز گسترش سينماي مستند و تجربي

دانشگاه صنعتي شريف 

شركت فوالد مباركه اصفهان

شركت ذوب آهن اصفهان

سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران

شركت ايرانخودرو

شركت كالسيمين



اين پيشرفت ها آغاز راه است و 
بايد با يك حركت جهشي بتوانيم در 
همه عرصه هاي صنعتي روي پاي خود 
بايستيم و به فكر و ابتكار ايراني تكيه 
كنيم.

حفظ و تقويت جهاددانشگاهى به عنوان يك 

نهاد انقالبى ضرورى است.

جهاددانشگاهى در اساس يك دستگاه معنوى، 

فرهنگى و اخالقى است.

جهاددانشگاهى مايه اميد نظام و از ستونهاى 

انقالب اسالمى است.

گزيده اي از كالم رهبر
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مقدمه

امروزه در سراسر جهان مقوله هنر به خصوص سينما از دايره فعاليت صرفا هنري 
پا فراتر نهاده و به ساختاري عظيم تبديل شده كه با تكنولوژي و صنعت عجين 
گرديده اســت؛ به گونه اي كه هم اكنون صنعت در خدمت هنر و هنر نيز براي 

پيشبرد اهداف توسعه اى در خدمت تكنولوژي و صنعت قرار گرفته است.
با عنايت به روند حركتى كشور در مسير رشد و توسعه و صنعتي شدن، به ويژه 
ــالهاى اخير، براى فرهنگ سازى و شتاب بخشــى به اين روند حركتى، به  درس
ــر پرداخت و از هنر براي  ــي مي توان به تركيب صنعت و هن ــاى مختلف روش ه
پيشبرد اهداف توسعه اي كشور بهره برد. توليد و نمايش فيلم، به ويژه فيلم هاى 
مســتند و حرفه اى با مضامين علمي- صنعتي بى ترديد يكي از راهكارهاي مهم 
در اين خصوص اســت كه به صورت مســتقل و يا به سفارش صاحبان صنايع 

قابل انجام است.
ــي كه با مضامين  ــن خصوص متمركز نمودن و ايجاد انســجام در فيلمهاي دراي
صنعتي و در جهت رفع نيازهاي صنعتي جامعه ساخته مي شوند، امري ضروري 

به نظر مي رسد.
ــا و تجاربش در حوزه  ــر توانايي ه جهاددانشــگاهي صنعتي شــريف با تكيه ب
فرهنگى و صنعتى و بر اســاس اهداف متعالى خود، با ايجاد دبيرخانه اى دائمى 
با همكارى برخي سازمانهاى متولى توسعه صنايع و معادن كشور و مراكز فعال 

در عرصه سينماى كشور، «جشنواره فيلم هاى صنعتى» را برگزار كرد.
ــينما، صنعت؛ حركت»، درنظر دارد با تركيب  اين جشــنواره با انتخاب شعار «س
نوانايي هاي بالقوه سينما و صنعت، گام هاى مؤثر و ماندگارى در جهت توسعه 

صنعتى كشور و حركت در مسير تعالى صنايع و معادن كشور بردارد.

زمان برگزارى جشنواره:

از روز شنبه 18 دي ماه تا پايان روز چهارشنبه 22 دي ماه سال 1389 

اهداف برگزارى جشنواره:

• معرفي توانمنديها و دستاوردهاى صنايع و معادن ايران
• ايجاد ارتباط بين فعاالن حوزه هنر و سينما با صاحبان صنايع و معادن كشور

• كمك به ارتقاء سطح كيفي و نگاه تخصصي به توليدات فيلم صنعتي

• فرهنگ سازى و تقويت روحيه خودباوري و نوانديشي علمي و صنعتي 
ــازى در كشور و ايجاد اولين بانك اطالعاتى فيلم هاي  • كمك به فرهنگ مستندس

صنعتي در كشور
ــرايط مســاعد همكاري بين صنايع كشــور و تبادل تجارب موجود در  • ايجاد ش

زمينه توليد فيلم هاى صنعتى 
• كمك به شناسايي فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري در صنايع

• ترغيب شبكه هاى تلويزيونى به استفاده و پخش آثار توليد شده
• كمك به نظام آموزش مهندسى كشور

• تقدير از سازمانها و صنايع فعال و موفق در زمينه توليد فيلم هاى صنعتى
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محور هاي مورد نظر جشنواره:

صنايع سبك و سنگين
انرژي

فناورى هاى نوين و كاربردى
عمران و ساختمان

خدمات فني و مهندسي
صنعت و محيط زيست

بخشهاي مختلف جشنواره:

نخستين جشنواره سراسري فيلم هاى صنعتى(جهش)، با تأكيد بر محورهاي تعيين 
شده، در دو بخش اصلى و جنبى برگزار مى شود.

• بخش اصلى:

1. پويا نمايي
2. مستند صنعتي تحليلي

3. تبليغات و معرفي
4. آموزشي

بخش جنبى:

ــه فيلم هاى صنعتى برتر و ماندگار كشــور به همراه جلســه نقد و  ــي ب 1- نگاه
بررسي اين فيلم ها

2- نگاهي به فيلم هاى صنعتى برتر صنايع فوالد ســازي كشــور به همراه جلسه 
نقد و بررسي اين فيلم ها

3- نگاهي به فيلم هاى صنعتى برتر صنعت خودرو سازي(ايرانخودرو) به همراه 
جلسه نقد و بررسي اين فيلم ها

4- برگزاري نمايشگاه تخصصى عكس صنعتي
ــزارى 4 عنوان كارگاه ها و نشســت هاي تخصصــى در ارتباط با توليد  5- برگ

فيلم هاى صنعتى و نقش فيلم در توسعه صنعتي كشور
• تعاريف، ويژگي ها و استانداردهاي فيلم مستند صنعتي   

• ضرورتهاي توليد فيلم صنعتي به عنوان يكي از ابزارهاي فرهنگ ساز   
در دنياي معاصر  

• مخاطب شناسي و راهكارهاي ترويج فيلم مستند صنعتي در جامعه   
ــازان  • راهكارهاي تعامل مطلوب روابط عمومي هاي صنايع با مستندس  

(خدمات متقابل صنعت و سينما)  
ــران و مرورى برآثار  6- تقدير ازكارگردان پيشكســوت فيلم هاى صنعتى در اي

ايشان
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اعضاي شوراي سياستگذاري جشنواره (دوره اول)

1. سيد محمد طباطبايي

عضو هيئت علمي جهاددانشگاهي و رئيس جشنواره

2. كوروس حمزه

ــريف و  ــگاهي صنعتي ش ــگاهي و رئيس جهاددانش ــو هيئت علمي جهاددانش  عض
پژوهشكده توسعه تكنولوژي

3. مهندس محسن قرباني

مشاور و رئيس حوزه وزارتي (وقت) وزارت صنايع و معادن

4. دكتر علي منتظري

عضو هيئت علمي جهاددانشگاهي، عضو فرهنگستان هنر، رئيس سابق جهاددانشگاهي، 
رئيس پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي

5. دكتر محمد صادق حاجي تاروردي

عضو هيئت علمي جهاددانشگاهي، معاون سابق پژوهش و فناوري جهاددانشگاهي، 
رئيس مراكز رشد و پارك فناوري جهاددانشگاهي

6. محمد حسين مهدي پور(نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)

7. پوران درخشنده(فيلمساز) 

8. دكتر رضا پورحسين (نماينده سازمان صدا و سيما)

9. شفيع آقا محمديان (رييس مركز گسترش سينماي مستند و تجربي)
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اعضاي كمته راهبري جشنواره

1. رضا باقرپور(دبير)
2. بهزاد رشيدي(جهاددانشگاهي)

3. مجتبي رضايي(ايدرو)
4. علي اكبر كاظمي(ايميدرو)

5. مهندس معصومي (قائم مقام مركز پژوهش، توسعه و فناوري و صنايع نوين)

رئيس ستاد برگزاري جشنواره

بهزاد رشيدي

كارشناسى ارشد رشته علوم ارتباطات(گرايش روزنامه نگارى)

دبير هنري جشنواره

رضا باقرپور
كارشناس ارشد رشته كارگردانى سينما از دانشكده هنرهاى دراماتيك بلگراد 

مدير اجرايي جشنواره

حسين بقايي مهر
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اعضاي هيئت انتخاب جشنواره

1. همايون امامى
مستندساز، منتقد و پژوهشگر سينماى مستند

2. پيروز كالنترى، متولد 1332، تهران. 
فيلمساز مستند، منتقد

3. محسن نظري خاكشور
فيلمساز مستند، عضو انجمن مستند سازان سينماي ايران

4. سيد مجتبي رضوي
 – مدرك تحصيلي: ليسانس كارگرداني سينما

5. محمد حسن  صائمي
عضويت در انجمن سينماي مستند ايران
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اعضاي هيئت داوران جشنواره

اعضاي هيئت داوران جشنواره 
1. محمدرضا اصالني

مستندساز و پژوهشگر سينماى مستند

2. دكتر احمد جهرمي
 استاد دانشكده صدا و سيما، فيلم ساز و مدرس فيلم سازي

3. پوران درخشنده 
فيلم ساز

4. علي اكبر كاظمي
فيلم ساز، مدير روابط عمومي مراكز صنعتي، وزارت صنايع و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع 

معدني ايران

5. مهندس رحمتي 
مدير روابط عمومي وزارت صنايع و معادن

6. رضا باقر پور 
دبير جشنواره

7. اكبر حر

نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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ــازمان گســترش و نوســازى صنايع ايران در افتتاحيه نخســتين جشــنواره  فيلم هاي صنعتي با بيان اين كه  متن رئيس س
ــي را به بار خواهد آورد، گفت: صنعتي شــدن عنصر  ــتاوردهاي خوب و پربركت ــدان و صنعتگران دس ــي هنرمن گردهماي
پيشرفت هر كشوري محسوب مي شود و كشور ما نيز براي رسيدن به اين دستاورد ناگزير است كه به سوي صنعتي شدن 

گام بردارد.
ــيد  مجيد هدايت با تاكيد بر اين كه هر عاملي كه به صنعتي شــدن كمك كند پديده مبارك و مقدســي است  مهندس س
،گفت: هنرمندان مي  توانند صنعتگران را به مردم معرفي كنند. ما چقدر صنعتگران خوب كشورمان را مي شناسيم؟ آيا به 

همان اندازه كه چهره هاي ورزشي براي مردم آشنا هستند، صنايع نيز براي مردم آشنا هستند؟
ــريع تر و بهتر فعاليت كنيم، گفت:  مراكز متولى  ــازي مي توانيم در پروژه هاي پيش رو س وي با تاكيد بر اين كه با مستندس
صنعت كشــور براى نشــان دادن اهميت صنعت،  دستشان  را به ســوي هنرمندان دراز مي كند تا تجارب ماندگار در اين 

حوزه ثبت شود.
ــاره به تاكيدات مقام معظم رهبرى در خصوص صنعتى شدن كشور و  معاون وزير صنايع و معادن در ســخنان خود با اش
سند چشم انداز 1404  تصريح كرد: بايد از پروژه هاى بزرگ كشور الگو سازى صورت گيرد و با تهيه فيلم هاى مستند 

اين اقدامات به مردم  نشان داده شود .
ــاز صنايع ، هماهنگى  ــت تبيين زمينه هاى مورد ني ــينماى مســتند جه ــتفاده صحيح از هنر س مهندس هدايت در ادامه اس
ــنيدارى در تبادل اطالعات و ثبت تجارب و توليد فيلم هاى مســتند را به عنوان  ــانه هاى ديدارى و ش و مشــاركت رس

راهبردهاى پيشنهادى جهت باالبردن سطح آگاهى هاى عمومى نام برد .
رئيس سازمان گسترش  در پايان تاكيد كرد به عنوان نخستين گام بايد از طريق فرهنگ سازى ، سرمايه گذاران به سرمايه 

گذارى در صنعت تشويق شوند و اين زنجيره ادامه پيدا كند و بحث صادرات  هم مورد توجه قرار گيرد.

مهندس هدايت در افتتاحيه نخستين جشنواره فيلم هاى صنعتى:

صنعتى ها دست هنرمندان را مى فشارند   
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ــع ومعادن در امور  قائم مقام وزير صناي
بين الملل درمراســم اختتاميه نخســتين 
ــينما  ــاي صنعتي در س جشــنواره فيلمه
فلسطين گفت :همكاري بخش صنعت با 
مستندسازان وفعاالن عرصه فيلم، كمك 
زيادي به توسعه صنعتي كشور مي كند. 

مراســم  در   « ــه  المل خــادم  ــد  احم  »
اختتاميه نخســتين جشــنواره فيلم هاي 
ــزود: وزارت صنايع و معادن  صنعتي اف
ــتمرار اين جشنواره ها  از برگزاري واس
ــوان يك رويداد ارزشــمند هنري  به عن

وصنعتي استقبال مي كند.
وي آمادگي بخش صنعت ومعدن را براي ســاخت فيلم هاي مســتند به منظور معرفي توانمنديهاي اين بخش اعالم كرد و 
گفت: وزير صنايع ومعادن از تمامي مديران صنعت خواسته است تا تمام پروژه ها، از زمان طرح قرارداد تا افتتاح طرح،  

بسته تبليغاتي و مستندسازي را مد نظر داشته باشند.
قائم مقام وزير صنايع و معادن در امور بين الملل، آموزش اهميت ساخت فيلم مستند به مديران صنعتي و همچنين جلب 
اعتماد و پيوند مديران صنعتي را با فيلمســازان مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: بايد براي هر دو گروه يعني صنعت 
ــته  فيلمســازي و بخش صنعت و معدن كشــور، اهداف مشــتركي تعريف كنيم و براي پيوند اين دو تالش مضاعف داش

باشيم. 
« خادم المله» در ادامه سخنان خود،  نياز بخش صنعت ومعدن به فيلمسازان را تشريح كرد و افزود: بخش صنعت ومعدن 
ــان،  تقويت تفكر اصالح مصرف  ــازي،  توليد فكروتغيير رفتارمخاطــب، خودباوري، تغيير رفتار كاركن ــاز به فرهنگ س ني
ــتا تغيير دهد همچنين به  محصوالت صنعتي داخلي دارد و صنعت فيلمســازي مي تواند ذائقه صنعتي مردم را در اين راس

دليل بين المللي بودن زبان فيلمسازي، تاثيرات مناسبي در تفكرات انسانها با هر سن وگرايشي خواهد داشت .
وي ، قهرمان پروري در صنعت را نياز امروز ذكركرد و گفت: بايد به اين موضوع بيش ازپيش توجه كرد.

قائم مقام وزير صنايع و معادن در ادامه درباره اهميت توليد فيلم هاي كوتاه افزود: در عصر ارتباطات،  صنعت ارتباطات 
و جلوه هاي بصري و فيلمســازي منشــا قدرت است يعني فيلمسازان مســتند ما يكي از پايه هاي منشا قدرت در شرايط 

كنوني هستند.
ــدرت را در عصر ارتباطات به معناي توانايي نفوذ در رفتار ديگران براي گرفتن نتيجه مطلوب دانســت و  ــوم ق وي، مفه

گفت: قدرت يك مدير صنعتي به ميزان توانايي در رسيدن به اين مهم بستگي دارد.
قائم مقام وزيرصنايع ومعادن،  در خصوص راهكار الزم براي بهبود رابطه مستندساز ومدير بنگاه صنعتي گفت: اين رابطه 
ــتا، برگزاري جشــنواره ها و نشست هايي از اين دست كمك بزرگي به حل  بايد محتوايي و اقناعي باشــد كه دراين راس

اين مشكالت خواهد داشت.
وي با بيان اينكه از اين طريق، ديدگاه  و درك دو طرف به هم نزديكتر خواهد شد پيشنهاد كرد تا با معرفي مديران همراه 

با مستندسازان، بتوان الگويي مناسب براي ساير مديران نيز ارائه كرد.

تاكيد قائم مقام وزير صنايع 
ومعادن در امور بين الملل بر 
پيوند صنعت و سينما      
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ــداف و ابعاد مختلف  ــه اه ــتيابي ب ــر در دس          تأثيرهن
ــعه پايدار فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياســي و  توس
ــاي آن، از هرموضوع  ــا و رويكرده ــال اثرگذار پيام ه انتق
ديگري بيشــتر نمايان  اســت.در اين ميان تأثير هنر فاخر و 
ــته هاي هنري، از جايگاه و  ــينما، از ساير رش برتر فيلم و س

مرتبط باالتري برخوردار مي باشد .
ــذار وكليدپيشــرفت  ــوذ، تأثيرگ ــري پرنف ــينما هن         س
ــدي آن در انتقال مفاهيم  ــدون ترديد توانمن كشوراســت. ب
ارزشمند اسالمي، ايراني حاكم بر جامعه انقالبي و سازندگي 
آن براي جوانان وآحاد مردم شريف وتبيين و تحليل اهداف 
متعالي و عملكردهاي بخش هاي مختلف بويژه پيشرفت هاي 
ــد موجب وحدت  ــتقالل واقتدارملي، مي توان ــي و اس علم
اقشــار و آحاد اجتماع وهماهنگي بين بخشي شود. از اين 
روست كه برگزاري جشنواره هاي فيلم در كشور ازجايگاه 

و اهميت خاصي برخوردار مي شوند. 
         جشــنواه هاي تخصصي مي بايســت موجب تجميع 
اراده هاي برگزار كنندگان، حاميان و مراكز صنعتي و هنري، 
افزايش هماهنگي ها و تحكيم روابط بين بخشي و بهره مندي 
از تمام ظرفيت هاي ملي، شور و نشاط حرفه اي و اجتماعي، 

ــردم و هنرمندان فهيم عرصه  موجــب اميد و آگاهي براي م
ــتمرارتوليد محصوالت متنوع سينمايي  ــينما و باعث اس س
ــه ازغناي فرهنگي و ريشــه هاي  ــردد. تنوعي كه برگرفت گ

تاريخي اقوام و مردم سرزمين بزرگ ايران اسالمي است.
        ليكن تبيين اهداف متعالي وهدفمندي تمام فعاليت هاي 
ــاليانه  جشــنواره با اهتمام و نظارت بر اهداف و عملكرد س
ــتگاه هاي اجرايي،  ــم  تنيدگي اهداف و پيام هاي دس و دره
مؤسسات علمي و مراكز صنعتي با اهداف جشنواره موجب 
بقا و استمرار آن به عنوان يك مطالبه بحق اجتماعي خواهد 
شــد. اهميت اين اقدام ارزشــمند با عنايت به اينكه اكنون 
كشوربه يك كارگاه بزرگ عمرانى و صنعتى تبديل شده و 
ــاى فنآورى هاى نوين، هر روز  ــت توليد علم و ارتق در جه
ــه روز نمايان تر  ــته مى شــود؛ روز ب گام هاى بزرگى برداش

مى گردد.
اهتمام به برگزاري نخســتين دوره جشنواره فيلمهاي مستند 
صنعتي توســط جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف با 
حمايت وزارت صنايع و معادن و مراكز صنعتي وابســته و 
ــينمايي، سمعي و بصري  با مجوز و نظارت معاونت امور س
ــاد اســالمي، با اميد به استمرار آن با  وزارت فرهنگ و ارش
ــري از تمام ظرفيت هاي  تأســيس دبيرخانه دايمي و بهره گي
فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياســي وحاكميتي كشور، 

نويد بخش دوره هاي آتي خواهد بود.
اينجانب به نوبه خود از تمامي دســت اندركاران،مسئوالن، 
برگزار كنندگان و حاميان جشــنواره ي ارزشــمند فيلم هاى 
ــراي تمام  ــي مي نمايم و ب مســتند صنعتى(جهش) قدردان
هنرمندان شــركت كننده در بخش هاي مختلف جشــنواره، 
آرزوي عزتمندي و ارتقاي توليدات و محصوالت سينمايي 

را دارم.
                                                                         

پيام جناب آقاي جواد شمقدري به
نخستين  جشنواره سراسري فيلم هاي مستند صنعتي(جهش)

والسالم 
جواد شمقدري

معاون امور سينمايي،سمعي و بصري
وزارت فرهنگ وارشاداسالمي
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محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ايران در مراســم اختتاميه نخســتين جشنواره فيلم هاي صنعتي گفت: اين 
مساله كه فيلم صنعتي تنها به صنعت بپردازد و طرح سوال داشته باشد كافي نيست. 

محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ايران كه در مراسم اختتاميه نخستين جشنواره فيلم هاي صنعتي سخنراني 
مي كرد گفت: ما تعداد زيادي فيلمساز از گذشته تاكنون در زمينه مستندهاي صنعتي در كشور داشته ايم. در زمينه كارهاي 

صنعتي هم پيشينه اي ديرينه داريم اما بايد پرسيد چرا پيوند ميان اين دو تا اين اندازه دير صورت گرفته است؟ 
وي ادامه داد: فيلمســازان ايراني در ميان نســل گذشته كمتر به سمت بالندگي فرهنگ ايراني پيش رفته اند و در فيلم هاي 
آنها صنعت به جاي اين كه به جامعه كمك كند، مسائل خودش را حل مي كند. حتي گاه ديده مي شود كه مسائل جوامع 
ديگر مطرح مي شــود و اين يعني صنعت و هنر در جامعه ما هم زمان پيش نرفته اند. در واقع، اين مســئله كه فيلم صنعتي 

تنها به صنعت بپردازد و طرح سوال داشته باشد كافي نيست. 
ــاخته شده اند، تا اندازه زيادي انعكاس نيازهاي جامعه آنها بوده است.  نهاونديان گفت: فيلم هاي بســياري كه در غرب س
اگرچه نشــان دادن دغدغه هاي انســاني براي آنها، چندان مطرح نبوده اســت. در كل بايد بگويم فيلم صنعتي به معني به 
تصوير كشــيدن پيچ و مهره نيســت. ما در حوزه صنعتي نيازمند پرداختن به مســائل واقعي صنعت و ارتباط با جامعه مان 

هستيم و اگر مسائل جامعه در فيلم هاي ما مطرح نشود، نتوانسته ايم به رشد جامعه مان كمك كنيم.

محمد نهاونديان در مراسم اختتاميه جشنواره تاكيد كرد: 

پيوندي مبارك اما دير هنگام
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برنامه اختتاميه جشنواره فيلمهاي صنعتي

22 دي ماه 1389 – سينما فلسطين

1.قرائت قرآن كريم توسط حاج آقا قصري زاده
2.ارائه خير مقدم و اعالم برنامه توسط مجري مراسم

ــابق جهاد دانشگاهي و عضو شوراي  3. ســخنراني آقاي دكتر منتظري رئيس س
سياستگذاري جشنواره

4. ارائه گزارش دبير جشنواره جناب آقاي رضا باقرپور
5. سخنراني قائم مقام وزير صنايع و معادن جناب آقاي احمد خادم المله

6. سخنراني رئيس انجمن مستند سازان ايران جناب آقاي مقدسيان
7. مراسم تقدير از پيشكسوتان صنعت سينما

ــان رئيس محترم اتاق بازرگاني صنايع و  8. ســخنراني آقاي دكتر محمد نهاوندي
معادن ايران

9. قرائت بيانيه هيئت داوران جشنواره توسط سركار خانم پوران درخشنده
10. مراسم اهداي جوايز برگزيدگان جشنواره

(اعضاي هيئت داوران: محمدرضا اصالني – پوران درخشنده – دكتر احمدرضا 
ــي رودســري – علي اكبر  ــور – وحيد رحمت ــي – رضــا باقرپ ضابطــي جهرم

كاظمي)
ــهريار طاهر پور عضو كميســيون صنايع و معادن  11. ســخنراني جناب آقاي ش

مجلس شوراي اسالمي
12. مراسم تقدير از حاميان جشنواره 
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همراهي صنعت و هنر و حلقه هاي مفقوده

گزارش پاياني جشنواره

ــي پيش روي ما قرار  ــوان موضوع اين رويداد هنري و صنعت آنچــه امروز به عن
گرفته اســت، مســير تجربه شــده و مطمئني را درتاريخ هنر و صنعت جهان را 
پيموده اســت. نزديك به يك قرن سابقه و تجربه از دهه بيست ميالدي تا امروز 
ــينماي مستند و تاريخي بســيار فراتر را بخش صنعت براي تعامل و  در وراي س

همراهي اين دو مقوله با هم پيموده اند.
همه ما امروز قدم در راهي نهاده ايم كه ضرورت ها و الزامات آن روشــن است. 
تصور همه ماز اين  دو مقوله نيز نقطه مبهمي ندارد. اما اينها براي درست پيمودن 
راه كافي نيســت. همه ما به آگاهي و دانش كارآمدي نياز داريم كه ادامه راه و 

پيمودن سختي هاي پيش رو را ممكن سازد.
موانع و مشكالت اين مسير يقينا به نبود امكانات و يا عدم حمايت جدي محدود 
نمي شود. هر چند كه اين مشكالت نيز جديت و محوريت نيز داشته باشند اما به 
نظر مي رسد كه حلقه هاي مفقوده مهم تري نيز بايد در برابر ما باشد كه بازيابي 

و شناخت آنها ضرورت  خواهد داشت.
هنرمندان و مديران صنعتي تنها عوامل اثر گذار براين جريان نيستند. در اين راه 
ــترگ ما به حضور جدي رسانه هاي ديداري و شنيداري و بلكه همه رسانه ها  س
نياز داريم. روشــن اســت كه اتحاد و هم نشــيني هنرمندان و مديران صنعت به 
تنهايي نتواند گره هاي كار و مسائل مربوط به موضوع اين جشنواره را باز كند. 
از اين رو بايد اميد داشــت كه بحث ها و بررســي ها و نشســت هاي تخصصي 
ــتي از عوامل و اجزاء كه در همراهي هنرمندان و صنعتگران حضور  بتواند فهرس

الزم و ضروري دارند تهيه كند.
ــرايطي است وبا بكار  بايد دانســت كه وضع امروز و آينده اين مقوله در چه ش
ــتي از مســائل ومشكالت خرد و  گرفتن آثار  و نتايج طرح هاي مطالعاتي فهرس
كالني كه در نگاه عادي قابل شناخت نيستند تهيه شود. تحقيقات ميداني و نظر 
ــتادان و مديران مجرب مي تواند ما را در به دست آوردن فهرست  خواهي از اس

مسائل و مشكالت ياري دهد.
مقوله سينماي مستند براي تقريب اهداف رشد و استعالي صنعت تنها يك ابزار 
نيســت، بلكه فرصت و مجال گســترده و متنوعي از نظر قدرت بيان و صراحت 
ــني طرح مســائل را در اختيار همه قرار مي دهد.چه بسا ده ها نشست و  و روش
ــمينار براي تشريح مسائل متعدد بخش صنعت راه به جايي نبرد و  كنفرانس و س

يك اثر هنرمندانه و همراه با آگاهي بتواند بخش اعظم ناگفته ها را بازگويد.
 - آخرين روز از نخســتين جشــنواره فيلم هاي صنعتي را در حالي به پايان مي 
بريم كه از ماه ها قبل از شروع برگزاري آن و در طول روزهايي كه اين جشنواره 
در حال برگزاري بود و هم اكنون، فقط  اميد به حمايت هاي معنوي و تشــويق 
ــنگين برگزاري چنين جشنواره اي بر ما  هاي شــما عزيزان بود كه تحمل بار س

هموار شد.
- جهاددانشــگاهي صنعتي شــريف، با تكيه بر توانايي ها و تجاربش در حوزه 
فرهنگى و صنعتى و بر اســاس اهداف متعالى خود و با توجه به ارتباط نزديكي 
ــته و دارد، با ايجــاد دبيرخانه اى  كه با بخش هاي مختلف صنعتي كشــور داش
دائمى با همكارى سازمانهاى متولى توسعه صنايع و معادن كشور و مراكز فعال 
ــينماى كشور، «نخستين جشنواره فيلم هاى صنعتى» را از تاريخ 18  در عرصه س

دي ماه تا 22 دي ماه برگزار كرد.
ــه در- خانه  ــج روز برگزاري جشــنواره فيلم هاي صنعتي ك ــا در طول پن و ام
ــالن بتهوون و- سينما فلســطين و- جهاد دانشگاهى صنعتى  هنرمندان ايران– س
شريف برگزار شد، در هر يك از اين سالن ها فيلم هاى برگزيده مستند صنعتى كه 
ــه اى از فعاليت هاى صنايع كشور را به تصوير كشيده اند، به نمايش  هر يك گوش
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گذاشته  شد.
- همچنين در روزهاي 19، 20 و 21 دي ماه در خانه هنرمندان ايران و با حضور 
ــينما و صنعت نشستهاى تخصصى،  فيلمســازان و كارشناسان برجسته اي از س

جلسات نقد و بررسي و كارگاههاى آموزشى برگزارشد.
- با اميد به اينكه اين جشــنواره توانســته باشد با حساس سازي موضوع در نزد 
مســئوالن مرتبط با موضوع سينما و صنعت و همچنين ايجاد فضايي تعاملي در 
اين حوزه، گام هاى مؤثر و ماندگارى در جهت توسعه صنعتى كشور و حركت 
در مســير تعالى صنايع و معادن كشور بردارد، گزارشي كوتاه از فعاليتهاي آن و 
ــالن ارائه  نحوه ي انتخاب فيلم هاي منتخب را حضور شــما حاضران در اين س

مي كنم.
ــته، پس از ارائه طرح جشنواره سراســري فيلم هاي صنعتي به  ــال گذش - در س
ــاد اســالمي و دريافت مجوز آن، دبيرخانه جشــنواره در  وزارت فرهنگ و ارش

تاريخ .... فعاليت خو را آغاز كرد.
- با ارسال فراخوان جشــنواره به تمامي مراكز صنعتي، وزارتخانه ها، سازمانها 
و نهادهاي دولتي و خصوصي و همچنين به مراكز مربوط به فيلمســازي، انجمن 
ــينمايي، فيلمسازان مســتقل كه در زمينه ي مستندسازي صنعتي فعاليت  هاي س

داشتند، تا اواخر آذرماه تقريبا 500 آثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شد.
- هيات انتخاب جشــنواره، آقايان پيروز كالنتري، همايون امامي، محمد حسن 
صائمي، مجتبي رضوي و حســن نظري، بررســي فيلم ها را كه بالغ بر 500 فيلم 
مستند صنعتي بود، از تاريخ 23 آذرماه شروع كردند. كه با توجه به حجم باالي 
ــيده به دبيرخانه جشــنواره، نتايج بازبيني هيات انتخاب، در تاريخ  فيلم هاي رس
يازدهم دي ماه به بخش مســابقه اعالم شد. و بنا به اعالم هيات انتخاب، 40 اثر 

به بخش مسابقه جشنواره راه يافت.
ــال آثار، بيش از 200 اثر،  - البته الزم به ذكر اســت كه پس از اتمام مهلت ارس
توســط دبيرخانه جشــنواره فيلم هاي صنعتي دريافت شــد. اين فيلمها به دليل 
تاخير در ارسال، نتوانستند به بخش مسابقه جشنواره راه پيدا كنند. ولي اطالعات 
آنها به همراه 500 فيلم شــركت داده شــده در بخش مسابقه كه مجموعا بالغ بر 
700 فيلم مســتند صنعتي است، در اولين بانك اطالعات فيلم هاي صنعتي ايران 

كه به همت دبيرخانه جشنواره ايجاد شد، به ثبت رسيده است. 
- و اما در ارتباط با داوري فيلم ها؛

از ميان 40 اثر معرفي شــده به بخش مســابقه، پس از بازبيني و بررســي توسط 
هيات داوران، ســركار خانم پوران درخشــنده، آقاي اكبر حــر، احمد ضابطي 
جهرمي، محمدرضا اصالني،علي اكبر كاظمي، وحيد رحمتي رودســري و رضا 

باقر پور، آثار برتر بخش مسابقه جشنواره معرفي شد.
- در پايان،به نمايندگي از ســوي برگزار كنندگان اين جشنواره، جهاددانشگاهي 
ــازمان گســترش و نوسازي صنايع  صنعتي شــريف، وزارت صنايع و معادن، س
ــازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)از همه  ايران، سازمان توسعه و نوس
ي عزيزاني كه ما را در برگزاري اين جشنواره ياري دادند، به خصوص حاميان 
اين جشنواره كه با كمكهاي نقدي و معنوي خود ما را در اين مسير خطير ياري 
رساندند، از جمله اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، مركز پژوهش، توسعه 
ــاوري و صنايع نوين وزارت صنايع و معادن، مجتمع فوالد مباركه، شــركت  فن
ــهامي ذوب آهن اصفهان، شركت كالسيمين، شــركت ايران خودرو، انجمن  س
مستندسازان سينمايي،مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، خانه ي هنرمندان 
ــازمان صنايع كوچك و شــركت هاي صنعتي ايران، دانشــگاه صنعتي  ايران، س
شــريف، دانشگاه هنر، موسســه آموزش عالي سوره، دانشگاه صنعتي اميركبير و 
سامانه مديريت شهري 137 و همچنين حاميان رسانه اي اين جشنواره، روزنامه 

گسترش صنعت، هفته نامه بازار كار و روزنامه دنياي اقتصاد تشكر مي كنم.
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تنديس و لوح افتخار بهترين فيلم در بخش مستند صنعتي ـ تحليلي اهدا شد به 
فيلم گنبددوار ساخته مؤسسه تصوير شهر

تنديس و لوح افتخار بهترين فيلم در بخش معرف و گزارشــگر اهدا شد به فيلم 
غلبه بر سنگ ساخته مركز توسعه اطالع رساني

تنديس و لوح افتخار بهترين فيلم در بخش آموزشــي اهدا شــد به فيلم ترمينال 
دريايي صادرات مواد نفتي سهيل ساخته شركت فرا سكوي عسلويه

ــرمايه گذاري، تهيه و توليد  ــت داوران براي س ــوح افتخار ويژه هيئ ــس و ل تندي
فيلم هاي مســتند صنعتي و كيفي اهدا شد به روابط عمومي مجتمع فوالد مباركه 

جناب آقاي خزائي

ــس، لوح افتخار و جايزه ويژه بهترين كارگردانى فيلم در بخش  پويانمايي  تندي
اهدا شد به سركار خانم ماندانا كريمي براي فيلم پگاه

ــژه بهترين كارگردانى فيلم در بخش مســتند  ــوح افتخار و جايزه وي ــس، ل تندي
صنعتي تحليلي اهدا شد به جناب آقاي محمد سعيد محصصي براي فيلم شغل 

ــن كارگردانى فيلم در بخش معرف و  ــس، لوح افتخار و جايزه ويژه بهتري تندي
گزارشگر اهدا شد به جناب آقاي حميد شريفيان براي فيلم بر بام ايران

ــم در بخش بهترين  ــژه بهترين كارگردانى فيل ــس، لوح افتخار و جايزه وي تندي
پژوهش اهدا شــد به جناب آقايان سعيد قوامي و بابك بهداد براي فيلم چراغي 

كه روشن شد

تنديس، لوح افتخار و جايزه ويژه جشــنواره در بخش بهترين متن اهدا شــد به 
جناب آقاي فريدون قائدي براي فيلم دشت نبرد

تنديس، لوح افتخار و جايزه ويژه جشنواره در بخش بهترين تدوين  اهدا شد به 
جناب آقاي بابك بهداد براي فيلم دست ها و نجواها

ــن فيلم در بخــش پويا نمائي  ــز رتبه بهتري ــي را حائ ــچ فيلم ــت داوران هي هيئ
ندانست. 

هيئت داوران در بخش بهترين كارگردان فيلم آموزشي هيچ فيلمي را حائز كسب 
رتبه اول نشناخت. 

ــيقي و بهترين تصويربرداري هيچ فيلمي  هيئت داوران در بخش هاي بهترين موس
را حائز رتبه برتر نشناخت.

ــيـ  تحليلي فيلم  ــت داوران جشــنواره در بخش بهترين فيلم مســتند صنعت هيئ

برگزيدگان جشنواره:
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ارتفاع 437 ساخته مركز گسترش سينماي مستند و تجربي ايران را شايسته تقدير 
دانست.

هيئت داوران جشنواره در بخش بهترين فيلم پويانمايي  فيلم نرم و سخت ساخته 
مجتمع فوالد مباركه اصفهان را شايسته تقدير دانست.

هيئت داوران جشنواره در بخش بهترين گوينده متن جناب آقاي شهرام درخشان 
را براى گويندگى فيلم معدنكاران شايسته تقدير دانست.

ــاب آقاي  حميد  ــت داوران جشــنواره در بخــش بهترين تصويربرداري جن هيئ
شريفيان را براى تصويربردارى فيلم تغليظ مس سونگون شايسته تقدير دانست.

ــيقي جناب آقاي حمزه  ــت داوران جشــنواره در بخش انتخاب بهترين موس هيئ
ــه مهار چاه 104 مارون شايســته  ــيقى فيلم حماس حرداني را براى انتخاب موس

تقدير دانست.

هيئت داوران جشــنواره در بخش  بهترين موسيقي انتخابي و تدوين در موسيقي 
جناب آقاي بابك بهداد را براى انتخاب موسيقى فيلم دست ها و نجواها  شايسته 

تقدير دانست.

هيئت داوران جشــنواره در بخش بهترين پژوهش جناب آقاي حســين ترابي را 
براى پژوهش فيلم غلبه بر سنگ شايسته تقدير دانست.

هيئت داوران جشنواره در بخش  بهترين پژوهش جناب آقاي محمد حاجي قاسمي 
را براى پژوهش فيلم غلبه بر سنگ  شايسته تقدير دانست.

هيئت داوران جشــنواره در بخش بهترين پژوهش جناب آقاي مهدي مختاري را 
براى پژوهش فيلم غلبه بر سنگ را شايسته تقدير دانست.

هيئت داوران جشنواره براى بهترين كارگردانى فيلم در بخش معرف و گزارشگر 
سركار خانم معصومه نورمحمدي را براى كارگردانى فيلم سورنا  شايسته تقدير 

دانست.

هيئت داوران جشــنواره خالقيت و ابتكار در زمينه ساخت فيلترهاي جوشكاري 
جناب آقاي محبت علي ارژنگ براى خالقيت در فيلم انديشــه استقالل شايسته 

تقدير دانست.

در مراسم اختتاميه جشنواره سراسري فيلم هاي صنعتي از چهار نفر از پيشكسوتان 
و پشتيبانان ناپيداي صنعت سينما تقدير شد:

1- ايرج مهربخش
2- تيگران تومانيان
3- حسن نيك نژاد
4- ناصر انصاري

ــتقالل  ــن از آقاي محبت علي ارژنگ مخترع حاضر در فيلم انديشــه اس همچني
بخاطر خالقيت و نوآوري ايشان تقدير شد.
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نشست هاي تخصصى بررسي سينماي مستند صنعتى در ايران

نشست اول:
موضوعات و سرفصل ها:

1- تعاريف، ويژگي ها و استانداردهاي فيلم مستند صنعتي
2- ضرورتهاي توليد فيلم صنعتي به عنوان يكي از ابزارهاي فرهنگ ساز در دنياي معاصر

3- كاركردهاي فيلم مستند صنعتي در معرفي توانمندي هاي صنايع و معادن

زمان: يكشنبه  19 دي ماه از ساعت 15 الي 16/30
مكان: خانه هنرمندان ايران - سالن بتهوون

استادان حاضر در نشست اول:
آقاى دكتر مهدى حجت(مدير صنعتي و مدرس معماري دانشگاه تهران)

آقاى مهندس محمدحسن عرفانيان (مجري طرح و مديرعامل سابق شركت فوالد مباركه)
آقاى احمد ضابطى جهرمى(مدرس دانشگاه)

آقاى محمدسعيد محصصى (نويسنده و مستند ساز)
آقاى مهدى تقى زاده(مستند ساز)

نشست دوم:
موضوعات و سرفصل هاي نشست:

1- راهكارهاي تعامل مطلوب صاحبان صنايع با مستندسازان (خدمات متقابل صنعت و سينما)
2- مسئوليت هاى اجتماعى شركت هاى صنعتى و ارتباط آن با توليد فيلم هاى مستند صنعتى

3- بازارسازى براى فيلم مستند صنعتى (صنعت سينماى مستند و سينماى مستندصنعتى)

زمان: سه شنبه  21 دي ماه از ساعت 15 الي 16/30
مكان: خانه هنرمندان ايران - سالن بتهوون

استادان حاضر در نشست دوم:
آقاى دكتر  اكبر عالمى(مدرس دانشگاه)

آقاى محمد اطبايى(كارشناس بين المللي سينما و متخصص بازاريابي فيلم)
آقاى محمدسعيد محصصى(نويسنده و مستند ساز)

آقاى پيروز كالنترى(نويسنده و مستند ساز)
مدير روابط عمومي ايران خودرو
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گارگاه آموزشي با موضوع عكاسي صنعتى

كارگاه اول:
عكاسى در قالب يك حرفه

استاد ارائه دهنده:
فرهود حقى

زمان: دوشنبه  20 دي ماه از ساعت 15 الي 16/30
مكان: خانه هنرمندان ايران - سالن بتهوون

كارگاه دوم:
عكاسى صنعتي از نگاهي ديگر 

برخي از موضوعات و سرفصل هاي نشست:
• عكاسى و تبليغات صنايع و معرفى كاال

• عكاسى علمى_پژوهشى در راستاى توليدات و صنايع

• عكاسى ماكروگرافى و ميكروگرافى در پژوهش هاى علمى صنعتى

• چگونگى تهيه گزارش تصويرى از يك واحد صنعتى( حوزه هاى عمومى و تخصصى)

زمان: سه شنبه  21 دي ماه از ساعت 13/30  الي 15/30
مكان: جهاددانشگاهي صنعتي شريف
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نشستهاي نقد و بررسي فيلم صنعتي

نشست اول:
زمان: يكشنبه  19 دي ماه از ساعت 18 الي 20

مكان: خانه هنرمندان ايران - سالن بتهوون

منتقدان و كارشناسان حاضر در نشست اول:
احمد طالبي نژاد،كارشناس و منتقد سينما

مهدي شريفيان تهيه كننده و كارگردان آثار صنعتي
پژمان مظاهري پور تهيه كننده و كارگردان آثار صنعتي

نشست دوم:
زمان: دوشنبه  20 دي ماه از ساعت 18 الي 20

مكان: خانه هنرمندان ايران - سالن بتهوون

منتقدان و كارشناسان حاضر در نشست اول:
احمد طالبي نژاد،كارشناس و منتقد سينما

بهروز ملبوس باف تهيه كننده و كارگردان آثار صنعتي
محمد سعيد محصصي نويسنده و مستند ساز

مهدي تقي زاده تهيه كننده و كارگردان آثار صنعتي

نشست سوم:
زمان: سه شنبه21 دي ماه از ساعت 18 الي 20

مكان: خانه هنرمندان ايران - سالن بتهوون

منتقدان و كارشناسان حاضر در نشست اول:
احمد طالبي نژاد، كارشناس و منتقد سينما
حسن صلح جو، كارشناس و منتقد سينما

ناهيد رضايي كارگردان آثار مستند صنعتي
كاوه بهرامي مقدم تهيه كننده و كارگردان آثار صنعتي
محمدعلي صفورا تهيه كننده و كارگردان آثار صنعتي

محمد حسن صائمي تهيه كننده و كارگردان آثار صنعتي
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اخبار  و گزارش هاي نخســتين جشــنواره فيلم هاي صنعتي در ايام منتهي 
به زمان برگزاري جشــنواره و همچنين ايام برگزاري آن، عالوه بر انتشــار 
ــنيداري، در بيش از 1000 صفحه از صفحات  ــانه هاي ديداري و ش در رس
ــايت هاي  ــايتهاي خبري، س ــانه هاي مكتوب داخلي (خبرگزاري ها) س رس
ــينمايي و صنعتي و همچنين روزنامه هاي كشور بازتاب داشته  تخصصي س
است. برخي از اين صفحات كه به صورت اتفاقي انتخاب شده اند در ادامه 

آمده است.

بازتاب اخبار و گزارش هاي جشنواره در رسانه هاي مكتوب
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