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توس��عه صنعتی یکی از عوامل اساسی در توسعه 
اقتص��ادی کش��ور اس��ت و توس��عه اقتص��ادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی تمام جوامع بشری 
مرهون توس��عه صنعتی آنهاس��ت. در سال جدید 
توس��عه صادرات غیرنفتی، ارتق��ای تولید داخل، 
مص��رف کاالی داخل��ی و اش��تغال از راهبردهای 
اساسی بودند که هم توسط مقام معطم رهبری و 
هم ریاس��ت محترم جمهوری اسالمی ایران مورد 

تاکید جدی قرار گرفته اند.
بدون تردید نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به عنوان یکی از ارکان حکمرانی در کش��ور برای 
همه اهل نظ��ر بویژه سیاس��تگذاران اقتصادی و 
برنامه ری��زی مبرهن اس��ت. در برنام��ه راهبردی 
صنعت، معدن و تج��ارت موضوع رقابت پذیری به 
عنوان یکی از ارکان جدی برای حضور محصوالت 
ایران��ی در بازارهای بین المللی م��ورد توجه قرار 
گرفته اس��ت، بویژه موض��وع برندس��ازی که در 
معرف��ی کاالهای داخلی در قلم��رو جهانی نقش 

بسزایی خواهد داشت.
یکی دیگر از راهبردها موضوع امتزاج صنعت و هنر 
است که این وزارتخانه با تشکیل شورای فرهنگ 
صنع��ت، معدن و تجارت ای��ن موضوع مهم را نیز 
در برنامه ه��ای دانش��ی و اجرایی خ��ود قرار داده 
اس��ت. هنر بویژه س��ینما که اکنون خود صنعتی 
مستقل در جهان معاصر محسوب می شود، اگر با 
هش��یاری بکار گرفته شود، البته می تواند بهترین 

امکان برای توسعه صنعتی کشور باشد.
نکت��ه مه��م دیگ��ری ک��ه ه��م م��ورد اعتن��ای 
سیاس��ت گذاران صنعت��ی و ه��م اه��ل نظ��ر در 
گس��تره هنر ق��رار می گی��رد، توج��ه بنیادین به 
مسئولیت پذیری اجتماعی است که اگر این امکان 
در همه بنگاه های صنعتی کش��ور جاری و ساری 
ش��ده و زمینه مس��ئولیت پذیری اجتماعی فراهم 
ش��ود، آنگاه قادر خواهیم بود که نسبت به حقوق 
شهروندان، محیط زیست و کاربرد اخالق حرفه ای 
در کس��ب و کار اطمینان بیشتری حاصل نماییم 
ک��ه نتای��ج تمام این اقدامات مس��یر م��ا را برای 

دستیابی به توسعه پایدار فراهم خواهد ساخت.
اما تعال��ی مس��ئولیت پذیری اجتماعی حاجتمند 
ابزار بس��یار قوی و ارزش��مندی به ن��ام هنر و به 

خصوص سینما است.
علی محمد گودرزی

مشـاور وزیر صنعت، معـدن و تجارت، دبیر 
شـورای فرهنـگ و صنعت و عضو شـورای 

سیاست گذاری جشنواره

سینما بهترین 
امکان 

برای توسعه 
صنعتی 

کشور

آغاز جشنواره یادداشت
فناوری وصنعتی 

با پیام 
 سه دولتمرد

 و دبیر
 جشنواره

  دکتـر سـورنا سـتاری، معاون 
علمـی و فناوری رییس جمهوری و 

رییس بنیاد ملی نخبگان
»ایران اس��المی، امروز در راه پیش��رفت های 
علم��ی و فناوری ب��ه دنبال ش��تاب گرفتن و 
رساندن خود به جایگاه واقعی تاریخی اش است. 
دانشمندان ش��بانه روز کار می کنند. نخبگان، 
رویاهایش��ان را با حل مش��کالت مردم پیوند 
زده اند. فناوران برای تبدیل ایده ها به محصول، 
مدام مش��غول اند. مدیران و مسووالن، برای از 
دور نیفتادن این ش��تاب، آرام و ق��رار ندارند. 
همه مش��غول کارند. این چرخ��ه اما هارمونی 
می خواهد. فرهنگ، صاحب آن است. فرهنگ، 
مش��کل دیروز و امروز و از بین برنده مشکالت 

امروز و فرداست. 
س��ینما، ب��ه راحت��ی ف��ردا را پی��ش روی ما 
می گ��ذارد. فناوری و ن��وآوری نیز ب��ه دنبال 
ایج��اد فاصل��ه مطمئنه انس��ان ب��ه آینده اش 
اس��ت. از سویی، س��ینما بخش��ی از فرهنگ 
اس��ت و پرطرفدارتری��ن اش. ح��اِل ام��روز ما 
زمانی خوب خواهد بود ک��ه دیدن فردایمان، 
واقعی تر باشد. این را، هم نشینی درست سینما 
و فن��اوری ش��کل می دهد. پس؛ س��ینما باید 
دانش بنیان ش��ود. فرهنگ بای��د دانش بنیان 
ش��ود. اندیش��ه هایمان باید دانش بنیان شود. 

آنگاه، فردا، دانش بنیان خواهد شد.

 دکتر حمیدرضا طیبی، رییس 
جهاد دانشگاهی و عضو شورای 

عالی انقالب فرهنگی:
»امروز آهنگ پیش��رفت و توس��عه به ویژه در 
حوزه ه��ای فناوری و صنعت، بیش از هر زمانی 
در کش��ور به گوش می آید و ب��رای کمک به این 
رونِد حرکتی و شتاببخشی به آن، فرهنگ سازی 
در زمینه خودب��اوری و اعتماد به ت��وان داخل و 
ایج��اد گفتمان پیش��رفت به ویژه در بین نس��ل 
جوان ایرانی، بسیار ضروری و حیاتی است. از میان 
روش های تجربه شده فرهنگ سازی و هدایت افکار 
نیز، استفاده از قابلیت های باالی هنر به ویژه هنر 
سینما و جادوی تصویر، از اساسی ترین راهکارهای 

موثر و ماندگار است.
این جش��نواره بعد از سه دوره برگزاری، به عنوان 
یک رویداد فرهنگي ارزنده، در سال هاي اخیر راه 
رشد و کمال را پیموده و تا اندازه زیادی در مجامع 
فرهنگی و صنعتی ش��ناخته شده و این موضوع، 
مجموعه انتظارات از دبیرخانه جشنواره را بیشتر 
کرده است. لذا بر دست اندرکاران آن الزم است از 
فرصت ارزشمند ایجاد شده برای خدمت به کشور 
به��ره برده و تمام همت خود را ب��ه میدان آورده 
تا بار دیگر در مجموعه جهاد دانش��گاهی بتوانیم 
نیازی از عرصه علم، فناوری و صنعت و پرده هاي 
پاك سینما در ایران را مرتفع کنیم و خشتي دیگر 

بر خشت های انقالب بگذاریم«.

 مسعود نجفی دبیر جشنواره
صنعت دست آورد تکاملی انسان معاصر است 
بار واکاوی صنعت در صنعت سینما و  این  و 
فقط صنعت سینماست که می تواند بالندگی 

تام صنعت را متصور شود.
صنعتی لبریز هنر برای بایستگی صنعت، برای 

شایستگی فناوری انسان معاصر.

 دکتـر حجت الـه ایوبـی، معاون 
وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و 

رییس سازمان سینمایی:
این جش��نواره ی��ک اتف��اق مب��ارك و یکی از 
جش��نواره های مهم و اثرگذار در کشور است که 
می تواند ظرفیت های باالی س��ینما را با اهداف 
و برنامه های توس��عه  ای کشور همس��و نماید و 
با نمایش دس��تاوردها و موفقیت های کشور در 
صنع��ت و فناوری، نقش ماندگار خ��ود را در راه 

اعتالی نام انقالب و ایرانزمین ایفا نماید.
چنین جش��نواره هایی برای س��ازمان سینمایی 
مایه دلگرمی اس��ت و می تواند پای سینماگران 
فرهیخته و خالق را به بخش های مختلف صنعت 
و فناوری کشور باز کند و از طرفی توجه نخبگان 
علم��ی و فناوری و فعاالن صنعتی کش��ور را به 
س��مت فرهنگ و هنر جلب  نماید. این ارتباط و 
تعامل دو سویه است که می تواند به توسعه سینما 
و توس��عه صنعت و فناوری کشور و در نهایت به 

توسعه همه جانبه و پایدار ایران منجر شود.«



برگزاری کم هزینه و اقتصادی جشنواره فناوری و صنعتی 
گزارش نشست خبری

در این نشست، مسعود نجفی در ابتدای سخنانش با ارائه گزارشی از وضعیت دبیرخانه جشنواره بیان 
کرد: فراخوان جشنواره روز 2۰ اردیبهشت منتشر شد و تا پایان خردادماه مهلت ارسال آثار بود که تا 
۱۰ تیرماه آن را تمدید کردیم. در این مدت ۴۰۹ فیلم و 22۷2 عکس به دست مان رسید. ضمن آنکه 
بخش عکس برای اولین بار به این جشنواره اضافه شده بود و شامل تک عکس و مجموعه عکس می شد 
که با اس��تقبال زیاد عکاسان صنعتی روبرو شد. به همین دلیل برنامه ریزی شده است که در روزهای 
برگزاری جشنواره، منتخبان این عکس ها در نمایشگاهی به نمایش در آیند. همچنین در بخش ویژه 

اساتید عکس هایی از برخی استادان عکس صنعتی نمایش داده می شود.
وی ادامه داد: در بخش فیلم های مس��تند ۷۱ اثر به بخش نهایی رس��یدند که دو مستند به دلیل 
حض��ور در دوره قبلی و دیگری به دلیل رعایت نکردن برخی قوانین جش��نواره حذف ش��دند. در 
ای��ن بخش فیلم هایی از جوان��ان و همچنین افراد چهره مانند محمدعلی باش��ه آهنگر و مصطفی 
رزاق کریم��ی حضور دارند. همچنین در بخش پویانمایی ۱2 اثر، آیتم های تبلیغاتی ۳۸ اثر، بخش 
داس��تانی که یکی از آس��یب های این حوزه محسوب می شود تنها ۴ اثر و در بخش دانشجویی هم 

۳۰ اثر به بخش نهایی راه یافتند. 
وی پس از نام بردن از داوران ش��اخص جش��نواره، درباره دو برنامه جنبی اختتامیه گفت: در این 
دوره بزرگداشت استاد کامران شیردل را برگزار می کنیم و بعضی از آثار شناخته شده این هنرمند 
در حوزه فیلم های مستند به نمایش در می آید که »پیکان« یکی از آن هاست. همچنین نکوداشت 
زنده یاد محمدرضا مقدسیان از دیگر برنامه های جشنواره خواهد بود که بعضی از آثار این هنرمند 

نیز نمایش داده می شود.
دبیر جشنواره فناوری و صنعتی همچنین عالوه بر معرفی دو کارگاه با محوریت فیلم های صنعتی 
و فن��اوری، به یک برنامه جنبی دیگر در اختتامیه اش��اره و عنوان کرد:  از دیگر برنامه هایی که در 
جشنواره داریم تقدیر از فیلمسازان و بازیگرانی است که در فیلم های صنعتی بازی کرده اند که البته 
این مهم نیاز به حمایت س��ازمان سینمایی داشت که خوشبختانه طی تماس تلفنی با آقای آرش 

امینی، ایشان از حمایت آقای دکتر ایوبی خبر دادند.
*** چرا جشنواره فناوری و صنعتی در تهران برگزار می شود؟

نجفی س��پس درباره اینکه چرا جشنواره فناوری و صنعتی به شهر دیگری جز تهران منتقل نشد، 
عنوان کرد: یکی از برنامه های اصلی ما این بود که جشنواره را در شهری به جز تهران برگزار کنیم 
تا از آفت های معمول رها شود. متاسفانه با اینکه با بعضی از شهرها مذاکراتی را داشتیم و تبریز به 
عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور اعالم موافقت اولیه کرده بود، اما در نهایت راضی به همکاری 

نشد و ما هم جشنواره را در تهران برگزار کردیم.

سیدمحمدصادق لواسانی هم در این نشست با تشکر از همکاری صمیمانه رسانه ها در انتشار اخبار 
جشنواره عنوان کرد: سومین دوره جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی بعد از سه سال وقفه کار 
خودش را با برنامه ریزی دقیق آغاز و سعی شد برنامه ریزی ها به شکلی باشد که زمینه سازی خوبی برای 

برگزاری دوره های بعدی جشنواره انجام شود.
وی ادامه داد: کتاب سینمای مستند صنعتی ایران در این دوره به چاپ دوم رسید و برای اولین بار 
شماره اول بولتن جشنواره )که علی رغم برنامه ریزی های قبلی برای برون سپاری، به دلیل مسائل مالی 
توسط ستاد جشنواره آماده شد( همزمان با نشست خبری توزیع شده است. و شماره دوم آن نیز در 

اختتامیه توزیع نی شود. 

حضور فیلمسازان در جشنواره از باشه آهنگر تا 
جوانان جویای نام 

تشکر از همکاری ویژه اصحاب رسانه

مسعود نجفی

همچنین بهزاد رشیدی، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فناوری و صنعتی، با گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای جهاد دانشگاهی گفت: خوشحالیم که توفیق داشتیم تا دوره سوم این جشنواره را در 
س��ال ۹۴ برگزار کنیم. همه دوس��تان می دانند که شروع و راه اندازی یک کار فرهنگی با سختی های 

زیادی همراه است.
وی ادامه داد: شروع و تداوم کارهای فرهنگی آن هم با دست خالی کار سختی است اما جهاد دانشگاهی 
همیشه در برنامه های خود روحیه جهادی را مدنظر قرار می دهد و وقتی طرح و برنامه داشته باشد با 

جمعی از متخصصان برنامه ریزی های الزم را انجام می دهد تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کند. 
رییس جهاد دانشگاهی هنر در ادامه سخنانش، با تاکید بر اینکه مستندسازی تصویری در کشور و به 
خصوص در بخش فناوری و صنعتی مهجور واقع شده است، بیان کرد: مستندهای صنعتی و فناوری با 
به تصویر کشیدن کارهایی که در این زمینه ها در کشور انجام می شود، بسیار موثر هستند و با برگزاری 
جشنواره ای که دبیرخانه دایمی داشته باشد، می توانیم امیدوار باشیم که ارتباط میان هنرمند و صنعتگر 

بهتر و بیشتر برقرار شود تا در دوره های بعدی به بلوغ برسد. 
وی با تاکید بر اینکه جشنواره فیلم های فناوری و صنعتی، کامال اقتصادی است عنوان کرد: سومین 
دوره جشنواره فیلم های فناوری و صنعتی با حداقل بودجه کار می کند و با تعداد کم نیرو از بازدهی 
باالیی برخوردار است. البته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

از سیاست گذاران این جشنواره هستند که در شکل گیری کارها و برنامه ریزی ها در کنار ما بودند.
** دبیرخانه دائمی جشنواره در طول سال به کارش ادامه می دهد 

رشیدی با بیان اینکه یکی از اهداف برگزاری جشنواره فیلم های فناوری و صنعتی ارتباط گیری میان 
هنرمند و صنعتگر است، خاطرنشان کرد: ایجاد ارتباط میان هنر و صنعت و هنر و فناوری از اهدافی 
است که در جشنواره دنبال می کنیم و با آسیب شناسی دوره های قبل به دنبال بهترین عملکرد هستیم. 
رییس جهاد دانشگاهی هنر همچنین با تاکید بر تاسیس دبیرخانه دائمی جشنواره گفت: این دبیرخانه 
در طول س��ال به کار خودش ادامه می دهد. در بخش دانشجویی تورهای عکاسی برگزار می شود و با 
برگزاری نشست ها و همایش های مختلف در زمینه های صنعتی و فناوری کار خودش را با جدیت ادامه 

می دهد و برای رسیدن به کیفیت بیشتر تالش می کند. 
رشیدی همچنین گفت:  با رسانه ملی صحبت کرده ایم و قرار است آثار برگزیده جشنواره و همچنین 

فیلم های مستند که صرفا تبلیغاتی نباشند از رسانه ملی پخش شوند.

جشنواره ای اقتصادی و با بودجه کم

بهزاد رشیدی

سید محمد صادق لواسانی

نشست خبری جشنواره فناوری و صنعتی در حالی برگزار شد که در آن عالوه بر تاکید 
از  برگزیده جشنواره  فیلم های  نمایش  از  اقتصادی جشنواره،  و  برگزاری کم هزینه  بر 

رسانه ملی خبر داده شد.
نشست خبری جشنواره در سالن آمفی تئاتر دبیرخانه و با حضور بهزاد رشیدی رییس 
جهاد دانشگاهی هنر، مسعود نجفی دبیر جشنواره و سیدمحمدصادق لواسانی مدیر 

روابط عمومی برگزار شد.
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2 عکس هاي برگزیده و حاضر در بخش مسابقه توسط اعضاي هیات داوران، در دو بخش تک عکس و مجموعه 
عکس در پردیس چارسو به نمایش درآمد. عکس هاي این نمایشگاه مورد بازدید مخاطبان جشنواره و همچنین 
مخاطبان فیلم هاي عمومي پردیس چارس��و قرار گرفت. جالب آنکه رنگ بندی و جذابیت بعضی از عکس های 

صنعتی و همچنین تعدادی از عکس های تبلیغاتی مورد توجه مخاطبان عام این پردیس سینمایی قرار گرفت.
۱۱ مجموعه و 26 تک عکس به همراه 2۰ عکس در بخش اس��اتید در این نمایش��گاه به نمایش عمومی در 

آمده اند. عکس های برگزیده جشنواره، از میان این آثار انتخاب شدند.
»البراتوار 2۰« حامی برگزاری این نمایشگاه عکس تخصصی بود.

نمایشگاه 
عکس هاي 

فناوري و صنعتي 
در پردیس 

چارسو



روز دوم از جش��نواره فیل��م و عکس فن��اوری و صنعتی، 
کارگاه تخصصی چگونگی مواجهه مستندسازان با مباحث 
فناوری نو در فیلم سازی مس��تند با حضور سعید تارازی، 
مستندس��از و عم��اد احمدون��د، مدیر کارگ��روه ترویج و 

آموزش عمومی ستاد فناوری نانو برگزار شد. 
در ابتدای این نشست تارازی با بیان اینکه در مستندسازی 
دو س��وال اهمیت بسیاری دارد، گفت: در ابتدا باید بدانیم 
مخاطب فیلم ما چه کس��ی اس��ت و با علم به این موضوع 
ابزارم��ان را انتخ��اب کنیم. این نکته بس��یار مهم اس��ت 
که وقت��ی ما ابزار رس��انه ای خودمان را بشناس��یم، بهتر 
می توانیم در جهت دس��ت یابی به هدف و جذب مخاطب 

قدم برداریم.
وی ادامه داد: در س��اخت فیلم صنعتی و تکنولوژی هنوز 
نمی دانی��م باید چط��ور کار کنیم. اینکه فیلم س��از باید به 
دنب��ال یادگیری هم��ه مباحث علمی برود ی��ا اینکه یک 
کارشناس علمی و فنی این کار را انجام دهد؟ اما مطمئنا 
راه س��ومی هم وجود دارد و آن این است که تعاملی میان 
این دو گروه صورت بگیرد که البته رسیدن به این موضوع 

کار خیلی ساده ای نیست. 
ای��ن مستندس��از با اش��اره ب��ه اینکه یک��ی از دالیلی که 
فیلم های خوبی در حوزه های تکنولوژی نمی بینیم، کمبود 
بودجه است، ادامه داد: مس��ئله برآورد بودجه بسیار مهم 
است و معموال کارفرماها هم عجله دارند و  هم می خواهند 
به نتیجه برسند. به همین دلیل فیلم ساز هم خیلی قدرت 

مانور ندارد.
ت��ارازی تاکید کرد: در دنیا وقتی فیلم مس��تندی را برای 
مخاطب عام تولید می کنند، حتما از درام بهره می گیرند، 

چون تنها در این صورت می توان مخاطب را جذب کرد. 
وی یادآور ش��د: نکته دیگری ک��ه معموال کارفرماها با آن 
مخالفت می کنن��د حضور نیروهای انس��انی در فیلم های 
مس��تند اس��ت و همین موضوع می تواند ضربه هایی را به 

اثر وارد کند.
در ادام��ه نشس��ت، عماد احمدوند با طرح این س��وال که 
چرا نمونه های موفق داخل��ی در زمینه فیلم های صنعتی 
نداری��م، عنوان کرد: برای این موضوع می توان س��ه عامل 
اصل��ی را در نظر گرف��ت، اول این که بح��ث های علمی 
در کشور ما بس��یار جوان است و حتی شاید سابقه اش به 
دو دهه گذش��ته برمی گردد. دوم این است که فضای این 
فیلم ها کمی سفارش��ی اس��ت و کارفرماهای��ی که در این 

حوزه هستند، هم چنین نگاهی دارند. 
وی ادامه داد: از سمت کارفرماها کار شعاری است و تمایل 
زیادی ب��ه پرگویی دارند و در یک زم��ان کم می خواهند 
همه چیز را بگویند. همچنین از طرف مجری های کار هم 
نگاه ها زودگذر اس��ت و حاضر نیستند خیلی تحقیق کنند 

و ورود علمی زیادی به مباحث ندارند. 
مدیر کارگ��روه تروی��ج و آموزش عمومی س��تاد فناوری 
نانو تأکید کرد وقتی کس��ی بخواهد اثری بس��ازد که گیرا 
باش��د و با مخاطب ارتباط برقرار کند، باید نس��بت به آن 
موضوع احس��اس داشته باش��د و با آن ارتباط برقرار کند. 
این برقراری ارتباط در آثار خیلی مهم اس��ت، البته اگر در 
م��واردی بخواهیم اثرگذاری برخی موارد علمی را نش��ان 
دهیم، در این ش��رایط نیازی به آگاهی داش��تن نیست و 
می توان با ابزارها و روش های رس��انه ای منظور مورد نظر 

را رساند. 

کارفرماها شعاری کار می کنند

در ایران 
کارگردان ها 
خیلی 
الی پنبه 
هستند در 
حالیکه در 
خارج از 
ایران خیلی 
خشن تر از 
این حرف ها 
با فیلم سازها 
برخورد 
می کنند
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واحد س��معی بصری و مستندس��ازی روابط عمومی ذوب آهن اصفهان، آیتم های تصویری مراسم اختتامیه 2
سومین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی را آماده کرد.

این تیم متش��کل از س��یدصفی اله حس��ینی، محمد زارع و عباس محمدی طی سه روز برپایی جشنواره در 
پردیس س��ینمایی چارس��و، فعالیت تصویربرداری و برنامه س��ازی از بخش های مختلف جشنواره را برعهده 
داش��تند که بخش هایی از آن مانند کلیپ معرفی هیات های انتخاب و داوران، گزارش تصویری جش��نواره، 
فیلم نکوداشت محمدرضا مقدسیان و... در مراسم اختتامیه به نمایش در خواهد آمد. این مرکز به عنوان یکی 

از فعال ترین مراکز صنعتی در حوزه مستندسازی با فیلم »اراده های پوالدین« نیز در جشنواره حاضر بود.

مستندسازی ذوب 
آهن اصفهان

 به کمک
جشنواره 

آمد

در ایران کارگردان ها الی پنبه هستند
نشست  تخصصی ارتباط متقابل مستندسازان و روابط عمومی صنایع در روز نخست جشنواره: 

نشست تخصصی چگونگی مواجهه مستند سازان با مباحث 
فناوری نو در روز دوم جشنواره:

س��ومین  از  روز  نخس��تین  در 
جش��نواره فیلم و عکس فناوری 
و صنعتی، کارگاه��ی با موضوع 
ارتباط متقابل مستندس��ازان و 
روابط عموم��ی صنایع با حضور 
سید سعید محصصی و  مصطفی 

رزاق کریمی برگزار شد.
مصطف��ی رزاق کریم��ی با بیان 
اینکه در حیطه کارهای صنعتی 
تالش های زیادی ش��ده اس��ت، 
بیان ک��رد: با این ح��ال موضوع 
صنعت در سینمای مستند هنوز 
خیلی جا نیفتاده است و با اینکه 
فیلم هایی به ش��کل سفارش��ی 
تهیه می ش��وند، در ایران خیلی 
مورد توجه نیس��تند ضمن آنکه 
ب��رای برخی از فیلم س��ازها این 
نوع از فیلم ها زنگ تفریح اس��ت 
و معرفی یک محصول را کس��ر 
شأن می دانند. اما در اروپا اینطور 

نیست .
وی با تاکید بر اینکه کارگردان ها 
از اینکه روابط عمومی ها آن ها را 
درك نمی کنند ناراحتند، عنوان 
کرد: این مش��کل فرهنگ سازی 
اس��ت چون آن ها نبای��د فیلم را 

بفهمند! در ایران به س��ازندگان فیلم های صنعتی خیلی بها داده 
نمی شود، چون همان هایی که این روزها فیلم عروسی می سازند، 

امروز فیلم صنعتی هم می سازند. 
این مستندس��از با بیان اینکه تعداد زی��ادی از هنرمندان کارهای 
سفارش��ی انجام داده اند، تاکید کرد: در قرن ۱6 میالدی میکل آنژ 
پول می گرفت و برای کلیس��ا کار می کرد. خود من 2۴ سال قبل 
به ایران آمدم و وقتی مترو فیلم صنعتی می خواست به من گفتند 
و ما سه ماه در متروی تهران تحقیقاتی را شروع کردیم تا بتوانیم 
به فضای ذهنی کارفرما برسیم. بدانید که سخت ترین کار در فیلم 

صنعتی رسیدن به فضای ذهنی کارفرماست.
رزاق کریمی عنوان کرد: برای ساخت مستند صنعتی باید مهندسی 
معکوس کنیم و باید ببینیم که موضوع  چیست و مخاطب به چه 
چیزی می خواهد برس��د. در ای��ران فرهنگ طوالنی در این زمینه 
نداریم. خیلی شنیده ام که فیلمسازها می گویند کارفرما ما را نمی 
فهمد و فقط می خواهند کاری را انجام دهند تا پول خودش��ان را 

بگیرند.
وی درباره میزان طنزی که در فیلم های مستند می توان استفاده 
کرد نیز گفت: برای این کار  باید ببینیم با کدام روش فیلم سازی 
انجام می شود، برای مثال اگر کارفرمایی فیلم ساز را انتخاب کند، 
خیلی نمی توان روی بعد طنزه��ا کار کرد، اما در نگاه دیگری که 
خود فیلم س��از به دنبال موضوعی م��ی رود و می خواهد آن را کار 
کند، دستش در سناریو باز است و می تواند در آن طنز داشته باشد، 
در این صورت ممکن است کسی هم که برای کار سرمایه گذاری 

می کنز، آن را دوست داشته باشد. 
رزاق کریمی سپس با اشاره به نظر برخی فیلمسازان در باره سانسور 
تاکید کرد: سانس��ور در تمام دنیا زیاد اس��ت و مطمئن باشید به 

قدری هست که فکر نکنید آن جا همه کاری در حوزه می توان انجام داد. 
این مستندساز با بیان اینکه در ایران هنوز مانند سال ها قبل تبلیغات انجام می شود، 
ادامه داد: ما در ایران تغییری ایجاد نکرده ایم، با اینکه از نظر فنی اتفاق هایی افتاده 
است اما محتوا هیچ فرقی نکرده است. ما دچار خودزنی شده ایم با آرم گرایی که 

در تبلیغات وجود دارد.
وی عنوان کرد: یادتان باشد همیشه حق با روابط عمومی است، آن ها نزدیک ترین 
ش��خص به مدیر عامل هس��تند باید بدانیم که ۵۰ درصد کار بر عهده شان است و 
مابقی آن بر عهده فیلم ساز است. و جالب اینکه در ایران کارگردان ها خیلی الی پنبه 
است و در خارج از ایران خیلی خشن تر از این حرف ها با فیلم سازها برخود می کنند. 
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انتقاد حمید 
فرخ نژاد از 
کم توجهی 

صنعت به
 سینما

نشست تخصصی اقتصاد خالق در روز 
سوم جشنواره:

  مشـاور اقتصادی وزیر ارشاد: ما هستیم که باید 
به اقتصاد، راه را نشان بدهیم

در ابتدای این نشس��ت، غالمرضا خلیل ارجمندی مشاور 
اقتصادی وزیر ارشاد با بیان اینکه به واسطه دو دغدغه در 
این برنامه حاضر شده است، گفت: یکی از آن ها به واسطه 
مس��ئولیت اقتصاد خالق فرهنگی و هنری است که دارم 
و دیگری اینکه وظیفه خودم می دانس��تم که اینجا حاضر 

شوم و گزارشی از کارهای دولت ارائه بدهم.
وی ادامه داد: کش��ورهای پیشرفته سال های زیادی است 
که صنایع سخت خودشان را دست کشورهای جهان سوم 
می دهند و خودش��ان در حوزه صنایع نرم کار می کنند و 

راه رسیدن به اقتصاد خالق را یاد گرفته اند. 
ریی��س صن��دوق اعتب��اری هن��ر س��پس خاطر نش��ان 
ک��رد: اگرچه آلم��ان را به عنوان یک کش��ور پیش��رفته 
می شناس��یم، برخ��الف تصور عموم که این کش��ور را در 
زمین��ه صنعت پیش��رفته می دانند، اما آلمان توانس��ته با 
صنعت اش��تغال زایی کند و همه این ها ناش��ی از فعالیت 

ذهن و فکر صاحبان صنعت است. 
وی اف��زود: یکی دیگر از نکته های م��ورد نظر در اقتصاد 
خ��الق، اس��تفاده از ابزارهای زیس��ت محیطی اس��ت و 
همچنی��ن در این حوزه ب��ا هزینه های کم ش��غل ایجاد 
کرد و برگشت س��رمایه خوبی داشت. این در حالی است 
که کش��ورهای دنیا روی این موضوع خیلی کار کردند و 
معموال سهم به س��زایی از فعالیت های کشورها در جهت 

همین اقتصاد خالق است. 
خلیل ارجمندی با بیان اینکه برخی کش��ورها اِلمان های 
اقتصاد خالق خود را مش��خص کرده اند، یادآور شد: برای 
مثال در کش��ور آلمان گردش��گری را از این دایره خارج 
کرده ان��د و برنامه ریزی ه��ا بر روی دیگ��ر بخش ها مانند 

سینما، تئاتر، موسیقی و... است. 
وی با تاکید بر این نکته که کمتر کس��ی باور می کند که 
می توان از نقاشی پول درآورد، یادآور شد: در همین سال 
گذش��ته ما دو حراج را در کشور برگزار کردیم که مبالغ 
زیادی هم در آن ها جریان داش��ت و حتی یک نقاشی به 

مبلغی بیش از دو میلیارد تومان فروخته شد. 
  همه پول مان را خرج یک بازیگر معروف می کنیم 

و از بقیه کارها باز می مانیم
رئیس صن��دوق اعتباری هنر تاکید ک��رد: بازیگراِن هنر 
باید ای��ن موضوع را جا بیندازند که یک اثر وقتی که کار 
هنری اس��ت ک��ه بتواند وجه تمایز و تف��اوت را به وجود 
بی��اورد. البته در این میان گاهی اتفاق می افتد که از یک 
بازیگر خوب و شناخته شده برای فیلم استفاده می کنیم، 
اما چون بیش��تر س��رمایه را برای اس��تفاده از این بازیگر 
خ��رج کرده ایم، کمتر پولی ب��رای مابقی کارها می ماند و 

در این ش��رایط فیلم هم جایگاه اقتص��ادی خودش را از 
دست می دهد. 

خلی��ل ارجمندی با بیان اینکه ما در کش��ور برای کاری 
ک��ه انجام می دهی��م برنامه ریزی نداری��م، اظهار کرد: تا 
زمانی ک��ه برای ما اقتصاد به ریال و عدد محدود باش��د 
انتظار بیش��تری از س��ینمای ایران نمی توان داشت. دنیا 
اقتصاد فرهنگ و هنر را به اثری که آن ها بر روی فرهنگ 
اجتماع��ی، سیاس��ی و اقتصادی دارند، می شناس��د و نه 

اینکه از نظر مالی چه جایگاهی دارند.
وی افزود: اگر بخواهی��م کاری را در حوزه اقتصاد خالق 

پیش ببریم؛ به ابزار، نهاد و نیروی انسانی نیاز داریم.
  فرخ نـژاد: تهیه کننده هـا با ارتبـاط از بانک  ها و 

بنگاه ها پول می گیرند
در ادام��ه این نشس��ت حمید فرخ نژاد ک��ه فعالیت هایی 
را در زمین��ه اقتص��اد خالق آغاز کرده اس��ت، بیان کرد: 
واقعیت��ی ک��ه وج��ود دارد این اس��ت که در کش��ور ما 
همه چی��ز خودمانی و دورهمی انجام می ش��ود و هنوز 
نمی دانیم س��ینما برای صنعت چه می تواند انجام دهد و 
در عین حال صنعت می تواند چه پشتوانه ای برای سینما 
باش��د. کسی هم نیس��ت که این دو را به یکدیگر نزدیک 
کن��د. در حقیقت ما یک بنگاه اقتصادی نداریم که بتواند 

یک تعریف جامع و با مرکزیت از این کار را ارائه دهد. 
وی ادامه داد: متاس��فانه ارتباط ها در کشور غلط، محلی 
و غی��ر اصولی اس��ت و معموال تهیه کننده ها با اس��تفاده 
از ارتباط های��ی که دارند از بنگاه ه��ا و بانک ها پول تهیه 

می کنند. 
این بازیگر ش��اخص سینمای ایران با ابراز تاسف از اینکه 
صاحبان صنایع و سرمایه با قدرت رسانه غریبه هستند و 
تلویزیون را به سینما و تئاتر ترجیح می دهند، یادآور شد: 
باید این فرهنگ در کش��ور به وجود بیاید که چرا امریکا 
که یکی از قطب های صنعتی دنیا اس��ت بخش زیادی از 
این اعتبار را از همین س��ینما به دست آورده است. آن ها 
در فیلم هایش��ان این قدرت را به تصویر می کشند؛ برای 

مثال هرکسی به زمین حمله می کند یکی از امریکا برای 
نج��ات می رود و همچنین در همه فیلم ها با اس��تفاده از 
س��کانس پرچم ک��ه در همه فیلم ه��ا آن را دارند، ملیت 
خودش��ان را باال می برند. همین کارها قدرتی را از امریکا 

در میان مردم خودش و میان مردم دنیا می سازد. 
  انتقاد فرخ نژاد از مدیران صنایع

فرخ نژاد در ادامه س��خنانش با انتق��اد از مدیران صنعتی 
برای حضور نداشتن در این نشست بیان کرد: باید افرادی 
از وزارت صنایع در این جا حضور می داشتند و جای آن ها 
خالی اس��ت که ببینن��د و بفهمند که کش��ورهای دیگر 
چط��ور و از چه راه هایی پ��ول در می آورند. با اینکه ما در 
کش��ور چیزهای زیادی داریم، اما قدرتمان در ارائه آن ها 
خوب نیس��ت و از کسانی که در این کار تجربه دارند هم 

بهره نمی گیریم. 
این بازیگر ش��اخص س��ینمای ایران در پایان تاکید کرد: 
صاحبان سرمایه باید قدرت رسانه را درك کنند و بدانند 

که استفاده از سینما می تواند آ ن ها را ارتقا بدهد. 

خلیل 
ارجمندی:

 دنیا اقتصاد 
فرهنگ و هنر را 
به اثری که آن ها 
بر روی فرهنگ 

اجتماعی، 
سیاسی و 

اقتصادی دارند، 
می شناسد 

و نه اینکه از 
نظر مالی چه 

جایگاهی دارند

جمشید مشایخی تندیس بزرگداشت کامران شیردل را به نماینده وی اهدا خواهد کرد.
این بازیگر پیشکس��وت و شاخص س��ینمای ایران با حضور در مراس��م اختتامیه سومین جشنواره فیلم و 

عکس فناوری و صنعتی )فردا(، تندیس و لوح تقدیر بخش بزرگداشت جشنواره را اهدا می کند.
کامران ش��یردل به دلیل آنکه یک روز قبل از مراس��م اختتامیه در بیمارستان بستری شده بود، در برنامه 
بزرگداش��ت خود حضور پیدا نخواهد کرد و تندیس و لوح تقدیر به نمایندگی از این فیلمس��از، به ابراهیم 

عمرانی از شاگردان وی اهدا خواهد شد.

جمشید 
مشایخی 

در بزرگداشت 
شیردل



مدیر روابط عمومی شرکت مس:

نشست بررسی کتاب »سینمای مستند صنعتی ایران« با حضور محمدسعید 
محصصی، نویسنده کتاب و علیرضا بهرامی، کارشناس حوزه ادبیات و رسانه 

برگزار شد.
 در ابتدای این نشس��ت، علیرضا بهرامی با اش��اره به اینکه تالش های فردی 
در زمینه های تخصصی اتفاق مهمی است، گفت: در کشورهای توسعه یافته 
سرمایه گذاری هایی در ثبت تاریخ یک کشور می شود که شامل تاریخ معاصر و 

همه آن چیزهایی که در گذشته آن ها اتفاق افتاده، می شود. 
این کارشناس رسانه با اشاره به اینکه فعالیت هایی برای ثبت تاریخ در کشور 
انجام شده اما کافی نیست، عنوان کرد: مجموعه دایره المعارف بزرگ اسالمی 
و کارهایی که آس��تان قدس رض��وی در ثبت تاریخ انج��ام داده اند در کنار 
همت های فردی تاکنون باعث بروز اتفاق هایی در این حوزه ش��ده اس��ت اما 
هنوز نمی دانیم که ثبت مستند های تاریخی چقدر ضروری است و می تواند 

چقدر به پیشرفت کمک کند.
بهرامی افزود: ما به دلیل اینکه از تجربیات گذشته استفاده نمی کنیم، در امور 
اجرایی هزینه های زیادی را متحمل می شویم و فقر بینش داریم. همچنین 
به دلیل نداشتن ثبات مدیریت در امور مختلف، برنامه ریزی های مدون علمی 

هم نداریم.
 »کتاب مستند صنعتی ایران« خاستگاه دانشگاهی است

در ادامه نشس��ت، این کارش��ناس حوزه ادبیات و رس��انه با اش��اره به کتاب 
»س��ینمای مستند صنعتی ایران« گفت: ۹۹ درصد از تالش های اینچنینی 
تبدیل به کاتالوگ های جش��نواره ای می شود اما این کتاب از یک خاستگاه 

دانشگاهی برخواسته که نتیجه آن یک اثر خوب و یک تاریخ تحلیلی است.
وی ادام��ه داد: در هنگام تورق این کتاب و به واس��طه آش��نایی هایی که با 
کتاب های این حوزه دارم، به خوبی درك کردم که نوش��تن آن اتفاق مثبتی 

است و همه بخش های آن بر اساس اراده پژوهشگرش پیش رفته است.
بهرامی با بیان اینکه »سینمای مستند صنعتی ایران« به خودی خود، کتاب 
جامعی است تاکید کرد: اگر همکاری وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی و... 
که به آثار مستند صنعتی مرتبط هستند وجود داشته باشد، مطمئن هستم 
که س��عید محصصی می تواند با یک برنامه طوالنی مدت، اثری را در تاریخ 
ثبت کند که یک دایره المعارف کامل ۷۰۰، ۸۰۰ صفحه ای در حوزه فیلم های 

صنعتی باشد.
این نویسنده و ناشر با تاکید بر اینکه چنین کتاب هایی بر اساس همت فردی 
به نتیجی می رسند، گفت: ای کاش گروهی تحت نظارت مولف تشکیل شود 
و به دنبال تهیه دائره المعارفی باشد که فقط چند سال یک بار ویراستاری شود. 

همچنین نقصان های این کتاب مانند نداشتن عکس از نکاتی است که بسیار 
به چشم می آید. و می تواند در آینده اصالح شود.

وی در ادامه با اش��اره به اینکه دس��ته بندی های موضوعی در کتاب یکی از 
نکات مثبت این اثر محس��وب می ش��ود، اظهار کرد: فکر می کنم اگر همین 
دس��ته بندی های موضوعی، مقطعی هم باشد و کارهایی برای دایره المعارف 
ب��ودن آن  انج��ام ش��ود، مطمئنا تا ۵۰ س��ال آین��ده هر دانش��جویی برای 
نوش��تن پایان نام��ه به این کتاب مراجعه می کند. ب��ا این حال همین کتاب 
نسخه پردازی های اساس��ی نیاز دارد که ما کتاب بازها روی آن ها حساسیت 

زیادی داریم. 
در ادامه این نشست سید سعید محصصی با بیان اینکه از هر نقدی خوشحال 
می شود، عنوان کرد: متاسفانه ما کشوری هستیم که حافظه تاریخی نداریم و 
به همین دلیل ارزش حقایق تاریخی را نمی دانیم. در حالیکه امروزه به ثبت 

رساندن این حقایق به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

ما ایرانی ها حافظه 
تاریخی نداریم

در نشست بررسی کتاب »سینمای مستند صنعتی ایران«  در جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی مطرح شد:

در حاشیه

دو نابازیگر با لباس صنعتگران از مردم برای دیدن فیلم ها در پردیس 
چارسو دعوت می کنند.

دو نا بازیگر با پوشیدن لباس صنعتگران، کاله ایمنی، در دست گرفتن 
پوستر و پخش برنامه جش��نواره فناوری و صنعتی، مردم را به دیدن 
فیلم های جشنواره و بازدید از نمایشگاه عکس های برگزیده در پردیس 

چارسو دعوت می کنند.

دعوت عمومی به جشنواره 
فناوری و صنعتی با لباس 

صنعتگران
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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

مرتض��ی جعفر پوریان، معاون مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنایع برای 
شناس��اندن توانایی های خود به ساخت فیلم های صنعتی کیفی نیاز دارند، گفت: اگر به فیلم های صنعتی از 

لحاظ بودجه، زمان و کیفیت ساخت درست پرداخته شود، مخاطبان خود را پیدا خواهد کرد.
وی افزود: متاسفانه امروز جایگاه فیلم صنعتی خیلي مناسب نیست، چرا که صنعتگران آنطور که الزم است 

با اهمیت و کارکردهاي فیلم صنعتي آشنا نیستند. 
جعفرپوریان همچنین گفت: این جشنواره می تواند محل مناسبی برای شناسایی هنرمندان توانمند باشد که به 

کمک صنعت کشور بیایند تا توانمندی های صنعت و معدن بیشتر به مردم، مخاطبان و مشریان معرفی شود.

توسعه کمی و 
کیفی فیلم هاي 

صنعتي،
 نیازمند 

سرمایه گذاري

رییس روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران 
که مجموعه اش با حمایت از س��اخت فیلم »ش��یار 
۱۴۳« و طرح غیرمس��تقیم این مجتمع صنعتی در 
س��ال گذشته مورد توجه قرار گرفت،  تاکید کرد که 
تبلیغات مستقیم در مجموعه های صنعتی، چندان راه 

به جایی نمی برند.
عزت ال��ه صادقی نژاد با بی��ان اینکه باید فعالیت های 
ش��رکت مس به صورت غیرمستقیم به مردم انتقال 
داده ش��ود، بیان کرد: رویکرد شرکت مس به سمت 
اجتماعی ش��دن سوق داده ش��ده است؛ مانند فیلم 
سینمایی »ش��یار ۱۴۳« که با موضوع دفاع مقدس 

توانست صنعت مس را تبلیغ کند. 
وی ادامه داد: معموال مجتمع های ش��رکت مس در 
مناطق محروم س��اخته می ش��وند و به دلیل بافت 
مناطقی که در آن کارخانه وجود دارد، باعث ش��ده 
ش��هرهای اطراف با این صنعت درگیر هستند دیده 
ش��وند. رویکرد دو س��ویه مردم بومی این مناطق  با 
مخاطرات صنعت، موجب تولید آثاری خواهد شد تا 

از زحمات آن ها قدردانی شود.
صادقی نژاد همچنین یادآور شد: در فیلم های زیست 
محیطِی این ش��رکت بیش��تر به مقول��ه اجتماعی 
پرداخته شده اس��ت چون این موضوع برای شرکت 
اهمیت زیادی داشته است. این فیلم ها با فکر ساخته 

شده اند و بی هدف نیستند. 
رییس روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران 
با ابراز امیدواری از اینکه در آینده فیلم های صنعتی 
خوبی از صنایع س��اخته ش��وند، عنوان کرد: حوزه 
صنعت به دلیل گس��تردگی، جای کار زیادی وجود 
دارد. البته به شخصه با تبلیغات مستقیم در صنعت 
مخالفم و فکر می کنم با تبلیغات غیرمستقیم می توان 

گام های مناسب و قابل توجهی برداشت.

با تبلیغات مستقیم 
به شدت مخالفم



نبوغ فردی 
جوان ترها، 

امیدواری به 
آینده ای بهتر 

و باز هم معضل 
مخاطب!

نشست هیات داوران 
بخش دانشجویی درباره 

فیلم هایی که دیده اند:

جهاد دانشگاهی به عنوان برگزارکننده جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی، یکی از  ارکان دانشجویی 
کشـور است که در سال های گذشته توانسـته با تکیه بر توانایی های دانشجویان و توانمندسازی آن ها، 
اتفاقات بسیار مهمی را در حوزه علم و صنعت در کشور رقم بزند که پژوهشکده رویان و تمامی اتفاقات 

علمی آن، تنها یکی از نمودهای اتکا به دانش جوانان است.
در همین راستا، شورای سیاست گذاری جشنواره تصمیم گرفت که عالوه بر بخش های مختلف خود، بخش 
دانشـجویی را هم پیش بینی کند که آثار قابل توجهی در این حوزه به دبیرخانه رسید. داوران این بخش 
شامل علیرضا بهرامی، مسعود سفالیی  و حمیدرضا مدقق که هم بر حوزه دانشگاه و هم تصویر تسلط الزم 

را دارند، فیلم های این بخش را بررسی کرده اند.

 بهرامی: نبوغ فردی بعضی آثار، امیدواری به آینده ای 
بهتر را فراهم می کند

اداره  مدیر  و  نویسنده  رسانه،  مدرس  بهرامی،  علیرضا 
فرهنگی و هنری خبرگزاری ایسنا پس از بررسی فیلم های 
بخش دانشجویی جشنواره فناوری و صنعتی گفت: از منظر 
استانداردهای بدیهی، متاسفانه جشنواره از جنبه کیفیت 
آثار بخش دانشجویی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد، 
که  ُعمر جشنواره  مقوله هایی چون  گرفتن  نظر  در  با  اما 
نیست  تولیدی هدفمند آن چشمگیر  آثار  میزان  تبع،  به 
و نیز شرایط تولید و ارائه آثار منطبق با موضوع جشنواره، 

می توان گفت شرایط طبیعی را طی می کند.
وی ادامه داد: به هرحال، نبوغ، استعداد و هوشمندی های 
فردی در بعضی از آثار کامال قابل مشاهده بوده و امکان 

امیدواری به آینده ای بهتر را فراهم می کند.
سخنانش  پایان  در  هنر  و  فرهنگ  حوزه  کارشناس  این 
خاطرنشان کرد: مهم ترین معضل این آثار همانگونه که در 
جلسه هیات داوری مطرح شد، پرداخت عریان و مستقیم 

به جنبه های تبلیغی و مستندسازی بود.
اصلی  مشکل  مخاطب  گرفتن  نادیده  مدقق:   

فیلم های دانشجویی 
و  فرهنگی  سردبیر  و  دانشگاه  مدرس  مدقق،  حمیدرضا 
درباره  ابتدای سخنانش  در  نیز  سیما،  خبر  شبکه  هنری 
و  فناوری  جشنواره  دانشجویی  بخش  فیلم های  وضعیت 
دوره  این  دانشجویی  کرد:  فیلم های بخش  اظهار  صنعتی 
از جشنواره ترکیبی از فیلم های مستند، تیزر و انیمیشن 

بود. به لحاظ ویژگی های حرفه ای تولید، همه آثار کیفیت 
مانع  بودن«  »دانشجویی  اصطالح،  به  و  داشتند  مناسبی 
از تالش برای رسیدن به کیفیت قابل قبول نشده بود اما 

ایده پردازی و فیلمنامه جای توجه بیشتری داشتند.
فیلم ها  این  مشکالت  به  اشاره  با  حال  عین  در  وی 
مهمترین مشکل  مخاطب  به  کرد:  بی توجهی  خاطرنشان 
فیلم  تولید  گروه  که  می رسد  نظر  به  فیلم هاست.  این 
از خود  باید  از هر چیز  و...( بیش  )تهیه کننده، کارگردان 
بپرسند که فیلم شان را برای چه کسی می سازند. اگر قرار 
است که این فیلم به نمایش در بیاید و قرار نیست که به 
بایگانی سپرده شود، مخاطب به عنوان هدف اصلی اثر باید 
در روند تولید از همان ابتدا، لحاظ شود اما متاسفانه بعضی 
از فیلم های جشنواره پس از گذشت چند دقیقه دیگر قابل 
تحمل نبودند و کند، خسته کننده و طاقت فرسا می شدند.

 سفالیی: سپردن امور به دست جوانان بدون اثرات 
مثبت نخواهند بود

مسعود سفالیی، مدرس سینما در دانشگاه هنر نیز در این 
زمینه خاطرنشان کرد: باتوجه به آثاری که در دوره های قبل 
دیده ام، این دوره از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده که 
البته مسائل تکنیکی و پیشرفت  های ابزاری در این میان 

بی تاثیر نبوده است.
و  موسسات  جانبه  همه  حمایت  با  امیدوارم  افزود:  وی 
سازمان ها و متولیان صنعت کشور، توجه به فیلم و عکس 
شکل جدی تری به خود بگیرد و این امر به عنوان یکی از 
توسعه دیداری صنعت کشور  زیربنایی  کارهای  مهم ترین 

قلمداد شود. 
اعتماد  لزوم  بر  تاکید  با  دانشگاه  در  سینما  مدرس  این 
متقابل فیلمساز و سفارش دهنده به یکدیگر گفت:  صرف 
نیازمند توجه جدی  فیلمسازی صنعتی  بودجه در بخش 
است. فیلمسازان به عنوان متخصصین در زمینه کاری خود 
مطمئنا پیشنهادهای خوبی برای بهتر دیده شدن آثار دارند؛ 
پیشنهادهایی که باید مورد توجه سفارش دهنده قرار گیرد. 
به دست  امور  بسیاری  سپردن  نیز،  دانشجویی  بخش  در 
جوانان مطمئنا بدون اثرات مثبت و فراگیر نخواهند بود. 
امیدوارم روز به روز شاهد پیشرفت این نگاه ها و فیلمسازی 

صنعتی باشیم.
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سفالیی:
فیلم های

 این دوره 
از پیشرفت 

قابل توجهی 
برخوردار 
بوده است

احس��ان علیخانی که یکی از مجریان موفق و برگزیده س��ال های اخیر سیماس��ت، اجرای مراسم اختتامیه 
سومین جشنواره فناوری و صنعتی را برعهده دارد.

در این مراسم، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رییس بنیاد ملی نخبگان، دکتر 
حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی، دکتر حجت اله ایوبی رییس سازمان سینمایی و معاون وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و جمع زیادی از معاونان آن ها به همراه سینماگران شاخص، مستندسازان و مدیران فناوری 
و صنعتی کشور حضور دارند. مراسم اختتامیه سومین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی ساعت ۱۸ 

روز شنبه ۱۰ مرداد در پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود.

علیخانی 
مجری اختتامیه 

جشنواره 
فناوری و

 صنعتی
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نکوداشت »محمدرضا 
مقدسیان« در جشنواره فیلم 

فناوری و صنعتی

محمدرضا مقدس��یان از جمله پیش��گامان س��اخت مستند صنعتی اس��ت که فعالیت حرفه ای خود را با 
س��اخت فیلم مس��تند »ملحمه آخر« درباره تعزیه خوانان دوره گرد در سال ۱۳۵2 آغاز کرد و پس از ۳۳ 
س��ال فعالیت خس��تگی ناپذیر در این حوزه و کارگردانی و تهیه کنندگی بیش از ۳۵ مجموعه تلویزیونی 

و فیلم های مستند کوتاه و بلند، اول خردادماه سال جاری پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت.
نگارگر، الطافي )۱۳۵2(، اس��تثمار کودکان و نوجوانان)۱۳۵۸(، کوره پزخانه )۵۹-۱۳۵۸(، مجموعه آب 
و آبیاري س��نتي در ایران )6۳-۱۳62(، خیزاب، س��رود دش��ت نیمور )۱۳66(، در نیمه هاي راه، آنسوي 
حص��ار)۱۳6۸(، مجموعه ش��گفتي هاي کویر)۷۰-۱۳6۸(، راز برج کبوت��ر، آواي دریا )۱۳۷2(، مجموعه 
موسیقي مقامي ایران )۷۴-۱۳۷۳(، ماي سا و ماسان)۱۳۷۴(، شاعر قاصدك ها )۱۳۷۵(، گفت وگو در مه 
)۱۳۸۱(، صنعت نشر )۸۵-۱۳۸۴( و... از جمله فیلم های ساخته شده توسط این مستندساز فقید است.
زنده یاد مقدس��یان در طول فعالیت حرفه ای اش عالوه بر مس��ئولیت های صنفی در خانه سینما، چندین 
جایزه معتبر داخلي و بین المللي مانند جایزه نخس��ت جش��نواره مس��کو، جایزه ویژه اتحادیه فیلمسازان 
آس��یا و اقیانوسیه، سیمرغ بلورین جش��نواره فجر، لوح افتخار جشنواره هاي مارسي، شادو )هند(، پراگ، 

آمستردام، سینما دورئل پاریس و... را دریافت کرد.

همسر زنده یاد 
مقدسیان:

 هیچ وقت 
مادیات برای 
او  مهم نبود 
و گله ای هم 
از شرایط 
زندگی و 
کاری خودش 
نداشت

نکوداشـت زنده یاد »محمدرضا مقدسیان«، از پیشکسـوتان سینمای مستند ایران که 
فیلم های صنعتی مختلفی را ساخته است، در سومین جشنواره فیلم و عکس فناوری و 

صنعتی )فردا( برگزار می شود.
بـه پاس یک عمر فعالیت حرفـه ای و تالش زنده یاد محمدرضا مقدسـیان برای اعتالی 
سـینمای مستند و همچنین فعالیت آن فیلمساز در جهت تکامل حرفه ای فیلم مستند 
صنعتی به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه، این نکوداشت چند ماه پس از درگذشت 

وی و با حضور خانواده او برگزار می شود.
همچنین فیلم های محمدرضا مقدسیان در جشنواره مرور خواهد شد.
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ایش��ان قبل از س��اخت هر فیلمی شرط را بر این می گذاشتند که حتما فیلم پخش شود و همچنین 
هرگز قبول نمی کرد فیلمی که س��اخته اس��ت، کم شود یا سانسوری صورت بگیرد. حتی ممکن بود 
مدتی کار نکند و در خانه بنش��یند، اما حاضر نبود فیلمی که قرار است سانسور شود را اکران کند. او 
همیشه می گفت کاری را که اعتقاد نداشته باشم، انجام نمی دهم. زمانیکه ایشان فوت کردند، بسیاری 
از بچه هایی که با آقای مقدس��یان در ارتباط بودند از رفتن یک استاد می گفتند و برای رفتنش گریه 
می کردند. ایشان به همه جوان ها می گفت تا جاییکه می توانید بنویسید و بخوانید و اگر هم مشکلی 
پیش آمد، من مانند شاگردی به شما کمک می کنم. همچنین همیشه به آن ها توصیه می کرد یک زبان 

خارجی را یاد بگیرید چون روزی به کارشان می آید.
اتاق و وسیله های زنده یاد مقدسیان به همان شکلی که بود باقیمانده است. »محمدرضا« عاشق کارش 
بود و همین عالقه زیاد باعث می ش��د به فعالیت ها و کارهایش ادامه دهد. او هیچ وقت از چیزی گله 
نمی کرد. آقای مقدس��یان هیچ وقت مادیات برایش مهم نبود و گله ای هم از ش��رایط زندگی و کاری 
خودش نداشت. او با اینکه ساخت فیلم های صنعتی برایش سخت بود، اما به دلیل اینکه فعالیت در این 

حیطه را دوست داشت، با تالش آن را پیگیری می کرد.

س��ینماگران مستند ایران را به جرات در مقایس��ه با دیگر صنوف سینمایی می توان در زمره افراد 
فرهیخته کشور قرار داد، و محمدرضا مقدسیان یکی از همین افراد بود. 

مقدس��یان پی��ش از اینک��ه کارگردان بزرگی باش��د، جهان بینی داش��ت. او هنرمند مستندس��از 
دغدغه مندی بود که تنها برای تولید کردن، فیلم نمی س��اخت بلکه به دنبال اس��تقالل در تهیه و 

تولید فیلم هایش بود.
مهمترین فیلم مس��تند زنده یاد مقدس��یان »گفت وگو در مه« اس��ت. این فیلم بر اس��اس اصول 
کارگردانی و با زیبایی شناس��ی باالیی س��اخته شده اس��ت و آن را اوج توان فردی آقای مقدسیان 
می دانم. این درست است که بخشی از سینمای مستند بر اساس وقایع و بداهه است، اما در فیلم 
»گفت و گو در مه« بسترس��ازی که برای کاراکترهای فیلم انجام ش��ده، تاثیر به س��زایی در وقایع 

بداهه ای که مقدسیان در طرح و هدف کلی فیلم داشته، گذاشته است.

یادم هست در یکی از مصاحبه های زنده یاد مقدسیان خواندم که خودش 
را خوشبخت ترین آدم روی زمین می دانست، چون می توانست مستند 
بس��ازد. این جمله همیش��ه در ذهن من بود تا اینکه یک بار از خودش 
پرس��یدم و گفت این حرف واقعیت محض اس��ت و او از مستندسازی 

بسیار راضی است.
عشق مقدسیان به مستند در حالی بود که او برای ساخت این فیلم ها 
مشکالت زیادی داشت. درگیری ها و مشکالت برای همه مستندسازها 
وجود دارد، اما مقدسیان همیشه ابراز خوشحالی می کرد و امیدوارم ارزشی 
که او برای این فعالیت در نظر می گرفت، برای همه وجود داشته باشد.
زنده یاد مقدسیان همیشه ارتباط خوبی با جوان های مستندساز داشت. 
من گاهی ش��اهد ارتباط های او با جوان های عالقه مند به مستندسازی 
بودم و می دیدم که افراد زیادی برای راهنمایی گرفتن پیش او می آمدند 

و در همه اوقات هم راهنمایی های دقیقی را انجام می داد.
از ویژگی های مهم مقدس��یان در س��اخت فیلم های مستند، مطالعه و 
تحقیق بود. او خیلی اهل تامل بود و تا در مورد موضوعی که می خواست 
کار کند، اطالعات و تحقیق گس��ترده نمی کرد، مش��غول کار نمی شد. 
امیدوارم این خصوصیات در مستندس��ازان جوان ما نیز هرچه بیش��تر 

پررنگ شود.
خوش��حالم که جش��نواره فیلم فناوری و صنعتی برای این مستندساز 

نکوداشت برگزار می کند. 

حاضر نبود فیلمش کم شود

مقدسیان خوشبخت ترین آدم
 روی زمین بود

در فیلمسازی اش زیرک بود

مرتضی رزاق کریمی:

زهرا گرامی، همسر زنده یاد مقدسیان:

هادی آفریده:



کامران شیردل از جمله مستندسازان شاخص سینمای 
ایران است که جزو پیشگامان ساخت فیلم های مستند 
صنعتی به شمار می آید. این مستندساز پیشکسوت، 
متولد سـال 1318 و مدرک معماري و سـینما از مرکز 

تجربه هاي سینمایي رم را دارد. 
»پیکان« از جمله آثار صنعتی و شاخص این کارگردان 
محسوب می شود که در دوران اوج تولید و استفاده از 
خودرو پیکان به سفارش شرکت ایران ناسیونال تولید 
شـده و از اولین و مطرح ترین مستندهای تبلیغاتی - 
صنعتی تاریخ سینمای ایران محسوب می شود. ساخت 
فیلم های مستندهای صنعتی با موضوع نفت در دوران 
هشـت سـال دفاع مقدس نیز از دیگر ویژگی های کار 

شیردل است.

کامران شیردل در نشستی که دو سال قبل برگزار شده بود، با اشاره 
به تجربیات س��ال ها مستندسازی اش بیان کرد: از زندگی یاد گرفتم 

که اگر زود نجنبی ممکن است زمان را از دست بدهی.
وی ادامه داد: اس��تاد من در دانش��گاه رم می گفت فیلمسازی درس 
ن��دارد و می ت��وان آن را در عرض ۱۰ دقیقه ی��اد گرفت اما بقیه آن 
تجربه و ش��ناخت زندگی و رفتن به درون آن اس��ت، به این جمله 

استادم آقای نانی لوی خیلی اعتقاد دارم.
این مستندس��از برجس��ته در بخشی از س��خنانش که در در کانون 
فیلم و عکس دانش��گاه شهید بهش��تی انجام شده است، در پاسخ به 
پرسشی درباره سینمای مستند امروز ایران و شلختگی که در برخی 
از فیلم ها دیده می ش��ود، گفت: لفظ بسیار درستی به کار بردید. من 
هم به ش��لختگی به عن��وان بهترین توصیفی که ش��اید در این نوع 
س��ینما دیده می شود، اعتقاد دارم. در آن سال ها، تالش کردیم نظام 
رس��می و دولتی بر سیستم ساخت و ساز مستند حاکم نشود اما به 
دلیل ورود ابزار مدرن کار آس��ان ش��د، بنابراین این شلختگی ها هم 

به وجود آمد.
ش��یردل ادامه داد: نمی توان راه حلی برای این ش��لختگی ارائه کرد 
و تنه��ا ب��ا آموزش و تحکم اخالق کاری ش��اید بت��وان این نقص را 
برطرف کرد. مطالعات ، دیدن فیلم  و شناخت مکتب های مختلف در 

هرزمینه ای می تواند کمک بسیاری به جوانان فیلم ساز بکند.

 مـا در آن زمان بـا احترام به سـینما می رفتیـم اما امروز 
اسباب تفریح شده است

این فیلمس��از در بخش دیگری از س��خنانش درباره سینمای امروز 
ای��ران گفت: م��ا در آن زمان با احترام به س��ینما می رفتیم، و فیلم 
خوب دیدن برای ما بس��یار مهم بود. من فکر می کنم س��ینما بعدها 

معنای خودش را از دست داد و اسباب تفریح شد.
وی افزود: در آن سال ها مثل فیلم سازان االن، هوس جشنواره در سر 
نداش��تیم و ما بیشتر س��عی می کردیم با دقت و تحقیق فراوان، کار 

را بدرستی انجام دهیم و در واقع جوابگوی اساتید خودمان باشیم.

 برای سـاخت فیلـم، 6 ماه تمام لباس کارگری پوشـیدم و 
یادداشت برداری کردم

ش��یردل سپس درباره ی ساخت فیلمی درباره ی فوالد مبارکه گفت: 
چند سال پیش دعوت شدم تا فیلمی از کارخانه فوالد مبارکه بسازم. 
لباس کار پوشیدم و بدون آنکه کسی بفهمد کارگردان هستم، 6 ماه 
تمام، از خط تولید بازدید کردم و یادداشت برداشتم و تصمیم گرفتم 
فوالد را از خاك تا زمانی که فوالد می شود به تصویر بکشم. من حتی 
در خواس��ت کردم تا در کالس های فوالدسازی حاضر شوم و آنقدر 

با آن ها بودم که فکر می کردند، من مهندس هستم تا کارگردان!
وی همچنی��ن درباره س��اخت فیلم »پی��کان« که جزو نخس��تین 
فیلم ه��ای تبلیغات��ی - صنعتی ایران اس��ت، نیز توضی��ح داد: این 
فیلم، اولین فیلم صنعتی من اس��ت و به عنوان یکی از شاخص ترین 
فیلم های صنعتی ایران مطرح اس��ت که آن هم بدون سناریو ساخته 
ش��د. صاحبان کارخانجات »ایران ناسیونال« از من خواستند که به 
روی این فیلم ش��عارهای میهنی و آریامهری بگذارم و من رد کردم 
و گفت��م این کار را انج��ام نمی دهم. اما آنها دوب��اره دنبالم آمدند و 
من ب��رای آنکه حرف آنها را گوش نکنم، گفت��م فیلم را بدون کالم 
می س��ازم. آنها بعد از مشورت کوتاهی به من گفتند تو فیلم خودت 
را بس��از م��ا نمی دانیم فیلم بی کالم یعنی چ��ه و بعد از آن اگر فیلم 
خ��وب بود ما پ��ول آن را دوبرابر به تو می دهی��م. »پیکان« یکی از 

پرمونتاژ ترین فیلم هایم بود.

 ادامه ی ماجراهـای تولید ملودی معروف »تولدت مبارک« 
برای یک مستند تبلیغاتی

این مستندس��از پیشکسوت همچنین در گفت وگوی دیگری، درباره 

سفارش ساخت دو فیلم مستند »تولدت مبارك« و »خودرو پیکان« 
در س��ال ۱۳۴۹ بیان ک��رد: برادران خیامی برای س��اخت این فیلم 
مس��تند ک��ه مدت زمان آن س��ه دقیق��ه بود خواس��تند که آهنگ 
خارج��ی »happy birthday« را روی پالن های فیلم بگذارم اما 
من پیشنهاد یک کار جدید ایرانی را دادم و قرار شد متن این آهنگ 

به ایرانی تغییر کند. 
وی ادامه داد: به دنبال قبول این پیش��نهاد از سوی برادران خیامی، 
س��راغ انوش��یروان روحانی رفتم و ماجرا ب��رای او تعریف کردم. این 
آهنگس��از هم پیشنهاد س��اخت ملودی معروف »تولد، تولد، تولدت 
مبارك« را داد و پس از س��اخت آن، ای��ن ملودی را روی تصاویری 
که فیلمبرداری کرده بودم گذاشتم و حاصل آن ساخت یک مستند 

تبلیغاتی سه دقیقه ای بود.
این کارگردان ش��اخص سینمای مستند در ادامه صحبت های خود 
با اش��اره به این مطلب که این فیلم مس��تند سه دقیقه ای در سینما 
قبل از ش��روع فیلم به نمایش گذاشته شد، گفت: در واقع این فیلم 
مس��تند یک تیزر تبلیغاتی برای پیکان بود که با ملودی ایرانی شده 

»happy birthday« پخش شد. 

 »پیکان« را گم کرده بودم اما در انباری پیدا شد!
ش��یردل در ادامه صحبت های خود خاطرنشان کرد: نکته جالب این 
است که من این فیلم مستند را گم کرده بودم و دوسال پیش زمانی 
ک��ه انباری خانه ام را مرتب می کردم این فیلم را پیدا کردم و زمانی 
که نگارستان »آن« برگزاری نمایشگاهی با عنوان محوریت اتومبیل 
پی��کان را مطرح کرد از من هم خواس��ت که ای��ن دو فیلم را برای 

نمایش در اختیارشان قرار دهم.

6 ماه تمام لباس 
کارگری پوشیدم

و برای ساخت فیلم 
یادداشت برداری کردم

به بهانه بزرگداشت کامران شیردل؛
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2 دکتر حجت اله ایوبی که در مدت حضورش در مسند ریاست سازمان سینمایی کشور، تالش زیادی برای گسترش 
سینما در بخش های مختلف داشته است، از جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی حمایت کرده است.

وی اهدای جوایز این جشنواره به برگزیدگان آن را به عنوان یکی از حامیان اصلی برعهده گرفته و این دستور 
حمایتی  خود را خطاب به انجمن سینمای جوان صادر کرده است.

ایوبی همچنین در دیداری با ش��ورای سیاس��ت گذاری جش��نواره، از برگزاری این رویدادی فرهنگی -  صنعتی 
استقبال کرد و آن را جزو یکی از جشنواره های مهم و اثرگذار برای سازمان سینمایی کشور دانست. در همین 

راستا، رییس سازمان سینمایی در تمامی مراحل برگزاری این جشنواره، در کنار دست اندرکاران آن بوده است. 

سازمان سینمایی 
به حمایت 

از جشنواره 
فناوری و صنعتی 

آمد



خبر جشنواره

رییس کمیس��یون صنع��ت و معدن مجلس 
ش��ورای اس��المی ب��ا اس��تقبال از برگزاری 
جش��نواره فیلم و عکس فن��اوری و صنعتی 
بیان کرد: اس��تفاده از هنر عالوه بر کمک به 
ارتقا و توس��عه صنعت در کشور، می تواند به 

فرهنگ سازی در جامعه کمک کند.
رضا رحمانی  با تاکید بر اینکه با هنر می توان فرهنگ س��ازی های مورد 
نی��از در صنعت را انجام داد، گفت: هنر و صنعت همیش��ه در ارتباط 
ب��ا یکدیگ��ر بوده اند و نمی توان یکی را حذف کرد، با اس��تفاده از هنر 
می توان درباره صنایعی که در کشور وجود دارد به مردم اطالع رسانی 

کرد و بعضا آموزش های الزم را هم به آن ها داد.
نماینده تبریز، آذرش��هر و اسکو در مجلس افزود: برای مثال خیلی از 
مردم ما هنوز تفاوت میان س��رمایه دار و سرمایه گذار را نمی دانند؛ در 

حالیکه تفاوت این دو خیلی زیاد است و با هنری مانند سینما می توان 
این آموزش ها را به خانه های مردم بُرد.

رض��ا رحمانی همچنین با اش��اره ب��ه اینکه برگزاری جش��نواره های 
موضوعی مانند جش��نواره فیلم صنعتی در معرفی بهترین های صنایع 
موثر اس��ت، گفت: وقتی مستند های صنعتی در یک جشنواره مستقل 
نمای��ش داده می ش��وند و مورد بررس��ی قرار می گیرن��د، می تواند در 
ارتقای صنعت مورد نظر موثر باش��ند و واحدهای مختلف هم درصدد 

ارائه بهترین ها برمی آیند.

حمید کارگر رییس مرکز ملی فرش ایران با تاکید بر اینکه قدرت و توان 
رس��انه ای ابزارهای هنری بی مثال اس��ت، گفت: اگر بخواهیم ارزش های 
ف��رش ایران��ی را به عن��وان هنری ملی و بوم��ی معرفی کنی��م، باید از 
ابزارهای مختلفی که وجود دارد، اس��تفاده کنیم و هنر و سینما یکی از 

قدرتمندترین این راه ها به حساب می آید.
رییس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به اینکه این مرکز در همه دوره های 
مدیریتی به دنبال ایجاد ارتباط میان هنر و صنعت س��ینما بوده اس��ت، 
عنوان کرد: در این زمان دس��ت به تولید فیلم های در این بخش زده ایم 

و همچنین سفارش هایی در این زمینه به برخی فیلم سازان داده ایم.
کارگر خاطر نش��ان کرد: برای مثال می توانیم ب��ه پروژه »فرش ایرانی« 
اش��اره کنیم که در قال��ب یک فیلم س��ینمایی از ۱۵ فیلم کوتاه از ۱۵ 
کارگردان مطرح کش��ور ساخته ش��د که هر کدام از زاویه نگاه خودشان 
که ممکن اس��ت مستند باشد یا روایت گر یک داستان، به موضوع فرش 

نگاه کرده بودند و مجموعه این ها یک فیلم مستقل شده  بود.
وی در ادام��ه از ماحص��ل تفاهمنام��ه مرک��ز ملی فرش ای��ران و مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی در گذشته خبر داد و گفت: ماحصل 
این تفاهم نامه این اس��ت که برخی از کارشناسان فرش به همراه برخی 
کارشناس��ان س��ینما با هم کار کردند و حدود ۷۰-۸۰ طرح برای تولید 
مستند آماده شد که در نهایت تولید هفت طرح از آن ها انجام شد که در 

جشنواره سینما حقیقت هم توانستند جوایزی را کسب کنند.

رییس مرکز فرش ایران تاکید کرد: با توجه به رشد شبکه های اجتماعی 
و رس��انه های مجازی لزوم تولید تیزرهای کوتاه که قابلیت بازنشر شدن 

در این فضاها را داشته باشند، به شدت احساس می شود.
حمید کارگر در پایان این گفت وگو با ابراز امیدواری از توجه سینماگران 
به فرش ایرانی به عنوان هویت ملی گفت: به نظر من معرفی ویژگی های 
فرش دست باف ایرانی که خودش پر از طرح و رنگ است و جذابیت های 
بصری خوبی دارد، به ابزاری نیاز دارد که بتواند این زیبایی ها را به خوبی 
به تصویر بکش��د و سینما به عنوان رس��انه ای فراگیر و اثر گذار می تواند 

بسیار موثر باشد.
مرک��ز مل��ی فرش ای��ران یک��ی از مراکز دولت��ی بوده که مس��تندهای 
زیادی را س��اخته اس��ت که تعدادی از آن ها نیز در جشنواره هایی مانند 

سینماحقیقت، فیلم های صنعتی و... نیز جوایزی را دریافت کرده اند.

می توان
 از هنر برای 

گسترش صنعت
 استفاده کرد

سینمای پای کار 
حمایت از 

فرش  دستباف 
ایرانی بیاید

رییس کمیسیون صنعت و 
معدن مجلس شورای اسالمی: 

رییس مرکز ملی فرش ایران: 
برگزاری س��ومین جشنواره فیلم و عکس فناوری 

و صنعتی در رسانه ملی مورد توجه قرار گرفت.
از چند روز قبل از برگزاری جش��نواره و در مدت 
برگزاری آن در پردیس س��ینمایی چارسو، رسانه 
ملی گزارش های خوبی را از رابطه صنعت و سینما 
و همچنین برگزاری جش��نواره فناوری و صنعتی 

در شبکه های مختلف روی آنتن برد.
ش��بکه چهار س��یما در برنامه »یادداش��ت« و در 
چند آیت��م مجزا گزارش��ی از بازدید نایب رییس 
کمس��یون صنایع مجلس از دبیرخانه جش��نواره، 
تور عکاس��ی در پارك فناوری پردیس و همچنین 
گفت وگو با هیات داوران بخش فیلم را به نمایش 

گذاشت.  
همچنین برنامه »س��ینمایش« در شبکه نمایش 
ه��م از دیگر برنامه  هایی بود که گزارش هایی را از 
فعالیت های جش��نواره و همچنین نشست خبری 

این رویداد ضبط و پخش کرد. 
در روز نخست نیز جشنواره فیلم و عکس فناوری 
و صنعت��ی میزب��ان دوربین  و خبرن��گاران واحد 
مرکزی خبر و ش��بکه تلویزیونی العالم بود. شبکه 
خب��ر ه��م در روز دوم جش��نواره در یک باکس 
خب��ری به ای��ن روی��داد س��ینمایی پرداخت. در 
روز س��وم )جمعه( نیز واحدهای تصویری برنامه 
»سینمایش«، شبکه خبر و واحد مرکزی خبر به 
این جشنواره و همچنین نشست تخصصی مشاور 

اقتصادی وزیر ارشاد و حمید فرخ نژاد پرداختند.
ع��الوه بر این، تیزرهای جش��نواره ب��ا کارگردانی 
مه��رداد اس��کویی، از چند روز قب��ل از آغاز این 

رویداد در شبکه های مختلف سیما پخش شد .
اختتامیه سومین جشنواره فیلم و عکس فناوری و 
صنعت��ی نیز میزبان تعداد قابل توجه دوربین های 
تلویزیون��ی و خبرن��گاران رس��انه های مجازی و 

مکتوب بود.

بازتاب جشنواره 
فناوری و صنعتی در 

رسانه ملی

فیلمشناخت سومین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی )فردا( منتشر شد. 
این کتاب در ۱۸۸ صفحه و در بخش های مس��تند، پویانمایی، آیتم های تبلیغاتی، داس��تانی، دانش��جویی، 
عکس، جنبی و معرفی هیات های انتخاب و داوری آماده ش��ده اس��ت. همچنین در بخش پایانی این کتاب، 

معرفی جشنواره و همچنین گزارش تصویری مختصری از برنامه های این دوره ارائه شده است.
صفحات نکوداش��ت زنده یاد محمدرضا مقدس��یان و همچنین بزرگداشت کامران شیردل از دیگر بخش های 
این کتاب است. فیلمشناخت جشنواره با مدیر مسئولی مسعود نجفی آماده شده و دبیر اجرایی آن، مهدی 

متناصری است. همچنین طراحی این کتاب زیرنظر علی شکوری، مدیر هنری جشنواره انجام شده است. 

انتشار 
فیلمشناخت 

188 صفحه ای 
جشنواره
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یک فیلم سینمایی علمی در انتظار 
نظر معاونت علمی ریاست جمهوری

فیلم های برگزیده جشنواره فناوری و صنعتی
 از تلویزیون پخش می شوند

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی مطرح کرد:

قائم مقام سیما و داور بخش فیلم جشنواره خبر داد:

معاون نظارت و ارزشـیابی سـازمان سینمایی که سال ها با سـمت های مختلف در انجمن 
سـینمای جوانان ایران فعالیت کرده و با شور و شوق جوانان فیلمساز آشناست، می گوید 
جشنواره های موضوعی مانند جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی هم به این جوانان 

انگیزه می دهد و هم آن ها را با محیط پیرامونی خود آشنا می کند.

معاون نظارت و ارزش��یابی سازمان سینمایی با تاکید بر لزوم ارتباط و آشنایی سینماگران با دستاوردهای 
علمی و صنعتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر، فیلمنامه ای در بنیاد سینمایی فارابی هست که طرح بسیار 
خوبی درباره دس��تاوردهای علمی کش��ور دارد. در این زمینه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

صحبت شده که در صورت امکان این فیلمنامه جلوی دوربین برود.
حبیب ایل بیگی با اشاره به نیاز کشور به ارتباط سینمای داستانی با مفاهیم علمی و صنعتی گفت: درگیر 
کردن کردن س��ینماگران با موضوعات علمی و صنعتی کش��ور بس��یار خوب و مهم اس��ت و چه بهتر که 

سینماگران جوان از همین دوره ی فیلم کوتاه و اوایل کار، با چنین مفاهیمی آشنا بشوند.
وی در ادامه با مطرح کردن پیش��نهاد همکاری مشترك جش��نواره با انجمن سینمای جوان بیان کرد: در 
انجمن س��ینمای جوان یکسری نشس��ت های فرهنگی در کنار بحث آموزش برای هنرجویان در شهرهای 
مختلف پیش بینی شده است. پیشنهاد می کنم طی رایزنی با انجمن، در آینده از افراد موفق حوزه صنعت 
و علم در اس��تا ن ها دعوت ش��ود تا در این نشست ها حضور پیدا کنند و هنرجوها بتوانند از نزدیک با آن ها 

صحبت کنند.
مدیرعامل سابق انجمن سینمای جوان در این باره توضیح داد: یکی از مشکالت ما این است که هنرجویان، 
بیشتر در محیط سینما و سینماگران حضور دارند و کمتر در حوزه های دیگر اطالعات کسب می کنند. به 
بهانه برگزاری جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی می توان برنامه ریزی هایی برای این نشست ها داشت 

و فکر می کنم منشاء اثر خوبی از ناحیه جشنواره باشد.
ایل بیگ��ی همچنی��ن درباره دوره های آتی جش��نواره که زمان زیادی برای برنامه ری��زی آن وجود دارد نیز 
پیش��نهاداتی را مطرح کرد و گفت: برای جوان ها، شناختن محیط اطراف خودشان مهم است. اینکه جوان 
فالن شهرس��تان، متوجه شود که استان محل زندگی خودش چه صنایع و دستاوردهای علمی ای دارد، یا 
کدام صنعتگر برتر در حوزه زیس��تی او فعالیت می کند، مهم اس��ت. ما واقعا االن در نزدیکی خودمان و یا 
حتی در شهر خودمان هم از این موارد کامال بی خبر هستیم، در صورتیکه این آشنایی می تواند باعث ایجاد 

ایده ها و سوژه های خوبی شود.
وی افزود: به نظرم بسترسازی برای فراهم آوردن این شناخت، می تواند یک ایده خوب برای دوره های آتی 

جشنواره در جهت اثرگذاری آن باشد.
معاون نظارت و ارزش��یابی س��ازمان سینمایی در پایان س��خنانش با ابراز امیدواری از اینکه دوره های آتی 
جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی بتواند با اجرایی کردن این پیشنهادها، در جریان سینمایی کشور 
به حداکثر اثرگذاری خود برسد، یادآور شد: این آشنایی می تواند منجر به گرفتن فیلم و عکس از صنایع و 
بنگاه های فناورانه و علمی شهِر هنرجو برای ارسال به جشنواره باشد که عالوه بر حضور در جشنواره، فکر 

می کنم نهایتا باعث ایجاد بانک اطالعاتی بسیار خوبی خواهد شد.

دکتـر رضا پورحسـین، قائم مقام سـیمای جمهوری 
اسـالمی ایران اسـت که سـابقه مدیریتی در شبکه 
مسـتند،به دلیـل در میان مستندسـازان بـا احترام 

شناخته می شود. 
پورحسـین به عنـوان یکی از اعضای هیـات داوران 
بخش فیلم سـومین جشـنواره فنـاوری و صنعتی، با 
حساسـیت زیادی آثار مستند جشـنواره را مشاهده 
و بررسـی کرده اسـت که نتیجه آن، پخش فیلم های 
برگزیده از شبکه های مختلف تلویزیونی است؛ اتفاقی 
کـه نه تنها گام بلندی در جهت ترغیب صنعتگران به 
ارتباط با فیلم و سینماسـت بلکه می تواند زمینه ساز 
ساخت فیلم های تبلیغاتی، صنعتی و فناورانه ای باشد 
که به صورت غیرمسـتقیم با مخاطـب ارتباط برقرار 
می کننـد و عالوه بر افزایش دانش وی، باعث افزایش 
غـرور ملـی و همچنیـن ترویج محصول یـا دانش به 

تصویر کشیده شده، می شود.

دکت��ر رض��ا پورحس��ین با اش��اره ب��ه اینک��ه عمده ترین ضعف 
مس��تندهای فناوران��ه و صنعتی، نبود پژوهش اس��ت، بیان کرد: 
طبیعی اس��ت اگر مولفه پژوهش، مورد توجه قرار گیرد و در عین 
حال به نیازهای مخاطب توجه بیشتری شود، ضعف در این گونه 

از مستندها کاهش پیدا مي کند. 
وي با تاکید بر اینکه مسیر فیلمسازی ما باید همسو و هم شتاب 
با پیش��رفت و رش��د فناوری باش��د، ادامه داد: متاسفانه سینمای 

کش��ور ما از این رش��د عقب مانده اس��ت. چنین جشنواره هایی 
م��ی تواند ضمن انعکاس مطلوب فعالیت های علمی و صنعتی که 
موجب نش��اط اجتماعی می ش��ود، انگیزه های مخاطبان را برای 

فیلمسازی و فعالیت بیشتر فراهم می سازد.
پورحسین یادآور ش��د: فیلم های مستند فناوری و صنعتی، روند 
پیش��رفت و ش��کل گیری فعالیت های بنیادین علمی و صنعتی را 
ثب��ت می کنن��د. ثبت مس��تندات، راه را برای آین��دگان هموارتر 

می سازد.
وي همچنین تاکید کرد: نمایش و دیدن این فیلم و آثار مي تواند 
باعث آشنایي و دیده شدن مخاطب با این فعالیت ها شود و وقتی 
مخاطب��ان با حج��م و گس��تره فعالیت های علم��ی و فناوری در 
کش��ور آشنا می شوند احساس غرور می کنند. این غرور به روحیه 
خودباوری ملی کمک می کند. ملتی که احس��اس خودباوری ملی 

داشته باشد، احساس حیات و سرزندگی خواهد داشت.
قائم مقام س��یما با بیان اینکه س��یمای جمهوری اس��المی اعالم 
کرده همه فیلم هاي جش��نواره را از تلویزیون پخش مي کند، بیان 
کرد: خوش��بختانه معاونت فناوری و علمی ریاست جمهوری هم 

مسائل کپی فیلم ها را برای پخش حل خواهد کرد.
رضا پورحس��ین همچنی��ن درباره برگزاري جش��نواره فیلم هاي 
صنعتي خاطر نش��ان کرد: نس��بت به آینده این جشنواره امیدوار 
هس��تم. قطعا این جشنواره باامید و گستردگی بهتر پیش خواهد 
رفت، انشاهلل فیلمهای غنی تر و هنرمندانه تری را در سال های بعد 
خواهیم دید. البته این اتفاق به شرط حمایت های بیشتر نهادها و 

وزارتخانه هاي زیربط رخ می دهد.
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2 در روزهای برگزاری جش��نواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی )فردا(، تهران با بیلبوردهایی از جش��نواره در 
نقاط مختلف شهر، نوید برپایی این این رویداد فرهنگی سینمایی را به عالقه مندان می داد.

جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی در سومین دوره از بازتاب رسانه ای مناسبی برخوردار بود؛ بیلبوردهای 
جشنواره که در نقاط مختلف شهر مانند ضلع جنوبی میدان دانشگاه علوم و تحقیقات، بزرگراه شهید همت، 
فلکه اول شهران، بزرگراه کردستان جنوب به شمال و خیابان مطهری نرسیده به سهروردی، بزرگراه ارتش و... 
گواه این موضوع هستند. همچنین رسانه های مکتوب از برگزاری این جشنواره تخصصی استقبال بسیار خوبی 
کردند و گزارش های تحلیلی و مصاحبه های اختصاصی متعددی را قبل و در حین برگزاری آن منتشر کردند.

شهر هم
میزبان

جشنواره 
فناوری و 

صنعتی شد



  پورحسـین : به تاثیر فیلم  و سـینما روی خودباوری ملی 
توجه نمی شود

رضا پورحس��ین، قائم مقام سیما با اشاره به لزوم ترویج پیشرفت های 
کش��ور در حوزه تصویر گفت: متاس��فانه در کش��ور ما اخبار حوادث 
بیشتر و بهتر منعکس می شود و کارهای صنعتی، دانش بنیان، علمی و 
کارآفرینی کمتر. یک دلیل آن، عدم نگرش خوب صاحبان و مدیران 
صنعت به هنر و فیلم و دلیل دیگر فقر اندیشه های سینمای ایران است. 
وی ادامه داد: متاسفانه گفتمان علمی و فناوری در سینمای مستند 
و داستانی ضعیف است. در هر صورت مردم از حجم و گستردگی کار 
صنعتی مطلع نیستند در حالیکه مطلع شدن مردم از این اتفاقات از 

طریق هنر، نشاط آور و امیدآفرین است.
این اس��تاد دانشگاه مهمترین آس��یب فیلم های صنعتی و فناورانه را 
اینگونه ارزیابی می کند: مهم ترین آسیب، ضعف پژوهش و دور بودن 
فیلمسازی صنعتی و علمی از ذائقه و سلیقه مخاطب است. نکته دیگر 
عدم توجه این گستره به تاثیر بسیار خوبی است که این فیلم ها روی 
خودباوری ملی دارند. سرمایه گذاران صنعتی و علمی باید پیوند بیشتر 

و محکم تری با هنر، سینما و تلویزیون برقرار کنند.
پورحس��ین که فیلم های جش��نواره فناوری و صنعت��ی را به عنوان 
محصوالت این بخش در س��ه سال گذشته بررسی کرده است، درباره 
مجموع این آثار گفت: مجموع کیفیت آثار هنری در بخش فناوری و 
صنعت متوسط به پایین است. این اتفاق شاید به این دلیل است که 
چنین آثاری کمتر ساخته ش��ده است در حالیکه فیلم های علمی و 

صنعتی، انگیزه آور و جریان ساز است.

  فرخ نژاد: سال هاست که به اشتباه از تبلیغ مستقیم استفاده 
می کنیم 

حمی��د فرخ نژاد نیز 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 تاس��ف از اینکه در ایران قانون و قاعده ای برای تبلیغات 
وجود ن��دارد، افزود: هرکس��ی که می خواهد تبلیغ��ی انجام دهد، 
بودجه ای را می گیرد و مشغول می شود، در صورتیکه برای موفقیت 
باید مکانیزم و چارچوب مشخصی برای این کار وجود داشته باشد تا 

به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
این بازیگر س��ینما با بیان اینکه هنر می تواند غیر مستقیم حرفش 
را بزند، یادآور ش��د: سال هاست در کش��ور 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.
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به تاثیر فیلم  و سینما 
روی خودباوری ملی 

توجه نمی شود

استفاده  درست  ایران  در  غیرمستقیم  تبلیغ  مکری:   
نمی شود

 شهرام مکری هم که یکی از کارگردانان جوان شاخص سینمای ایران 
است، با بیان اینکه اگر بخواهیم با فیلم و مستند 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.

 اسکویی: داستانی سازها هنوز نمی دانند در فیلم ها باید 
چطور با صنعت رفتار کنند

مهرداد اسکویی از مستندسازان بین المللی سینمای ایران نیز که 
دوره  سومین  داوران  هیات  اعضای  میان  در  حضورش  دلیل  به 
جشنواره فناوری و صنعتی، فیلم های این بخش را بررسی کرده 
تبلیغات می تواند  و  انیمیشن  در بخش  نظر من  به  است، گفت: 
اتفاق های خوبی بیفتد و در عین حال فیلم سازها در بخش داستانی 
هنوز خیلی نمی دانند که چه می خواهند و نمی دانند در فیلم های 

نیمه بلند داستانی باید چطور با صنعت رفتار کنند.

ایـن روزهـا، بسـیاری معتقدند کـه سـینما اگرچه می توانـد در تصویرسـازی از اتفاقات مهم کشـور از یک سـو 
و فرهنگ سـازی از سـوی دیگر فعالیت بسـیار تاثیرگذاری داشته باشـد اما مشـکالت اقتصادی روز به روز باعث 

کوچک تر شدن آن می شود. 
در ایـن میان بسـیاری بـر این باورنـد که سـینما علی رغم حرکت به سـمت خصوصی سـازی در تولیـد، نیازمند 
سـرمایه گذاری سـازمان ها، ارگان هایی است که به شکلی با فرهنگ و آینده شـهروندان در ارتباط هستند چرا که 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با وظایف فراوانی و گاها غیرقابل تجمیعی که دارد، نمی تواند به این مجال رسیدگی 
مالی چندانی داشـته باشـد؛ اتفاقی که در هالیوود به عنوان مهمترین قطب سـینمایی جهان، امری طبیعی است و 
ارگان هـای مختلف آن، به خصوص وزارت دفاع ایاالت متحده، موسسـات تکنولوژیکی، فناورانه و صنعتی نقشـی 
اساسـی در تبلیغات غیرمستقیم یا مستقیم در فیلم های شـاخص خود دارند؛ فیلم هایی مانند »کاپیتان فیلیپس« 

و... که هم در داستان پردازی حمایت می شوند و هم در تولید، نمایش و... .
در این راسـتا، هفت داور شاخص سومین جشنواره فیلم فناوری و صنعتی پس از مشاهده فیلم های برگزیده بخش 
مسـابقه، دور یک میز نشسـتند و درباره آسیب شناسی ارتباط صنعت، فناوری و سینما و همچنین دلیل عدم درک 

و اعتماد متقابل سرمایه گذار و فیلمساز سخن گفتند.

چالشی درباره ارتباط نیم بند صنعت، فناوری و سینما

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 بیشتر درگیر هیجانات برون فکنانه و عکس العمل های آنی 
بوده است. 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 اندیشه های خودشان 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..
کارگردان فیلم »ماهی و گربه« همچنین کارگردانان ایرانی را در زمینه 
ساخت فیلم های صنعتی تازه کار دانست و گفت: چند سالی است که 
کارهای جدی تری در این زمینه انجام شده 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.
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غرور  مستند  فیلم های  از  بعضی  صنعت:  وزیر  مشاور   
ملی را برمی انگیزد

و  سیما  و  صدا  ارشد  تهیه کنندگان  از  یکی  که  پوریامین،  سونیا 
همچنین مشاور رسانه ای وزیر صنعت، معدن و تجارت است نیز 
در این باره اظهار کرد: تعداد فیلم هایی که در حوزه ارتباطی صنعت و 
سینما وجود دارد و ما بخشی از آن ها را در بخش مسابقه جشنواره 
فناوری و صنعتی دیدیم، اگرچه محدود است اما فیلم های خوب در 
بین آنها وجود داشت که دیدن شان باعث ایجاد غرور ملی و خودباوری 

ایرانیان می شود. 
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در این زمینه سرمایه گذاری 
بسیار کم است در حالیکه اطالع رسانی در این حوزه ها برای ایرانیان و 

سرمایه گذاران بسیار ضروری است.
پوریامین که یکی از مجریان باسابقه تلویزیون است، درباره کیفیت 
می شود،  ساخته  حوزه صنعت  برای  که  مستند  و  تیزرها  فیلم ها، 
گفت: در بخش تیزرها کارهای جذابی انجام می شود، ولی اکثرا کارها 
تقلیدی است اما با اجراهای بسیار قوی. در بخش مسابقه جشنواره، 
در زمینه پویانمایی هم تعداد کارها محدود بود اما در زمینه مستند 

کارهای شاخصی دیدم. 
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: تحقیقات عالی و 
تصویربرداری منحصر به فرد و خالقانه بود که این نشان می دهد 
هنرمندان کارآزموده ما آماده حضور در حرکت عظیم سازندگی و 
صادرات غیرنفتی در کشور هستند و بدون شک تاثیرگذارترین 
شیوه نیز فیلم و رسانه است. آرزو می کنم همه مسئولین به این 
امر قائل باشند و برای آن وقت گذاشته و بودجه در اختیار این 

بخش قرار دهند.

و  وزارتخانه ها  رییس جمهور:  علمی  معاون  مشاور   
سازمان ها باید فیلمسازان صنعتی را بیشتر بشناسند

پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس 
ستاد فرهنگ سازی معاونت علمی نیز گفت: آثاری که به خصوص 
می بینیم،  صنعتی  و  فناوری  مانند  تخصصی  جشنواره های  در 
نقش سازمان ها، معاونت علمی و فناوری و... را سنگین تر می کند، 
چون برای افزایش کیفیت آن ها، فرهنگ سازی و سیاست گذاری 
الزم است. باید برنامه جامعی را در دستور داشته باشند تا بتواند 
برای ارتقای فیلمنامه نویسی، فیلمسازی و انیمیشن حمایت کند. 
وی ادامه داد: این دوره ها باید توسط نهادهای مرتبط مانند خانه 
فیلم سازی  شاخه  این  تا  برنامه ریز شود   ... و  دانشگاه ها  سینما، 
»فردا«  که  چرا  گیرد.  قرار  مدنظر  گذشته  از  بیشتر  و  بهتر  را 
چراغ راه آینده رشد و توسعه تکنولوژی، علم، فناوری و نوآوری 

خواهد بود.
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  فرهنگ سازی  ستاد  رییس 
جمهوری در ادامه با اشاره به فیلم های سه سال اخیر فناوری و 
صنعتی کشور که در بخش مسابقه جشنواره دیده است، گفت: با 
مرور این فیلم ها می توان متوجه شد که خیلی از افرادی که در 
این زمینه کار کرده اند و استعداد زیادی هم داشته اند غریب و 
مظلوم هستند. فکر می کنم سازمان های دولتی خصوصا معاونت 
علمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بیشتر این افراد را 

ببینند و بشناسند و به جامعه معرفی کنند. 
کرمی با تاکید بر اینکه ارتباط خیلی ضعیفی میان فیلمسازان 
حوزه علم و فناوری با نهادهای درگیر و مرتبط وجود دارد، بیان 
باشد.  و...  کوتاه تر  شفاف تر،  ارتباط  این  کنیم  تالش  باید  کرد: 
فیلمسازها، تهیه کننده ها، مدیران و برنامه ریزان باید نشست های 
مشترکی داشته باشند تا ثمره آن را بیشتر و بهتر ببینیم. باید 
زایشگر  فناوری در کشور  و  باشیم که توسعه رشد علم  متوجه 
تکنولوژی ها و فناوری های نوین حرکتی همراه با توسعه خواهد 
بود و در این زمینه هنر و صنعت سینما در زمینه تاثیرگذاری و 

فرهنگ سازی حرف اول را می زند.
مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با ابراز خرسندی 
این فیلمسازان  اینکه جشنواره ای تخصصی برای دیده شدن  از 
فعالیت های  فردا،  جشنواره  در  امروز  ما  گفت:  دارد،  وجود 
در  را  فیلم سازی  حوزه  متخصص  و  متعهد  عناصر  خودجوش 

معرفی فناوری ها و صنعت های کشور دیدیم. 

گوینده   یک  و  مصاحبه  چند  دوربین،  یک  با  عظیمی:   
خوش صدا فیلم جذاب تولید نمی شود

که  سیاساکتی  خالقانه  انیمیشن های  خالق  عظیمی،  بهرام 
فرهنگ سازی و تاثیر بسیار قابل توجهی را در میان مردم جامعه 
در  فیلمساز  جوانان  استعداد  سخنانش  ابتدای  در  نیز  داشت، 
فیلم های  را ستود و گفت:  و علمی  فیلم صنعتی  حوزه ساخت 
برگزیده این حوزه که انتخاب شدند، فوق العاده خوب هستند و 
با  فیلم هایی هم ساخته شده اند که  البته  باشند.  الگو  می توانند 
وجود صنعتی بودن، جذابیت و جنبه هنری ندارند. باید یادمان 
باشد ما فیلم می سازیم که جذاب باشند و مخاطب را به سمت 

خودشان بکشانند.  
وی مهم ترین مشکلی فیلم های صنعتی و فناوری را در بخش های 
هنری آن ها دانست و تاکید کرد: فیلم سازان توجه نمی کنند که 
صرفا نباید با یک دوربین و چند مصاحبه و یک گوینده ی خوش 

صدا، یک اثر را تولید کنند. 
این کارگردان شاخص انیمیشن یادآور شد: بخش هنری فیلم ها 
این  افزود شود. کار فیلم ساز  به جذابیت آن ها  باید  کم است و 
است که حتی سفارش دهنده را مجاب کند که انجام یک کار 

هنری دقیق بهتر است.
مرتبط  فیلم های  بودن  جذاب  لزوم  بر  مجدد  تاکید  با  عظیمی 
صنعتی و فناوری برای مخاطب عام گفت: اضافه کردن جذابیت به 
کارهای صنعتی، می تواند مردم عادی که حتی با آن موضوع سر و 
کار ندارند را پای برنامه بنشاند. یادمان نرود که متاسفانه به دلیل 
دارند  بیشتر مردم دوست  زیادی که در کشور داریم،  مشکالت 
برنامه خنده دار و کمدی ببینند، به همین دلیلی به شبکه هایی که 
سریال و از این قبیل برنامه ها نشان می دهند، روی می آورند. در 
این شرایط باید از همین فیلم های صنعتی با استفاده از چاشنی 

جذابیت توجه عموم مردم را به آنها جلب کنیم. 

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری متولیان صنعت می تواند تاثیر 
زیادی در فیلم سازی صنعتی داشته باشد، ادامه می دهد: اگر بزرگان 
صنعت کشور زمینه سازی هایی برای سرمایه گذاری در کارهای نیمه 
بلند داستانی و کوتاه و حتی تجربی را به وجود بیاورند، مطمئنا ما 

در دوره بعدی فیلم های داستانی بهتری را شاهد خواهیم بود.
اسکویی با اشاره به اینکه حوزه فیلم مستند پتانسیل باالیی برای 
ارتباط با صنعت و فناوری کشور دارد، عنوان کرد: فکر کنم با بزرگتر 
کردن دایره ارتباط فیلم سازان با کارخانه ها، روابط عمومی ها با دقت 
کارهایشان  برای  را  حوزه  این  مستندسازهای  بیشتری  مطالعه  و 

انتخاب خواهند کرد.

قائم مقام سیما: مردم از 
گستردگی کار صنعتی 
مطلع نیستند در حالیکه 
اطالع رسانی از طریق 
هنر، برای آن ها نشاط 
آور و امیدآفرین است اما 
اکنون به این فیلم ها که 
تاثیر بسیار خوبی روی 
خودباوری ملی دارند، 
توجه نمی شود 
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آقای محسن مقصودی تهیه کننده برنامه تلویزیونی ثریا
بدلیل معرف��ی توانمندی ه��ا، دس��تاوردها و فعالیت های صنعت و 

فناوری ایران

آقای روح اله رحیمی تهیه کننده مجموعه مستند تلویزیونی پازل
بدلیل معرف��ی توانمندی ه��ا، دس��تاوردها و فعالیت های صنعت و 

فناوری ایران 

تقدیر

بخش مجموعه عکس
جایزه س��وم بخش مجموع��ه عکس ، به آقای به��روز مرادی برای 

مجموعه کشتیرانی تعلق می گیرد
جایزه دوم بخش مجموعه عکس ، به آقای پویا طالبی برای مجموعه 

کره تعلق می گیرد.
جای��زه اول بخ��ش مجموع��ه عکس ، ب��ه آقای امید پ��ورآذر برای 

مجموعه های نیروگاه حرارتی و آبی تعلق می گیرد.

بخش تک عکس
جایزه سوم بخش تک عکس ، به آقای محمد خیاطی تعلق می گیرد.
جایزه دوم بخش تک عکس ، به خانم مهناز شفیعی تعلق می گیرد. 
جایزه اول بخش تک عکس ، به آقای سید مهدی امیری تعلق می گیرد.

بخش  عکس

بنابر نظر هیات داوران این بخش در دو قسمت مورد ارزیابی قرار گرفت
جایزه سوم بخش تیزر تبلیغاتی ، به آقای محمدرضا خانزاد هنرمند نقاش کلیپ ماسه ای تعلق می گیرد.

جایزه دوم بخش تیزر تبلیغاتی ، به آقای مرتضی پایه شناس کارگردان تیزر هشتمین جشنواره فیلم سینما حقیقت تعلق 
می گیرد

جایزه اول بخش تیزر تبلیغاتی ، به شبکه آموزش سیما تهیه کننده حمایت از تولید ملی تعلق می گیرد.
جایزه اول بخش مستند تبلیغاتی ، به کانون ایران نوین تهیه کننده وگ ایران تعلق می گیرد.

بخش آیتم های تبلیغاتی

جایزه سوم بخش دانشجویی ، به آقای مقداد احمدیان نویسنده فیلمنامه سنگواره های کارون تعلق می گیرد.
جایزه دوم بخش دانشجویی ، به آقای علی مترصد کارگردان فیلم اشنیک ۵۰۰۰ تعلق می گیرد

جایزه اول بخش دانشجویی ، به آقای علیرضا دهقان تهیه کننده فیلم مجتمع مهدی آباد تعلق می گیرد.

بخش دانشجویی

در بخش پویانمایی ، از آقای مجید آسودگان کارگردان فیلم آسفالت به سبک ایرانی تقدیر می شود.
جایزه سوم بخش پویانمایی ، به آقایان احسان یادگاری و حسین نامور تیم انیمیت فیلم طرح توسعه بندر تجاری بوشهر 

تعلق می گیرد.
جایزه دوم بخش پویانمایی ، به خانم مطهر احمدپور کارگردان فیلم نقطه قرمز )Red Point( تعلق می گیرد

جایزه اول بخش پویانمایی ، به خانم محبوبه محمد زکی تهیه کننده فیلم جوجه ماشینی تعلق می گیرد

بخش پویانمایی

در بخش مستند ، از آقای علی مترصد کارگردان فیلم اُِشنیک ۵۰۰۰ تقدیر می شود.
جایزه سوم بخش مستند ، به آقای شهروز توکل محقق و نویسنده گفتار متن فیلم به اصفهان رو تعلق می گیرد.

جایزه دوم بخش مستند ، به آقایان عطا مهراد و سیاوش جمالی کارگردانان فیلم قصه یک مرد تعلق می گیرد.
جایزه اول بخش مس��تند مش��ترکا، به آقای محسن رمضان زاده تهیه کننده فیلم مسیر س��بز و آقای بهروز ملبوس باف 

تهیه کننده فیلم اصفهان در بوق کارخانه ها تعلق می گیرد

بخش مستند


