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مع��اون فرهنگی جهاد دانش��گاهی در دیداری با 
بهزاد رشیدی، رئیس جهاد دانشگاهی واحد هنر، 
مس��عود نجفی دبیر سومین جش��نواره فیلم های 
فناوری و  صنعتی و الهام زایجانی معاون فرهنگی 
جه��اد دانش��گاهی واحد هن��ر گفت: جش��نواره 
فیلم های صنعتی حرکت ارزش��مندی اس��ت که 
به تروی��ج فرهنگ خودب��اوری در بین نخبگان و 
دانشگاهیان پرداخته و در گام های بعدی می تواند 
یکی از بهترین راه های کمک کننده به شکل گیری 

تمدن نوین اسالمی باشد.
مهدی فیض درباره اهمیت برگزاری جش��نواره و 
ضرورت آن از دیدگاه جهاد دانشگاهی عنوان کرد: 
هم��واره یکی از کارهای اصل��ی و الزم و ضروری 
جهاد دانش��گاهی، فرهنگسازی برای آحاد جامعه 

بوده و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.
وی متذکر ش��د: همانگونه که مقام معظم رهبری 
فرمودند، »جنگ نرم« یعن��ی القای نا امیدی در 
نخبگان یک کشور و این جاست که ما باید آستین 
ب��اال بزنیم و بتوانیم فرهنگ خودباوری را ابتدا در 
محیط های علم��ی و دانش��گاهی، ترویج بدهیم. 
کار ما اکن��ون تزریق امید و روحیه خودباوری در 
محیط  های دانشگاهی و سپس کل جامعه است و 
اتفاقا »جهاد دانش��گاهی« نهادی انعطاف پذیر و 

مناسبی برای این حرکت است.
معاون فرهنگی جهاد دانش��گاهی از همین منظر 
گذری به جش��نواره زد و ادامه داد: جشنواره فیلم  
و عکس فناوری و صنعت��ی، دقیقا همان حرکتی 
اس��ت که فرهنگ خودباوری، فرهنگ کار علمی 
متناس��ب با نیازهای جامعه و مفهوم کار جهادی 

را ترویج می دهد.
وی با اش��اره به س��ختی ها و مش��کالت بسیاری 
که در این مس��یر وجود دارد نس��بت به عملکرد 
جهاد دانشگاهی به ویژه بخش فرهنگی آن اظهار 
امی��دواری کرد و گف��ت: معرف��ی توانمندی های 
و  دانش��جویان  ب��ا کم��ک  در کش��ور  موج��ود 
دانشگاهیان و هنرمندان حرکت عظیمی است که 
اگر به خدا توکل کنیم، نیت خیر داش��ته باش��یم 
در چارچوب اعتق��ادات عمل کنیم و نتیجه را به 
خدا متحول نماییم، رش��د خوبی برای خودمان و 

جامعه به ارمغان خواهیم آورد.
مهدی فیض در پایان گفت وگو با خبرنگار جشنواره 
تاکی��د کرد: فرام��وش نکنی��م این روی��داد، یک 
جش��نواره کوچک نیس��ت و کار ارزشمندی است 
که می  تواند به مثابه یکی از بهترین راه های کمک 

کننده به شکل  گیری تمدن نوین اسالمی باشد.

406 اثر بدون احتساب بخش عکس، به دبیرخانه سومین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی رسید.
هیات انتخاب آثار تصویری جشنواره متشکل از ناصر باکیده، بهزاد رشیدی، مسعود سفالیی، محمدسعید 

محصصی و محمود کریمی پس از بررسی آثار رسیده به این بخش، برگزیدگان را اعالم کردند.
با پایان یافتن مهلت ارس��ال آث��ار، 406 فیلم در بخش های مختلف )بدون احتس��اب بخش عکس( به 

دبیرخانه جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی رسیده  است.
بر این اس��اس 27 فیلم در بخش داس��تانی، 212 فیلم در بخش مستند، 55 فیلم در بخش پویانمایی و 

112 اثر در بخش آیتم های تبلیغاتی به دبیرخانه جشنواره رسیده اند.

دکت��ر حمیدرض��ا طیب��ی در دیدار ب��ا بهزاد 
رش��یدی، رییس جهاد دانش��گاهی واحد هنر و 
مس��عود نجفی، دبیر سومین جش��نواره فیلم و 
عک��س فناوری و صنعتی گف��ت: باید در زمینه 
خودب��اوری، معرف��ی پیش��رفت های کش��ور و 
استفاده از محصوالت ایرانی، نهضت تولید فیلِم 

خوب راه بیافتد.
ریی��س جهاد دانش��گاهی در دیدار ب��ا مدیران 
س��ومین جش��نواره فیل��م و عکس فن��اوری و 
صنعتی اظهار کرد: کشور به توانایی های زیادی 
در حوزه های صنعتی و فناوری دس��ت یافته و 
الزم اس��ت هنِر فیلم و سینما در جهت نمایش 
ای��ن توانایی ها و معرفی آن به مردم و همچنین 
ایجاد خودباوری در جامعه مورد اس��تفاده قرار 

گیرد.
ای��ن عضو ش��ورای عال��ی انق��الب فرهنگی با 
اش��اره به نقش هنر به ویژه فیلم و س��ینما در 
فرهنگ س��ازی، تصریح کرد: وقت��ی محصولی 
ملی ساخته می ش��ود، برای استفاده از آن باید 
فرهنگ س��ازی انجام ش��ود که فیلم و مستند 
بهترین گزینه است. این فیلم است که مخاطب 

را به استفاده از محصولی ترغیب می کند.

وی با اش��اره به اهمیت و نقش جش��نواره فیلم 
و عک��س فن��اوری و صنعت��ی در این مس��یر، 
خاطرنشان کرد: باید مشکالت را شناسایی کرد. 
باید هنرمندان و صاحبان صنایع و مراکز علمی و 
فناوری را به هم نزدیک کنیم چرا که هیچ یک 
از اینها بدون کمک هم نمی توانند موفق باشند.

طیبی با اش��اره به اینکه در کشورهای پیشرفته 
دنیا انواع مستندهای علمی، صنعتی و آموزشی 
با اهداف مش��خص و از پیش تعیین شده برای 
گروه های مختلف مخاطبان تهیه می  شود، اظهار 
کرد: ما در ایران در این زمینه نیز مشکل داریم 
و تولی��دات هن��ری ما از س��طح کیفی مطلوبی 

برخوردار نیست.
وی تاکید کرد: یکی از هنرهای مستندس��ازی 
بیان مشکالت است که در ابتدا محقِق خوب در 
ح��وزه صنعت می خواهیم؛ البته خود صنعتی ها 
به ای��ن کار عالقه ای ندارن��د و مبلغی هم بابت 
آن در نظر نمی گیرند، پس سازمانی باید متولی 
ش��ود و برای این کار تالش کند. همچنین باید 
مش��کالت، اهداف و چالش های مختلف در این 
زمینه را بنویس��یم و بر مبنای آن ها بررسی ها و 

برنامه ریزی ها را انجام دهیم.

ریی��س جهاد دانش��گاهی یادآور ش��د: یکی از 
مش��کالت حال حاض��ر صنعت و فن��اوری این 
اس��ت که ب��رای مث��ال کاری در کش��ور انجام 
ش��ده و به نتیجه هم رسیده است، اما برخی از 
مسئوالن باور نمی کنند و به دالیل مختلف سراغ 
محصوالت خارجی می روند. اینجا فیلم فناوری و 
صنعتی که بیانگر حرف و توان صنعتگر و معرف 
فناوری های بومی است، در قالب تصویر می تواند 

تاثیرگذار باشد.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی با تاکید به 
اینکه باید به مستندهای صنعتی به بیان واقعی 
توانمندی ها به مردم و مسئوالن پرداخته شود، 
عنوان کرد: مش��کل ما صرفا در س��اخت فیلم 
نیست. فیلم هایی که می س��ازیم کارآرایی الزم 
را ندارند، چون فیلم س��از صرفا بر اساس دیدگاه 
و دغدغه ها و فهم خودش آن را س��اخته است. 
نویس��نده و محقق کار هم همین طور، آن ها هم 
خیلی مقصر نیستند. باید در تولید فیلم ها حتما 
گروه هنری و گروه فنی و کارشناس��ی در کنار 
هم و به صورت هماهنگ عمل کنند، تا محصول 
کار ای��ن دو گروه جذاب، ب��ا محتوا، هدفمند و 

اثرگذار باشد.

406 فیلم
 در جشنواره
 فناوری و
 صنعتی

فیلِم خوب استفاده از محصول ملی را القا می کند
رییس جهاد دانشگاهی در دیدار با برگزارکنندگان جشنواره فیلم فناوری و صنعتی:

جشــنواره 
فنــاوری و صنعتـی 

یکـی از راه هـای 
کمک کننده به 

شــکل  گیری تمدن 
نوین اســالمی 

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی 

نخستین تور عکاسی جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی )فردا( 
در پ��ارک فن��اوری پردیس که از آن به »بهش��ت فناوری منطقه« تعبیر 

می شود، با حضور 30 عکاس برگزار شد.
این تور عکاسی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
پارک فناوری پردیس برگزار شد و عکاسان در این تور تجربه های جدیدی 
را به کارنامه کاری و آموزش��ی خود افزودند. در این تور 30 عکاس در دو 
بخش حرفه ای و آماتور حضور داشتند که در طول 4 ساعت بازدید از یکی 
از بزرگترین پارک های فناوری خاورمیانه، از کارگاه ها، فعالیت ها و تجهیزات 

فناورانه این مجموعه، عکاسی کردند.
در میان عکاس��ان حاضر در این تور، شایس��ته ایران��ی بازیگر فیلم های 
سینمایی »آفساید« و »آینه های روبرو« نیز حضور داشت. در ابتدای این 
برنامه حاضران با حضور در سالن کنفرانس پارک فناوری پردیس به صورت 

تصویری با این مجموعه آش��نا ش��دند و مس��عود نجفی دبیر جشنواره 
هم در س��خنانی با ابراز خرس��ندی از برگزاری نخستین تور آموزشی و 
تجربه گرایانه جش��نواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی، تاکید کرد که 
تورهای عکاس��ی و فیلمس��ازی دیگری نیز در چند مجموعه صنعتی و 

فناوری در حال پیگیری است.
در ادامه احسان جلوه مسئول روابط عمومی پارک فناوری پردیس پس از 
ارائه توضیحاتی به عنوان راهنما، با عکاسان جوان همراه شد و با حضور در 

شرکت های از قبل تعیین شده، مقدمات را برای ثبت تصاویر فراهم  کرد.
عکس های منتخب این تور عکاس��ی عالوه بر ش��رکت در بخش اصلی در 
بخش��ی جداگانه نیز در سومین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی 
بررسی و به نفرات برتر جوایزی اهدا می شود. عالوه بر این، روابط عمومی 

پارک فناوری پردیس نیز از سه عکس برتر این تور تقدیر خواهد کرد.

نخستین تور عکاسی جشنواره فناوری و صنعتی برگزار شد



جشنواره فیلم فناوری و صنعتی یکی از جشنواره های
 مهم کشور است

رئیس سازمان سینمایی

جمعی از اعضای شـورای سیاسـت گذاری و 
سـتاد اجرایی سومین جشنواره ملی فیلم و 
عکس فناوری و صنعتـی با حجت اهلل ایوبی، 
رئیـس سـازمان سـینمایی دیـدار کردند و 
پیرامون مسـائل مهم در حـوزه ارتباط بین 

فناوری، صنعت و هنر با وی سخن گفتند.

حجت اهلل ایوب��ی تاکید کرد که جش��نواره تخصصی فیلم 
فناوری و صنعتی در نظر این سازمان، یکی از جشنواره های 

جدی کشور است که ظرفیت های زیادی دارد.
رییس سازمان سینمایی کشور با ابراز خرسندی از برگزاری 
این جلس��ه مش��ترک، برگزاری جش��نواره فیلم فناوری و 
صنعت��ی را یک اتف��اق مهم خواند و گف��ت: مطمئنا یکی 
از ظرفیت های ایران تولید علم اس��ت. اگر روزگاری دست 
یافتن به برخی صنایع آرزو بوده اس��ت اما حاال در صنعت 
و فن��اوری حرفی برای گفتن داریم. ش��اید اگر خودمان را 
با کش��ورهای غربی مقایس��ه کنیم، خیلی این پیشرفت ها 
محسوس نباش��ند، اما اگر نگاهی به کش��ورهای همسایه 
داشته باش��یم، می بینیم که ایران در سی سال گذشته به 
دس��تاوردهای بزرگی در حوزه علم و صنعت دس��ت پیدا 

کرده است.
وی افزود: برگزاری چنین جش��نواره هایی، برای ما نیز دل 
گرمی اس��ت، چون به دنبال این هستیم که پای سینما را 
در بخش های مختلف کشور باز کنیم و فرهنگ و هنر را در 

بخشی مانند صنعت ببینیم.
رئیس سازمان س��ینمایی با تاکید بر اهمیت ارتباط میان 
کاالی فرهنگ��ی س��ینما با نخب��گان جامعه، بی��ان کرد: 
جشنواره فیلم های فناوری و صنعتی، توجه نخبگان علمی 
و فعاالن صنعتی کشور را به سمت فرهنگ جلب می کند و 
من معتقد هستم این ارتباط دو سویه برای این فعاالن هم 

اثر مثبتی خواهد داشت.

حجت اهلل ایوبی در پایان س��خنانش تصریح کرد: جشنواره 
تخصصی فیلم فناوری و صنعتی در نظر سازمان سینمایی، 
یکی از جش��نواره های جدی کش��ور است که ظرفیت های 

زیادی دارد.
حبی��ب ایل بیگ��ی مع��اون نظارت و ارزش��یابی س��ازمان 
س��ینمایی هم که از جمله حاضران در این جلس��ه بود، با 
تاکید بر اینکه باید س��ینماگران را با موضوعات مهم علمی 
درگیر کنیم، اظهار کرد: پیشنهاد می کنم در مدت برگزاری 
جشنواره، از صنعت گران موفق بخواهیم در نشست هایی که 
برای جوانان و هنرجویان فیلمس��از به خصوص در انجمن 
س��ینمای جوانان ایران پیش بینی شده است، حاضر شوند 
و با س��ینماگران جوان ارتباط داشته باشند و انتقال تجربه 

صورت بگیرد.

ایوبی: 
جشنواره 
تخصصی 
فیلم فناوری 
و صنعتی در 
نظر سازمان 
سینمایی، 
یکی از 
جشنواره های 
مهم کشور 
است که 
ظرفیت های 
زیادی دارد

آرش امینی مدیرکل امور بین الملل سازمان سینمایی نیز، 
پیش��نهاداتی درباره زمان برگزاری جشنواره در دوره های 

آتی ارائه و مشورت هایی را در این زمینه مطرح کرد.
بر اس��اس این گزارش، در بخش��ی از این جلس��ه، مهدی 
فیض معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی نیز با اشاره به اینکه 
برگزاری جش��نواره صنعتی تنها یک حرکت علمی نیست، 
اظه��ار کرد: برگزاری جش��نواره نقطه تالق��ی میان علم و 
فرهنگ اس��ت. در واقع، ایجاد روحی��ه اعتماد به نفس در 
دانش��گاه ها، از اهدافی است که جهاد دانشگاهی به دنبال 

آن است.
بهزاد رش��یدی رییس جهاد دانش��گاهی واحد هنر نیز گفت: 
معتقدیم که جش��نواره باید نگاه حاکمیتی و ترویجی داشته 
باشد و قدمی برای فرهنگ سازی بردارد، نه اینکه تبلیغاتی باشد. 
وی گفت: متاسفانه بس��یاری از تولیدات این حوزه، خیلی 
سطح مطلوبی ندارند و نگاه صنایع ما به فیلم های صنعتی 
بیشتر تبلیغی اس��ت و ارتباط بین هنر و صنعت به خوبی 

شکل نگرفته است.
رشیدی سپس خواستار حمایت جدی سازمان سینمایی از 
این جش��نواره شد و تأکید کرد: جهاد دانشگاهی به عنوان 
یک نهاد علمی و فرهنگی در کنار س��ایر فعالیت های خود 
ب��ه موضوع مهمی ورود کرده و به حق انتظار دارد که مورد 

حمایت متولی بخش سینمای کشور قرار گیرد.
س��عید پورعلی مشاور رسانه ای رییس جهاد دانشگاهی هم 
در س��خنانی خاطرنش��ان کرد: در حوزه صنعت و فناوری، 
اتفاق��ات مهمی رخ می دهد و تولی��دات خوبی داریم و باید 
با این مس��تندها، این بخش از وجه علمی و صنعتی ایران 
را برجس��ته تر کنیم، چرا که این فیلم ها می تواند در فرآیند 

معرفی کشورمان موثر باشد.
در این جلسه، مس��عود نجفی دبیر سومین جشنواره فیلم 
و عک��س فناوری و صنعتی هم به ارائ��ه توضیحاتی درباره 
جزییات برپایی این دوره جش��نواره و آثار ارسالی پرداخت 
و اظه��ار کرد: در این دوره عالوه ب��ر بخش ها مختلفی که 
برای شرکت مخاطبان در نظر گرفته شده است، برنامه های 
جنبی مانند بررس��ی فیلم های صنعتی روز دنیا و برگزاری 
کارگاه ها و تورهای آموزشی فیلم و عکس در نظر گرفته ایم 
ک��ه بیش از انتظ��ار مورد توجه عالقمن��دان و مخصوصان 

دانشجویان قرار گرفته است.
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2272  قطعه عکس ش��امل 398 اثر در بخش تک عکس و 1874 اثر در بخش مجموعه به دبیرخانه 
سومین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی ارسال شدند.

در این دوره برای اولین بار بخش عکس به جشنواره اضافه شد و از 20 اردیبهشت ماه عکاسان فرصت 
داش��تند آثار خ��ود را در حوزه های فن��اوری و صنعتی در قالب تک و مجموعه به دبیرخانه س��ومین 
جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی ارسال کنند که این بخش با استقبال چشمگیری همراه شد.

آثار راه یافته به بخش نهایی جش��نواره در قالب نمایش��گاهی به نمایش درخواهند آمد و به سه اثر برتر 
هر بخش تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

استقبال چشمگیر 
عکاسان از 

جشنواره فناوری و 
صنعتی
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ساعت ها 
درباره مشکل 
حرف می زنیم 
اما کافی است

 یک فیلم 
درباره آن 

بسازیم

بازدید نایب رییس کمیسیون 
صنایع مجلس و مشاور معاون 

رییس جمهور از دبیرخانه 
جشنواره فیلم فناوری و صنعتی:

 نایـب رییس کمیسـیون صنایع و معـادن مجلس 
شورای اسالمی

نای��ب رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی پس از بازدی��د از دبیرخانه، در نشس��تی با حضور 
مس��ئوالن جش��نواره گفت: این روزها کارهای بسیار خوبی 
در ح��وزه صنعت و فناوری انجام می ش��ود، اما گاهی اهداف 

متناسب با ماموریت ها نیست و اقدامات ابتر باقی می مانند.
وی ب��ا ابراز خرس��ندی از برگزاری جش��نواره ای با خاصیت 
برقراری ارتباط بین صنعت و هنر، سینما را زبان گویای زمانه 
دانس��ت و بیان کرد: ما در صنعت به دلیل حضور نداش��تن 
فرهنگ و هنر مش��کالتی داریم، شاید برخی فکر کنند که 
مشکل صنعت ما کمبود سرمایه ی در گردش است، اما این 

طور نیست.
خانمحمدی توضیح داد: استفاده از کاریکاتور، فیلم یا به طور 
کلی اس��تفاده از هنر می تواند وسیله خوبی برای نشان دادن 
این موضوع باش��د که مثال سرمایه در گردش در میان همه 
به شکل مساوی تقسیم نشده است. قطعا نمایش اینچنینی 
از یک مشکل نتیجه بهتری دارد تا اینکه ساعت ها بخواهیم 

درباره آن صحبت کنیم.
نای��ب رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان اینکه اگر مردم حرف ه��ا را از زبان هنرمند 
بش��نوند بهتر با آن ارتباط برق��رار می کنند، گفت: نگاه های 
مختلفی که در هنرمندان وجود دارد، می تواند به جلب نظر 

مردم به موضوع کمک کند.
وی با بی��ان اینکه هنر می تواند عالوه بر معرفی س��ازمان و 

صنعت به دیگران، به ایجاد روحیه همدلی کمک کند، بیان 
کرد: اس��تفاده از هنر به عنوان یک ابزار توانمند در مدیریت، 
می تواند باعث هم افزایی روحیه همکاری بین فعاالن در یک 

مجموعه شود اما متاسفانه چنین نگاهی کمتر در واحدهای 
تولیدی و صنعتی ایرانی وجود دارد و این جشنواره می تواند 

به ایجاد چنین روحیه ای کمک کند.
خانمحمدی سپس یادآور شد: در کشورهای توسعه یافته، با 
استفاده از ابزارهای فرهنگی با معضالت به وجود آمده مانند 
ت��ورم، رکود و... مقابله می کنند و از آن ها برای همدلی میان 

مردم استفاده می کنند.

نای��ب رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی در پایان ابراز امیدواری کرد که جش��نواره فیلم و 
عکس فناوری و صنعت��ی بتواند به ایجاد روحیه تعامل بین 

اصحاب فرهنگ، صنعت و فناوری کمک کند.

 کرمی: گام مثبت در ترویج علم بوسیله جشنواره
در ای��ن بازدید، پرویز کرمی مش��اور معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری هم با تاکید بر اهمیت استفاده از ابزار هنر 
برای ترویج علم و فناوری اظهار کرد: جشنواره فیلم و عکس 
فن��اوری و صنعتی می تواند گام مثبتی در جهت ترویج علم 
و فناوری در کش��ور داش��ته باش��د، چرا که ما در این حوزه 

ضعف هایی داریم و باید در جهت رفع آن تالش کنیم.

 اسکویی: جشنواره فیلم صنعتی پل ارتباط صنایع و 
هنرمندان خواهد بود

در ادام��ه این نشس��ت، مهرداد اس��کویی از مستندس��ازان 
بین المللی و برجس��ته ی س��ینمای ایران نیز گفت: ارتباط 
صنعت و هنر برای من بس��یار مهم اس��ت. ام��روز در دنیا، 
بزرگترین س��فارش دهندگان فیلم مس��تند، مدیران صنایع 

هستند.
وی با ذکر مثالی از نتیجه بی توجهی به مستندسازی صنعتی 
و عمرانی خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیتم و تحقیقاتی که 
انجام داده ام، تنها به عنوان یک نمونه می گویم که در 50 سال 
گذشته در شهرسازی مدرن و در کالن شهرها، مستندسازی 
درستی نداشته ایم و فکر می کنم برگزاری جشنواره فیلم های 
مس��تند صنعتی اتفاق خوبی اس��ت و می تواند ارتباط بین 

صنعت و هنر را برجسته تر کند. 
این مستندس��از و چهره فرهنگی جهان در س��ال 2010 در 
ادامه سخنانش با ابراز امیدواری برای پشتیبانی جشنواره از 
س��وی بخش های مختلف صنعتی و فناوری اظهار کرد: این 
جشنواره پل بسیار مهمی بین ارتباط صنایع و مشاورین ارشد 
صنعت کشور و هنرمندان است تا بتوانند یک اتفاق بزرگ را 

برای معرفی توانمندی های کشورمان رقم بزنند.

این جشنواره 
پل بسیار 
مهمی بین 
ارتباط صنایع 
و مشاورین 
ارشد صنعت 
کشور و 
هنرمندان 
است تا 
بتوانند یک 
اتفاق بزرگ را 
برای معرفی 
توانمندی های 
کشورمان رقم 
بزنند

استفاده از هنر به عنوان 
یک ابــــــزار توانمند در 
مدیریت، می توانـــد باعث 
هم افــزایی روحیه همکاری 
بین فعاالن در یک مجموعه 

شود اما متاسفانه چنین نگاهی 
کمتر در واحدهای تولیدی و 
صنعتی ایرانی وجود دارد و 

این جشنواره می تواند به ایجاد 
چنین روحیـه ای کمک کند

محمدرضا خانمحمدی نایب رییس کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسالمی، پرویز کرمی 
مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد حیدری مدیرکل امور مجلس جهاد دانشگاهی 
و مهرداد اسـکویی مستندساز برجسته کشور از دبیرخانه سومین جشنواره فیلم و عکس فناوری و 

صنعتی بازدید و درباره برگزاری این جشنواره نکاتی را بیان کردند.  
پرویز کرمی، محمدرضا خانمحمدی و مهرداد اسـکویی در نشسـتی با مسـعود نجفی دبیر و بهزاد 
رشـیدی عضو شورای سیاسـتگذاری جشـنواره درباره ضرورت پیوند بین هنر و صنعت و همچنین 

همکاری های آتی در راستای برگزاری جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی سخن گفتند.

دو کارگاه تخصصی آموزش��ی س��ومین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی با حمایت مرکز گسترش 
س��ینمای مس��تند و تجرب��ی برگزار می ش��ود. در روزهای برگ��زاری جش��نواره دو کارگاه تخصصی برای 

عالقه مندان به سینمای صنعتی و مستند با مدیریت محمدسعید محصصی برگزار می شود.
چهارشنبه هفتم مردادماه کارگاه »ارتباط متقابل مستندسازان و روابط عمومی صنایع« برگزار می شود که 

مدرس آن مصطفی رزاق کریمی و محمدسعید محصصی هستند. 
کارگاه دوم نیز با موضوع »چگونگی مواجهه مستندس��ازان با مباحث فناوری نو در فیلم س��ازی مس��تند« 
برگزار خواهد ش��د که سعید تارازی، مستندس��از و عماداحمدوند )مدیر کارگروه ترویج و آموزش عمومی 

ستاد فناوری نانو( مدرسان آن و محمدسعید محصصی نیز سرپرست کارگاه خواهد بود.

فناوری، صنعت و 
فیلمسازی؛ 

موضوع دو کارگاه 
آموزشی
 جشنواره



4
ویــژه نامه سـومین جشنواره فیلم و 
عکـس فنـاوری و صنـعتی)فــردا(

5
ویــژه نامه سـومین جشنواره فیلم و 
عکـس فنـاوری و صنـعتی)فــردا(
w w w . j d f e s t . i r

موسیقی، 
پاشنه آشیل 

فیلم های صنعتی

چالش هیات انتخاب جشنواره درباره رابطه سینما، فناوری و صنعت:

    باکیده: توجه ویژه به ساختار سینمایی
ناصر باکیده که دبیر دومین جشنواره فیلم های صنعتی بوده است، با اشاره به فیلم هایی که 
دیده اس��ت، گفت: کیفیت فیلم ها، نس��بت به دوره قبل رشد بیشتری داشته است. در این 
دوره از جش��نواره فیلم فناوری و صنعتی ش��اهد رشد برخی گونه های فیلم سازی از جمله 

پویانمایی بودیم و عمده آثاری که ارسال شده بودند، به اهداف جشنواره نزدیک تر بودند.
وی ادامه داد: در این راس��تا، هیات انتخاب س��عی داش��ت با تمرکز بر اهداف جش��نواره و 
همچنی��ن آثار رس��یده، نس��بت به دس��ته بندی فیلم ه��ا در بخش ه��ای مختلف صنعت 
تصمیم گیری  کند. عالوه بر این، توجه ویژه ای به آثار مرتبط با فناوری، پژوهشی، علمی و 

دانشگاهی و البته ساختار سینمایی آثار رسیده داشتیم.

  محصصی:  موسیقی پاشنه آشیل فیلم های صنعتی فعلی است
محمدسعید محصصی، مستندساز و نویسنده کتاب »سینمای مستند صنعتی ایران« نیز با 
اشاره به آثاری که در این دوره از جشنواره حضور دارند، اظهار کرد: در زمینه های مختلف 

و به خصوص در بخش مستند، آثار با کیفیتی را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: با دیدن این آثار به آینده این صنعت امیدوار ش��دم که در آن ها مایه هایی از 
طنز، فانتری، تخیل ورزی و در بعضی موارد حضور جنبه های انس��انی در یک اثر به خوبی 

به تصویر کشیده شده بود.
این پژوهشگر با این حال تاکید کرد: در بیشتر آثار رسیده نگاه غیر حرفه ای و عدم دانش 
کافی از طرف س��رمایه گذارها وجود داش��ت و یکی از ایرادهای بزرگی که به بیشتر فیلم ها 
می شد گرفت، موسیقی استفاده شده در آن ها بود که برخی با استفاده از موسیقی حماسی 

سعی در بزرگ نشان دادن اثر داشتند. 
محصصی افزود: نکته دیگری که در آثار به چش��م می خورد، بی توجهی س��ازندگان اثر به 
صداه��ای واقعی محیط بود. با وجود امکانات زیاد و نرم افزارهای مونتاژ صدا که این روزها 

وجود دارد، حاشیه های صوتی فقیری را در بعضی از آثار شاهد بودیم. 

 کریمی: تغییرات مدیریتی و محدود شدن بودجه ها
محمود کریمی یکی دیگر از اعضای هیات انتخاب جشنواره فناوری و صنعتی، با اشاره به 

با وجود 
امکانات زیاد 

و نرم افزارهای 
مونتاژ صدا، 
حاشیه های 

صوتی و 
فقیری را 

در بعضی از 
آثار مستند 

فناوری و 
صنعتی شاهد 

بودیم

اعضای هیات انتخاب بخش فیلم سومین جشنواره فناوری و صنعتی متشکل 
از ناصر باکیده، محمدسـعید محصصی، محمود کریمی، مسـعود سفالیی و 
بهزاد رشـیدی پس از ارزیابی 406 فیلم رسـیده به دبیرخانه، در نشسـتی 
وضعیت فیلم های مسـتند و آیتم های تبلیغاتـی مرتبط با فناوری و صنعت 
در سه سال اخیر را بررسی کرده و پیرامون آسیب شناسی کارشناسانه این 

فیلم ها سخن گفتند.

 س��ومین جش��نواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی )فردا( در یکی از بخش های رقابتی خود مسابقه 
دانشجویی با داوری مستقل برگزار می کند.

باتوجه به بخش های رقابتی این جش��نواره که ش��امل: فیلم های داس��تانی )ویدئویی بلند و کوتاه(، فیلم 
های مستند )کوتاه، نیمه بلند و بلند(، فیلم های پویانمایی، آیتم های تبلیغاتی )آنونس، تیزر و نماهنگ(، 
بخش ویژه )فیلم های یک دقیقه ای(، عکس و مس��ابقه دانش��جویی اس��ت دانشجویان با ارسال آثار خود 
می توانند در تمام بخش های جش��نواره ش��رکت کنند و آثار ارسالی آنها در بخشی مجزا با حضور داوران 

دانشگاهی ارزیابی می شوند.

مسابقه 
دانشجویی در 

جشنواره فیلم و 
عکس فناوری و 

صنعتی

کیفیت فیلم های صنعتی س��اخته شده در سه س��ال اخیر، بیان کرد: در بعضی آثار کامال 
مش��خص بود که س��ازنده اثر فرصت کافی برای درک کردن و همراه ش��دن با موضوع را 
نداشته است. همچنین از برخی صنایع و شرکت ها که از نظر سرمایه گذاری قدرت دارند، 
انتطار آثار بهتری را داشتیم که شاید دالیل آن را بتوان تغییرات مدیریتی و محدود شدن 

بودجه ها در این بخش دانست. 
وی ادامه داد: در حوزه فیلم های داستانی آثار رسیده بسیار فقیر بودند، با این حال در زمینه 
انیمیشن کارهای قابل قبولی را شاهد بودیم. ضمن اینکه در بعضی از کارها، سردرگمی را 

شاهد بودیم که سرمایه گذار نمی دانست می خواهد چه چیزی را به مخاطب معرفی کند.

 سفالیی: تکنولوژی باعث رشد کیفی 
مسعود سفالیی نیز درباره آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره معتقد است: با توجه به اینکه 
بس��یاری از آثار صنعتی سالیان گذشته را دیده ام، به طور کلی می توانم بگویم که کیفیت 
فنی فیلم ها نس��بت به گذش��ته رو به رش��د بوده است که البته رش��د مسایل تکنیکی و 
ورود تکنولوژی های جدید در این روند بی تاثیر نیس��ت. همچنین نکته مورد توجه، بخش 
روایی فیلم ها و س��اختار آن ها اس��ت که ش��اید کمی تکرار در آثار )هم در روایت و هم در 

تصویرسازی( دیده می شد.
وی همچنین درباره ضعف بخش داس��تانی مس��تند اظهار کرد: به نظر می رسد در بخش 
داس��تانی باید سیاس��ت هایی جامع برای تولید آثار داس��تانی صنعتی یا مرتبط از س��وی 
س��فارش دهندگان و حامیان آثار شکل گیرد تا با توجه به اثرگذاری آثار داستانی، اینگونه 

کارها در این بخش تولید شوند. 

 رشیدی: شرکت های نفتی و پتروشیمی؛ کمیت زیاد اما کیفیت نه چندان خوب
بهزاد رش��یدی، رییس جهاد دانش��گاهی واحد هنر نیز در این نشست خاطرنشان کرد: با 
توجه به آثاری که در جشنواره دیده ام، استعدادها و ظرفیت های باالیی در سینمای کشور 
داریم که می توانند توان خودش��ان را در خدمت اهداف توس��عه صنعتی و فناوری  کشور 

قرار دهند.
وی ادامه داد: سطح کیفی بعضی فیلم  ها به دلیل اینکه تکلیف سفارش دهنده ها با مخاطب 
مشخص نیست خیلی خوب نبود؛ مخصوصا در میان شرکت های نفت و پتروشیمی که از 
گذش��ته فیلم های زیادی را تولید کرده اند و بودجه های زیادی را هم برای این امر در نظر 
می گیرند، با اینکه کمیت آثار ش��ان باال بود، اما کیفیت ها در حد قابل قبولی نبود. البته ما 
با توجه به واقعیت های امروز و ش��رایط کاری فیلم س��ازها آثار را مورد بررسی قرار دادیم و 

نگاهمان خیلی سختگیرانه نبود.
این مدیر فرهنگی با تاکید بر اینکه در بخش مستند فیلم هایی قابل قبول تر از نظر کیفیت 
و تنوع آثار ساخته شده است، اظهار کرد: نکته ای که در بیشتر فیلم ها شاهد آن بودیم این 
بود که خالقیت کمی در آثار جریان داش��ت. به شخصه فکر می کنم نبود خالقیت بیشتر 
به دلیل عدم وجود شناخت کافی صنعت از هنر و هنرمندان از واقعیت های صنعت اتفاق 

افتاده است که امیدواریم به لطف جشنواره این مشکل کاهش چشمگیری داشته باشد.



خبر جشنواره

6
ویــژه نامه سـومین جشنواره فیلم و 
عکـس فنـاوری و صنـعتی)فــردا(
w w w . j d f e s t . i r

کارگردان فیلم سینمایی »خداحافظی طوالنی« 
با ابراز تاس��ف از ح��ذف بخش��ی از جامعه از 
فیلم های ایرانی، گفت: متاس��فانه امروز بیشتر 
فیلم ه��ای س��ینمای م��ا در مناط��ق باالتر از 
چه��ارراه پارک وی می گ��ذرد و بخش عظیمی 
از جامع��ه را ح��ذف کرده ای��م. »خداحافظ��ی 
طوالن��ی« فرصت��ی ب��ود ک��ه فیلمی در 

کارخانه ساخته شود.
ای��ن کارگردان با اش��اره به اینکه 
هن��وز ه��م دوس��ت دارد فیل��م 
اف��زود: اگ��ر  صنعت��ی بس��ازد، 
پیشنهادی در این زمینه داشته 
مس��تند صنعتی  حتما  باشم، 
می س��ازم. چ��ون ای��ن کار را 
دوس��ت دارم و تجربه ان��دوزی 

بسیار خوبی است.
موتمن ک��ه در جش��نواره فیلم 
فجر دوره گذشته، با »خداحافظی 
طوالنی« حضور داش��ت و در آن 
زندگ��ی یک کارگ��ر را به تصویر 
کشیده بود، درباره ساخت چنین 

فیلمی گفت: دلیل عالقه مندی من به داس��تاِن 
این فیل��م به این دلیل بود که قصه در کارخانه 

می گذشت و به نوعی فضای صنعتی داشت.
این فیلمس��از س��پس با یادآوری خاطراتش از 
س��اخت مس��تندهای صنعتی، عنوان کرد: در 
دهه 60 فعال ترین فیلمساز صنعتی ایران بودم 
و شاید به همین دلیل بود که ابتدای ورودم به 
سینمای داستانی خیلی مرا جدی نمی گرفتند 

و به عنوان مستندساز می شناختند.
موتمن با بیان اینکه س��ابقه س��اخت فیلم های 
صنعتی را دارد تاکید کرد: در گذشته ما با عشق 
فیلم می س��اختیم و به روستاها و کارخانه های 
مختلف س��فر می کردیم و بین م��ردم بودیم تا 
برای آن ها فیلم بس��ازیم، اما ام��روزه پولدارها 
داستان هم قطاران خودشان را روایت می کنند.

موتمن در پایان اف��زود: در آن زمان حدود 40 
فیلم مس��تند س��اختم که اغلب آن ها کارهای 
سفارش��ی و صنعتی بودند. با این حال عشق و 
عالقه همیشگی ام سینمای داستانی بوده است 
و از داس��تان گفتن لذت می بردم و همیشه هم 

می خواستم فیلم هایی با ژانر مشخص بسازم.

مسـعود نجفـی از جمله اصحاب رسـانه تاثیرگـذار در حوزه 
سینماسـت که عالوه بـر 15 سـال فعالیت در این حـوزه، به 
عنوان گردآورنده کتاب های جشنواره های سینمایی، فیلمساز 
و... شـناخته شده است. او به واسطه این تجربیات و همچنین 
حضور در جشنواره های معتبر بین المللی، به عنوان دبیر جوان 
سومین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی انتخاب 
شد تا بتواند با تکیه بر تجربیاتش، بخشی از نواقصی را که در 
به برگزاری جشنواره های سینمایی دیده می شود را به حداقل 

برساند.

دبیر س��ومین جش��نواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی )فردا( درباره 
س��اختار برگزاری این جشنواره توضیح داد: در اولین اقدام در جلسات 
شورای راهبردی با آسیب شناسی دو دوره گذشته و تعداد آثار ارسالی 
در ه��ر بخش، روی فراخوان تمرکز و بعد آن را منتش��ر کردیم. ضمن 
اینک��ه در این دوره بخش فناوری به جش��نواره اضافه ش��د و تولیدات 

مرتبط با این حوزه نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
نجفی س��پس درباره بخش  های مختلف این جش��نواره توضیح داد: در 
دوره س��وم، بخش های مختلف مس��ابقه و جنبی پیش بینی ش��ده بود. 
بخش مس��ابقه به فیلم های داس��تانی، مس��تند، پویانمایی و همچنین 
آیتم های تبلیغاتی تقس��یم می ش��ود. در این بخش با اس��تقبال جالب 
توجه فیلمس��ازان جوان و شرکت های صنعتی و فناوری، بیش از 400 
اثر به دبیرخانه جش��نواره رسید که بخش��ی از آن ها فیلم های بسیار با 

کیفیتی بودند.
وی به بخش مس��ابقه عکس جشنواره »فردا« نیز اشاره و بیان کرد: در 
ای��ن دوره، عکس های صنعتی در دو بخش تک عکس و مجموعه مورد 
ارزیابی قرار گرفته اند و این اولین بار اس��ت که بخش��ی با نام و عنوان 
مجزا برای عکس صنعتی در نظر گرفته می ش��ود که خدا را شکر مورد 
توج��ه جدی عکاس��ان قرار گرفت و با ارس��ال بی��ش از دو هزار اثر، با 

اس��تقبال گس��ترده ای روبرو ش��د.
نجفی همچنین به بخش فیلم های دانش��جویی جش��نواره اشاره کرد و 
گفت: از آن جایی که متولی اصلی این جش��نواره جهاد دانشگاهی است 
به این نتیجه رسیدیم که بخش مستقلی برای آثار دانشجویان در حال 
تحصی��ل در نظر بگیری��م که آثار آنها عالوه بر ش��رکت در بخش های 
اصلی، بوسیله ی هیات داورانی مستقل نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
 نمایش درست توانمندی های صنعتی؛ نه گزارش کار چندصد 

فیلمی!
این فعال رس��انه ای و س��ینمایی با بیان اینکه جش��نواره فیلم و عکس 
فن��اوری و صنعت��ی می توان��د از جنبه های مختلفی مفید واقع ش��ود، 
اظهار کرد: در این جش��نواره به دنبال معرفی توانمندی های کشور در 
بخش های صنعتی و فناوری هس��تیم؛ موضوعاتی که گستردگی زیادی 
پیدا کرده اند و تولیدات در این زمینه نیز بس��یار باال اس��ت. مس��عود 
نجف��ی در پایان اب��راز امیدواری کرد که جش��نواره ای در حد و اندازه 

تالش��گران حوزه فناوری و صنعتی کش��ور برگزار کند.

»خداحافظی طوالنی« را دوست دارم چون 
فضایی صنعتی دارد

نواقص دوره های گذشته را به حداقل رساندیم

فرزاد مؤتمن:

مسعود نجفی:

سومین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی)فردا( در پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود و 
آغازگر برگزاری جشنواره های سینمایی در این مجتمع فرهنگی تازه تاسیس خواهد بود.

پردیس سینمایی چارسو واقع در تقاطع خیابان جمهوری و خیابان حافظ با 5 سالن سینمای حرفه ای مجهز 
به تکنولوژی سینمای دیجیتال و آخرین تکنولوژی صوت و تصویر مجموعا با 900 صندلی از اوایل سال جاری 
در چرخه اکران س��ینماها قرار گرفته و قرار اس��ت دو سالن آن طی روزهای 7 تا 9 مرداد میزبان این رویداد 
سینمایی در قلب پایتخت باشد. همچنین با همکاری مدیران این پردیس سینمایی، قرار است آثار برگزیده 

بخش عکس نیز در قالب نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار گیرد.

پردیس چارسو 
میزبان جشنواره 
فیلم و عکس 
فناوری و صنعتی

مهرداد اس��کویی تیزر سومین جش��نواره فیلم و 
عکس فناوری و صنعتی )فردا( را ساخت.

مه��رداد اس��کویی از مستندس��ازان بین الملل��ی 
س��ینمای ایران و از اعضای هی��ات داوران بخش 
فیلم جشنواره، تیزر تلویزیونی جشنواره را ساخته 

است.
این نسخه از تیزر سومین جشنواره فیلم و عکس 
فن��اوری و صنعتی برای پخ��ش تحویل تلویزیون 

شده است.
مهرداد اس��کویی درب��اره ویژگی ه��ای این تیزر 
ک��ه یادآور ارتباط صنعت، فناوری و سینماس��ت، 
گفت: در ای��ن تیزر قصد داش��تیم در کوتاه ترین 
زمان ممکن، ارتباط هنر س��ینما، پدیده صنعت و 
تاثیر و نیازمن��دی متقابل این دو روی یکدیگر را 

نمایش دهیم.
این مستندس��از بین  المللی و چهره فرهنگی سال 
جهان به انتخاب کشور هلند همچنین تاکید کرد: 
نمایش چگون��ه یاری دادن هنر س��ینما به دیده 
شدن و رشد صنعت کشور و متقابال کمک صنعت 
و فناوری به هنر س��ینما، ایده اصلی ساخت تیزر 
بود که امیدوارم توانس��ته باشیم این مفاهیم را به 

درستی منتقل کنیم.
عوام��ل تولید تی��زر س��ومین جش��نواره فیلم و 
عک��س فناوری و صنعتی عبارتن��د از: تهیه کننده 
و کارگردان: مهرداد اس��کویی، تصویربردار: محمد 
ح��دادی، گروه کارگردانی: عطا مهراد و س��یاوش 

جمالی، مشاور: حمید نجفی راد.

ساخت تیزر 
جشنواره

 توسط »مهرداد 
اسکویی«



کتاب »س��ینمای مس��تند صنعتی ایران« نوش��ته 
محمدس��عید محصصی، با همکاری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به چاپ دوم رسید و همزمان با روز 

صنعت و معدن توزیع شد.
این کتاب از دو بخش » شناخت فیلم مستند صنعتی« 
و »بررسی تاریخی/ تحلیلی سینمای مستند صنعتی 
ایران« تش��کیل شده اس��ت. فصل اول این کتاب به 
تعریف فیلم مس��تند صنعتی می پردازد و فصل دوم 
مروری بر نحوه پیدایش مس��تند صنعتی در ایران و 

صنعت نفت دارد.
کتاب »س��ینمای مس��تند صنعتی ایران« در غرفه 
سومین جش��نواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی 
در مراس��م »بزرگداشت صنعت و معدن« در اختیار 
صنعتگران قرار گرفت و در ایام برگزاری جشنواره نیز 

توزیع می شود.
در بخش��ی از مقدمه کتاب »س��ینمای مس��تند 
صنعتی ای��ران« به قلم محمد تهام��ی نژاد آمده 
اس��ت: فیلم صنعتی س��رانجام آموخت که باید بر 
موضوع مورد توافق با صاحب کار متمرکز باشد و 
گرایش خ��ود را تعیین کند. چنین فیلمی )کوتاه 
یا بلند( محمل��ی برای کندو کاوه��ای اجتماعی 
و زیبایی ش��ناختی بوده اس��ت. فیلم های کوتاه 
صنعتی در دوران آوان��گارد با تمرکز بر تکنیک و 
ش��کل عالی ساخته می شدند و در شیوه شناسی 
بیل نیکولز، در رده ی مستندهای شاعرانه قرار می 
گیرن��د. این نوع فیلم در ده��ه های 1920 و 30 
میالدی شکوه انسان دوران مدرن را بازتاب می داد 
و فیلم کوتاه هنری ب��ود؛ اما جدا از این تمایالت 
زیبای��ی شناس��انه، آن چ��ه اهمی��ت دارد همان 
ذهنیت مدرن و نقد عصر مدرن اس��ت و سینمای 
مس��تند صنعتی می تواند در حد خود، در تحقق 
بخش��یدن به آن بسیار کارساز باشد. به دلیل این 
نوشتن درباره ی این سینما و کارکردهایش دارای 

اهمیت واالیی است.

کتاب »سینمای مستند 
صنعتی ایران« به چاپ 

دوم رسید
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شهرام مکری با تاکید بر اینکه کارگردانی و ساخت فیلم های تبلیغاتی در 
تمام دنیا رایج اس��ت، اظهار کرد: بس��یاری از کارگردانان مطرح، هرکدام 
سابقه ای در ساخت این گونه فیلم ها داشته اند. چون فیلم های تبلیغاتی هم 
درآمدزا هستند و هم اجازه تجربه های منحصر به فردی را به سازندگانشان 
می دهند. از طرف دیگر باید در آنها قدر فریم ها و ثانیه ها را دانست و این 

چالش سرگرم کننده ای برای کارگردانان است.
کارگردان فیلم س��ینمایی »ماهی و گربه« با اشاره به اینکه جشنواره های 
موضوع��ی در تمام دنیا برگزار می ش��وند، گفت: برگزاری جش��نواره های 
موضوعی با هدف جلب توجه بخشی از مخاطبان جامعه برگزار می شود، به 
همین دلیل مهم نیست که تعداد زیادی از مردم از جشنواره ای با موضوع 
فیلم های صنعتی اس��تقبال کنند. مهم آن است که جامعه مخاطب مورد 
نظر برگزار کنندگان آن جش��نواره، در ارتب��اط با آن قرار گیرند و فیلم ها 

را ببینند.
وی ب��ا بیان اینکه اگر بخواهیم با فیلم و مس��تند صنعتی کاالی ایرانی را 
معرفی کنیم باید چند نکته را در نظر بگیریم، بیان کرد: مهمترین موضوع 
آن است که بتوانیم در مخاطب احساس اطمینان به وجود بیاوریم؛ در ابتدا 
اطمینان به رسانه و پس از آن اعتماد نسبت به حرفی که آن رسانه می زند. 
باید با مخاطب صادق بود و در کنار همه نقاط قوت، از ضعف ها وکاستی ها 
هم صحبت کرد، مخاطب را باهوش در نظر گرفت و به او احترام گذاشت.

مکری افزود: وقتی مجموعه این اتفاقات را مدنظر قرار دهیم و رس��یدگی 
کنیم، می توانیم کاالیی را معرفی کنیم و در مقابل، مخاطب هم اطمینان 

حاصل کند که این معرفی جدی است.
 تبلیغ غیرمستقیم در ایران درست استفاده نمی شود

داور جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی با بیان اینکه در ایران خیلی 
از تبلیغات غیر مستقیم بهره نمی گیریم، یادآور شد: جامعه ما تا به امروز 
بیش��تر درگیر هیجانات برون فکنانه و عکس العمل های آنی بوده اس��ت. 

شعارهای مستقیم تاثیر بیشتر برآن داشته است تا آموزش غیرمستقیم.
وی افزود: بخشی از این تاثیرات به فرهنگ ما بر می گردد و صاحبان تفکر 
در ایران برای آموزش اندیش��ه های خودش��ان صبر و تحمل کمی دارند و 
می خواهند در کوتاه ترین زمان ممکن به نتایج ملموس برسند. این اهداف 
با آموزش غیرمستقیم و از دور فاصله دارد اما بهتر است روزی به این مسیر 

برویم چون تاثیر بلند مدتی بر مخاطبانش دارد. 

مکری با بیان اینکه با اس��تفاده از تیم های مدیریتی آموزش��ی می توان نگاه 
تبلیغات غیرمستقیم را در کارخانه ها و شرکت های مختلف جا انداخت، گفت: 
آن ها باید درک کنند که زمان و اس��تمرار در هدف باعث عمق بیشتری در 
آموزش خواهد شد. هسته اصلی در این مورد مدیران تصمیم گیرنده هستند 
و بعد ار آن ها مشاوره تیم های تبلیغاتی قوی که بتوانند تاثیر موارد مشابه در 

مورد محصوالت گوناگون را به این مدیران یادآوری کنند.
 تجربه ساخت فیلم تبلیغاتی؛ کیارستمی، مجیدی، میرکریمی، 

تبریزی، پوالنسکی، آرنوفسکی، اسپیلبرگ، فینچر و ... 
وی با اشاره به اینکه کارگردانی و ساخت فیلم های تبلیغاتی در تمام دنیا 
رایج اس��ت، عنوان کرد: بسیاری از کارگردانان مطرح هرکدام سابقه ای در 
س��اخت این گونه فیلم ها داشته اند. در ایران از آقای کیارستمی تا مجیدی 
و از میرکریمی تا کمال تبریزی و در دنیا از پوالنس��کی تا آرنوفسکی و از 

اسپیلبرگ تا فینچر همه و همه تجربه هایی در این موارد دارند.
مک��ری ادام��ه داد: فیلم های تبلیغات��ی هم درآمدزا هس��تند و هم اجازه 
تجربه های منحصر به فردی را به سازندگان ش��ان می دهند. از طرف دیگر 
باید در آن ها قدر فریم ها و ثانیه ها را دانست و این چالش سرگرم کننده ای 
برای کارگردانان اس��ت. گاهی هم می ت��وان در دل این کارها به تمرینات 

خوبی برای فیلم سازی دست زد.
کارگردان فیلم » اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر« ایران را در 
زمینه س��اخت فیلم های صنعتی تازه کار دانست و گفت: چند سالی است 
که کارهای جدی تری در این زمینه انجام ش��ده و ما هم به پیشرفت های 
خوبی رسیده ایم، اما هنوز با رقبای اصلی در جهان فاصله زیادی داریم که 
البته یکی از دالیل این است که قدرت ریسک پذیری نزد مدیران تصمیم 
گیرنده در این عرصه پایین است و همین باعث می شود که حضور خالقیت 

در کارها پایین آید.
این داور جش��نواره فیلم فناوری و صنعتی در پایان تاکید کرد: س��ینمای 
ایران تا به امروز بیش��تر س��رگرم داستان گویی به شکل متعارف و معمول 
آن بوده و به دلیل فاصله ای که بین س��ینمای گیش��ه ما و سینمای عامه 
پس��ند در دنیا وجود دارد، تکنسین های ما همیشه غیرممکن می دیده اند 
که این فاصله را پرکنند. اما امروز به کمک کامپیوتر و در دسترس تر بودن 
امکانات، اوضاع کمی فرق کرده است و می توان افق های روشنی را در این 

حوزه سینمایی کشور شاهد بود.

معرفی کتاب از تبلیغات غیر مستقیم بهره نمی گیریم
شهرام مکری:

اکران دانش��گاهی آثار منتخب س��ومین جش��نواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی )فردا( از 10 مهرماه در 
دانشگاه های سراسر کشور آغاز می شود و تا 25 آذر ادامه پیدا می کند.

 اله��ام زایجانی معاون فرهنگی جهاد دانش��گاهی واح��د هنر با اعالم این مطلب گفت: ب��ا توجه به رویکرد 
دانشگاهی جشنواره و با همکاری معاونت های فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه های سراسر کشور، فیلم های 
منتخب جش��نواره جهت اس��تفاده دانشجویان اکران می شود. وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی این 
جشنواره، ارتقای روحیه خودباوری در بین دانشجویان و جوانان است، گفت: امیدواریم با نمایش این فیلم ها 

در مراکز دانشگاهی سراسر کشور، این هدف محقق شود.

اکران 
دانشگاهی 

جشنواره فیلم و 
عکس فناوری و 

صنعتی



سینما بهترین ابزار 
برای معرفی 

کاالی باکیفیت 
ایرانی است

دبیر شورای فرهنگ و صنعت کشور :

علی محمـد گـودرزی که عـالوه بر دبیری شـورای 
فرهنگ و صنعت کشـور ، مشـاورت وزیـر صنعت، 
معدن و تجارت را نیز برعهده دارد، معتقد است که 
هنر بهترین ابزار براي معرفي کاالی باکیفیت ایراني 
در سطح جهان اسـت و سینما بهترین روشی است 

که می توان از آن بهره برد.

دبی��ر ش��ورای فرهنگ و صنعت کش��ور ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
پیش��رفت های ایران در ح��وزه صنعت و فن��اوری به صورت 
روزانه  اس��ت، گفت: در این شرایط، بهترین ابزار برای توسعه 
فرهنگ صنعتی اس��تفاده درس��ت از رس��انه است که در این 
میان، س��ینمای صنعتی می تواند بس��یار تاثیرگذار باشد و با 
اس��تفاده از ابزار هنری در این حوزه می توان دست به ابتکار 

و خالقیت صنعتی زد.
وی ادام��ه داد: ظرفیت های خوبی در کش��ور و در بخش های 
مختلف صنعتی مخصوص��ا در صنعت، معدن و تجارت داریم 
که می توانند در آینده ای نزدیک به نتیجه های روشنی دست 
پی��دا کنند. ح��ال اگرچه فیلم های صنعتی هن��وز ابتدای راه 
تولید خود در ایران هس��تند، ام��ا می توانند از این ظرفیت ها 

اس��تفاده خوبی کنند.
مش��اور وزی��ر صنعت، معدن و تجارت س��پس تاکید کرد: در 
مدیری��ت نوین، مستندس��ازی بعد از مدیریت دانش بس��یار 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت و نگهداری میراث صنعتی برای 

هر کش��وری، اعتبار تاریخی آن کش��ور محس��وب می ش��ود.
 معرفی کاالی ایرانی با اسـتفاده از هنر و به خصوص 

فیلـم
گ��ودرزی یکی از وجوه اس��تفاده از هنر در ح��وزه صنعت را 

معرفی کاالی ایرانی دانس��ت و گف��ت: هنر بهترین ابزار براي 
معرفي کاالی باکیفیت ایراني در س��طح جهان است و سینما 
بهترین روش��ی اس��ت که می توان از آن به��ره برد. همچنین 
راهبرد توس��عه برند صنعت��ي و رقابت پذیر نیاز به زبانی برای 
ارایه دارد و به شخصه هیچ زباني را مستحکم تر و با نفوذتر از 

زبان هنر برای این امر نمی شناسم.
مدی��ر مرکز رواب��ط عمومی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
س��پس یادآور ش��د: نمی توان فعالیت های گس��ترده صنعتی 
کش��ور را صرفا با رس��انه های مکتوب ثبت و منتشر کرد، چرا 
که حجم و کیفیت این فعالیت ها، ابزاری فراتر از خبررس��انی 

صرف را می طلبد.
گودرزی افزود: معتقدم باید دس��ت هنرمندان و صنعتگرانی 
را ک��ه با فک��ر، خالقیت و تالش خود، به رش��د و توس��عه 
صنع��ت و مع��دن و تولی��د ملی کش��ور کم��ک می کنند را 
بوس��ید و آنان حمایت کرد، چرا که بی تردید راز ماندگاری 
صنعت و ت��الش مدیران، کارگزاران و کارگران عرصه تولید 
کش��ور برای آیندگان، در گرو س��اخت آث��ار هنری جذاب 
و خالقانه و مستندس��ازی فعالیت ه��ا و فرایندهای صنعتی 

کشور است.
مش��اور وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در پایان س��خنانش 
با اش��اره به برگ��زاری جش��نواره فیلم و عک��س فناوری و 
صنعتی خاطرنش��ان ک��رد: ورود نهاد جهاد دانش��گاهی به 
موضوع مستندس��ازی و نمایش توانمندهای صنعت کش��ور، 
فرهنگ س��ازی در این زمینه و تش��کیل دبیرخانه ای دائمی 
ب��رای این مهم را باید به ف��ال نیک گرفت و وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت به عنوان متولی بخ��ش اعظمی از صنعت 

کش��ور، از این فعالیت جهادی حمایت می کند.

فرهاد ورهرام مستندس��از با س��ابقه ای که دوره گذش��ته جش��نواره 
فیلم  ه��ای علمی از اعضای هیات داوران بود و خود نیز در س��ال های 
دور جزو پیش��گامان ساخت فیلم صنعتی بوده اس��ت، تاکید کرد: از 
مزیت های برگزاری جشنواره فیلم های فناوری و صنعتی این است که 
این  گونه ی مستند در شلوغی جشنواره سینما حقیقت، هدر نمی شود 

و با استقالل بیشتری مجال به تصویر کشیده شدن پیدا می کند.
این مدرس س��ینما بحث درباره فیلم ه��ای صنعتی را با خلط مبحث 
آن ب��ا تیزرهای تبلیغاتی و ع��دم تعریف صحیح از ای��ن فیلم ها آغاز 
ک��رد و گفت: اینک��ه فیلم صنعتی با تیزره��ای تبلیغاتی کارخانه ها و 
صنایع بزرگ اش��تباه گرفته می شود، از پایه و اساس اشتباه است. در 
تیزر هدف معرفی صرف اس��ت اما فیلم های صنعتی بر پایه علمی بنا 
می ش��وند و تمرکز روی هیچ کارخان��ه خاص و مکان خاصی ندارند و 

تالششان اعتالی کلی یک صنعت عمده است.
وی ادامه داد: این جشنواره محفلی است که عالقه مندان به فیلم های 
فن��اوری و صنعتی ب��ا زمان کافی برای تولید فیلم، تماش��ای فیلم ها، 
بحث و گفت وگو در رابطه با فیلم ها، استفاده از نشست های مستقل و 
تخصصی و غیره را دارند. ضمن آنکه برگ برنده این جش��نواره عالوه 
بر مستقل بودنش، برگزاری بی حاشیه آن در فضای هنری سالم است.

ورهرام درباره بازه مخاطبین این دس��ته از فیلم ها عنوان کرد: اگر هر 
فیلمی خوب باش��د، می تواند مخاطب عام را به خود جلب کند، اما در 
حالت کلی فیلم های صنعتی مخاطب خاص دارد و خواه و ناخواه دایره 

مخاطبان آن محدود اما تخصصی تر می شود.
این مدرس دانش��گاه و مستندساز که شاگردان زیادی را تربیت کرده 
است، در پایان اظهار کرد: جشنواره فیلم های علمی صنعتی نیز مانند 
جشنواره ای ما، مشکل اجرایی ندارد و با نهایت زحمت و حداقل هزینه 
برگزار می ش��ود، اما از کمبود فیلم خوب رنج می برد. مش��کل کمبود 
و نبود فیلم، معضل کلی جریان تولید کش��ور اس��ت و جشنواره های 

سالمی مثل فیلم های صنعتی را به چالش می کشاند.

کمبود فیلم، 
جشنواره های سالمی مثل 

فیلم  صنعتی را به چالش 
می کشاند

فرهاد ورهرام: 

8
ویــژه نامه سـومین جشنواره فیلم و 
عکـس فنـاوری و صنـعتی)فــردا(
w w w . j d f e s t . i r

پوس��تر سومین جش��نواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی)فردا( رونمایی ش��د. طراحی این پوستر که در آن 
نمادهایی از س��ینما، عکس، صنعت و فناوری دیده می ش��ود را علی شکوری، مدیر هنری جشنواره برعهده داشته 
است. شکوری درباره این پوستر بیان کرد: طراحی پوستر جشنواره های سینمایی که نخواهد از المان های تکراری 
مانند نگاتیو، دوربین فیلمبرداری و... استفاده کند، یک مساله چالش برانگیز بین طراح و سفارش دهنده است.  وی 
خاطرنش��ان کرد: با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق، صاحب نظر بودن دبیر جش��نواره که خود س��ال ها در حوزه 

جشنواره ها فعالیت کرده بود، به کمک آمد و نهایتا این طرح با نظر ایشان به مرحله نهایی و اجرا رسید.
ش��کوری تاکنون عالوه بر فعالیت های متعدد در حوزه گرافیک، در کتاب جش��نواره های مختلفی مانند فیلم فجر، 

سینمای جوان، و... به عنوان گرافیست فعالیت داشته است. او همچنین مدیر هنری انتشارات نظام الملک است.

رونمایی از پوستر 
جشنواره فیلم و 
عکس فناوری و 
صنعتی



جشنواره فناوری و 
صنعتی 

داشته هایمان
 را به نمایش 

می گذارد

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهور:

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهور خبر 
داد که با امضای تفاهم نامه ای میان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیما، 
می توان امیدوار بود که فیلم ها و محصوالت ارائه 
شده در »سومین جشنواره فیلم  و عکس فناوری 
و صنعتی«، امکان پخش از شـبکه های مختلف 

تلویزیونی را پیدا کنند.

 امـکان نمایـش فیلم های جشـنواره فنـاوری و 
صنعتی از تلویزیون

پرویز کرمی که یکی از اعضای ش��ورای سیاس��ت گذاری 
و هیأت داوران جش��نواره اس��ت، از امضای تفاهم نامه ای 
میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان 
صدا و س��یما خب��ر داد و گفت: ای��ن تفاهمنامه در حوزه 
فرهنگ س��ازی، ترویج علم و فناوری و حمایت از تولیدات 

ساخت داخل امضا شده است.
وی ادام��ه داد: معتق��دم ک��ه یکی از ثم��رات تفاهم نامه، 
تخصی��ص در تبلیغ و معرفی ش��رکت های دانش بنیان و 
کاالهای س��اخت داخل است. همچنین می توانیم امیدوار 
باشیم که با این تفاهم، فیلم ها و محصوالت ارائه شده در 
جش��نواره فیلم فناوری و صنعتی امکان نمایش از طریق 

شبکه های مختلف تلویزیونی را پیدا کنند.
 در تولید و نشـر علم جایـگاه خوبی داریم اما در 

ترویج آن خیر!
پرویز کرمی ب��ا تاکید بر اهمیت ترویج و عمومی س��ازی 
علم و فناوری گفت: ای��ران در بخش تولید علم به اذعان 
پایگاه های استاندارد بین المللی از رتبه ممتاز در منطقه و 
خوب و عالی در جهان برخوردار اس��ت. همچنین در نشر 
علم نیز فعالیت های خوبی انجام ش��ده است اما متاسفانه 
ترویج و عمومی س��ازی علم در کشور از جایگاه مناسب و 
شایسته ای برخوردار نیست و سازمان ها و نهادهای دخیل 

در این موضوع باید بیش از پیش فعالیت داشته باشند.
وی یک��ی از ای��ن اقدام��ات موثر در ح��وزه ترویج علم را 
برگزاری جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی دانست 
و خاطرنش��ان ک��رد: جش��نواره فیلم و عک��س صنعتی، 
فناورانه و نوآوری که توسط جهاد دانشگاهی و با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی و وزارت صنعت، معدن تجارت برگزار 
می شود می تواند گامی مثبت در جهت این اهداف باشد.

 حمایت از ارتقای فناوری و نوآوری کشور یکی از 
دغدغه های مقام معظم رهبری 

ای��ن مدی��ر فرهنگی در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه یکی از 
دغدغه ه��ای رهبر معظم انقالب در س��ال های گذش��ته 
پرچم داری ایران در نهضت تولید علم و حمایت از ارتقای 
فناوری و نوآوری کشور بوده است، تاکید کرد: تقریبا هیچ 
سخنرانی در سال های گذشته نبوده است که توسط مقام 
معظم رهبری انجام بشود و در آن بخش مهمی از سخنان 
ایشان به موضوع خودباوری، نظارت، هدایت و حمایت در 
موضوعات مرتبط با علم، فناوری و پیشرفت های علمی و 

نوآورانه اختصاص پیدا نکند.

مش��اور معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به 
توانایی تاثیر بر این حوزه از طریق جشنواره فیلم و عکس 
»فردا« عنوان کرد: این جش��نواره ضمن اینکه داشته های 
م��ا را به نمایش می گ��ذارد، باید به ارتق��ای کیفی کارها 
کمک کند و دلیلی باشد برای هنرمندان و فیلم سازان که 

به این عرصه ورود پیدا کنند.
وی ادام��ه داد: م��ا در کش��ور جش��نواره های فرهنگ��ی، 
اجتماعی، ورزش��ی و حتی سیاس��ی داریم ک��ه تولیدات 
سمعی و بصری مناس��بی در این زمینه داشته ایم، اما در 
حوزه  علم و فناوری کمبود احس��اس می شود و امیدواریم 
جش��نواره فیلم های فن��اوری صنعتی )ف��ردا( بتواند این 
خالء را جبران کند، چرا که پوش��ش مناس��ب این حوزه 
خودباوری، خوداتکایی و امی��د به آینده را در پی خواهد 

داشت.

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از 
ارکان جشنواره »فردا« است

کرم��ی درب��اره حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری از جش��نواره، اظهار کرد: این معاونت به عنوان 
پیش��نهاد دهنده، حمایتگر و هدایتگر جش��نواره فیلم و 
عکس فناوری و صنعتی »فردا« اس��ت. ب��ه نظر ما، یکی 
از ارکان اصلی جش��نواره، این معاونت اس��ت که عالوه بر 
کمک های مادی، کمک محتوایی و کارشناسایی هم انجام 

خواهد داد.
ای��ن عضو ش��ورای سیاس��ت گذاری جش��نواره فیلم های 
فن��اوری و صنعتی در عین حال با یادآوری اینکه کارهای 
فرهنگی دیربازده هس��تند، اظهار کرد: شروع یک حرکت 
جریان ساز در حوزه فرهنگی با مشکالتی همراه است، اما 
پایداری، ممارست و پیگیری اهداف می تواند بسیار پر ثمر 

و سودمند باشد.

مدیر مرکز گسـترش سـینمای مستند 
و تجربـی کـه حامـی برگـزاری 
و  آموزشـی  کارگاه هـای 
تخصصـی جشـنواره فیلم و 
عکس فناوری و صنعتی است 
تاکید کـرد که جشـنواره ها 
عـالوه بر مسـابقات و عرضه 
آثار کـه وجه تبلیغـی دارند، 
از  حمایت هایـی  می تواننـد 
تولیدات آثار و مباحث 
داشـته  آموزشـی 

باشند.

سیدمحمدمهدی 
طباطبایی ن��ژاد 
لی��د  ز تو ا
ی  فیلم ه��ا
مس��تند 

در حوزه فناوری و صنعتی اس��تقبال و بیان کرد: فیلم های مس��تند 
زیادی در کش��ور تولید می ش��وند، ول��ی جایی ب��رای عرضه آن ها 
وجود ندارد. فکر می کنم جش��نواره ای که به ش��کل مشخص به این 
فیلم ها بپردازد، می تواند مکان مناس��بی برای تبلیغ و ترویج چنین 

پروژه هایی باشد.
وی ادام��ه داد: 70 درص��د از فضای عرضه محص��والت فرهنگی در 
تلویزیون اس��ت و تمامی موارد دیگر مانند برگزاری جش��نواره ها و 

شبکه نمایش خانگی 30 درصد از این قضیه را شامل می شوند.
معاون رییس س��ازمان سینمایی سپس به فیلم های مستند صنعتی 
اش��اره و عنوان کرد: با اضافه کردن بار آموزش��ی به مستندهایی که 
در حوزه صنعتی س��اخته می ش��وند، می توان مخاطب��ان زیربط هر 
موضوع را پیدا کرد. برای مثال اگر در زمینه ساخت و ساز و رعایت 
آئین نامه های آن مس��تنداتی ساخته شود، افرادی که در این شاخه 
فعالیت می کنند به دنبال دیدن آن ها هستند و از راهکارها و قوانینی 

که ارائه می شود، استقبال می کنند.
طباطبایی نژاد افزود: برای دیده شدن مستندات و فیلم های موضوعی 
دو راه حل کلی وجود دارد؛ اول اینکه برای تولید مستندات صنعتی 
ک��ه برای عم��وم جذایت دارند و بیش��تر جنبه باال ب��ردن اطالعات 

عمومی دارن��د، برنامه ریزی کنیم. دومین راه، توجه بخش تخصصی 
این فیلم هاس��ت، به ش��کلی که ابتدا مخاطب شناسی کنیم و سپس 
فیلم مس��تندی که راه کارهای بهبود کیفیت در صنعت مشخصی را 

آموزش می دهد بسازیم و به دست شان برسانیم.
مدیر مرکز گس��ترش سینمای مستند و تجربی همچنین با اشاره به 
برگزاری جشنواره فیلم صنعتی بیان کرد: جشنواره ها در حالت کلی 
دو کارکرد اصلی تبلیغی و ترویجی دارند و در کنار مسابقه و عرضه 
آثار، بای��د از تولیدات دیگر در این زمینه نیز حمایت کنند. معتقدم 
که جش��نواره ها با سیاس��ت گذاری صحیح، باید باعث و بانی بهبود 

کیفیت در فیلم های صنعتی باشند.
وی س��پس تصریح کرد: این مهم در جشنواره ها اتفاق نمی افتد مگر 
وج��ود دبیرخانه دائمی که فض��ا را رصد کند و از پروژه های مختلف 

حمایت مادی و معنوی در حد توان داشته باشد.
سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد در پایان سخنانش با آرزوی موفقیت 
برای جش��نواره فیلم های صنعتی برای رسیدن به اهداف ذکر شده، 
گفت: جش��نواره فیلم و عکس صنعتی، جشنواره ای نوپا است و اگر 
مس��یر درست را انتخاب کرده باش��د، می تواند به اهداف خوبی هم 

دست پیدا کند.

حمایت از تولید و آموزش یکی از وظایف جشنواره های  سینمایی است
مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی:
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با امضای 
تفاهم نامه ای 
میان معاونت 

علمی و 
فناوری 
ریاست 

جمهوری 
و سازمان 

صدا و سیما 
می توانیم 

امیدوار باشیم 
که فیلم ها و 

محصوالت 
ارائه شده 

در جشنواره 
فیلم فناوری 

و صنعتی 
امکان نمایش 

از طریق 
شبکه های 

مختلف 
تلویزیونی را 

پیدا کنند

 در ارتباط بین هنرمندان و حوزه  علم و فناوری 
کمبود احساس می شود و امیدواریم جشنواره 

فیلم های فناوری صنعتی )فردا( بتواند این خالء 
را جبران کند
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جلسه با رییس سازمان سینمایی

تور عکاسی جشنواره در پارک فناوری پردیس

غرفه جشنواره در همایش روز صنعت و معدن در سالن اجالس سران

تور عکاسی جشنواره در پارک فناوری پردیستور عکاسی جشنواره در پارک فناوری پردیس



جلسه با معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی

جلسه هیأت داوران بخش فیلم

تور عکاسی جشنواره در پارک فناوری پردیستور عکاسی جشنواره در پارک فناوری پردیس



آب خیلی گل آلود
 است

نشستی درباره رابطه عکس، صنعت، فناوری و تکنولوژی

  عـادل: خیلی هـا تعریف درسـتی از عکـس صنعتی 
ندارند

ش��هاب الدین عادل با تاکید بر اینکه در برگزاری جشنواره ای با 
موضوعات خاص، ش��یوه برخورد شورای سیاست گذاری بسیار 
مهم اس��ت، گفت: وقتی در این جشنواره قرار است عکس های 
صنعتی را مورد بررس��ی قرار دهیم، باید بدانیم که این حوزه، 

وجه های مختلفی دارد. 
وی ادامه داد: در عکس هایی که برای جش��نواره ارس��ال شده، 
از آن جایی که هنوز این جریان نوپاس��ت، برای بیش��تر کسانی 
که تصاویری را ارس��ال کرده بود، به دلی��ل اینکه در فراخوان 
اطالع��ات دقیقی درباره موارد مهم در عکاس��ی عنوان نش��ده 
بود، مجموعه کارها ناهمگون بودند و آش��فتگی زیادی داشتند 
که این اتفاق ناش��ی از صحیح نبودن اس��تنباط ذهنی آن ها از 

عکس های صنعتی است.
این مدرس عکاسی با اش��اره به اینکه خیلی ها تعریف درستی 
از کار صنعتی ن��دارد، اظهار کرد: برخی صنعت را در حد ابزار 

پیش پا افتاده می دانند.
وی خاطر نش��ان کرد: برگزاری هر جشنواره ای با هدف معین 
و مس��تمر که ب��رای ایجاد تحول ش��کل گرفته باش��د، حتما 
می تواند تاثیرگذار باش��د و وجه آموزش��ی هم خواهد داش��ت. 
به هر حال جش��نواره گروهی از عکاس��ان را مجاب می کند که 
عک��س صنعتی بگیرند و طبیعتا وقتی این برنامه تکرار ش��ود، 
افراد در پی ارتقای کار خودشان می روند و درک صحیحی هم 
از تکنولوژی و ریش��ه ای از موضوعات صنعت��ی و فناوری پیدا 

می کنند. 

 عکس صنعتی باید با کیفیت باشد
این داور جشنواره با اش��اره به اینکه نگاه ها در مجموعه و تک 
عکس متفاوت اس��ت، بیان کرد: برای مجموعه عکس ها س��ه 
دسته را می توان تعریف کرد. در ابتدا ایجاد و بنیاد یک صنعت 
از آغاز تا انتها را نشان داد، دوم فرآیند تولید یک صنعت را به 
تصویر بکش��یم و سوم با روایتی مش��خص به بررسی و معرفی 

یک کاال بپردازیم. 
وی همچنی��ن بیان کرد: در تک عکس ها ش��اخصه های عکس 
صنعتی که منجر به معرفی کردن آن منجر می ش��ود، بس��یار 

مهم است.
عادل ب��ا بیان اینک��ه در عکس های صنعتی ب��ه مفهوم توجه 
ویژه ای دارد، گفت: عکس��ی که گرفته می ش��ود باید با موضوع 
مورد نش��ر ارتباط تنگاتنگی داش��ته باش��د و همچنین فرم و 
تکنیکی که در تصویر به کار رفته است، در کنار رنگ آمیزی ها، 
عناصر گرافیک، ق��اب و چارچوب می تواند یک عکس صنعتی 

خوب را به وجود بیاورد. 
این مدرس دانشگاه همچنین بر کیفیت عکس صنعتی تاکید و 
عنوان کرد: از آن جایی که عکس های صنعتی روی بیلبوردها و 
مانیتورها قرار می گیرد، باید کیفیت باالیی داش��ته باشد، چون 
یک عکس خ��وب، می تواند یک صنعت را خوب معرفی کند و 

بلعکس.

 زنده روح: بیلبوردها و تبلیغات  مان عکس خوب ندارند
مس��عود زنده روح کرمانی از مدرسان دانشگاه و عکاس شاخص 
نیز با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور بر روی فیلم سازی 
و عکاسی صنعتی و تبلیغاتی تاثیر زیادی می گذارد، بیان کرد: 
وقتی که وضعیت اقتصادی یک کش��ور خوب باشد طبیعتا در 
زمینه تبلیغ��ات هم هزینه می کند و کارهایی را انجام می دهد 
اما سال هاس��ت ک��ه در ایران کار ش��اخصی در زمینه تبلیغات 
ندیده ای��م. در این ش��رایط اقتصادی اولین چی��زی که حذف 

می شود، کارهای فرهنگی و تبلیغاتی است.
ای��ن پژوهش��گر ی��ادآور ش��د: عکاس��ی تبلیغات��ی و صنعتی 
سال هاس��ت که از ش��کل نگاه مس��تقیم فراتر رفت��ه و ایده و 
اندیش��ه عکاس مهم اس��ت؛ ایده ای که ُشکی را به بیننده وارد 
کند. مخاطبان ما با استفاده از رسانه های مختلف، سواد بصری 
باالتری پیدا کرده اند و از همین رو کار عکاس��ی و فیلمبرداری 
صنعتی پیچیده ش��ده و الزم است که عکاس صنعتی هم جور 

دیگری به قضایا نگاه کند.  

گسـترش روزافزون اسـتفاده از تکنولوژی 
در زندگـی مردم و همچنین تجهیز وسـایل 
ارتبـاط جمعی به با کیفیت ترین دوربین های 
دیجیتـال باعث شـده اسـت کـه صاحبان 
صاحبـان  اقتصـادی،  بنگاه هـای  صنایـع، 
فنـاوری، سـازمان ها و... کمتـر بـه دنبـال 
اسـتفاده از عکاسان دانش آموخته و شاخص 
باشند؛ اتفاقی که مختص این حوزه ها نیست 
و سـینما و صنعت فیلمسـازی را نیز درگیر 

خود کرده است.
در این راسـتا، اعضای هیـات داوران بخش 
عکس جشنواره فناوری و صنعتی که هر سه 
جزو اسـاتید دانشگاه هسـتند و سال ها در 
حوزه عکاسـی فعالیت کرده انـد، در این باره 

سخن گفتند:
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وی ادامه داد: عکاس صنعتی و تبلیغاتی برای این کار باید اندیش��ه 
داش��ته باشد؛ اندیشه ای که برای آن هزینه کرده باشد. البته در این 
میان باید دید که کارفرما چقدر برای رس��یدن به این اندیشه هزینه 

می کند.
این استاد عکاس شاخص سپس تاکید کرد: امیدواریم به قدری تولید 
محصول در کش��ور داشته باش��یم و این محصول ها در انبارهایمان 
بمانند که مجبور باش��یم برای فروش آن ها دست به تبلیغات بزنیم. 
تبلیغاتی خوب و مناس��ب که واقعا با فکر و اندیشه و با هدف جذب 

مخاطب باهوش ساخته شده  باشند. 

 به اندیشه احترام نمی گذاریم
زن��ده روح با اب��راز نارضایتی از اینکه به ش��غل های تخصصی احترام 
گذاش��ته نمی ش��ود، گفت: همه نهادها، روابط عمومی دارند و آن ها 
ه��م حتما عکاس دارند. حاال این عکاس صرفا یک گزارش��گر روابط 

عمومی است یا عکاس صنعتی و تبلیغاتی؟ 
وی ادامه داد: نکته دیگری که اهمیت دارد، این است که این روزها 
با وجود دوربین های دیجیتالی که بس��یار هم فراگیر ش��ده اس��ت، 
کار عکاس��ی برای همه راحت ش��ده و با اینکه اتفاق خوبی است که 
هرکسی با دوربینش می تواند عکس های با کیفیت بگیرد، اما اندیشه 

پشت این دوربین چیست؟ اصال اندیشه ای وجود دارد؟ 
داور بخش عکس س��ومین جشنواره فناوری و صنعتی سپس تاکید 
کرد: ما به اندیش��ه احترام نمی گذاریم و همین شرایطی می شود که 
بیلبوردهایم��ان عکس خوب ندارند، کاتالوگ ها همین طور و به طور 

کلی تبلیغات درست نداریم. 

 برای بخش عکس دوره آینده جشنواره از االن برنامه ریزی 
شود

مسعود زنده روح کرمانی با اشاره به اینکه در سومین دوره جشنواره 
فن��اوری و صنعتی، برای اولین بار اس��ت که عکس ه��ای فناوری و 
صنعتی حضور دارند، گفت: با توجه به اینکه این بخش از جش��نواره 
نو ظهور اس��ت خیلی میان جامعه عکاسان شناخته شده نیست، اما 

تصور می کنم اگر برای س��ال های آینده از همین حاال برنامه ریزی ها 
ش��روع و سیاست های کالن جشنواره برای هنرمندان عکاس تعیین 

شود، طبیعتا به نتیجه بهتری دست پیدا می کنیم. 
وی با بیان اینکه عکس های زیادی برای جش��نواره ارس��ال شده اند، 
افزود: با اینکه تعداد این عکس ها زیاد بود، اما چون ش��ناخت زیادی 
نسبت به موضوع وجود نداشت و بیشتر عکاسان عکس های آرشیوی 

که درباره صنعت و تبلیغات داشتند را فرستاده بودند. 
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه باید فضا و شرایط برای عکاسان 
تعریف ش��ود تا آثاری به مراتب بهتر را شاهد باشیم، گفت: با اینکه 
ب��ا عنوان جش��نواره صنعتی و فناوری روبرو هس��تیم، اما تصاویری 
از صنای��ع مدرن ندیدی��م و همچنین جنبه ه��ای گرافیکی اثرهای 

فرستاده شده، کم بود. 
مسعود زنده روح کرمانی در پایان با اشاره به اینکه شکل گیری تعامل میان 
برگزارکننده های جشنواره فناوری و صنعتی و انجمن های مختلفی که در 
زمینه عکاسی صنعتی فعالیت می کنند، می تواند در کیفیت آثار رسیده 
موثر باش��د، افزود: برای مثال در فراخوانی که امسال منتشر شده است، 
تنها اطالعات تخصصی درباره عکس های حاضر در جشنواره داده شده 
است، در حالی که الزم است اطالعات محتوایی نیز در اختیار هنرمندان 
ق��رار بگیرد و بدانند که منظور از تبلیغ فقط عکس تبلیغاتی اس��ت یا 

ایده های تبلیغاتی هم مهم هستند.

 محمدخانی: عکس صنعتی یعنی به وجود آوردن جذابیت 
در یک پانزدهم ثانیه

داریوش محمدخانی نیز که عالوه بر عکاس��ی صنعتی، مدرس دانشگاه، 
دانشجو و پژوهشگر برتر دانشگاه های کشور بوده است، عکاسی صنعتی را 
به سه دسته تقسیم کرد و گفت: دسته ی اول، عکاسی از کارخانه هاست. 
دس��ته دوم عکاس��ی از محصوالت شرکت هاس��ت و دس��ته سوم نیز 
عکاس��ی از محصولی است که وارد بازار ش��ده و مردم از آن ها استفاده 
می کنند. البته یک دسته دیگر هم در چند سال گذشته اضافه شده که 
ش��امل عکس هایی می شود که دیجیتالی هستند و به آن ها عکس های 

دیجیتال آرت می گویند.
وی ب��ا تأکید ب��ر این که در عکس های صنعت��ی و تبلیغاتی، اغواگری و 

جذابیت بسیار مهم است، اظهار کرد: برای این که جذابیت را در عکس ها 
باال ببریم، مجاز هستیم روی عکس ها ادیت انجام دهیم و مهم این است 
که وقتی قرار است عکسی روی بیلبوردهای تبلیغاتی یا روزنامه و مجله 

برود، بتواند توجه مخاطب را جلب و مشتری جذب کند.
محمدخانی افزود: در عکاسی صنعتی باید به  خاطر داشته باشیم که 
خود عکس به تنهایی گویا باش��د و نیازی به جمالت و کلمات بیشتر 
نباشد. این عکس ها باید در سریع ترین حالت ممکن روی مغز مردم 

بنشینند و یادمان باشد ترغیب بسیار مهم است.

 در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی آب خیلی گل آلود است
او در ادامه با بی��ان این که اوضاع عکس های تبلیغاتی در ایران خیلی 
خوب نیستند، اظهار کرد: با توجه به مشکالت اقتصادی به وجود آمده، 
آب خیلی گل آلود اس��ت و ش��رایط مساعدی در کش��ور نداریم، اما 
نباید ناامید بود. متأس��فانه این حوزه هنوز خیلی وضعیت آکادمیک و 
دانش��گاهی پیدا نکرده است و کسانی که روابط بیشتر دارند، راحت تر 
و بهتر می توانند وارد کارخانه ها و صنایع مختلف شوند و ممکن است 
خیلی هم عکاس نباشند، اما به دلیل این که توانسته اند وارد تشکیالتی 
شوند که کمتر کسی راه به آن دارد، می توانند عکاسی صنعتی انجام 
دهند و همین موضوع، دلیلی می ش��ود ب��ر این که عکس بی کیفیت 
می بینیم و شرایط برای کسانی که واقعا در این رشته درس می خوانند 

و زحمت می کشند، سخت تر می شود.
این مدرس و پژوهشگر دانشگاه همچنین عکاسی صنعتی و تبلیغاتی 
را بس��یار مه��م دانس��ت و گفت: ب��رای این ن��وع از عکاس��ی باید از 
دوربین های س��طح باال استفاده کرد تا تأثیر الزم را بگذارد. همچنین 
چیدمان قرار گرفتن اجزا در یک عکس صنعتی از نکات بس��یار مهم 
اس��ت که عکاسان این رشته باید به آن توجه داشته باشند. در نهایت 
هم جذابیت و میخکوب ش��دن در تصاویری که ثبت می کنند، بسیار 

اهمیت دارد.
محمدخانی با تأکید بر لزوم توجه به ش��اخه عکاس��ی صنعتی، اظهار 
امی��دواری کرد که جش��نواره هایی مانند جش��نواره تخصصی فیلم و 
عکس فناوری و صنعتی بتواند با ارائه طرح های بلندمدت یک و چند 

ساله، کیفیت عکس های این حوزه را افزایش دهد.
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آثار نهایی بخش عکس سومین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی)فردا( معرفی شدند.
بنابر اعالم دبیر اجرایی بخش عکس این جشنواره از میان 2272 قطعه عکس  ارسالی به دبیرخانه شامل 398 اثر در بخش 
تک عکس و 1874 اثر در بخش مجموعه، هیات انتخاب و داوران متشکل از مسعود زنده روح کرمانی، شهاب الدین عادل و 
داریوش محمد خانی بعد از جلسه ای که بیش از هفت ساعت ادامه داشت 26 فریم را دربخش تک عکس و 11 مجموعه را 

انتخاب کردند.
حسن هندی عکاسان آثار نهایی را به شرح ذیل معرفی کرد: 

تک عکس: امیر عابدین پور، امیر خلوصی، امیر سرایی مقدم،آرمان تیموری، اشکان قاطان، فرخ زمانی، مهناز شفیعی، حمید 
علیزاده، مهدی فالخویی، محمد خیاطی، محمد صادق رضایی، مرتضی نور محمدی،  امید پور آذر، پویا طالبی، رسول پور پیرعلی، 

سعید اسکندرزاده و سید مهدی امیری.
مجموعه: بهروز مرادی، عرفان سامان فر، مجید ریاحی، مسعود احمدزاده مطلق، محمد آزادی احمد آبادی، امید پورآذر، پویا 
طالبی و همچنین موسسه طرح خیال که با مجموعه عکسی که جمعی از عکاسان صنعتی به نام های افشین بختیار، افشین 
شاهرودی، امیرعلی جوادیان، داریوش کیانی، جواد پورسعید، جواد سیدی، محید پناهی جو، مرضیه عیوطین، مرضیه خرسند، 
محمد مهدی رحیمیان، سعید منزه و ساسان ابری در آن نقش داشته اند با عنوان »نگاهی دیگر به عسلویه« در جشنواره حضور 

دارند.
این آثار در قالب نمایشگاهی در طبقه ششم پردیس سینمایی چارسو در معرض دید عموم قرار می گیرد و در هر بخش نیز سه 

اثر به عنوان برگزیده معرفی خواهد شد.

آثار نهایی بخش عکس جشنواره فناوری و صنعتی 
معرفی شدند

با فراگیر شدن دوربین دیجیتال، عکاسی 
برای همه راحت شده است که اتفاق خوبی 
است اما اندیشه ی پشت دوربین کجاست؟!



توجه ویژه  هیات 
داوران به مستندهای 

صنعتی و فناورانه ی 
مخاطب محور 

مهرداد اسکویی تاکید کرد: 

مستندسـازان  جملـه  از  اسـکویی  مهـرداد 
و هنرمنـدان شـاخص ایرانـی اسـت کـه در 
حوزه های مختلفی کار کرده اسـت. او تاکنون 
برای سـاخت فیلم هـای تاثیرگـذارش، عالوه 
بر ده ها جایـزه و تقدیرنامه از جشـنواره های 
داخلـی، موفق به دریافت جوایز و نشـان های 
مختلفـی از جشـنواره های بین المللـی معتبر 
سـینمای مسـتند مانند ایدفای هلنـد، هات 
داکس کانـادا، کراکو لهسـتان، مونیخ آلمان، 
مسـتند مونترال کانـادا، مدیاویو مجارسـتان 
و... شده است تاجایی که نهاد فرهنگی پرنس 
کالوس در آمسـتردام هلنـد در سـال ۲010، 
جایزه چهره فرهنگی سال جهان خود را برای 

توسعه فرهنگ بومی به وی اهدا کرد.

اس��کویی یکی از داوران بخش فیلم س��ومین جش��نواره 
فناوری و صنعتی اس��ت ک��ه با دقت هرچ��ه تمام تر، آثار 

رسیده به جشنواره را ارزیابی کرده است:
مهرداد اسکویی در ابتدای سخنانش با تاکید بر لزوم توجه 
مدی��ران صنایع و فناوری به هن��ر و... اظهار کرد: به نظر من 
اگر متولیان امر که همان بزرگان صنعت کش��ور هس��تند، 
زمینه سازی هایی را برای سرمایه گذاری در کارهای نیمه بلند 
داستانی، کوتاه و حتی تجربی انجام دهند، در آینده ای نزدیک 

حتی شاهد تولید فیلم های خیلی بهتری خواهیم بود. 
وی ادامه داد: همچنین اگر ش��ناخت افرادی که در روابط 
عمومی صنایع مختلف کار می کنند نس��بت به فیلم سازان 
مطرح س��ینمای صنعتی ایران بیشتر شود، مطمئنا آثاری 

ماندگارتر، با کیفیت تر و تاثیرگذارتر خواهیم داشت. 
این مستندساز با تاکید بر اینکه برای رسیدن به فیلم خوب 
صنعتی و فناورانه، نیازمند درک مشترک موضوع از سوی 
فیلمساز و مدیر صنعتی و فناوری هستیم، خاطرنشان کرد: 
گاهی در بعضی فیلم های صنعتی گرایش و هدف فیلم ساز 
مشخص بوده و به همین دلیل ارتباط میان فیلم و مخاطب 

عام برقرار می شود. البته تعداد کمی از فیلم ها این خاصیت 
را دارند و بیش��تر فیلم ها صرفا برای یک س��فارش دهنده 
خ��اص که می تواند یک کارخان��ه صنعتی یا یکی از مراکز 
مهم صنعت یا فناوری کش��ور باش��د، ساخته می شوند. در 
این موارد، قطعا امکان برق��راری ارتباط با مخاطب خیلی 

وجود ندارد.
اسکویی سپس با اشاره به 406 فیلمی که در بخش مسابقه 
جش��نواره فن��اوری و صنعتی دیده اس��ت، تاکید کرد: در 
فیلم هایی که در جشنواره امسال حضور داشتند، از هر دو 
نوع این فیلم ها دیده ش��د و اعضای هیات داوران نیز توجه 
ویژه ای به آثاری که برای جلب نظر مخاطب عام س��اخته 

شده بودند، داشت. 

  از فضای فیلم سفارشی فاصله بگیرید
این مستندساز شاخص ایرانی، بزرگترین مشکل فیلم های 
صنعتی و فناورانه را عدم شناخت متولیان نسبت به هنر و 
سینما دانست و گفت: هرچه متولیان و سرمایه گذاران این 
نوع از فیلم ها، شناخت خودشان را در این زمینه باال ببرند 
و بدانند که فیلم بهترین اب��زار برای تبلیغ و ارتباط گیری 
میان مخاطب و تاثیرگذاری اس��ت، می توانند بهتر در این 

زمینه فعالیت کنند. 
اس��کویی ادام��ه داد: در این ش��رایط رواب��ط عمومی ها با 
اس��تفاده از متحصصین و کارشناس��ان می توانند دست به 
آسیب شناس��ی بزنند و با فاصله گرفتن از فضای فیلم های 
سفارشی و دوستانه، با نگاهی حرفه ای به دنبال خلق یک 

اثر حرفه ای باش��ند. در این شرایط گام به گام می توانیم به 
افق های بهتری نسبت به این نوع از فیلم ها برسیم. 

وی یک��ی از راه های به وج��ود آوردن انگیزه ب��رای جوانان 
فیلم س��از در زمینه صنعتی را برگزاری جش��نواره فیلم های 
فناوری و صنعتی دانس��ت و تاکید کرد: به نظر من اگر این 
جشنواره جا بیفتد و با سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح به 
عنوان یک دبیرخانه دائمی فعالیت کند و آرام آرام فضاهایی 
را تبیین کند که چه نوع فیلم هایی مورد توجه این جشنواره 

است می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
اسکویی تاکید کرد: مسئوالن این جشنواره باید از همین حاال 
برای دور بعد در سال آینده برنامه ریزی کنند. در این صورت 
می توان امیدوار بود که فیلم سازان با نگاه جدی تری به دنبال 
خلق آثار با کیفیت بروند. ضمن آنکه سرمایه گذاران صنعتی 
و مدیران فناوری هم نگاه ویژه ای به جشنواره خواهند داشت 
و با دستور کار قرار دادن فیلم های هنری و حرفه ای، مطمئنا 

رابطه میان صنعت و سینما بهتر و بیشتر برقرار می شود.
داور بخش فیلم سومین جش��نواره فناوری و صنعتی در 
پایان س��خنانش با ابراز امی��دواری از ایجاد رابطه متقابل 
مدیران صنایع و فناوری کش��ور با هنرمندان و مخصوصا 
فیلمس��ازان گفت: در اینصورت فیلم ها به چنان کیفیتی 
می رس��ند ک��ه در جش��نواره های دنیا و مراک��ز مختلف 
آموزش��ی مورد استفاده قرار گیرند و با خارج شدن آن ها 
از  بع��د تبلیغاتی و ص��رف اطالع رس��انی، ارتباط گیری 
صنایع و مجموعه های علمی کش��ور با مخاطب راحت تر 

انجام می شود. 

اگر جشنواره 
فناوری و 
صنعتی با 
برنامه ریزی 
صحیح 
به عنوان 
دبیرخانه 
دائمی فعالیت 
کند، می تواند 
تاثیرگذاری 
زیادی بر 
روی کیفیت 
فیلم ها، ایجاد 
ارتباط متقابل 
هنرمند، 
صنعتگر 
و مدیر و 
همچنین جلب 
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خس��رو س��ینایی کارگردان و فیلمنامه نویس 
پیشکسوت با تاکید بر لزوم تداوم جشنواره های 
موضوع��ی، اظهار کرد: تمام جش��نواره ها برای 
کسب موفقیت باید ادامه دار برگزار شوند و تنها 
به چند دوره بس��نده نکنند تا اثر واقعی خود را 

بر روی موضوع و صنف مربوطه بگذارند.
وی س��پس به عن��وان نمون��ه، به جش��نواره 
موضوعی فیلم فناوری و صنعتی اش��اره و بیان 
کرد: بیش از 10 س��ال قبل فیلم��ی با عنوان 

»آخری��ن حلق��ه زنجیر« ب��رای مجتمع فوالد 
مبارکه س��اختم که در آن زم��ان، جزو معدود 
فیلم های صنعتی بود که ساخته شد. این فیلم 
در س��ال 84 مورد تقدیر قرار گرفت چرا که در 
دهه گذشته در زمینه حوزه صنعت کمتر اثری 

تاثیرگذار تولید شده بود.
کارگردان فیلم س��ینمایی »ع��روس آتش« با 
بیان اینکه تداوم جش��نواره فناوری و صنعتی 
موجب افزایش کیفیت آن می شود تاکید کرد: 

پایه های اساس��ی یک جشنواره تداوم آن است 
نباید آثار سینمایی و مستند فناوری و صنعتی 
منحص��را در قالب یک گزارش برای یک برنامه 

تلویزیونی تبدیل شود.
سینایی با اشاره به اینکه توسعه صنعت کشور 
ب��ه عوامل زی��ادی بس��تگی دارد تصریح کرد: 
فیلم های س��ینمایی در زمینه صنعت می تواند 
موجب آگاهی بخش��ی ش��ود و عالقمندان را 

تشویق به تولید آثاری در این زمینه می کند.

خسرو سینایی: مستندهای موضوعی نباید انحصارا برای گزارش های تلویزیونی تولید شود



سال هاست که به اشتباه از تبلیغ مستقیم
 استفاده می کنیم

در جشنواره فجر فیلم صنعتی خوب پیدا نکردم

حمید فرخ نژاد؛ بازیگر و داور بخش فیلم جشنواره:

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و  داور بخش فیلم جشنواره : 

حمیـد فرخ نژاد از جمله بازیگران شـاخص ایرانی اسـت که به واسـطه ایفـای نقش های 
متفاوت و البته جذاب برای مخاطب، جایگاه ویژه ای در سـینمای ایران پیدا کرده اسـت. 
او در سـال های اخیـر با کارگردانان مختلفی کار کرده و جوایـز متعددی را هم برای ایفای 

نقش هایش به دست آورده است. 
فرخ نژاد که سال های گذشته با ایفای نقش موفق یک صنعتگر شاغل در کارخانه در فیلم 
»آتشـکار«، تجربه بازی در نقش های خاص را به دسـت آورده است، به عنوان داور بخش 

فیلم سومین جشنواره فناوری و صنعتی با خبرنگار بولتن به گفت وگو نشست:

حمید فرخ نژاد با تاکید بر اینکه فیلم و س��ینما یکی از ابزارهای مهم تبلیغات در دنیا محس��وب می شوند، 
بیان کرد: در همه دنیا از ظرفیت های سینما برای تبلیغات استفاده می شود و اتفاقا وابستگی شدیدی هم 

به آن وجود دارد.
وی با ابراز تاسف از اینکه در ایران قانون و قاعده ای برای تبلیغات وجود ندارد، افزود: هرکسی که می خواهد 
تبلیغی انجام دهد، بودجه ای را می گیرد و مش��غول می ش��ود، در صورتیکه ب��رای موفقیت باید مکانیزم و 

چهارچوب مشخصی برای این کار وجود داشته باشد تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
این بازیگر سینما با بیان اینکه هنر می تواند غیر مستقیم حرفش را بزند، یادآور شد: سال هاست در کشور از 
روش تبلیغ مستقیم استفاده کرده ایم. یک نفر به عنوان مرکزیت تصویر، درباره خوب و بد هشدار می دهد 
و حرف هایش را هم مستقیم می زند، اما تغییری اتفاق نیفتاده و تاثیری هم نداشته، پس باید روش این کار 

را عوض کرد. به نظر من ابتدایی ترین و کم بازده ترین نوع تبلیغات، تبلیغات مستقیم است.
داور بخش فیلم سومین جشنواره فناوری و صنعتی که در نقش یک صنعتگر در فیلم سینمایی »آتشکار« 
بازی کرده بود، درباره ساخت فیلم هایی با موضوع صنعت و... نیز خاطرنشان کرد: این فیلم موقعیت هایی را 
نشان می دهد که فردی درگیر سنت ها و باورهای خودش و طبقه ای که در آن زندگی می کند، شده  است. 
اینکه افراد حاضر در بخش صنعت کش��ور را خاص و متمایز کنیم، بیش��تر سوتفاهمی است که ایجاد شده 

است، چراکه معضالت مشترکی در میان طبقه  های مختلف دیده می شود.
حمید فرخ نژاد همچنین درباره داوری آثار برگزیده بخش مسابقه جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی 
گفت: فیلم های این جشنواره را با نگاه سینمایی مورد بررسی قرار دادم و به  اینکه ساختار درستی داشته 

و دارای ارزش سینمایی باشند توجه کرده ام.
این بازیگر سینما یادآور شد: محوریت همه فیلم ها، صنعتی بودن آن هاست و برای داورها بررسی این آثار 

در چهارچوب سینمایی و بازی و کارگردانی درست آن ها مدنظر است.

سونیا پوریامین یکي از مجریان و تهیه کنندگان ارشد 
سیماسـت که این روزها به واسـطه سـابقه زیادش در 
عرصه رسانه، به عنوان مشـاور رسانه ای وزیر صنعت، 
معدن و تجارت فعالیت می کند و تالش دوچندانی دارد 
تا بتوانـد رابطه نه چندان جدی بخـش هنر، صنعت و 
رسـانه را  جدی تر از قبل پیگیـری کند چرا که معتقد 
اسـت با سینما و رسانه ملي مي توان خودباوري ملي را 

افزایش داد. 

س��ونیا پوریامی��ن مهم ترین آس��یب  حوزه فیلم ه��اي صنعتي را 
پژوهش و تحقیق و وس��عت کارهای انجام شده در حوزه صنعت، 
معدن و تجارت دانس��ت و گفت: مستندس��ازان و اصحاب رسانه 
از این تحقیق ها بی اطالع هس��تند. قطعا این حلقه مفقوده باعث 

می شود فیلم های زیادی در این حوزه ها نداشته باشیم.
وي ادام��ه داد: کارهای غیرقابل باور زیادي در حوزه صنایع انجام 
ش��ده اس��ت که تصویر کردن آن ها باعث غرور ملی مي شود. این 
موضوعات مي توانند دس��ت مایه فیلم های س��ینمایی، سریال ها و 
فیلم های مس��تند باش��ند اما متاس��فانه این عدم رابطه منجر به 

حذف این بخش مهم شده است.
ای��ن تهیه کننده باس��ابقه تلویزی��ون در عین ح��ال تصریح کرد: 
هنرمن��دان ما بس��یار قابل و توانا هس��تند و اگ��ر در جریان این 
دس��تاوردهای مهم قرار گیرن��د، موضوعات را به بهترین ش��کل 

مطرح خواهند کرد.
پوریامین س��پس با تاکید بر اینکه صدا و سیما مهمترین تاثیر را 
در معرفي و دیده ش��دن صنعت و فناوري کشور دارد، اظهار کرد: 
هر جریان س��ازی را می توان از طریق تلویزی��ون انجام داد. بطور 
مثال باور لزوم مصرف کاالی ایرانی را می توان از این طریق ترویج 
کرد اما نه با برنامه  های پراکنده و خبر،  بلکه با برنامه  های ش��اد 

و مفرح و پیگیر. 

  در جشـنواره فجر یک فیلم خوب صنعتی برای تجلیل 
توسط وزیر پیدا نکردم

مش��اور وزیر صنعت، معدن و تجارت س��پس با تاکی��د بر رابطه 
ضعیف فیلمس��ازان ب��ا مس��ئوالن دولتی و خصوص��ی در حوزه 
صنعت، معدن و تجارت گف��ت: با اختصاص یک درصد از بودجه 
س��ازمان های دولتی به برنامه س��ازی، امی��دوارم این بخش جزو 
دغدغه ی اصلی آن ها ق��رار بگیرد و در این زمینه فعالیت خود را 

آغاز کنند تا این ارتباط بوجود بیاید.
پوریامین همچنین یادآور شد: رابطه میان صنعت و سینما بسیار 
مهم است. من امس��ال در جشنواره فیلم فجر به دنبال یک فیلم 
خ��وب صنعتی بودم تا وزیر صنعت، معدن و تجارت از آن تجلیل 
کن��د اما واقعا چی��زی پیدا نکردم. متاس��فانه رابطه میان صنعت 
و س��ینما کامل قطع ش��ده است. مش��کل اصلی هم به این دلیل 
اس��ت که هنرمندان ما خبری از اتفاقاتی که در زمینه صنعت رخ 

می دهد، ندارند.
وي س��پس خاطرنش��ان کرد: بخش��ی از این بی اطالعی به دلیل 
این اس��ت که هیچ اطالع رس��انی در این زمینه انجام نمی دهیم. 
فک��ر می کنم باید این تبادل اطالعات بیش��تر ش��ود، چون به هر 
حال همه ما ایرانی هس��تیم، هر اتفاقی که در این زمینه می افتد 
خودباوری ملی را افزایش می دهد و لذت می بریم از دیدن آن ها. 

  فیلمسـاز اگر از پیشـرفت ها خبر داشته باشد، خودش 
ترغیب می شود

مش��اور رس��انه ای وزیر صنعت، معدن و تجارت با ذکر یک مثال 
درب��اره ارتباط میان هنرمن��د و صنعتگر گفت: وقت��ی از اقتصاد 
مقاومتی س��خن می گوییم، شاید خیلی متوجه نباشیم که درباره 
چ��ه مفهوم��ی صحبت می کنیم، ولی وقتی بیش��تر جس��ت و جو 
می کنیم. می بینیم که در این سال ها چه اتفاقاتی افتاده و ایرانی ها 
دس��ت به س��اختن چه محصوالتی زده اند که حت��ی نمی توانیم 
فک��رش را کنیم؛ مانند س��د که امروز خودمان آن را می س��ازیم. 

اقتصاد مقاومتی یعنی اینک��ه بچه های ایرانی از صفر یک چیزی 
را ش��روع کرده اند و با برنامه ریزی نتیجه های بزرگی را بدس��ت 

آورده اند و در آینده هم می آورند.
س��ونیا پوریامین در پایان سخنانش با بیان بر اینکه پیشرفت های 
کش��ور برای هنرمندان مهم اس��ت، بیان کرد: مطمئن هستم اگر 
فیلم س��ازها و کارگردان های ما این صحنه ها را ببینند، خودشان 
ترغیب می ش��وند که در این زمینه ه��ا فعالیت کنند. امیدوارم که 
هرچه زودتر این اتفاق بیفتد. متاسفانه نوع کار امروز ما به شکلی 
ش��ده است که همه نهادها و ش��رکت ها به دنبال تبلیغ و معرفی 
خودشان هستند وکس��ی را انتخاب می کنند که درباره شان فیلم 
بس��ازد. در حالیکه فکر می کنم باید همه مان کمی به فکر کشور 

باشیم. 
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نکوداشت زنده یاد »محمدرضا مقدسیان« و بزرگداشت »کامران شیردل« از پیشکسوتان سینمای مستند ایران، در اختتامیه 
جشنواره برگزار می شود. به پاس یک عمر فعالیت حرفه ای و تالش دو پیشکسوت عرصه ی فیلمسازی و فعالیت آن ها در جهت 
تکامل حرفه ای مستند صنعتی، مراسم نکوداشت زنده یاد مقدسیان و بزرگداشت کامران شیردل در اختتامیه برگزار و فیلم های 

این دو استاد در ایام جشنواره مرور می شود.
زنده یاد مقدسیان بیش از 35 مجموعه و فیلم مستند را تولید کرد که حاصل آن چندین جایزه داخلی و خارجی بود. مجموعه 

آب و آبیاري سنتي در ایران، گفت وگو در مه، صنعت نشر و... از جمله فیلم های او است.
در کارنامه کاری شیردل نیز ساخت بیش از 100 مستند صنعتی و تبلیغاتی دیده می شود که از آن جمله، پیکان )از مطرح ترین 

مستندهای صنعتی تاریخ سینمای ایران(، طرح گناوه، دوبی، گاز آتش باد و بوم سیمین در جشنواره به نمایش درمی آید.

نکوداشت 
زنده یاد 

مقدسیان و 
بزرگداشت 

شیردل



 ناصر باکیده
متولد 1340 همدان و فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت اداری است. 
او عالوه بر تجربیات مدیریتی، بالغ بر 50 عنوان فیلم کوتاه، نیمه بلند 
و مستند، مجموعه تلویزیونی قصه مادربزرگ را ساخته است. باکیده 

همچنین طراح صحنه و دکور 9 فیلم سینمایی بوده است.
مدیرعاملی انجمن س��ینمای جوان، مدیریت اجرایی جشنواره فجر 
32، مدیریت امور جش��نواره های بنیاد س��ینمایی فارابی، دبیر چهار 
دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران، دبیر دومین جشنواره فیلم صنعتی 
و مدیریت اجرایی جشنواره فجر 33 از جمله مسئولیت های وی بوده 

است.

  بهزاد رشیدی:
متولد 1355 هرس��ین و دارای مدرک کارشناس��ی ارشد رشته علوم 
ارتباطات اس��ت. او تهیه کننده 10 عنوان فیلم و پروژه مستندسازی 

تصویری از طرح های پژوهشی و صنعتی بوده است.
معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي صنعتي شریف، عضو اتاق فکر معاونت 
فرهنگی جهاد دانشگاهی، عضو گروه تخصصي برنامه ریزي فعالیت هاي 
معرفي مواریث و افتخارات ملي جهاد دانشگاهی، دبیر کمیته فرهنگي 
هنري هفت دوره کنگره ملی پیش��گامان پیشرفت،  داور بخش فیلم 
کوتاه جش��نواره ملی بهار، رییس دبیرخانه دائمی جش��نواره فیلم و 
عکس فناوری و صنعتي و رییس جهاد دانشگاهی واحد هنر )در حال 

حاضر( از جمله مسئولیت های وی بوده است.

  مسعود سفالیی
متولد 1360 اصفهان و دارای مدرک کارشناسی ارشد سینما است که 
از آثار مستند وی می توان به زنده، پرواز در آینه، تولد یک خط و راز 

اختران اشاره کرد.
تدوین بیش از 150 فیلم مس��تند و داستانی، تصویربرداری بیش از 
30 مستند، مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد سینما دانشکده 
سینما و تئاتر، مدیر روابط عمومی دانشگاه هنر، مدیر گروه تحصیالت 
تکمیلی س��ینما پردیس فارابی دانشگاه هنر، عضو کمیسیون برنامه 
ریزی تالیف کتب درس��ی وزرای آموزی و پرورش، عضو هیات علمی 
دانش��کده سینما و تئاتر دانش��گاه هنر، عضو هیات انتخاب و داوری 

جشنواره های داخلی در کارنامه کاری وی دیده می شود.
 

 محمود کریمی
متولد 1354 تهران و فارغ التحصیل مهندسی صنایع و مدیریت اجرایی 
اس��ت که برنامه های تلویزیونی 1/618نسبت طالیی، عمق آب، 360 

درجه و... از کارهای او بوده است.
مشاور مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی و معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، بازرس انجمن ترویج علم ایران، داور رویدادهای 
علمی فناوری و کس��ب و کارهای نوپا، نماینده انجمن TRIZ اروپا 
در ای��ران، تدری��س و ترویج تفکر خالقانه، تفکر علم��ی و نوآوری در 
رس��انه های مختلف مکتوب، آنالین و تصویری از جمله فعالیت های 

وی به شمار می رود.

  مسعود زنده روح کرمانی: 
متولد 1342 کرمان و فارغ التحصیل رش��ته تولید با گرایش عکاسی 

دانشکده صدا و سیما است.
وی مس��ئولیت واحد عکاسی س��تاد تبلیغات جنگ و واحد عکاسی 
سازمان صدا و سیما را بر عهده داشته و مدرس دانشگاه های هنر، آزاد، 
سوره، خبر، دبیر انجمن عکس سیزدهمین جشنواره سینمای جوان، 
دبیر بخش عکس جشنواره سینمای جوانان سال 1367، دبیر بخش 
عکس یادمان قدس س��ال 1379، دبیر بخش عکس جش��نواره 22 
بهمن سال 1380، مدیر اجرایی یازدهمین دوساالنه عکس ایران سال 
1387، مدیریت هنری کتاب »بم ش��هری که بود«، »قشم سرزمین 
رویاها«، »عکس��خانه شهر«، »یاران حسین)ع(« و»کودکان سرزمین 
ما«، مدیر اجرایی نخس��تین و دومین جشنواره بین المللی هنرهای 
تجس��می فجر، مدیر اجرایی جش��نواره ها و دوس��االنه های هنرهای 
تجسمی و عضو انجمن عکاسان ایران در کارنامه فعالیت حرفه ای این 

هنرمند عکاس ثبت شده اند.
زنده روح کرمانی همچنین نفر دوم جشنواره سینمای جوان 63، نفر 

   محمدسعید محصصی
متولد 1336 صومعه س��را و دارای تحصیالت کارشناسی جغرافیا از 
دانش��گاه آزاد نجف آباد و رتبه 2 هنری از وزارت ارش��اد اس��ت که 
س��نگ آهن اراده، زخم، شغل، اصفهان سمفونی یک شهر، این دو 
زن، زن��ده رود ی��ک روز به خصوص، بم یازده س��ال بعد را جلوی 

دوربین برده است.
عضوی��ت در تحریریه ماهنام��ه فیلم از س��ال 1362، عضویت در 
تحریریه مجله نقد سینما، سینما حقیقت، تالیف کتاب، مسئولیت 
مرکز مستندسازی مجتمع فوالد مبارکه و عضویت در هیات انتخاب 
و داوری جش��نواره های مختلف داخلی از جمله فعالیت های کاری 

او بوده است.

دوم جش��نواره سینمای جوان 64، برگزیده مسابقه عکاسی ایران 65، 
داور مس��ابقه دوساالنه عکاس��ی ایران 66، داور اولین جشنواره عکس 
مستند ایران 86، داور جش��نواره عکس منطقه ای زعفران، داور اولین 
جشنواره عکس اردیبهشت در هرمزگان، داور جشنواره سینمای جوانان 
87، داور اولین جش��نواره عکس دانشگاه آزاد و داور دهمین دوساالنه 

عکس ایران شده است.
  شهاب الدین عادل: 

متولد 1333 در دزفول، عکاس، مستندساز، پژوهشگر، استاد سینما و 
عکاسی و عضو هیات علمی دانشکده سینما تئاتر، در سال 1355 وارد 
دانشکده هنرهای دراماتیک تهران شد و در رشته کارگردانی سینما و 
تلویزیون فارغ التحصیل شد. همچنین وی از دانشکده سینما و تئاتر در 
رشته پژوهش هنر موفق به اخذ مذرک کارشناسی ارشد شد و سپس 

مدرک دکتری پژوهش هنر را از دانشگاه هنر دریافت کرد.
او که در شهریور ماه سال 1389 به سمت ریاست دانشکده سینما تئاتر 
انتخاب شد و تا چندی قبل این مسئولیت را عهده دار بود، عضو انجمن 

عکاسان سینمای ایران و انجمن مستندسازان سینمای ایران است.
این مدرس دانشگاه عکاس صحنه فیلم های باشو غریبه کوچک، بازمانده، 

دختری با کفش های کتانی، شوکران و دختران خورشید بوده  است.
عادل عالوه بر داوری چند دوره جشنواره های سینمایی و دانشجویی، 
مدرس دروس تخصصی تاریخ تحلیلی فیلم، مستندس��ازی، تدوین و 
عکاسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سینما و عکاسی نیز 
هست و تاکنون بیش از یازده نمایشگاه انفرادی از آثار خود برگزار کرده 

است.

  داریوش محمدخانی: 
متولد 1351 در آباده فارس و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عکاسی 

از دانشگاه هنر است.
وی س��ابقه تدریس 20 ساله ی عکاسی را در دانشگاه های تهران، هنر، 
آزاد هنر و معماری، شریعتی، رجایی و... دارد و تاکنون در بیش از 150 
نمایش��گاه گروهی و بینال های عکاسی داخلی و خارجی شرکت کرده 
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اعضای هیات های 
انتخاب و داوران

 جشنواره
هیأت انتخاب فیلم

هیأت انتخاب و داوران بخش عکس



است. عالوه بر این، برپایی 12 نمایشگاه انفرادی در ایران، تونس، فرانسه، چین و...، تالیف سه عنوان کتاب سین هستی، تحریف در عکس ها و بوطیقای 
عکاسی، نگارش 14 مقاله علمی، تحقیقاتی و ترویجی در فصلنامه ها و مجالت هنری و... در کارنامه کاری وی دیده می شود.

محمدخانی که مدرس ویژه نقد عکس، نورپردازی صنعتی و پرتره و عکاسی طبیعت و همچنین تدوین کننده دروس عکاسی جهاد دانشگاهی، هنر، 
تهران و پژوهش��کده فرهنگ و هنر اس��ت، تاکنون 21 رتبه و جایزه در داخل و خارج از کش��ور دریافت کرده و داور بیش از 25 جش��نواره داخلی و 

دانشگاهی بوده است.
این مدرس عکاسی، عضو شورای سیاست گذاری خانه عکاسان ایران )به مدت 5 سال(، عضو شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در امور دانشجویان، مشاور و پژوهشگر ارشد شرکت نورنگار و کانون عکس ایران، دانشجوی نمونه سال 78 دانشگاه های کشور، پژوهشگر نمونه 

دانشگاه های کشور در سال 83 و 86 و... را در کارنامه کاری و تحصیلی خود دارد.
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هیأت داوران فیلم

  مهرداد اسکویی: 
متولد 1348 در تهران و فارغ التحصیل کارگردانی سینما، مستندساز، 
عکاس و پژوهش��گر است. وی در سال 2010 موفق به کسب عنوان 
چهره فرهنگی سال جهان از س��وی نهاد فرهنگی »پرنس کالوس« 
هلند ش��د. اسکویی همچنین در سال 1389 از انجمن مستندسازان 

سینمای ایران جایزه بزرگداشت جشن خانه سینما را دریافت کرد.
این مستندس��از در بیش از 100 جشنواره معتبر فیلم و عکس عضو 
هیات انتخاب یا داوری بوده اس��ت. وی برای فیلم ها و عکس هایش، 
جوایز متعدد ملی و بین المللی را دریافت کرده است که از جمله آن 
 Med ،می توان به جایزه هایی از جش��نواره های ه��ات داکس کانادا
Film ایتالیا، ایدفا آمس��تردام، فیلم های شرقی ژنو، الروشل فرانسه، 

Traces de vies کلرمونت فران فرانس��ه و... اش��اره کرد. عالوه بر 

این، مهرداد اس��کویی در س��اخت تیزر، کلیپ و مس��تند با موضوع 
زیباسازی شهری، صنعت و فن آوری نیز فعالیت دارد.

 رضا پورحسین: 
متولد 1338 در تهران، دارای مدرک دکترای تخصصی روانشناس��ی 
و دانش��یار روانشناس��ی دانش��گاه تهران و قائم مقام معاونت سیمای 
جمهوری اس��المی ایران اس��ت.  ریاست س��تاد چهره های ماندگار، 
مدیریت ش��بکه آموزش سیما، مدیریت شبکه چهار سیما، قائم مقام 
رادیو، مدیریت ش��بکه سراسری رادیو، مدیریت شبکه مستند سیما، 
مدیر مس��ئولی ماهنامه ک��ودک و فصلنامه رویش روانشناس��ی و... 

بخشی از فعالیت های حرفه ای کارنامه کاری رضا پورحسین است.

  سونیا پوریامین: 
متولد 1341  در لنگرود گیالن و دارای مدرک کارشناسی کارگردانی، 
کارشناس��ی ارشد پژوهش هنر  و دوره MBA دانشگاه تهران است. 
پوریامین در حال حاضر عالوه بر تدریس در دانشگاه، مشاور رسانه ای 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، عضو ش��ورایعالی اطالع رس��انی وزارت 
صنعت و عض��و کمیته های تبلیغات و فرهنگ و هنر اکس��پو میالن 

2015 است.
این تهیه کننده ارش��د و کارگردان تلویزیون و مجری صدا و س��یما 
تاکن��ون به عنوان مدیر مس��ئول و س��ردبیر نش��ریات دنیای زنان و 
سروش بانوان مس��ئولیت داش��ته و به عنوان کارگردان مستندهای 

کنفران��س جهانی زنان پکن، مس��تند کنفرانس س��ران کش��ورهای 
اسالمی )س��فرنامه ها(، کنفرانس پکن + 5 در نیویورک، تعاونی های 
زنان روس��تایی، راه پرخطر )تصادفات جاده ای(، دلهره های کوچک 
زندگ��ی )حقوق ش��هروندی(، مجموعه برنامه ه��ای ملک، پخش 5، 
س��وال، باطراوت، شب ایرانی، خانه ما، مس��ابقه 9+1، بانوی ایرانی و 

خانه زیبای من را ساخته است.
 

  حمید فرخ نژاد: 
متولد 1348 در آبادان و فارغ التحصیل کارگردانی تئاتر از دانش��کده 
هنرهای زیبای دانش��گاه تهران اس��ت. وی بازیگر، فیلمنامه نویس و 
کارگردان سینما است. »سفر سرخ« تنها تجربه کارگردانی سینمایی 
فرخ نژاد اس��ت که برای آن موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین 

فیلم از جشنواره فیلم فجر شد.
این بازیگر عناوین و جوایزی چون س��یمرغ بلوری��ن بهترین بازیگر 
نق��ش مکمل مرد و بهترین فیلمنامه در هجدهمین جش��نواره فیلم 
فجر برای »عروس آتش«، س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 
مرد در س��ی ویکمین جش��نواره فیلم فجر برای »اس��ترداد«، جایزه 
بهترین بازیگر مرد جش��نواره فیلم کارلووی واری به طور مش��ترک، 
جایزه بهترین بازیگر جشنواره فیلم مسکو برای فیلم »طبل بزرگ زیر 
پای چپ«، جایزه بهترین بازیگر مرد در پنجاه و چهارمین جش��نواره 
فیلم آسیا و اقیانوس��یه برای »شب واقعه«، بازیگر برگزیده جشنواره 

فیلم دفاع مقدس و منتخب منتقدین و... را در کارنامه خود دارد.

  بهرام عظیمی: 
متول��د 1345 در ته��ران و فارغ التحصیل رش��ته صنایع دس��تی از 
دانش��گاه هنر تهران اس��ت. وی کارگردان انیمیشن، فیلمنامه نویس، 
ط��راح کاراکت��ر و کاریکاتوریس��ت و دارای نش��ان درج��ه 2 هنری 

انیمیشن است.
در س��ابقه کاری عظیم��ی، مدرس خان��ه کاریکاتور ای��ران، مدرس 
دانشگاه های هنر تهران، مدیر خانه انیمیشن شهرداری تهران، برنده 
95 جایزه ملی و بین المللی در رشته های کاریکاتور، انیمیشن، نقاشی 
و تصویرسازی، عضویت در هیات داوران بیش از 80 جشنواره ملی و 
بین المللی انیمیشن، فیلم و کاریکاتور، نویسندگی فیلمنامه فیلم های 
سینمایی »آل« و »تهران 1500«، کارگردانی فیلم سینمایی »تهران 

1500« و کارگردانی فیلم های کوتاه انیمش��ن و فیلم های انیمیشن 
آموزشی و تبلیغاتی دیده می شود.

 پرویز کرمی: 
متولد 1343 در دماوند و دانش آموخته رش��ته علوم اجتماعی است. 
کرمی در حال حاضر به عنوان مشاور معاون علمی و فناوری ریاست 

جمهوری و رییس مرکز روابط عمومی این معاونت فعالیت دارد.
در کارنامه اجرایی و مدیریتی وی مس��ئولیت های متعددی از جمله 
معاونت فرهنگی آموزش��ی سازمان ملی جوانان، مشاور اجرایی وزیر، 
مدی��ر کل حوزه وزارتی، مدی��رکل روابط عموم��ی و امور بین الملل 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، معاون تبلیغات و انتشارات موسسه 
حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان 
و ریی��س مرکز رواب��ط عمومی بنیاد ملی نخبگان، مش��اور رییس و 
مدیر کل روابط عمومی س��ازمان فرهنگی هنری ش��هرداری تهران، 
مدیر کل روابط عمومی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی 
)بخش جانبازان(، مدیر مس��ئول و سردبیر روزنامه جوان، مدیرعامل 
و س��ردبیر خبرگزاری برنا، معاون مدیر مسئول روزنامه همشهری و 
سردبیر ایرانشهر، عضو شورای تعیین خط مشی خبرگزاری جمهوری 
اس��المی ایران )ایرنا(، مدیر مسئول ماهنامه فناوری و نوآوری، مدیر 
مس��ئول ماهنامه تخصصی دانش بنی��ان، رییس هیأت مدیره انجمن 

فعاالن روابط عمومی ایران ثبت شده است.

 شهرام مکری:
متولد 1357 در کرمانش��اه و فارغ التحصیل رش��ته س��ینما با گرایش 
کارگردانی اس��ت. مکری تاکنون جوایز متعدد ملی و بین المللی را برای 
ساخت چندین فیلم کوتاه و دو فیلم بلند سینمایی به دست آورده است.

عضویت در هیات های انتخاب و داوری چندین جش��نواره فیلم کوتاه 
داخلی و خارجی و همچنین دریافت جوایزی از جش��نواره های فجر، 
یونیکای آلمان، جشن خانه سینما، تاشکند، آکادمی فیلم قزاقستان، 
جش��نواره ونیز و... به هم��راه کارگردانی آثاری چ��ون ماهی و گربه 
)بلند داس��تانی(، اشکان، انگش��تر متبرک و چند داستان دیگر )بلند 
داس��تانی(، طوفان س��نجاقک، محدوده دایره، آندوسی، خام، پخته، 
س��وخته و... س��اخت تیزرهای تبلیغاتی از جمله نکات کارنامه کاری 

اوست.



موضوعمدتکارگردانفیلم
ماجرای یک فردی که در سکوهای پارس جنوبی شاغل بوده و مشکالتی که برای او پیش می آید'21میر عباس خسروی نژاد14روز

برگزاری رویداد استارتاپ ویکند بازی سازی در تهران و پتانسیل موجود در میان جوانان برای ایجاد کارآفرین نوین''30/'18هومن حسنیآغاز بازی
زندگی کاری و هنری آقای شکرانی'28غالمحسن شاهقلیآنسوی جوانی

تعمیرات اساسی و بازسازی کوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان و به روز رسانی تجهیزات با دانش متخصصان توانمند ایرانی'31سید صفی اله حسینیاراده های پوالدین
یک کشتی نفتی لوله گذار به نام اشنیک 5000''47/'9علی مترصداشنیک 5000

حیات اجتماعی صنعت نساجی در اصفهان معاصر'74بهروز ملبوس بافاصفهان در بوق کارخانه ها
اقدامات انجام شده توسط شرکت ملی صنایع مس ایران در جهت کاهش و از بین بردن آلودگی هوا'23مرتضي پایه شناساقدامات زیست محیطی شرکت صنایع مس ایران

گازرسانی به شهر اورمان'14محمدعلی محراب بیگیبر بلندای کردستان 1
هجوم و کپی برداری اجناس چینی به صنایع دستی اصفهان'30شهروز توکلبه اصفهان رو

ساخت اسکن سه بعدی قلب'25روح اهلل رحیمیپازل - اسکن قلب
گوسفند شبیه سازی شده در پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی'25روح اهلل رحیمیپازل - رویانا

احداث کمپ اقامتی برای کارکنان''30/'14مسعود کماییپروژه احداث کمپ پردیس آذر
پروژه فجر 2 پتروشیمی واقع در ماهشهر''30'7مجتبی حاتمی فرپروژه فجر 2 شرکت پتروشیمی ایران

مستند تبلیغاتی در مورد شرکت پویان صنعت'7مهدی کریمیپویان صنعت
مراحل ساخته شدن یک تار''40/'14حمیدرضا سبک دستتار مهر آئین

صنعت پنبه در کشور''30/'28ناهید یزدیتارا و غوزه های سفید 3
مراحل تاسیس بنگاه بذر چغندر قند در سال 1315 و تبدیل آن در طول سالها به موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند در ایران''36/'14غالمرضا کتالتاریخچه بذر چغندر قند در ایران

ساخت خودرو تند 90 '9امین آزادتندر 90
پژوهش و ارائه فرموالسیون تبدیل گوگرد مازاد پاالیشگاه های گاز به کود شیمیایی قابل کاربرد در کشاورزی'12مهناز خالقیتوسعه فناوری و فرموالسیون گوگرد کشاورزی

جهان فوالد سیرجان'12هومن حسنیجهان فوالد سیرجان
یکی از اساتید هنر شبکه کاری بر روی علمها و عالمتها''30/'15لیال همتیحاج علی عالمت ساز

مستند معرفی شرکت پایانه های نفتی ایران و جزیره خارک'20محمود ناظریدر نفت ایران
معرفی شرکت انهار به عنوان یکی از معتبر ترین تولید کنندگان لوله و اتصاالت''30/'15ابوالفضل معماریانرمز ماندگاری

وجود سکوهای نفتی نزدیک آتش در زمان جنگ'30رضا محمدیروزگار آب و آتش
مروری بر فعالیت روزنامه جام جم'27وحید زارع زادهروزنامه جام جم

روش نصب نیروگاه کاپالن'27محسن عبدالهیروش نصب نیروگاه کاپالن
بحران سفید: بارش شدید برف، قطع آب و برق در نواحی شمالی کشور و فعالیت در جهت عدم قطع گاز این نواحی'55سید مرتضی سیدی نژادزمستانی که باور شد

کارهای صنعتی در زیر آب دریا'32معصومه نورمحمدیزیر خط آب
رضا سواری با دو هزار تومان سرمایه اولیه و یک موتور سیکلت و قفسه خالی کار مرغ فروشی را شروع کرد و حاال ...'29هوشنگ میرزاییژین

معرفی سامانه هوشمند ارتباطات خودرویی و ارائه کاربردهای این سامانه در قالب داستان'16شیرزاد احمدیسامانه هوشمند ارتباطات خودرویی
بررسی علل و انگیزه های خروج دانشجویان نخبه از کشور'14هومن حسنیسرمایه های پنهان

روایت دستهای زحمتکشی که در شرکت فوالد مبارکه اصفهان نقش اساسی دارند''30/'6احسان فاضلی و مسعود ضیاییسمفونی دستها
چگونگی آماده سازی و اجرای پروژه قطار شهری اهواز در طول 4 سال بامحوریت در عرصه سازندگی'21مقداد احمدیانسنگواره های کارون

ورود کاالهای چینی و تاثیر آن در بازار سوغات''40/'13محمد علی هاشم پورسوچی مشهد
معرفی خدماتی که شرکت هلیکوپتری ایران به سازمان های مختلف مثل شرکت ملی نفت ارائه میکند''40/'15شیرزاد احمدیشرکت هلیکوپتری ایران

آموزش طرز ساخت یک محصول صفحه ای در صنعت چوب'25حسن بهرام زادهصنایع چوب
کهاب یعنی کاهش، هدایت، انتقال بخارات بنزین .جلوگیری از اثرات مخرب بنزین بر محیط زیست''30/'14محمدعلی باشه آهنگرطرح ملی کهاب
شرح مشقات منتهی به عبوری هموار از جاده ناهموار و صعب العبور سیرجان به بندرعباس'25رضا صرافعبور از تنگه زاغ

قدیمی ترین علم ایرانی که در مراسم عزاداری استفاده می شده است و بررسی اجمالی پیرامون هنر ساخت این عالمت و طال کوبی آن'21علی صحاف و محسن فضلیعمل ابوالقاسم
مراحل تولید نوعی شیرینی'8محبوبه احمدیعیش و نیش

روند ساخت غرفه در نمایشگاه وودکس 1392''24/'3علی حدادیغرفه
مستند پرتره از فرمانده مهندسی جنگ تحمیلی ایران شهید محمد تقی رضوی و همچنین بررسی اقدامات مهندسی و صنعتی جهادگران و...'40داود جلیلیفانوسی روی آب

درباره زندگی سید محمد موسوی رئیس کارخانه فیروز و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی او'27عطا مهراد و سیاوش جمالیقصه یک مرد
کاپیتان کشتی که کارهای خدماتی نفتی را انجام می دهد '29معصومه نورمحمدیکاپیتان

تولید کارتن''45/'8امیر توده روستاکارتن سازی کاسپین
ماهیان خاویاری به عنوان محصول استراتژیک دریای خزر، تولیدات حاصل از خاویار'23ناهید یزدیکاسپین،مروارید سیاه

عملیات جوشکاری خط لوله انتقال نفت میدان نفتی آذر'12مسعود کماییکه شبی نخفته باشی به درازنای سالی
سالها پیش در شهر مهاباد همسر منیژه ابن عباس که کارگر معدن بود فوت کرد. یک روز منیژه به معدن رفت و گفت: من آمده ام جای شوهرم کار کنم...'31مهدی گنجیمادرم، منیژه معدن کار است

فعالیت های گروه صنعتی مپنا''30/'16رضا جوهرچیمپنا

آثار نهایی بخش مسابقهفیلم های مستند



زندگی کارکنان سکوهای گازی پارس جنوبی'10میر عباس خسروی نژادمردان سکو-بخش زندگی در سکو
'26سید محمدحسین نصیریمردی با تلفن همراه

بررسی شرایط و جایگاه فعلی صنعت پنبه در ایران'63محمدحسین صفریمزرعه ای که سفید بود
آماده کردن پست برق در 24 ساعت''23/'15سید عباس شفیعیمستند 24
پژوهش درباره صنعت بازیافت در کشورمان'42محسن رمضان زادهمسیر سبز

معرفی سد و نیروگاه سیمره''30/'24محسن عبدالهیمعرفی سد و نیروگاه سیمره
معرفی التین شرکت مگاموتور برای میهمانان خارجی، پرزنت و اهدای یک نسخه به آنان'5داود حسین زادهمعرفی شرکت مگاموتور

معرفی طرح سد و نیروگاه سردشت'23محسن عبدالهیمعرفی طرح سد و نیروگاه سردشت
معرفی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس'15ابوالفضل معماریان و محمود ناظریمعرفی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

معرفی هواپیمایی هما'16مصطفی رزاق کریمیمعرفی هواپیمایی “هما”
دکتر اکبر اعتماد طراح و پایه گذار و اولین رییس سازمان انرژی اتمی و پدر علم هسته ای ایران است. فیلم پرتره ای از این دانشمند ایرانی است.'83احمدرضا گنجه ای و سیدوحید حسینیمن اکبر اعتماد اتم می شکنم

مراحل ساخت سماور'22عزت اله پروازهمن آخرین نفرم
روند موفقیت یک دانشجو تا برترین مخترع سال 2012 در عمران'26ابراهیم شهبازیمهندس مسعود

معرفی و بررسی پیشرفتهای ایران در سالهای اخیر در زمینه فناوری نانو و بایو'6فربد نامور آزادنانو و بایو
معرفی یکی از تخصصی ترین عملیات نجات دریایی)سالویج( که منجر به بیرون آورده شدن یک کشتی غرق شده چهار هزار و پانصد تنی از قعر 25 متری'33محمد جعفرینجات مویرا
آشنایی با مراحل حفاری چاه نفت دریایی'30رضا محمدینقطه صفر

معرفی شرکت نفت و گاز پارس به عنوان بزرگترین شرکت نفت و گازی ایران''30/'21میرعباس خسروی نژادنگین پارس
معرفی معدن چادرملو''50/'14محمود یزدچینگین کویر

سالها پیش علی رضا رضایی عارف همه مدارکش را وقتی ورشکست شده بود گم کرد. همین اتفاق او را به فکر یک نوآوری خالقانه انداخت. او '33مهدی گنجیهمه اوراق هویت من
حاال شرکتی دارد با بیش از 100 شعبه در سراسر ایران...

این فیلم حکایت گوشه اي از صدها جابجایي دکلهاي شرکت حفاري شمال است که در صنعت حفاري کشور اتفاق مي افتد.'11مانی شهریوروراوی

موضوعمدتکارگردانفیلم
دالیل عمر پایین آسفالت در کشور با زبان طنز''30/'6مجید آسودگانآسفالت به سبک ایرانی

انتقال نفت خام و فراورده های نفتی به خطوط''20/'1محمد ابوالحسنیانتقال نفت خام و فراورده های نفتی به خطوط
روند به انجام رسیدن یک پایان نامه از مرحله پیدا کردن ایده تا روز دفاع و پس از آن جشن فارغ التحصیلی را به تصویر می کشد''24/'7زهرا سادات آیت اللهیپایان نامه )خارج از مسابقه(

معرفی فناوری جدید لوله های انعطاف پذیر برای گاز رسانی به وسایل گازسوز در محیطهای داخلی'3سید مرتضی سیدی نژادپایپ فلکس
پاالیشگاه فاز 12 پارس جنوبی''35/'16فرزاد گلخوشپتروپارس )دو بعدی(
پاالیشگاه فاز 12 پارس جنوبی''24/'11فرزاد گلخوشپتروپارس )سه بعدی(

تکنولوژی ارتباطی نوین و فناوری دیجیتال و تاثیر آن بر زندگی انسان''28/'5محبوبه محمدزکیجوجه ماشینی
IP TV شبکه تلویزیون های تعاملی'7محمدعلی محراب بیگیرسانه تعاملی مهر

نقش انسان در هدر رفتن آب''30/'1سید عباس شفیعیزمین و دست های ما
با پژوهش های گسترده، محققیق پژوهشگاه صنعت نفت توانسته اند سامانه ای را طراحی کنند که قادر است هرگونه نشتی در خطوط لوله را شناسایی و ''43/'5کیوان اسالمیسامانه شناسایی نشتی )خارج از مسابقه(

محل دقیق آن را نیز اعالم کند. این فیلم چگونگی عملکرد این سیستم را بیان خواهد کرد
طرح توسعه بندر بوشهر'5حسین نامورطرح توسعه بندر تجاری بوشهر

معرفی اوراق اجاره جهت سرمایه گذاری در بورس''44/'1مجتبی حاتمی فرفروش اوراق اجاره در بورس
داستان کشف نفت در مسجد سلیمان و به دنبال آن رونق اقتصادی این شهر و اولین لوله گذاری آب در ایران''27/'5آرش پورنامداریانلوله های صد ساله )خارج از مسابقه(

یک شهر تاریک و صنعتی و غمگین که با آمدن نقطه قرمز همه چیز تغییر می کند''42/'4مطهره احمدپورنقطه قرمز
رونمایی محصوالت خودرو جدید'8نیما عشقی پورنمایش مپینگ ساینا

آیتم های تبلیغاتی

پویانمایی

داستانی

1- حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی / محمد صنگوری، 2- سامانه پرداخت الکترونیک ETC عوارض بانک مسکن، 3-ایران خودرو – دنا / سعید حدادی، 4- آذران پالستیک / 
بهمن دادفر، 5- شرکت ملی صنایع مس ایران / مرتضی پایه شناس، 6- پارک فناوری پردیس / سلمان حمزه پور، 7- برنامه تلویزیونی نسیم دانش / ایمان یاری، 8- طرح توسعه 
میدان نفتی آذر / مسعود کمایی، 9- هشتمین جشنواره فیلم سینما حقیقت / مرتضی پایه شناس، 10- گره/ میرعباس خسروی نژاد، 11- مرسی / امیر توده روستا، 12- وگ ایران / 
امیر توده روستا، 13- ویستار / امیر توده روستا، 14- آزادرود / لقمان سخنور، 15- برپایی دکلی دیگر در میدان نفتی آذر / محمدمهدی جعفری جم، 16- مستند 54 ساعت / هومن 
حسنی، 17- امیرحسین تهامی )آرشیتکت( / پویان وزیری، 18- رامسر / بهمن دادفر، 19- ماسه ای / مجتبی حاتمی فر، 20- کویر موتور / قهرایی، 21- فوالد مردان / اشکان جوشن 
پوش، 22- فعالیتهای زیست محیطی شرکت ملی صنایع مس ایران / مرتضی پایه شناس، 23- طلوعی دیگر / محمدعلی محراب بیگی، 24- برای راننده / امین آزاد، 25- پل بزرگ 
شهدای بختیاری / امیر فارغی، 26- حمایت از تولید ملی / مجتبی حاتمی فر، 27- سرگذشت ما / هومن حسنی، 28- ارتباط چند کارت با یک حساب، 29- حساب مسکن جوانان 
بانک مسکن، 30- اهدا / علیرضا صادقی مقدم، 31- ایلیا استیل – سنگتراش / لوافی، 32- پروژه تسطیح محل احداث واحد فراورش مرکزی / مسعود کمایی، 33- تیبا 2 / سعید 
اسکندی، 34- سایپا در اندیشه ای متفاوت / سعید اسکندری، 35- منطقی کردن قیمت سوخت – توسعه زیرساختهای کشور / محمدعلی باشه آهنگر، 36- لوازم خانگی بریکان / 

محمدمهدی زرین پور – تی یام یابنده، 37- پل شهدای بختیاری / مصطفی علمی فرد، 38- تور و دریا / آرش پورنامداریان.

موضوعمدتکارگردانفیلم
در مورد محیط زیست''36/'3محمد شاهین محسنی 1492

خانواده ای شام می خورند و ...''40'/1زهرا خیریچهار ضلعی
فرهنگسازی در خصوص استفاده صحیح از صنعت حمل و نقل و صرفه جویی در مصرف منابع ملی.'1علی عرفان فرهادیمن تو ما
هشدار عدم استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی به زبان هنر و تصویر.'2مهدی هادیفرهمسفر
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ویــژه نامه سـومین جشنواره فیلم و 
عکـس فنـاوری و صنـعتی)فــردا(
w w w . j d f e s t . i r

ناشر: جهاد دانشگاهی هنر
مدیر مسئول: مسعود نجفی

سردبیر: سیدمحمدصادق لواسانی
مدیر هنری: علی شکوری 

)مرکز طراحی و گرافیک جهاد دانشگاهی هنر(

دبیر تحریریه: سارا راعی
سیدمحمدحس��ین  داودی،  ش��راره  تحریریـه: 

لواسانی، سمیه هاشمیان و مهدی متناصری
عکس: یاسمن ظهورطلب 

ویراستار: احمد تبریزی
حروف نگار: سهیل صالحی زاده

با سـپاس ویژه از: بهزاد رش��یدی، الهام زایجانی، 
محمد تهرانی، محمدحس��ن هندی، امیر خلوصی، 

فرامرز روشنایی، علی قلندریان، علی افشار، مهرناز 
رازق��ی، پریس��ا چی��ذری، محبوبه فک��وری، پدرام 
صادق��ی، روح اهلل رضای��ی، مه��دی حبیب��ی، علی 
صدیق��ی، س��یدفواد مطلبی، س��یدمهدی جوادی، 
معصومه گوه��ری، فاطمه میرزایی، س��ارا خلیلی، 

فریبا آالدینی و اکبر احسانی.
لیتوگرافی و چاپ: خاتم

دبیرخانه جشنواره: 88820938 و 88820835

تهران تقاطع خیابان جمهوری و پل حافظ، پردیس سینمایی چارسو، طبقه هفتم


