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ــالمی،  ــران اس ــرمایه های ای ــا و س ــه ارزش ه ــاب هنرمندان بازت
بــا وجــود پشــتوانه های فرهنگــی و تمدنــی آن، مســتلزم نگاه 
ــاز و  ــه فرهنگ س ــه و نوآوران ــای خالقان ــه حرکت ه ــی ب حمایت

تجمیــع همــه ظرفیت هــای موجــود در کشــور اســت.
ــه  ــه ای ک ــه و آگاهان ــالش صادقان ــر ت ــدس، ه ــن راه مق در ای
ــاوری و  ــود ب ــه خ ــت روحی ــی و تقوی ــای فرهنگ ــه ارتق ــر ب منج
ــت. ــر اس ــته تقدی ــود، شایس ــور ش ــود در کش ــده موج ــای پراکن ــذب ظرفیت ه ج
ــنواره  ــک جش ــوان ی ــه عن ــردا( ب ــی )ف ــاوری و صنعت ــس فن ــم و عک ــنواره فیل جش
موضوعــی و تخصصــی، کوششی ســت بــرای شناســایی و معرفــی هنرمنــدان و 
فیلمســازان جــوان، خــالق و نــوآور و رقابــت آثــاری کــه روایتگ ر فنــاوری و صنعت 

ایرانــی هســتند.
ایــن جشــنواره بایــد تــالش کنــد ظرفیت هــا و قابلیت هــای بــاالی ســینمای 
ایــران را بــرای مدیــران مراکــز صنعتــی و فنــاوری کشــور بازنمایــی کــرده و باعــث 
ــود. ــز ش ــران عزی ــرفت ای ــه پیش ــک ب ــتای کم ــت در راس ــر و صنع ــی هن هم افزای

برخــود الزم مي دانــم سپاســگزار تالش هــای جهــاد دانشــگاهی و دســت اندر 
ــم. ــینمایی باش ــداد س ــن روی ــزاری اي کاران برگ

ــــــــــ۳ اخبار فردا     ـ 
ـ ۴ ـــــ همراه با پنجره ها ـ 
ـ   ۵ ــــــــ آبروی تکنولوژ ی ـ 
ـ  ۶ ـــــــــ شاتر نان ندارد ـ 
ـ  ۷ ـــــــــ    بررسی مرز بین عکاسی صنعتی و تبلیغـا تـــی  ـ 
ـ   ۹ ـــــــــ   فریم های قصه گو ـ 
ـ  ۱۱ ـــــــ  اینفوگرافیک  ـ 
ـ  ۱۵ ـــــــ شیشه گری الله های نارنجی ـ 
ـ  ۱۶ ـــــ جشنواره ای با هدف گذاری مشخص ـ 
ـ ۱۷ ــــــ آغوش باز راه آهن برای حضور فیلمسازان در صنعت ریلی ـ 
ـ  ۱۸ ـــــــ یادداشت   } آئینه تکنولوژی{+ }حمل و نقل جاده ای{ ـ 
ـ  ۱۹ ـــــــ یادداشت }نگاهی نو به صنعت و فناوری{ +}ماموریت صنعتی هنر {ـ 
ـ  ۲۰ ـــــــ غفلت از سینمای صنعتی  ـ 
ـ   ۲۱ ـــــــ بازنمایی صنعت در سینماـ 
ــــــــــ۲۳ شخصیت ها در حال کارند! ـ 
ـ   ۲۵ ـــــــ دستان صنعت در آستین هنرـ 
ـ   ۲۷  ـــــــ گزارش تصویری ـ 
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ــی در  ــگی و صنعت ــای فـــرهنــــ ــور چهره هـــ حضـــ
جشــنواره »فــردا«

جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتــی »فــردا« در 
پنجمیــن دوره خــود، میزبــان چهره هــای مطرحــی در 
حوزه هــای مختلــف فرهنگــی و صنعتــی بــود. علیرضــا 
ــینمایی، روح هللا  ــازمان س ــد س ــاور ارش ــاداد؛ مش رض
حســینی؛ مدیــرکل دفتــر جشــنواره ها و همکاری هــای 
ــی؛  ــران ملک ــینمایی، کام ــور س ــازمان ام ــل س بین المل
عضــو هیــات مدیــره خانــه ســینما، ســیدضیا هاشــمی؛ 
ــی؛  ــعود نجف ــدگان، مس ــی تهیه کنن ــورای عال ــر ش دبی
مدیــر روابــط عمومــی ســازمان ســینمایی، شــهرام 
محمــد  تئاتــر،  خانــه  مدیرعامــل  آبــادی؛  گیــل 
ــینمای  ــان س ــن کارگردان ــی انجم ــاور عال ــده؛ مش آفری
خانــه  مدیرعامــل  رجبی معمــار؛  مجیــد  مســتند، 
هنرمنــدان، عیســی علیــزاده؛ معــاون فرهنگــی جهــاد 
روابــط  مدیــرکل  رئیســی؛  ابوالقاســم  دانشــگاهی، 
عمومــی جهــاد دانشــگاهی، عبــاس ناصــری؛ مدیرکل 
امــور واحدهــای جهــاد دانشــگاهی، محمدابراهیــم 
فقیــه  زاده؛ مدیــرکل امــور مجلــس، پرویــز کرمــی؛ 
و  علمــی  اطالع رســانی  و  ارتباطــات  مرکــز  رئیــس 
ــران  ــک از بازیگ ــا باب ــوری و رض ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــای  ــه چهره ه ــون، از جمل ــینما و تلویزی ــوت س پیشکس
ــزاری  ــای برگ ــه در روزه ــد ک ــی بودن ــی و صنعت فرهنگ

ــدند. ــدان ش ــه هنرمن ــان خان ــنواره، مهم جش
 

استقبال از قاب های صنعتی و تبلیغاتی 
ــس  ــم و عک ــنواره فیل ــی جش ــگاه عکاس ــزاری نمایش برگ
فنــاوری و صنعتــی »فــردا«، از اتفاقــات قابــل توجــه ایــن 
دوره از جشــنواره بــود کــه با اســتقبال و توجه عکاســان و 
عالقه منــدان داخلــی و بین المللــی بــه عکاســی همــراه 
شــد. قاب هایــی از تــالش صنعت گــران در رابطــه بــا 
ــاده ای و در  ــع ج ــی، صنای ــع ریل ــدن، صنای ــع مع صنای
بخــش تبلیغــات بــا موضــوع محصــوالت غذایــی از آثــار 

بــه نمایــش درآمــده در ایــن نمایشــگاه بــود.
ایــن نمایشــگاه در روزهــای برگــزاری جشــنواره میزبــان 
ــی  ــی و تبلیغات ــان صنعت ــی از عکاس ــای مطرح چهره ه
بــود. اکبــر عالمــی؛ رییــس هیــات داوران بخــش عکــس 
جشــنواره، هومــن صــدر؛ اســتاد عکاســی تبلیغاتــی 

و صنعتــی، یــدهللا ولــی زاده؛ رییــس ســابق انجمــن 
عکاســان صنعتــی و تبلیغاتــی و داور بخــش عکــس 
جشــنواره، نــادر ســماواتی و داریــوش کیانــی از عکاســان 
صنعتــی و داور بخــش عکــس جشــنواره، فرهــود حقــی؛ 
عــکاس صنعتــی، مجیــد پناهــی جــو؛ عــکاس تبلیغاتــی 
و صنعتــی و محمــد فرنــود؛ عــکاس خبــری پیشکســوت 
برگــزاری  بهانــه  بــه  کــه  بودنــد  عکاســانی  ازجملــه 

ــدند. ــر ش ــردا« حاض ــنواره »ف ــگاه، در جش نمایش
صنعت از نگاه مستندسازان

در بخش فیلــم پنجمین جشــنواره»فردا«، مســتندهای 
حوزه هــای  در  گوناگــون  موضوعــات  بــا  متنوعــی 
مختلــف صنعتــی بــه نمایــش درآمــد. »نــان گزیده هــا« 
بــه کارگردانــی محمدرضــا حــاج محمدحســینی بــا 
موضــوع اعتــراض کارگــران هپکــو، از فیلم هــای مطــرح 

ــود. ــش ب ــن بخ در ای
همچنیــن نمایــش مســتند »ایســتگاه« ســاخته فرهــاد 
ــل  ــار قاب ــر آث ــژه، از دیگ ــش وی ــش نمای ــرام در بخ وره
توجهــی بــود کــه در ایــن دوره از جشــنواره بــه نمایــش 

ــد. درآم
بابــک بهــداد، محســن خان جهانــی، شــهرام درخشــان 
و جــواد وطنــی، دیگــر مستندســازانی بودنــد کــه در 
روزهــای برگــزاری جشــنواره »فــردا« در کنــار عالقه مندان 
ــر در  ــار حاض ــای آث ــه تماش ــی، ب ــتندهای صنعت ــه مس ب

ــتند. ــنواره نشس ــن دوره از جش ای
سورنا ستاری و رضا رحمانی در اختتامیه »فردا«

ــی  ــاوری و صنعت ــس فن ــم و عک ــنواره فیل ــه جش اختتامی
»فــردا« بــا اجــرای نیمــا کرمــی، روز دوشــنبه 15 مهــر بــا 
حضــور ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس 
جمهــور و رضــا رحمانــی وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
برگــزار  هنــری  حــوزه  ســوره  ســالن  در   16 ســاعت  از 

می شــود.
ــو  ــگاهی و عض ــاد دانش ــس جه ــی رئی ــا طیب حمیدرض
شــورای انقــالب فرهنگــی و همچنین جمشــید جعفرپور 
رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس در کنــار جمعــی از 
مدیــران ســینمایی و صنعتــی، از دیگــر مهمانــان آییــن 

اختتامیــه پنجمیــن جشــنواره »فــردا« خواهنــد بــود.

اخبار فردا
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زهــرا فــراورده - نمایشــگاه عکس هــای صنعتــی و تبلیغاتــی 
پنجمین جشــنواره »فردا« بعدازظهر روز جمعــه، 12 مهر افتتاح 
شــد تا بــا روایت هــای متفاوتــی از تولیــدات ملــی، پنجره هایی 
نــو  از  دســتاوردهای صنعتی و ســعی هنری هنرمنــدان در حوزه 

عکاســی صنعتی و تبلیغاتی را به تصویر بکشــد.
در بخــش صنعتــی، فریم هایــی از تــالش صنعت گــران در 
حوزه هــای مختلــف و در بخــش عکس هــای تبلیغاتــی 
قاب هایــی کــه بیشــتر بــا محوریــت محصــوالت غذایــی بود، 

ــد. ــمار می آی ــردا« به ش ــنواره »ف ــری جش ــوم گال ــار منظ آث
از نمایشــگاه عکاســی جشــنواره »فــردا«  در اولیــن روز 
کــه بــا اســتقبال عالقه منــدان بــه عکاســی برگــزار شــد، 
بازدیدکننــدگان  و  مدیریتــی  چهره هــای  عالوه بــر 
عکاســی  حــوزه  در  مطــرح  چهره هــای  بین المللــی، 

بودنــد. حاضــر  نیــز  تبلیغاتــی  و  صنعتــی 
پرویــز کرمــی؛ رئیــس مرکــز ارتباطــات و اطــالع رســانی 
رشــیدی؛  بهــزاد  جمهــوری،  ریاســت  علمــی  معاونــت 
ــی؛  ــر عالم ــکاس، اکب ــری؛ ع ــرداد افس ــنواره، مه ــر جش دبی
ــادی؛   ــهرام گیل آب ــس، ش ــش عک ــات داوران بخ ــس هی رئی
ــاز،  ــان؛  مستندس ــهرام درخش ــر، ش ــه تئات ــل خان مدیرعام
ــی؛ داور  ــوش کیان ــاز، داری ــی؛ مستندس ــن خان جهان محس
بخــش عکــس و امیــد پــورآذر؛ دبیــر بخــش عکــس پنجمین 

جشــنواره »فــردا« از حاضــران در ایــن مراســم بودنــد. 

شکار مخاطب 
اکبــر عالمــی رئیــس هیــات داوران بخــش عکاســی، در 
حاشــیه برگــزاری ایــن نمایشــگاه، ضمــن ابــراز خرســندی 
ــت:  ــابقه گف ــش مس ــای بخ ــی عکس ه ــش عموم از نمای
ــا  ــا ب ــت، ام ــی اس ــی خوب ــگاه اتفاق ــن نمایش ــزاری ای »برگ
عکس هــای  مــن  نظــر  از  دارد.  فاصلــه  مــن  آرزوهــای 
تبلیغاتــی بایــد فرصــت بی اطالعــی از مخاطــب را بگیــرد. 
ــس رد  ــوی عک ــه از جل ــک لحظ ــب ی ــگاه، مخاط در نمایش
ــه  ــد ک ــکلی باش ــه ش ــد ب ــا بای ــن عکس ه ــود، بنابرای می ش
ــد و او را وادار  ــرار کن ــاط برق ــب ارتب ــا مخاط ــگاه اول ب در ن

ــد«. ــته باش ــق داش ــه عمی ــا توج ــه عکس ه ــد ب کن
اکبــر عالمــی بــا ابــراز خرســندی از حضــور و اســتقبال 
جوانــان در ایــن نمایشــگاه بیــان کــرد: »نمایــش عمومــی 
جشــنواره  کنــار  در  مســابقه  در  حاضــر  عکس هــای 
می توانــد بــرای جوانــان ایجــاد انگیــزه کنــد و آن هــا را 
تشــویق کنــد تــا در مــورد عکاســی صنعتــی و تبلیغاتــی کــه 
بخشــی از 114 گونــه شــاخه عکاســی اســت، متمرکز شــوند«. 
در  »فــردا«  »جشــنواره  گفــت:  پایــان  در  عالمــی  اکبــر 
ــته  ــی داش ــرفت خوب ــه دارد پیش ــاله ای ک ــج س ــابقه پن س
اســت، امــا بــرای ســال های بعــد بایــد بیشــتر مــورد توجــه 

ــرد.« ــرار بگی ق

جشنواره ای کاربردی
ــم  ــدان ه ــه هنرمن ــل خان ــار، مدیرعام ــد رجبی معم مجیـــ
در حاشــیه بازدیــد از ایــن نمایشــگاه، جشــنواره »فــردا« را 
یــک جشــنواره کاربــردی نــام بــرد و اظهــار کــرد: »خواســته 
ــور  ــی در کش ــادی فضای ــای اقتص ــته تحریم ه ــا ناخواس ی
مــا ایجــاد کــرده اســت کــه بایــد از آن حســن اســتفاده 
را بــرد. در کشــور مــا عــالوه بــر صنعــت، ظرفیت هــای 
شــرایط  و  دارد  وجــود  گوناگونــی  ملــی  و  بومــی 
اقتصــادی، اجتماعــی و حتــی فرهنگــی مــا نیــاز بــه چنیــن 
ــن  ــه بی ــه رابط ــر ب ــت منج ــه در نهای ــی دارد ک فعالیت های

هنــر و اقتصــاد می شــود«. 
ــن دوره  ــان ای ــدان میزب ــه هنرمن ــه خان ــه اینک ــه ب باتوج
مقــام  در  معمــار  رجبــی  اســت،  »فــردا«  جشــنواره  از 
مدیرعامــل خانــه هنرمنــدان، دلیــل همــکاری و همراهــی 
ــردا«  ــنواره »ف ــرد: »جش ــالم ک ــور اع ــنواره را این ط ــا جش ب
ــری،  ــه هن ــن وج ــر همی ــه خاط ــری دارد و ب ــه هن ــک وج ی
خانــه هنرمنــدان بــا ایــن رویــداد همــکاری کــرده اســت.«
رجبــی معمــار در پایــان یکــی دیگــر از دالیــل همــکاری 
بــا جشــنواره »فــردا« را کاربــردی و تاثیرگــذار بــودن آن 
ــی و  ــر را در خودکفای ــر هن ــد تاثی ــه می توان ــرد ک ــوان ک عن

ــرد. ــاال بب ــان ب ــان جوان ــی می امیدافزای

همراه با پنجره ها 
کوتاه با افتتاحیه نمایشگاه عکس جشنواره »فردا« 
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ــر  ــه و تاثی ــی، رابط ــم صنعت ــتی -کارگاه »فیل ــدی درس مه
آن بــر تفکــر و بینــش توســعه صنعتــی« بــا حضــور شــهرام 
ــر در  ــه 12 مه ــر جمع ــابقه عص ــاز باس ــان، مستندس درخش

خانــه هنرمنــدان برگــزار شــد.
شــهرام درخشــان در ابتــدای ایــن کارگاه بــا اشــاره بــه ســبقه 
فیلــم صنعتــی در ایــران، توضیــح داد: فیلــم صنعتی ســابقه 
طوالنــی در ایــران دارد، حداقــل از دهــه 30 بــه بعــد ســاخت 
ــورت  ــم ص ــل مه ــف دو عام ــه لط ــران ب ــا در ای ــن فیلم ه ای
گرفــت؛ یــک شــرکت نفــت و دوم بــه لطف شــخصیت هایی 
ماننــد ابراهیم گلســتان کــه تعریف خیلــی جامــع و ظریفی 
از مســتند صنعتــی ارائــه دادنــد. هیــچ موضوعــی در دنیــا به 
انــدازه فیلــم مســتند همــه حوزه هــا را مدیــون خــود نکــرده 

اســت و صنعــت هــم بســیار مدیــون ایــن حــوزه اســت. 
درخشــان همچنیــن گفت: فیلــم مســتند در تاریــخ، تصویر 
شــکافتن، تحقیــق و پژوهــش را ثبــت می کنــد و بــه همیــن 
علــت می توانیــم بگوییــم دانــش، اعتبــار خــود را بــدون 
فیلــم مســتند هیچ وقــت به دســت نمــی آورد. تصویــری کــه 
مســتند بــر حــوزه صنعــت می گــذارد در گام اول ثبــت و بــه 
تاریــخ ســپردن صنعــت اســت، ســپس آگاهی بخشــی اســت. 

در گام بعــدی صاحبــان صنعــت را منتفــع خواهــد کــرد.
در بخــش دیگــری از ایــن کارگاه، درخشــان در پاســخ بــه 
اینکــه بخشــی از ناهماهنگــی بیــن ســینماگران و صاحبــان 
صنعــت بــه دلیــل نبــود دانــش متقابــل و پیشــرفت 
ــط  ــه فق ــح داد: ن ــه؟ توضی ــا ن ــت ی ــرف اس ــوازن دو ط نامت
صنعــت و هنــر، بلکــه تمامــی حوزه هــا بایــد پابه پــای هــم 
پیــش برونــد، ایــن مســئله همچنیــن ناشــی از تــک بعــدی 

ــت. ــه اس ــعه نیافت ــع توس ــراد در جوام ــودن اف ب
ــخص  ــی مش ــم صنعت ــاخت فیل ــدف س ــرد: ه ــد ک او تاکی
ــراردادی  ــاس ق ــول براس ــک محص ــد ی ــم تولی ــت و آن ه اس

دو طرفــه اســت. نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه فیلــم مســتند 
خیلــی ســخت مخاطــب خــود را در ایــران پیــدا می کنــد، 
البتــه برخــی اوقــات فیلمســازان توقــع باالیــی دارنــد و فکــر 
ببیننــد،  بایــد  مــردم  را  ســاخته اند  چــه  می کننــد هــر 
بــی مخاطــب یــا کــم مخاطــب بــودن را بایــد برطــرف 
ــاز  ــا ب ــود م ــه خ ــاید ب ــدودی ش ــا ح ــراد ت ــن ای ــون ای ــرد چ ک
می گــردد کــه نتوانســتیم آثــار خوبــی را بــرای مــردم تولیــد 
کنیــم. البتــه معتقــدم کــه ســینما بیشــتر از آنکــه هنــر باشــد 
صنعــت اســت و جنبــه هنــری بــا وجــود آنکــه وجــود دارد و 
ضــروری اســت، بخــش عمــده ســینما را تشــکیل نمی دهــد.
بخــش دیگــر ایــن نشســت بــه معرفــی اجــزای فیلم مســتند 
صنعتــی اختصاص داشــت و درخشــان بــا تاکید بــر اهمیت 
ــای  ــه معن ــش ب ــدم پژوه ــن ق ــرد: اولی ــان ک ــش، بی پژوه
ــت  ــوب نیس ــا خ ــن  فیلم ه ــار مت ــی گفت ــت، وقت ــی اس واقع
حتمــا پژوهــش درســتی پشــت آن نبــوده اســت و ســازندگان 
می خواهنــد بــا بزرگنمایــی جبــران کننــد. مستندســازان 
معمــوال آدم هــای بــا دانشــی در حوزه هــای مختلف هســتند 
ــا  ــه ب ــازی ک ــت، فیلمس ــازی اس ــه مستندس ــات، الزم ــا ادبی ام
ادبیــات مــادری خــود بیگانــه باشــد هرگــز فیلمســاز خوبــی 
ــیار  ــوزه بس ــن ح ــرای ای ــم ب ــل ه ــاب عوام ــود. انتخ نمی ش

ــرار دارد. ــت ق ــن در اولوی ــپس تدوی ــت، س ــم اس مه
ســپس اکبــر عالمــی، پیشکســوت حــوزه مستندســازی 
صنعتــی کــه در نشســت حضــور داشــت، بــا اشــاره بــه 
ــه در  ــم چ ــک فیل ــر ی ــت: اگ ــوزه گف ــن ح ــود در ای ــینه خ پیش
قالــب صنعتــی و ... یــک کلمــه بــه مخاطــب بیامــوزد یــا او را 
پیــش ببــرد کار خــود را کــرده و تاثیــری کــه بایــد را گذاشــته 
اســت. فیلــم صنعتی آئینــه تمام نمــای آبــروی تکنولــوژی در 
ــش  ــمت پژوه ــن قس ــت. م ــن و شماس ــادری م ــرزمین م س

مستندســازی را دیوانــه وار دوســت دارم. 

آبروی تکنولوژی
در نشست تخصصی فیلم »فردا« بیان شد
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محی الدیــن طباطبایــی - نشســت بررســی بســترهای 
نویــن فعالیــت عکاســان صنعتــی بــا حضــور حســین 
چنعانــی، فرهــود حقــی و ســروش کیایــی عصــر یکشــنبه 13 

ــد.  ــزار ش ــدان برگ ــه هنرمن ــر در خان مه
ــه  ــه پروس ــاره ب ــا اش ــی ب ــروش کیای ــت س ــدای نشس در ابت
فارغ التحصیــل شــدن عکاســان در کشــور گفــت: مــا در 
ســال های گذشــته تنهــا چنــد دانشــگاه بــرای آمــوزش 
عکاســی داشــتیم، امــا امــروز شــاهد حجــم گســترده 
فــارغ التحصیــالن ایــن رشــته از دانشــگاه های متعــدد 
ــرای  ــکاس ب ــم از ع ــن حج ــه ای ــاز ب ــا نی ــه م ــتیم، جامع هس

فعالیــت در بــازار کار نــدارد.
او افــزود: مــا در دانشــگاه آنچــه دانشــجو نیــاز دارد را آموزش 
ــی را  ــق عکاس ــد از طری ــب درآم ــی کس ــم، چگونگ نمی دهی
ــجویان  ــه دانش ــت ک ــن اس ــت ای ــم. واقعی ــه او نمی آموزی ب
ــی وارد  ــاط خاص ــادابی و نش ــا ش ــرم اول ب ــته در ت ــن رش ای
می شــوند امــا وقتــی بــه موضوعــات درســی می رســند 
ســرخورده می شــوند. یکــی از مشــکالت مــا شــرح درس 

ــود. ــه روز نمی ش ــفانه ب ــه متاس ــت ک اس

رونــد شــکل گیری عکاســی تبلیغاتــی و صنعتــی پــس 
از انقــاب

در ادامــه ایــن نشســت نوبــت بــه حســین چنعانــی رســید تا 
دربــاره تاریخچــه عکاســی صنعتــی در ایــران صحبت کنــد، او 
بــا ابــراز تاســف از نبــود آرشــیو مدونــی از تاریخچــه عکاســی 
صنعتــی در ایــران گفــت: عکاســان تبلیغاتــی و صنعتــی در 
دهــه 20 و 30 بیشــتر خارجــی بودنــد و عکاســان ایرانــی هــم 
ابتــدا بــه شــکل تجربــی ایــن هنــر را یــاد گرفتنــد و ایــن نــوع 
ــد و  ــروع ش ــار ش ــین بختی ــا افش ــه 40 ب ــه ده ــی از نیم عکاس
توســط هنرمنــدان دیگــری چــون مرحــوم معصومــی ادامــه 
ــان  ــت عکاس ــیار در تربی ــی بس ــتاد معصوم ــرد. اس ــدا ک پی
ــی  ــار عکاس ــتند، اولین ب ــش داش ــی نق ــی و تبلیغات صنعت

ــد و  ــام ش ــت انج ــی نف ــرکت مل ــرای ش ــور ب ــی در کش صنعت
احمــد عالــی، رضا نــور  بختیــار، کامــران عــدل، ســیدمحمود 
ــواد  ــدر، ج ــام ص ــماعیل ارح ــی، اس ــب کرمان ــزاد، ابوطال پاک

ــد. ــن دوره بودن ــاخص ای ــان ش ــر عکاس ــان و ... از دیگ کی
ــس از  ــی پ ــی و صنعت ــی تبلیغات ــه داد: عکاس ــی ادام چنعان
انقالب با تشــکیل دانشــگاه صداوســیما، دانشــگاه تهــران و 
دانشــگاه هنــر شــکل گرفــت و اکبــر عالمــی، افشــین بختیار، 
فرهــود حقــی، محمــد حــکاک )اولیــن کســی کــه از دوربیــن 
دیجیتــال اســتفاده کــرد(، ناصــر ابراهیمــی، نــادر ســماواتی، 

هوشــنگ نظامــی و... از جملــه فعــاالن ایــن حــوزه بودنــد.

برخی از بیکاری جوانان سواستفاده می کنند
ــوز  ــا هن ــی م ــه وقت ــه اینک ــخ ب ــودی در پاس ــن فره همچنی
بســترهای فعلــی عکاســی را بــه نقطــه ایــده آل نرســانده ایم، 
چــرا بایــد بــه ســراغ بســترهای نویــن برویــم؟ توضیــح 
داد: مســئله افزایــش چشــمگیر تعــداد دانشــجویان حــوزه 
ــت؛  ــک حرفــه اس ــی ی ــت، عکاس ــیار مهــم اس ــی بس عکاس
عکاســی یــک منــش اســت کــه متاســفانه ایــن مســئله 
فرامــوش شــده اســت و برخی در حــال سواســتفاده از بیکاری 
جوانــان کشــور هســتند. ابتــدا عــکاس را بــه عنــوان آدمــی که 
ــم دارد  ــش ه ــد و من ــد کار کن ــیار بای ــت، بس ــخت اس جان س
تربیــت کنید ســپس بــه دنبــال فــوق لیســانس و ... بیافتید.
او ادامــه داد: اغلــب عکاســان بــه علــت تغییــرات اقتصــادی 
کــه مــن نامــش را شــاتر نــان نــدارد گذاشــتم، بــر پایــه چنــد 
تکنیــک منحصــر بــه فــردی کــه در عکاســی دارنــد دکانــی باز 

می کننــد و بســاط آمــوزش بــه پــا می کننــد. 
بــودن  عــکاس  کــرد:  تاکیــد  باســابقه  عــکاس  ایــن 
رســالت ها و مســئولیت هایی دارد، مــا فقــط می خواهیــم از 
عکاســی پــول دربیاوریــم. عکاســی را بــه ســمتی برده ایــم کــه 
بــه هــر قیمتــی ارتــزاق کنیــم. بــه نظــرم بایــد پیــچ عکاســی 

ــم. ــم کنی ــی را ک ــی و تبلیغات صنعت

شاتر نان ندارد
در نشست تخصصی عکاسی »فردا« بیان شد
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ویــدا عمرانــی - جداســازی و پرداختــن مجــزا بــه عکــس 
تبلیغاتــی و عکــس صنعتــی، یکــی از اولویت هــای جشــنواره 
فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتــی )فــردا( اســت. اتفاقــی کــه 
می توانــد جایــگاه و تعریــف عکــس صنعتــی و تبلیغاتــی را از 

یکدیگــر جــدا کنــد.

با الزمه های عکاسی صنعتی
ــان  ــن عکاس ــس انجم ــات مؤس ــو هی ــی، عض ــوش کیان داری
صنعتــی و تبلیغاتــی: »مــرز بین عکاســی صنعتی و عکاســی 
تبلیغاتــی قابــل تفکیــک اســت. عکاســی صنعتــی یــک 
بازنمایــی واقعــی اســت امــا عــکاس تبلیغاتی صرفــا مکلف 
ــد  ــکاس می توان ــه آن ع ــت؛ بلک ــات نیس ــال اطالع ــه انتق ب
بــا بهــره منــدی از خالقیــت روایت هــای مختلــف از یــک 
موضــوع ارائــه  دهــد، امــا در عکاســی صنعتــی صــرف، تمــام 
خالقیــت عــکاس، در راســتای نمایــش بیشــترین اطالعــات 
دربــاره موضــوع عکاســی اســت. انتخــاب و ویژگی هــای 

مــدل عکــس صنعتــی و تبلیغاتــی در انجــام پروژه هــای 
مختلــف بســتگی بــه معیارهــا و شــاخصه هایی ماننــد 
و  بازاریابــی  خصــوص  در  عــکاس  گســترده  تحقیقــات 
تعییــن گــروه ســنی بــرای عکــس دارد کــه در ایــن مرحلــه، 
عــکاس براســاس اطالعاتــی کــه دریافــت کــرده اســت، باید 
ــی  ــی(  عکاس ــا صنعت ــی ی ــوزه  )تبلیغات ــات الزم را در ح اقدام
انجــام دهــد. عــکاس صنعتــی بایــد تناقــض، تضــاد و 
ــک  ــد ی ــا بتوان ــد ت ــته باش ــط داش ــا محی ــری ب ــاف پذی انعط
عکــس صنعتــی و تبلیغاتــی اثرگــذار بــر مخاطــب ارائــه 
ــورد  ــوژه م ــه از س ــر اینک ــالوه ب ــان ع ــن عکاس ــد. همچنی ده
نظــر عکــس می گیرنــد، بایــد بــا  اســتفاده از شــیوه های 
تخصصــی عکاســی، کارفرمــا را بــا کارکردهــای عکــس آشــنا 
کننــد. در این صــورت رابطــه و پیونــد تعاملــی بهتــری در 

ــود«. ــاد می ش ــت ایج ــر و صنع ــن هن ــد بی ــتای پیون راس

نزدیک تر از همیشه
محمدخیاطــی، از اعضــای انجمــن عکاســان صنعتــی و 
تبلیغاتــی: »به نظــر می  رســد در ایــن جشــنواره قــرار اســت 
گام هــای بلنــدی در راســتای معرفــی، تعریــف و کاربــرد 
عکــس صنعتــی و تبلیغاتــی در جامعــه برداشــته شــود؛ 

بررسی مرز بین عکاسی صنعتی و تبلیغـا تـــی 
در یک میزگرد تخصصی بیان شد
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ــت را  ــر و صنع ــن هن ــد بی ــد پیون ــت می توان ــن حرک ــه ای ک
محکــم کنــد. تعریــف عکاســی صنعتــی و تبلیغاتــی و کاربرد 
آن هــا، بــه نوعــی در دل یکدیگــر نهفتــه اســت کــه بایــد ایــن 
تعاریــف را از یکدیگــر جــدا کنیــم. پنجمیــن جشــنواره فیلــم 
و عکــس فنــاوری و صنعتــی )فــردا( فرصــت مناســبی بــرای 
تعریــف و معرفــی ایــن دو حــوزه اســت. از طرفــی خاصیــت 

عکاســی صنعتــی و ســمت و ســوی آن ناخواســته نوعــی 
تبلیــغ از محصــول هــم به شــمار مــی رود، درحالــی کــه 
نــگاه آن صرفــا تبلیغاتــی نیســت. اگــر بــا دقــت، یــک پــروژه 
عکاســی صنعتــی را بررســی کنیــم، می بینیــم  هــر دو بخــش 
عکاســی صنعتــی و تبلیغاتــی به نوعــی در معرفــی محصول 
دخیــل هســتند، در واقــع عــکاس صنعتــی می توانــد بــا 
اســتفاده از مهــارت حرفــه ای و بهره منــد شــدن از تجربــه 
و اطالعــات دریافتــی از محیــط، هــر دو جنبــه صنعتــی و 

ــذارد«. ــش بگ ــه نمای ــول ب ــک محص ــی را در ی تبلیغات

تفاوت عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
ــوژی  ــرفت تکنول ــی: »پیش ــکاس صنعت ــی، ع ــا رفائ علیرض
در حــوزه عکاســی را یــک اتفــاق خــوب قلمــداد و اظهــار 
کــرد: ایجــاد فضــای مناســب در حــوزه عکاســی ســبب شــده 
اســت افــراد مســتعد و خــالق در ایــن زمینــه بــه شــکوفایی 
ــیاری  ــه بس ــی ک ــا از آنجای ــند. ام ــی الزم برس ــد تخصص و رش
ــی  ــی و صنعت ــی تبلیغات ــباهت عکاس ــاوت و ش ــراد، تف از اف
ایــن  در  اســت  الزم  نمی داننــد،  تخصصــی  شــکل  بــه  را 
ــای  ــاوت حوزه ه ــی تف ــتای معرف ــی در راس ــیر تالش های مس
عکاســی )عکاســی صنعتــی و تبلیغاتــی( صــورت گیــرد، 
ــاوری  ــس فن ــم و عک ــنواره فیل ــن جش ــزاری پنجمی ــه برگ ک
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــب، ب ــی مناس ــردا( را فرصت ــی )ف و صنعت
ایــن هــدف می دانــم. تفــاوت ایــن دو بخــش در درگیــر 
کــردن ذهــن مخاطــب اســت، در واقــع عــکاس بایــد قــادر 
بــه تشــخیص عکــس صــرف صنعتــی یــا تبلیغاتــی باشــد. 
کار عکاســی صنعتــی نســبت بــه عکاســی تبلیغاتــی دقیــق 
و هدفمندتــر اســت. از آنجایــی کــه کار عکاســی صنعتــی 

پیچیــده، دقیق تــر و بــه نوعــی نســبت بــه عکاســی تبلیغــی 
چــه  کارفرمــا  پیشــنهاد  و  دخالــت  اســت،  تکنیکال تــر 
ــی  ــی محسوس ــد، کارای ــص باش ــا غیرمتخص ــص ی متخص
ــع  ــه در واق ــن مرحل ــدارد و در ای ــروژه ن ــبرد پ ــد و پیش در رون
ــون  ــا؛ چ ــا کارفرم ــت ت ــر اس ــرب پررنگ ت ــکاس مج ــش ع نق

ــد«. ــال می کن ــه ای دنب ــد حرف ــا رون ــروژه را ب ــکاس، پ ع

پیچیدگی و تکنیک تا کجا
صالــح گورابــی، عــکاس صنعتــی: »وقتی مخاطبی ســفارش 
ــان دهنده  ــفارش نش ــدل س ــن م ــی دارد، ای ــس صنعت عک
ــود  ــفارش خ ــی س ــای فن ــا آیتم ه ــب ب ــه مخاط ــت ک آن اس
آشــنایی دارد و بــر ایــن اســاس، بــا نــگاه خــاص و تخصصی، 
محقــق شــدن هــدف و خواســته خــود را دنبــال می کنــد، امــا 
در عکاســی تبلیغاتــی نــگاه مخاطــب در انتخــاب موضــوع، 
بــه پیچیدگــی و تکنیک خاصــی نیاز نــدارد. عکاســی صنعتی 
پیچیدگی هــای خاصــی نــدارد و از طرفــی همیشــه مخاطــب 
خــود را در حیطــه صنعــت حفــظ کــرده، امــا مخاطــب 

عکاســی تبلیغاتــی، عــام اســت«.
ــاوت  ــی تف ــد و بررس ــت نق ــا محوری ــی ب ــت هم اندیش نشس
ــن  ــای انجم ــور اعض ــا حض ــی، ب ــی و تبلیغات ــی صنعت عکاس

عکاســان صنعتی و تبلیغاتــی در ســالن کنفرانس پنجمین 
ــزار  ــردا( برگ ــی )ف ــاوری و صنعت ــس فن ــم و عک ــنواره فیل جش
شــد. بهــزاد رشــیدی، دبیر پنجمین جشــنواره فیلــم و عکس 
فنــاوری و صنعتــی )فــردا(، داریوش کیانی )اســتاد دانشــگاه 
و عضــو پیشــین هیــات مدیــره انجمــن عکاســان صنعتــی و 
تبلیغاتــی(، علیرضــا رفائــی )عــکاس و عضــو هیــات مدیــره 
انجمــن عکاســان صنعتــی و تبلیغاتــی(، صالــح گورابــی 
)عــکاس و عضــو هیــات مدیــره انجمــن عکاســان صنعتــی 
و تبلیغاتــی(،  محمــد خیاطــی )عــکاس( و امیــد پــورآذر دبیر 
عکــس ایــن دوره از جشــنواره و برگزیــده دوره هــای پیشــین 
ــراد  ــردا(، اف ــی )ف ــاوری و صنعت ــس فن ــم و عک ــنواره فیل جش

حاضــر در ایــن نشســت بودنــد.
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زهــرا فــراورده - داوران بخــش عکس جشــنواره »فــردا«، خبر 
از ارتقــای ســطح کمــی و کیفــی آثــار، در ایــن دوره از جشــنواره 
دادنــد. اکبــر عالمــی، مجتبــی آقایــی، یــدهللا ولــی زاده و 
داریــوش کیانــی داوری بخــش عکــس را برعهــده داشــتند کــه 
در ادامــه، نظــرات و ارزیابــی آنــان دربــاره ایــن دوره از جشــنواره 

را می خوانیــم.
 

عکس های الهام بخش
اکبر عالمی

عــکاس بایــد بــه وســیله عکس هایــش بــا مخاطــب ارتبــاط 
برقــرار کنــد. همانطــور که در علم نشــانه ها و معنــا می گویند، 
نیمــی از معنــای هــر اثر هنــری نزد مخاطــب اســت. طبق یک 
ــتر از  ــد بیش ــس بای ــک عک ــی، »ی ــهور چین ــل مش ــرب المث ض
ده هــزار کلمــه بــا تماشــاگر حــرف بزنــد.« برهمیــن اســاس 
ــان  ــرای صاحب ــز ب ــی نی ــی و تبلیغات ــس صنعت ــت عک اهمی

صنایــع، مهــم و الهــام بخــش اســت.
به طــور کلــی تمــام صنایــع به ســه تکیــه گاه بــزرگ نیــاز دارند: 
علــم، اقتصــاد و مدیریــت. صنایــع در کشــور مــا رشــد کردند و 
ــم  ــه می توانی ــم ک ــرار گرفته ای ــی ق ــر در جایگاه ــال حاض درح
بــه صنایــع کشــورمان افتخار کنیــم. در همین راســتا عکس ها 

می توانــد بــه صاحبــان صنایــع بگویــد تأمیــن قطعــات 
یدکــی، مــواد خــام، آمــوزش کارگــران متخصــص و... تنهــا 
ــهوری  ــیار مش ــارت بس ــت؛ عب ــت نیس ــما در مدیری ــدف ش ه
ــد  ــه می گوی ــی رواج دارد ک ــان صنعت ــت در جه ــاره مدیری درب
پشــت ســر هــر موفقیــت، ســایه یــک مدیــر را جســتجو کنیــد. 
درواقــع ایــن مدیــران هســتند کــه صنایــع کشــور عزیــز مــا را 

ــد. ــت می کنن هدای
ــنواره  ــن جش ــه پنجمی ــده ب ــال ش ــای ارس ــا و فیلم ه عکس ه
فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتــی »فــردا«، از نظــر ارزش فنــی 
ــت. از  ــل اس ــور تأم ــل و درخ ــر از دوره قب ــیار باالت ــری بس و هن
اینکــه در ایــن دوره داوران طــراز اولــی در این جلســات حضور 
داشــتند و زیــر ذره بیــن خــود آثــار را مــورد ارزیابــی قــرار دادند، 

ــحال هستم. ــیار خوش بس

نوید حضور عکاسان حرفه ای
یدهللا ولی زاده

و  تبلیغاتــی  عکس هــای  داوری  شــدن  مجــزا  و  تفکیــک 
عکس هــای صنعتــی در ایــن دوره از جشــنواره، اتفــاق مثبتــی 
بــود. در دوره هــای قبــل ایــن تفکیــک رعایــت نمی شــد و 
هرنوع عکســی کــه به نحوی از شــاخه های عکاســی تبلیغاتی 

فریم های قصه گو
در حاشیه جلسه داوری بخش عکس جشنواره »فردا« مطرح شد
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بــود، بــه نمایــش گذاشــته و داوری می شــد، امــا در ایــن دوره 
بخش هــا مجــزا بــود و اتفاقــا ارســال آثــار در هــر دو بخــش بــا 

اســتقبال خوبــی روبــه رو شــد.
در ایــن دوره آثــار ارســالی مدیریت شــد و تعریــف ارائه شــده از 
عکاســی صنعتــی به فهــم بیشــتر ماجــرا کمــک کــرد. از طرفی 
ــه  ــود را جداگان ــار خ ــتند، آث ــه داش ــکاری ک ــا هم ــان ب عکاس
ــه در  ــد ک ــال کردن ــی ارس ــی و صنعت ــای تبلیغات ــه بخش ه ب
نهایــت ایــن اتفــاق ســبب شــد داوری راحت تــر انجــام شــود. 
داوری  بخــش  در  نیــز  مــا 
ســعی کردیــم در انتخــاب 
عکس هــا حتــی در مــورد 
عکاســی تبلیغاتــی، چنــد 
ــاس  ــاوت را براس ــگاه متف ن
عکاســی مفهومی، عکاســی 
خــالق و عکاســی محصــول 
محــور در آثــار اعمــال کنیــم.
عکس هــای ارســال شــده 
بــه ایــن دوره از جشــنواره 
»فــردا« از کیفیــت باالیــی 
ــش  ــت. در بخ ــوردار اس برخ
ــی  ــا تیلبغات ــتودیویی ی اس
عکــس   600 بــه  نزدیــک 
ایــن  و  داشــتیم،  خــوب 
ــخت  ــا س ــرای م ــاب را ب انتخ
کــرده بــود. براســاس آنچــه 
در بررســی آثــار دیــدم، فکــر 
می کنــم ایــن دوره از جشــنواره بــه مراتــب از دوره های گذشــته 
موفق تــر و جدی تــر باشــد. در دوره هــای گذشــته حضــور 
ــال  ــا اص ــاد و ی ــاق می افت ــدرت اتف ــا به ن ــه ای ی ــان حرف عکاس
دیــده نمی شــد، امــا در پنجمیــن جشــنواره »فــردا«، عکاســان 
حرفــه ای شــرکت کردنــد و ایــن نشــانه خوبــی بــرای موفقیت 

ــت. ــداد اس ــن روی ای
 

ارتقای چشم گیر عکس های صنعتی
داریوش کیانی

ــردا«،  ــنواره »ف ــن دوره از جش ــه ای ــده ب ــال ش ــای ارس عکس ه
ــش  ــداد افزای ــاظ تع ــته از لح ــای گذش ــا دوره ه ــه ب در مقایس
داشــت و کامــال ملمــوس بــود کــه توســط عکاســان حرفــه ای  
ارســال شــده اســت. باتوجــه بــه اینکــه در دوره  قبــل هــم بــه 
عنــوان داور حضــور داشــتم و داوری حــدود ســه ســاعت زمــان 
ــغول  ــت مش ــوت وق ــدون ف ــن دوره، دو روز ب ــا در ای ــرد؛ ام ب
بررســی آثــار و جمــع بنــدی بودیــم، و ایــن یعنــی آثــار از لحــاظ 

ــت.  ــته اس ــم گیری داش ــای چش ــت ارتق کیفی
یکــی از اتفاقــات مثبــت ایــن دوره از جشــنواره تفکیــک دو 
ــن  ــت. ای ــی اس ــی صنعت ــی و عکاس ــی تبلیغات ــش عکاس بخ
تفکیــک قــدم درســتی بــود و بهانــه ای شــد تــا ایــن تعاریــف 
را در قالــب میزگــرد، مصاحبه هــای مختلــف و جشــنواره بــه 

شــکل مجــزا معرفــی کنیــم.
بــا توجــه بــه اینکــه جشــنواره »فــردا« در جهــاد دانشــگاهی 
برگــزار می شــود امیــدوارم از عالمــان صنعــت،  یعنی اســاتید و 
دانشــجویان طــراز اولی که در صنایع کشــور و دانشــکده های 
مرتبــط بــا رشــته های صنعتــی فعالیــت می کنند درخواســت 
شــود تــا بــه نمایشــگاهی کــه با آثــار منتخــب برگــزار می شــود 

بیاینــد و بــا الفبــای عکاســی صنعتی و تبلیغاتی آشــنا شــوند. 
ــال  ــه در ح ــجویانی ک ــود دانش ــبب می ش ــی س ــن همراه ای
ــع  ــک وارد صنای ــی نزدی ــده خیل ــتند و در آین ــل هس تحصی
ــر از  ــن ژان ــا ای ــر ب ــد مختص ــنایی هرچن ــوند، آش ــور می ش کش
عکاســی پیــدا کننــد. ایــن آشــنایی قطعــا می توانــد در کیفیت 
آثــار بــه دســت آمــده اثــر بگــذارد، چــون ایــن افــراد در آینــده 
ســفارش دهنده  و  هســتند  صنعتــی  عکاســی  کارفرمــای 
ســفارش دهنده  می تواننــد  باشــند  آگاه  اگــر  می شــوند، 
بهتــری باشــند و هدف هــا و نیازهایــی کــه دارنــد بــه واســطه 

عکــس برطــرف کننــد. 

صنعت، پیش زمینه عکاسی تبلیغاتی 
مجتبی آقایی  

عکس هــای ارســال شــده بــه پنجمیــن دوره از جشــنواره 
ــا  ــه ب ــت و در مقایس ــول اس ــل قب ــی قاب ــاظ کیف ــردا« از لح »ف
ســایر جشــنواره ها و مســابقات عکاســی کــه حضــور داشــتم، 

ــود. ــه ب ــل توج ــنواره قاب ــه جش ــیده ب ــار رس ــداد آث تع
متأســفانه در کشــور مــا عکــس بــرداری از فضاهــای صنعتــی 
امــکان پذیــر نیســت، هماهنگی هــای پیچیــده ای می خواهد 
و امــکان حضــور بــرای بســیاری از عکاســان فراهــم نمی شــود. 

بنابرایــن نبایــد انتظــار داشــته باشــیم عکس هــای موجــود 
ــرا  ــن ماج ــدوارم ای ــد. امی ــور باش ــروز کش ــت ام ــای صنع گوی
ــز  ــد از مراک ــنواره در بازدی ــه جش ــدام دبیرخان ــه اق ــه ب ــا توج ب

صنعتــی بــه اتفاقــات مثبــت منجــر شــود. 
صنعــت پیــش زمینــه عکاســی تبلیغاتــی اســت، و در مقابــل 
عکاســی صنعتــی می توانــد ُبعــد تبلیغــات و اطــالع رســانی 
داشــته باشــد. در ســایر کشــورها، برندهای معروف بیشترین 
هزینــه را صــرف تبلیغــات می کننــد، امــا متأســفانه در اینجــا 
معموال تبلیغات هزینه تلقی می شود، درحالیکه ســرمایه گذاری 
ــد  ــاد نیازمن ــق اقتص ــد. رون ــک می کن ــاد کم ــه اقتص ــت و ب اس
رســانه های قدرتمنــدی ماننــد عکــس و فیلــم اســت؛ عکــس 
و فیلــم خــوب بــرای مــردم جذابیــت دارد و تبلیغــات زمانــی 

موفــق اســت کــه جذابیــت را بــه نمایــش بگــذارد.
ــده  ــام ش ــی انج ــه خوب ــنواره ب ــن دوره از جش ــار در ای داوری آث
اســت.  باتوجــه بــه نکاتــی کــه در حیــن بررســی آثــار مطــرح 
شــد، اگــر جشــنواره  در فراخــوان دوره هــای بعــدی آنهــا را 
اعمــال کنــد، در آینــده اتفاق هــای مثبتــی خواهــد افتــاد. 
از دوســتانی کــه زحمــت می کشــند و در زمــان کــم رونقــی 
اقتصــاد کــه طبیعتا بــازار کســب و کار عکاســان و فیلمســازان 
هــم گــرم نیســت، بــا ایــن اقــدام ارزشــمند تنــور ایــن قصــه را 

ــم. ــکر می کن ــتند تش ــه داش ــرم نگ گ
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ــاخت  ــابقه س ــر س ــروری ب ــاز- م ــداد / مستندس ــک به باب
فیلم هــای صنعتــی در ایــران، بیانگــر ایــن اســت کــه قبــل از 
انقــالب و بعــد از آن، تولیــدات خوبــی مانند »مــوج و مرجان 
و خــارا« یــا »یــک آتــش« اثــر آقــای ابراهیــم گلســتان یــا آثــار 

آقــای کامــران شــیردل را در ایــن حــوزه داشــته ایم.
فیلم هــای  پوشــش دادن  بــا  می توانــد  جشــنواره  ایــن 
ــه  ــی ب ــد و بررس ــا نق ــار را ب ــن آث ــی ای ــی، در بخش های صنعت
ــی  ــیل باالی ــران پتانس ــن ای ــده م ــه عقی ــد. ب ــش بکش چال
بــرای ســاخت فیلم هــای صنعتــی دارد؛ شــرکت نفــت، 
شــرکت گاز، معــادن، کارخانجــات مختلــف و... . اگر متولیان 
امــر بــه ارزش فیلم هــای صنعتــی پــی ببرنــد، می تواننــد 
ــروش،  ــات و ف ــد و در تبلیغ ــی بدهن ــم صنعت ــفارش فیل س
از ایــن آثــار بهره منــد شــوند. ضمــن اینکــه مســتندهای 

صنعتــی مخاطبــان خــاص خــودش را دارد. 
ــت ها  ــتند »دس ــرای مس ــنواره ب ــن جش ــن در دوره اول ای م
ــزاری  ــان دوره اول برگ ــم. در هم ــزه گرفت ــا« دو جای و نجواه
ایــن رویــداد، از ایــن منظــر کــه فیلم هــای صنعتــی بــه 
نمایــش درآمــده در ایــن جشــنواره ســاختار متفاوتــی 
داشــت و موضوعــات جذابــی را دربرمی گرفــت، فضــای 

ــورد. ــم خ ــی رق خوب
جشــنواره »فــردا« در توســعه فنــاوری و صنعــت کمک کننده 
ــا  ــی تنه ــای صنعت ــش فیلم ه ــد نمای ــرار باش ــر ق ــت. اگ اس
در نمایشــگاه ها یــا فضــای محــدود اتفــاق بیافتــد، شــاید 
کاربــرد چندانــی نداشــته باشــد، امــا پخــش ایــن آثــار از 
ــا  ــش آن ه ــری و نمای ــای هن ــاخت فیلم ه ــا س ــون ی تلویزی
در ســینماها و جشــنواره  ها حتمــا اثرگــذار خواهــد بــود. 
بــرای نمونــه فیلــم موفق »شیشــه« ســاخته )برت هانســترا( 
دربــاره کشــف صنعــت شیشــه در هلنــد ســاخته شــد و 
عــالوه بــر دریافــت جوایــز قابــل توجــه، توانســت صنعــت 

ــد.  ــی کن ــان معرف ــه جه ــد را ب ــه گری هلن شیش
ــی  ــذاری باالی ــه ای، اثرگ ــوب و حرف ــی خ ــم صنعت ــد فیل تولی
ــبکه  ــا ش ــان ب ــورد کارآفرین ــروژه ای را در م ــت. پ ــد داش خواه
مســتند کار کــردم؛ در ایــن مجموعــه آدم هایــی حضــور 
حوزه هــای  در  و  بودنــد  هــم  صنعت گــر  کــه  داشــتند 
فعالیــت   ... و  شمع ســازی  کاشــی کاری،  ماننــد  مختلــف 
داشــتند. ایــن افــراد بــا وجــود فعالیــت باالیــی کــه داشــتند 
امــا شــناخته شــده نبودنــد. وقتــی فیلم مــا ســاخته و پخش 
شــد ایــن مجموعــه عــالوه براینکــه مــورد توجــه صاحبــان 
صنعــت قــرار گرفــت، معتقــد بودنــد خیلــی از مــردم، بــا این 
ــه  ــی ک ــا جای ــناختند، ت ــان را ش ــراد و صنعت ش ــن اف ــر ای اث

ــی  ــر مطلوب ــم تاثی ــان ه ــروش محصوالت ش ــن کار در ف ای
ــت.  گذاش

در هــر جشــنواره ای بایــد یــک جریان ســازی وجــود داشــته 
ــد  ــردا« می توان ــنواره »ف ــازی در جش ــن جریان س ــد. ای باش
بــه شــکل های مختلــف در آگاهی بخشــی بــه مــردم دربــاره 
تولیــدات صنعتــی، بــاال بــردن ارتقــای کیفــی فیلم هــای 
ــد  ــای عالقه من ــرای بچه ه ــی ب ــزاری کارگاه های ــی، برگ صنعت
بــه فیلم ســازی صنعتــی و ... اتفــاق افتــد. بــرای نمونــه، 
ــیردل  ــران ش ــان و کام ــاد فدایی ــش، فرش ــرث درم بخ کیوم
فیلمســازان موفقــی هســتند کــه در ایــن حــوزه فعــال 
ایــن جریان ســازی، جشــنواره  بــه  بودنــد. بــرای کمــک 
ــن  ــوتان ای ــراغ پیشکس ــزاری، س ــا برگ ــان ب ــد همزم می توان
ــداد و  ــن روی ــه ای ــی ب ــگاه پژوهش ــک ن ــا ی ــرود و ب ــوزه ب ح
ــه در  ــا خالص ــوزه، صرف ــن ح ــدات در ای ــابقه تولی ــی س بررس
ــا  ــود ت ــزه نش ــدای جای ــم و اه ــدادی فیل ــش دادن تع نمای
درنهایــت نتایــج بهتــری از برگــزاری جشــنواره حاصــل آیــد. 

شیشه گری الله های نارنجی
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مســعود نجفــی بــا تاکید بــر اینکــه جشــنواره فیلــم و عکس 
ــت،  ــت اس ــینما و صنع ــل س ــه وص ــی، حلق ــاوری و صنعت فن
ــدود  ــتمر، از مع ــزاری مس ــج دوره برگ ــطه پن ــردا« را به واس »ف

ــد. ــد می خوان ــق و هدفمن ــنواره های موف جش

ســازمان  عمومــی  روابــط  مدیــر  نجفــی،  مســعود 
ســینمایی کــه ســابقه دو دوره دبیــری جشــنواره »فــردا« 
خــود  هنــری  و  فرهنگــی  فعالیت هــای  کارنامــه  در  را 
دارد، بــا بیــان اینکــه برگــزاری مســتمر جشــنواره فیلــم و 
عکــس صنعتی»فردا«نشــان از موفقیــت آن دارد، گفــت: 
ــه در دوره اول  ــتیم ک ــادی داش ــی زی ــنواره های موضوع جش
و دوم یــا نهایــت دوره ســوم متوقــف شــدند، امــا جشــنواره 
ــت.  ــیده اس ــم رس ــه دوره پنج ــرده و ب ــدا ک ــه پی ــردا« ادام »ف
بــه همیــن خاطــر، پشــتکاری کــه جهــاد دانشــگاهی هنــر و 
ــل  ــتند، قاب ــنواره داش ــن جش ــزاری ای ــیدی در برگ ــای رش آق

تحســین اســت. 
ــه  ــردا« ادام ــنواره »ف ــته جش ــه دو دوره  گذش ــاره ب ــا اش او ب
ــده  ــنواره را برعه ــن جش ــری ای ــه دبی داد: در دو دوره ای ک
ــی  ــنواره های موضوع ــان جش ــودم از می ــد ب ــتم، معتق داش
بســیاری کــه برگــزار می شــود، جشــنواره »فــردا« از معــدود 
هدف گــذاری  کــه  می آیــد  به شــمار  جشــنواره هایی 
مشــخصی دارد. در حــوزه صنعــت و فنــاوری تولیــدات 
باالیــی وجــود دارد و معمــوال هــر کارخانــه  یــا صنعتــی برای 
ــد؛ در  ــزر می کن ــد تی ــه تولی ــدام ب ــش اق ــی محصوالت معرف
ــل  ــد داخ ــوع تولی ــه موض ــر ک ــال اخی ــد س ــار آن در چن کن
ــه  ــده، ب ــدی ش ــران ج ــاخت ای ــتاوردهای س ــی دس و معرف
ــترده تر  ــوزه گس ــن ح ــم در ای ــتند ه ــدات مس ــع آن تولی تب

ــت.   ــده اس ش
ــش  ــرای نمای ــت ب ــردا« محلی س ــرد: »ف ــح ک ــی تصری نجف
ــت  ــی و رقاب ــرای ارزیاب ــی ب ــی و فرصت ــس صنعت ــم  و عک فیل
میــان هنرمنــدان در حــوزه صنعــت و فنــاوری؛ درواقــع 

ــت  ــینما و صنع ــل س ــه وص ــی حلق ــم صنعت ــنواره فیل جش
اســت کــه بــا یــک برنامه ریــزی دقیــق می توانــد ایــن پیونــد 

را محکم تــر کنــد. 
مدیــر روابــط عمومــی ســی وهفتمین جشــنواره فیلــم فجــر 
افــزود: در ایــن بیــن برنامه هــای جانبــی کــه بــه بهانــه 
جشــنواره »فــردا« تــدارک دیــده شــده نیــز می توانــد در 
راســتای ایــن پیونــد موثــر باشــد. یکــی از برنامه هــای قابــل 
توجهــی که قبــل از برگــزاری جشــنواره با حضور ســینماگران 
ــه  ــورد توج ــه م ــود ک ــان ب ــه روی ــد از موسس ــورد، بازی ــم خ رق
قــرار گرفــت. در دو دوره گذشــته هــم برنامه هایــی بــه ایــن 
شــکل برگــزار شــد کــه به واســطه آن ســعی می کردیــم 
ــان  ــی، صاحب ــز صنعت ــا مراک ــینماگران ب ــنایی س ــن آش ضم

صنایــع را نیــز بــا فضــای ســینما آشــنا کنیــم.
دبیــر دو دوره گذشــته جشــنواره »فــردا« در پاســخ بــه ایــن 
ــن  ــه پنجمی ــده ب ــار ارسال ش ــداد آث ــش تع ــه افزای ــوال ک س
دوره از جشــنواره »فــردا« چــه انــدازه بیان گــر اهمیــت و 
توجــه بــه ایــن رویــداد و رشــد کیفــی آثــار اســت، اظهــار کــرد: 
افزایــش کمــی آثــار می توانــد دالیــل گوناگونــی داشــته 
باشــد؛ بــرای نمونــه، فاصلــه زمانــی بیــن دو جشــنواره، 
موضــوع مهمــی اســت، همیــن دوســال فاصلــه بیــن 
برگــزاری جشــنواره، در بیشــتر شــدن تعــداد آثــار در هــر دو 

ــت.  ــته اس ــش داش ــش نق بخ
ــد  ــردا« تاکی ــت »ف ــل موفقی ــاره دالی ــان درب ــی در پای نجف
کــرد: یکــی از دالیــل موفقیــت جشــنواره فیلــم و عکــس 
فنــاوری و صنعتــی »فــردا«، ثابت بــودن دبیرخانه آن اســت. 
معضلــی کــه بیشــتر جشــنواره ها دارنــد ایــن اســت کــه بــا 
پایــان جشــنواره، دبیرخانــه تعطیــل می شــود؛ امــا دائمــی 
بــودن دبیرخانــه جشــنواره »فــردا« در جهــاد دانشــگاهی و 
ــبب  ــی آن، س ــل اجرای ــر و عوام ــای دبی ــارش پیگیری ه درکن
شــده تــا برنامه هــای ایــن جشــنواره، در طــول ســال تــداوم 

داشــته باشــد.

جشنواره ای با هدف گذاری مشخص
مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی از اهمیت »فردا« می گوید
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جمهــوری  آهــن  راه  شــرکت  عمومــی  روابــط  مدیــرکل 
ــالمی  ــوری اس ــن جمه ــه راه آه ــان اینک ــا بی ــران ب ــالمی ای اس
ایــران همــواره پذیــرای طرح هــای هنــری و خالقانــه اســت، 
قیمــت  ارزان  و  ایمــن  امکانــی  ریلــی  صنعــت  می گویــد 
اســت کــه بــرای توســعه آن بــدون تردیــد ســینما و هنرهــای 
ــند. ــته باش ــده داش ــک کنن ــی کم ــد نقش ــری می توانن تصوی
صــادق ســکری، مدیــرکل روابــط عمومــی شــرکت راه آهــن 
جمهــوری اســالمی ایــران با بیــان اینکــه راه آهــن از گذشــته و 
حتــی ســال های پیــش از انقــالب، همــواره بــا صنعت ســینما 
بــده بســتان و تعامــل داشــته اســت، گفــت: بــه ســبب ایــن 
تعامــل فیلم هــای شــاخصی ازجملــه »تــرن« تولیــد شــده 
اســت، کــه هرکــدام مصادیقــی از ســوابق همــکاری صنعــت 
و ســینما را نمایــش می دهنــد. راه آهــن از قدیمی تریــن 
سیســتم های حمــل و نقــل در کشــور اســت و طبیعتــا 
اتفاقــات و داســتان های زیــادی می توانــد بــا اســتفاده از 

ایــن ظرفیــت بــه تصویــر کشــیده شــود. 
وی افــزود: راه آهــن یــک صنعــت حمل و نقل نوســتالوژیک 
بــرای بســیاری از ایرانی هاســت و افــراد زیــادی بــا اینکــه 

امــکان ســفر هوایــی دارنــد، امــا از قطــار اســتفاده می کننــد. 
از طرفــی قطــار نمــادی از پیشــرفت و توســعه کشــور اســت. 
مــا در شــرکت راه آهــن، از گذشــته همــکاری خوبــی بــا 
ــب  ــته ایم و در قال ــور داش ــری کش ــران هن ــدان و مدی هنرمن
ایــن همکاری هــا، تولیــدات ســینمایی قابــل توجهــی تهیــه 

ــت. ــده اس ــش داده ش و نمای
ســخنگوی شــرکت راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران اظهــار 
ــتفاده  ــت اس ــد در جه ــینما می توان ــم س ــا معتقدی ــرد: م ک
صحیــح از صنعــت ریلــی و قطــار، فرهنــگ ســازی کنــد. بــرای 
مثــال در قضیــه ســنگ پراکنــی بــه قطارهــا کــه یــک آســیب 
جــدی بــود و ضــرر زیادی بــه قطارهــا و مســافران آن مــی زد، 
ســینما و رســانه بــه کمــک صنعــت راه آهــن آمــد و مدیــران 
ــای  ــا و کاره ــد فیلم ه ــا تولی ــت، ب ــدان وق ــک هنرمن ــا کم ب
ــالش  ــل ت ــن معض ــل ای ــازی و ح ــگ س ــرای فرهن ــری ب هن
کردنــد. هــم اکنــون نیــز ایــن نیــاز بــه همــکاری و تعامــل بــا 
هــدف کاهــش ســرقت تجهیــزات و ابزارهــای خطــوط ریلی 
ــوادث  ــاهد ح ــه ش ــی ک ــا جای ــود، ت ــاس می ش ــتر احس بیش

ناگــوار ریلــی در خطــوط مواصالتــی راه آهــن نباشــیم.
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت راه آهــن تصریــح کــرد: 
اهمیــت قطــار و صنعــت ریلــی، تنهــا در بحــث مســافربری 
ــز  ــع نی ــر صنای ــه دیگ ــک ب ــری و کم ــار در بارب ــت. قط نیس
ــنگ  ــوالدی، س ــع ف ــه صنای ــرای نمون ــژه ای دارد، ب ــش وی نق
معــدن و ... عمدتــا بــا صنعــت ریلــی جابجــا می شــوند. 
صنعــت ریلــی امکانــی ایمــن و ارزان قیمــت اســت کــه بــرای 
توســعه آن بــدون تردیــد ســینما و هنرهــای تصویــری 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــته باش ــده داش ــک کنن ــی کم ــد نقش می توان
همیــن ضرورت هــا مــا از ســال گذشــته جشــنواره ای بــا 
عنــوان »فیلــم و عکــس راه آهــن« راه انــدازی کردیــم تــا 
ایــن ارتبــاط و تعامــل را بــا همــکاری جامعــه هنــری کشــور 
جهت دهــی کنیــم و بــا حمایــت  هدفمنــد از تولیــدات 
آهــن  راه  شــود.  تولیــد  بهتــری  فیلم هــای  ســینمایی، 
جمهــوری اســالمی ایــران همــواره پذیــرای طرح هــای هنــری 

ــت. ــه اس و خالقان

آغوش باز راه آهن برای حضور فیلمسازان در 
صنعت ریلی

صادق سکری بیان کرد
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بایــد  کــه  آنگونــه  تاکنــون  موضوعــی  جشــنواره های 
ــگان  ــر هم ــت خاط ــند و رضای ــش باش ــته اند اثربخ نتوانس
ســوی  از  تنهــا  نــه  نارضایتــی  ایــن  و  آورنــد؛  فراهــم  را 
هنرمنــدان و اهالــی ســینما، کــه در حــوزه سیاســت گذاری 
ــی  ــن نارضایت ــود. ای ــراز می ش ــم اب ــردان ه ــوی دولتم و از س
ــده،  ــزار ش ــنواره های برگ ــا جش ــه اساس ــت از اینک نشانه ای س
ــداد  ــک روی ــزاری ی ــد. برگ ــی نبودن ــد تخصص ــه بای ــور ک آنط
تخصصــی، نیازمنــد مجموعــه ای از مولفه هاســت و بایــد 
همزمــان باهــم مــورد توجــه قــرار بگیــرد تــا بــه ســمت بهتــر 

شــدن ایــن وضعیــت برویــم.
کــه  رویدادی ســت  صنعتــی،  عکــس  و  فیلــم   جشــنواره 
می توانــد حــال و آینــده مــا را در ارتبــاط بــا دانش هــای فنــی 
و تکنولوژی هــای گوناگــون در حــوزه صنعــت بــه تصویــر 
بکشــد. ایــن جشــنواره بایــد بــه مــن مخاطــب بگویــد 
ــی،  ــک، صنعت ــاظ تکنولوژی ــه لح ــا ب ــای م ــی دنی ــع فعل وض
ســخت افزاری و نرم افــزاری چگونــه اســت؛ آینــده ای را کــه 
جهــان بــا اتــکا بــه پیشــرفت های صنعتــی طــی می کنــد بــرای 
مــن مخاطــب ترســیم کنــد و بگویــد ایــران مــا از ایــن نظــر در 
کجــای آن قــرار دارد و در ایــن راســتا یک ســری نویــد، هشــدار 

ــد. ــا بده ــه م ــذار ب و ان
اگــر جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتــی »فــردا« چنین 
کارکــرد و تأثیری داشــته باشــد، آن را جشــنواره ای موفق و مفید 
ــخن  ــر دری س ــه از ه ــد ک ــنواره ای باش ــر جش ــا اگ ــم، ام می دان
ــر در آن  ــار حاض ــرای آث ــخصی ب ــدف مش ــور و ه ــد و مح بگوی
تعریــف نشــده باشــد، به نظــرم جشــنواره خوبی نیســت. باید 
صبــر کنیــم و در روزهــای آینــده باتوجــه به نتایــج و تاثیرگــذاری 

آن دربــاره ایــن رویــداد قضــاوت کنیــم.

منصــور فخــاران- مدیــرکل روابط عمومــی ســازمان راهداری 
و حمــل و نقل جــاده ای

راه، یکــی از ســرمایه هاي ملــی و عامــل توســعه اجتماعــی و 
ــی در  ــر اقدام ــل ه ــن دلی ــه همی ــت. ب ــور اس ــک کش ــادي ی اقتص
مســیر تســهیل در حمــل و نقــل بــار و مســافر در جاده هــای 
کشــور، ارتقــای ســطح ایمنــی، تــالش بــرای فرهنــگ ســازی و 
نهادینــه کــردن روح قوانیــن و مقــررات رانندگــی، مــورد حمایــت 

ایــن ســازمان قــرار می گیــرد.
در کشــور مــا شــبکه راه هــاي زمینــی بیــش از 90 درصــد از کل 
حمــل و نقــل جــاده ای را ســاماندهی می کنــد، بنابرایــن نقــش و 
جایــگاه راهــداری از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. در همیــن 
ــل و  ــداری و حم ــت راه ــعه صنع ــه توس ــد ب ــینما می توان ــتا س راس
ــک  ــاده ای ی ــای ج ــینما فیلم ه ــد، در س ــک کن ــاده ای کم ــل ج نق
ــن  ــی در ای ــل توجه ــار قاب ــروز آث ــا ام ــود و ت ــوب می ش ــر محس ژان
زمینــه تولیــد شــده، امــا ایــن آثــار آنطــور کــه مــا انتظــار داشــته ایم 
ــث  ــا در بح ــل م ــن معض ــر بزرگ تری ــال حاض ــت. درح ــوده اس نب
ــه  ــرای اینک ــت و ب ــی راه هاس ــظ ایمن ــاده ای، حف ــل ج ــل و نق حم
بتوانیــم راه هــای حمــل و نقــل زمینــی را زنــده و ایمــن نگــه داریــم، 
ــالق  ــدان خ ــرف هنرمن ــژه از ط ــی به وی ــارکت عموم ــد مش نیازمن
هســتیم. بــرای مــا نقــش فرهنگ ســازی به ویــژه در حــوزه ایمنــی 
بســیار مهــم اســت و هنــر و رســانه را موثرتریــن عامــل در ایجــاد 

ــم. ــگ می دانی ــن فرهن ای
از فیلمســازان و هنرمنــدان خالق دعــوت می کنم در راســتای کاهش 
تصادفــات و ارتقــای فرهنگ ایمنــی جاده هــا، از طریــق پرداختن به 

موضوعــات جــذاب و اثرگــذار در ایــن حــوزه بــه ما کمــک کنند.

آئینه تکنولوژی

حمل و نقل جاده ای
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دســتاوردهای صنعتــی و توانمندی هــای اقتصــادی و فناورانــه، 
برگرفتــه از مفاهیــم دانــش اجتماعــی اســت کــه رابطــه ای 
زیرســاختی و روســاختی بــا عرصــه فرهنــگ و هنــر دارد. در ایــن 
معنــا، هرگونــه مصــداق و نمــاد شــکل گرفته از هویــت ملــی نیــز، 
ناشــی از دغدغــه فرهنگــی و هنــری متعالی  اســت که بــه تعبیری 
بــا فعال شــدن آن، خودبــاوری در افــراد شــکل می گیــرد. بــه 
تعبیــری، فرهنــگ خودبــاوری و هنــر اراده کــردن و اراده داشــتن، 
ــردن  ــدون آن، آغازک ــت و ب ــرفت اس ــار پیش ــرای قط ــدم اول ب ق

ــت.  ــر نیس ــعه امکان پذی ــیر توس ــت در مس حرک
بهره گیــری از قالب هــای هنــری همچــون فیلــم و عکــس، از 
منظــر فرهنگــی، در ترویــج خودبــاوری و فرهنــگ منتــج بــه 
تولیــد فنــاوری و توســعه مؤثــر اســت و از ســوی دیگــر، بــه 
و  علمــی  توانمندی هــای  کارآمدتــر  و  شایســته   شناســاندن 

می رســاند.  یــاری  صنعتــی 
ســینما مدیومــی اســت کــه قابلیــت و امکانــات بســیاری بــرای به 
ــه دارد و در  ــی و فناوران ــتاوردهای صنعت ــتن دس ــش گذاش نمای
همیــن راســتا ماموریت هــای هنــر در عرصــه ملــی نبایــد نادیده 
ــه  ــژه ب ــه وی ــینما، توج ــای الزم در س ــه کاره ــود. ازجمل ــه ش گرفت
خودبــاوری و هویــت ملــی اســت و الزم اســت در مقطعــی بــا 
حمایــت ویــژه دولــت و البتــه بخش خصوصــی، روی ســوژه های 

مرتبــط بــا فنــاوری و صنعــت کار شــود.
زبــان  و  دســت  از  دارد  تــالش  صنعتــی  فیلم هــای  جشــنواره 
دانشــگاهیان، بــه عنوان منــادی خودبــاوری بهــره بگیرد. لــذا این 
جشــنواره بایــد تــالش کنــد از ماهیــت خود کــه دانشــگاهی بودن 
اســت، فاصلــه نگیــرد و هــر دوره نســبت بــه دوره هــای قبــل گامی 
ــازی  ــردا« فراگیرس ــنواره »ف ــی جش ــدف اصل ــردارد. ه ــو ب ــه جل ب
گفتمــان خودبــاوری و افتخــار ملــی در گروه هــای مرجــع جامعــه، 

ازجملــه دانشــجویان و دانشــگاهیان اســت.

ماموریت صنعتی هنر

نگاهی نو به صنعت و فناوری
حمیدرضا طیبی 

رئیس جهاد دانشگاهی  
ــزاران آن  ــران و کارگ ــه مدی ــالش هم ــا ت ــور ب ــاوری کش ــت و فن صنع
در حــال پیشــروی اســت. آنچــه مســلم اســت تاکنــون ســطح ایــن 
تالش هــا بــه شایســتگی بــه نمایــش درنیامــده، لــذا ضــروری 
ــی  ــینما و عکاس ــر در س ــاالی تصوی ــای ب ــک قابلیت ه ــا کم ــت ب اس
واقعیت هــای ایــن عرصــه مهــم بــرای مخاطبــان بازتعریــف شــود.
ســینما و عکاســی بهتریــن ابــزار بــرای تبیین ابعــاد مختلــف فناوری 
ــت  ــاوری و صنع ــس فن ــه جن ــا ک ــتند و از آنج ــی هس ــت ایران و صنع
ــه را  ــن عرص ــان ای ــدا و پنه ــق پی ــود حقای ــد ب ــادر خواهن ــد، ق دارن
ــد  ــق تولی ــه رون ــند و ب ــر بکش ــه تصوی ــر ب ــذ و مؤث ــکلی ناف ــه ش ب

ــد. ــک کنن ــور کم ــادی در کش اقتص
جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتی»فــردا«، رویــدادی 
مبتکرانــه اســت و بــا پرداختــن بــه فعالیت هــا و دســتاوردهای 
ــه  ــه و هنرمندان ــی واقع گرایان ــعی در بازنمای ــاوری، س ــت و فن صنع
از مجموعــه اقدامــات حــوزه صنعــت دارد. ایــن جشــنواره عــالوه بــر 
ــی در  ــی رقابت ــازی، فضای ــو س ــی و الگ ــی، فرهنگ ــای ارتباط کارکرده
عرصــه دانشــگاهی ایجــاد می کنــد و بــه شــکل مســتقل و رقابتــی 
ــاوری  ــی و فن ــز صنعت ــدات مراک ــار و تولی ــی آث ــرای ارزیاب ــی ب فرصت

فراهــم می کنــد.
ــدات  ــی، تولی ــتگاه های متول ــز و دس ــت مراک ــا حمای ــم ب امیدواری
فیلــم و عکــس کشــور به لحــاظ کمــی و کیفی ارتقــا یابــد. در پایــان از 
همکارانــم در جهــاد دانشــگاهی هنــر کــه بــا وجــود محدودیت های 
گوناگــون چــراغ ایــن جشــنواره را روشــن نگــه داشــته و بــرای اعتــالی 
فرهنــگ و صنعــت ایــران زمیــن تــالش می کننــد و همچنیــن از 
مراکــز و ســازمان های حامــی و همــراه ایــن رویــداد ملی سپاســگزارم 

و برایشــان آرزوی توفیــق و ســربلندی روزافــزون دارم.
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ــس  ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمس ــی- عض ــه ساوش طیب
ــامی ــورای اس ش

انــدک  امــا  نیســت،  صنعتــی  چنــدان  کشــور  ایــران 
ــل ارزش  ــت قاب ــیمی و نف ــوزه پتروش ــا در ح ــتاوردهای  م دس
اســت. صنایــع دیگــری نیز ماننــد صنعت فــرش وجــود دارد 
ــی  ــم صنعت ــد فیل ــی تولی ــزر و حت ــاخت تی ــت س ــه از قابلی ک
برخــوردار اســت؛ صنایعــی کــه بــرای کشــور ســودآوری دارد و 
ــا،  ــاره آن ه ــتندهایی درب ــای مس ــا تماش ــد ب ــردم می توانن م
پــی بــه ارزش چنیــن صنایعــی ببرنــد. در همیــن راســتا خوب 
اســت امکانــی فراهــم شــود تــا کارگردانــان و تهیــه کننــدگان 
مــا در شــرایط فعلــی کــه در تحریــم به ســر می بریــم، بتواننــد 
ــاد،  ــتند، وزارت ارش ــینمای مس ــت س ــتیبانی و حمای ــا پش ب
صداوســیما و حتــی خــود مؤسســات صنعتــی اعــم از صنعت 
فــوالد، صنعــت نفــت و صنعــت پتروشــیمی در ایــن راه قــدم 

ــد. بردارن
ــدارد،  ــود ن ــینما وج ــت س ــه صنع ــان ک ــا همچن ــور م در کش
ســینمای صنعتــی نیــز چنــدان دیــده نمی شــود، البتــه 
ــت  ــه صنع ــده ک ــه ش ــش تهی ــم و بی ــتندی ک ــای مس فیلم ه
ــم  ــروز فیل ــا ام ــا ت ــت، ام ــته اس ــش گذاش ــه نمای ــور را ب کش
ــده  ــاخته نش ــران، س ــاوری ای ــت و فن ــوزه صنع ــژه ای درح وی
تــا بــرای مخاطــب ایرانــی جذابیــت داشــته باشــد و در 
خاطرش بماند. درحالیکه از شــبکه مســتند ســیما، مســتند 
جالبــی در حــوزه صنعــت دیــدم کــه مربــوط بــه چیــن بــود. 
کشــوری کــه بــا یــک میلیــارد و خــورده ای جمعیــت توانســته 
ــش  ــا مردمان ــه تنه ــا ن ــد ت ــد کن ــورش تولی ــی را در کش ثروت
ــه  ــد، بلک ــرم نکنن ــه ن ــت و پنج ــادی دس ــکالت اقتص ــا مش ب

ــد.  ــادر کنن ــت را ص ــن صنع ــد ای بتوانن
شــبکه مســتند بیشــتر بــه مباحــث اجتماعــی می پــردازد، در 
ــی را در  ــای داخل ــدات و توانایی ه ــم تولی ــه می توانی حالی ک
قالــب مســتند بــه نمایــش بگذاریــم؛ همچنیــن فیلم هــای 
ســینمایی می تواننــد بــا پشــتیبانی مناســب، فعالیــت 
ــش  ــه نمای ــف ب ــاط مختل ــک را در نق ــزرگ و کوچ ــع ب صنای
ــران  ــه ته ــا از 22 منطق ــون م ــینما و تلویزی ــا س ــد. ام بگذارن
خــارج نشــده و بــه نــدرت دیــده می شــود فیلمــی خــارج از 

تهــران ســاخته شــود.

ــه  ــم و ب ــت برداری ــوزه صنع ــی را از ح ــگاه سیاس ــی ن ــر کم اگ
ایــن مســئله بپردازیــم کــه پیشــینه تاریخــی هــر صنعتــی بــه 
ــه  ــا ب ــت ت ــرده اس ــی ک ــی را ط ــه تحول ــوده و چ ــکل ب ــه ش چ
ایــن نقطــه برســد، بهتــر می توانیــم صنایــع بــزرگ را معرفــی 
کنیــم. انجــام ایــن امر در ســینمای مســتند کار ســختی اســت 
و نیــاز بــه حمایت مــادی و معنــوی دارد، چراکــه می تواند در 

هویت ســازی ایــن کشــور بســیار موثــر باشــد. 
ــردم،  ــرای م ــی ب ــر صنعت ــینه ه ــش درآوردن پیش ــه نمای ب
جــذاب و حائــز اهمیــت اســت. ماننــد پیشــینه کفــش ملــی، 
کبریــت توکلــی، ســماورها و چراغ هــای عالءالدیــن کــه در 
گذشــته تولیــد می شــد. بــه نظــر مــن ایــن مــوارد می توانــد 
بــه لحــاظ صنعتــی و تاریخــی جــذاب باشــد؛ چراکه بخشــی 
از تاریــخ و هویــت مــا بــه شــمار می آیــد و از موضوعاتی ســت 
کــه روزانــه بیــن مــردم نقــل می شــود. روایت هــای اینچنینــی 
ــینمایی  ــا س ــی ی ــتند تلویزیون ــورت مس ــه ص ــت ب ــر اس بهت
درآیــد. ایــن مســئله در حــال حاضــر نیــاز بــه حمایــت دارد 
و نیروهــای جــوان، خوش فکــر و خــالق بــه شــرط حمایــت 

می تواننــد بــه ایــن امــور رســیدگی کننــد.
ــم در  ــت آن ه ــرف حاکمی ــادی از ط ــوی و م ــای معن حمایت ه
شــرایط کنونــی، ســبب ایجــاد انگیــزه در جامعــه می شــود و بــه 
پیشــبرد اهــداف صنعتــی و فناورانــه ایران مــان کمــک می کند. 

غفلت از سینمای صنعتی
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نــژال پیکانیــان - شــاید در نــگاه اول بازنمایــی مفهــوم و 
ــودن  ــگ ب ــه پررن ــه ب ــا توج ــینما ب ــت در س ــت صنع موقعی
ــا  ــد، ام ــر برس ــه نظ ــارف ب ــی نامتع ــینما کم ــری س ــه هن وج
واقعیــت ایــن اســت کــه مناســبات و مکانیــزم ســاز و کارهای 
ــت  ــوان صنع ــه عن ــه از آن ب ــت ک ــه ای اس ــه گون ــینمایی ب س
ــانه  ــک رس ــه ی ــه مثاب ــینما ب ــم س ــد و ه ــام می برن ــینما ن س
اجتماعــی نمی توانــد بــه رخدادهــا و تحــوالت صنعتــی 

باشــد. بی تفــاوت 

سینما محور صنعت و اقتصاد
 امــروزه در کشــورهای پیشــرفته، ســینما بــه عنــوان بخشــی 
ــاد  ــت و اقتص ــای صنع ــی از محوره ــی، یک ــاختار فرهنگ از س
ــان و  ــطه زب ــه واس ــد ب ــینما می توان ــه س ــن اینک ــت. ضم اس
ــوردار  ــی برخ ــذاری باالی ــه از تاثیرگ ــود ک ــری خ ــان تصوی بی
ــای  ــردازد و ردپ ــوالت آن بپ ــت و تح ــت صنع ــه روای ــت ب اس
صنعــت را در زندگــی انســان امــروز بازنمایــی کنــد، از جملــه 
پیشــرفت های صنعتــی کــه در کشــور مــا رخ داده اســت 
ــری و  ــت بص ــی و روای ــت و بازنمای ــه سینماس ــن مقول همی

ــا  ــم در مولفه ه ــت ک ــینما را دس ــت در س ــک از صنع دراماتی
می تــوان ردیابــی کــرد. یکــی از ایــن مولفه هــا لوکیشــن ها، 
بافــت و متــن جغرافیایــی قصــه و دیگری شــخصیت پردازی 
و ترســیم کاراکترهــا اســت کــه از ایــن طریــق می تــوان 
موقعیتــی  در  را  آن  ویژگی هــای  و  صنعتــی  مشــاغل 
دراماتیــک صورت بنــدی کــرد و باعــث آشــنایی مخاطــب بــا 
یــک موقعیــت صنعتــی یــا متاثــر از یــک وضعیــت صنعتــی 

ــد.  ش

ردپای صنعت در سینمای ایران
در ســینمای ایــران می تــوان ردپــای ایــن دو مولفــه را در 
بســیاری از فیلم هــای ســینمایی جســتجو کــرد، فیلم هایــی 
کــه یــا قصــه آن در بســتر یــک محیــط صنعتــی رخ می دهــد 
یــا شــخصیت ها و قهرمــان قصــه، صنعتگــر یــا کارگــر یــک 
ــت  ــار، صنع ــن آث ــی از ای ــت. در برخ ــی اس ــه صنعت کار و حرف
و مختصــات آن صرفــا بــه عنــوان ویژگی هــای بیرونــی 
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــخصیت پردازی بیرون ــرای ش ــر و ب کاراکت
قــرار نمی گیــرد، بلکــه خــود آن شــغل و صنعتگــری بــه 

بازنمایی صنعت در سینما
نگاهی به جایگاه صنعت و لوکیشن در فیلم های سینمایی
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ــه  ــک قص ــکل بندی دراماتی ــت و ش ــر درام در روای ــه عنص منزل
نقــش داشــته و در واقــع بــه بخشــی از هویــت دراماتیــک قصــه 
ایــن  از  صنعتــی  حرفه هــای  و  محیط هــا  می شــود.  بــدل 
امــکان برخوردارنــد کــه درام را در بســتر کنش هــای بیرونــی 
و  ظرفیــت  از  و  کننــد  بازنمایــی  اجتماعــی  تنش هــای  یــا 
ظرافــت باالیــی بــرای شــکل گیــری کشــمکش های دراماتیــک 

ــد.  برخوردارن
ــا  ــود قصه ه ــب می ش ــی موج ــای صنعت ــه محیط ه ــه ب توج
از فضــای بســته آپارتمانــی یــا فضــای تکــراری شــهری خــارج 
شــده و تصویــر متفاوتــی از لوکیشــن و ســاختار بصــری 
فیلــم در برابــر مخاطــب قــرار دهــد. در واقــع فضاهــا و 
محیط هــای صنعتــی و همچنیــن مشــاغل و حرفه هــای 
ــینمای  ــر س ــازه ای در براب ــت ت ــت، موقعی ــا صنع ــط ب مرتب
ایــران قــرار می دهــد تــا دســت بــه تجربه هــای تــازه ای 
و  تکــرار  دایــره  از  و  بزننــد  روایــت  و  داســتان پردازی  در 

پرداخت هــای کلیشــه ای خــارج شــوند.

زیبایی شناسی بصری در دل صنعت
نوعــی  یاد شــده،  مــوارد  بــه  پرداختــن  دیگــر  ســوی  از 
زیبایــی شناســی بصــری تــازه ای فراهــم می کنــد کــه در 
محیط هــای دیگــر نمی تــوان نمونــه آن را پیــدا کــرد. جالــب 
ــم  ــی می پردازی ــای ایران ــی فیلم ه ــه بازخوان ــی ب ــه وقت اینک
اتفاقــا آن دســته از فیلم هایــی کــه بــه مقولــه صنعــت توجــه 

ــورد  ــه م ــد ک ــی بودن ــل توجه ــای قاب ــزو فیلم ه ــد ج کرده ان
ــارغ  ــه ف ــی ک ــد. فیلم های ــرار گرفتن ــم ق ــدان ه ــه منتق توج
ــه  ــی، ب ــط صنعت ــا و محی ــک از فض ــرداری دراماتی ــره ب از به

ــد. ــن می زنن ــم دام ــد ه ــی تولی پویای
ــق  ــی »رون ــی، یعن ــعار مل ــق ش ــرای تحق ــد ب ــرار باش ــر ق اگ
تولیــد« فرهنگ ســازی شــود فیلم هــای صنعتــی یکــی 
از بهتریــن ابزارهــای آن اســت کــه می تواننــد ضــرورت و 
ــه و  ــتر قص ــی را در بس ــان مل ــعار و آرم ــن ش ــای ای کارکرده

ــد.  ــغ کنن ــن و تبلی ــم، تبیی فیل

کدام فیلم های ایرانی به صنعت توجه کردند؟
توجــه بــه صنعــت و محیط هــای صنعتــی را می تــوان در 
ــتر  ــه در بس ــرد، چ ــی ک ــی ردیاب ــای ایران ــیاری از فیلم ه بس
لوکیشــنی آن و چــه در شــغل و حرفــه شــخصیت های قصــه. 
ــا  ــری، محمدرض ــار می ــتگی« مازی ــه آهس ــم »ب ــال در فیل مث
فروتــن شــخصیت اصلــی فیلــم یــک جوشــکار اســت و 
بخــش عمــده ای از درام قصــه در ایــن محیــط رخ می دهــد. 
همیــن فروتــن در فیلــم »کنعــان« مانــی حقیقــی یــک 
معمــار و آرشــیتکت اســت. در فیلــم »روســری آبــی« رخشــان 

کــه  هســتیم  مواجــه  دار  کارخانــه  یــک  بــا  بنی اعتمــاد 
مناســبات کارگــری و فضــای کار بــه عنــوان بســتر دراماتیــک 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــه م قص
در فیلــم »دارکــوب« بهــروز شــعیبی، هــادی حجازی فــر 
ــی  ــت وبخش ــه کار اس ــغول ب ــی مش ــط صنعت ــک محی در ی
از کنشــمندی های او در فیلــم در همیــن محیــط اتفــاق 
می افتــد. در فیلــم »آتــش بــس« تهمینه میالنــی محمدرضا 
ــر  ــد ه ــازی می کنن ــک زوج را ب ــش ی ــار نق ــاز افش ــزار و مهن گل
ــا  ــز ب ــه نی ــن حرف ــطه همی ــه واس ــتند و ب ــیتکت هس دو آرش

ــد.  ــدند و ازدواج کردن ــنا ش ــم آش ه
نمونــه دیگــر، فیلم »همســر« مهدی فخیــم زاده اســت، قصه 
فیلــم کــه کشــمکش یــک زن و شــوهر اســت در یــک کارخانه 
رخ می دهــد. در فیلــم» دنــدان مــار« مســعود کیمیایــی نیــز 

رضــا شــخصیت اصلــی فیلــم کارگــر  یــک کارخانه اســت. 
ــرو  ــد، خس ــیروس الون ــه« س ــرای همیش ــار ب ــم »یکب در فیل
شــکیبایی در نقــش یــک نقــاش ســاختمانی و در فیلــم »زیر 
ــور گالب  ــاهد حض ــاد ش ــان بنی اعتم ــهر« رخش ــت ش پوس
ــتیم.  ــندگی هس ــه ریس ــک کارخان ــر ی ــوان کارگ ــه عن ــه ب آدین
فیلــم »آتشــکار« محســن امر یوســفی اساســا در یــک محیط 
ــه درون  ــتری از قص ــم بیش ــده و حج ــاخته ش ــه ای س کارخان

ــذرد. ــران آن می گ ــبات کارگ ــه و مناس ــن کارخان ای
در فیلــم »اینجــا بــدون من« بهــرام توکلــی، صابر ابــر در یک 
محیــط تولیــدی کار می کنــد، همچنــان کــه شــهاب حســینی 

در »جدایــی نــادر از ســیمین« کارگــر یک کارگاه کفش ســازی 
اســت. در »خداحافظــی طوالنــی« و »انارهــای نــارس« نیــز 

شــخصیت های قصــه کارگــر یــک کارگاه تولیــدی هســتند.
ــای  ــه محیط ه ــه ب ــد ک ــای ایرانی ان ــی از فیلم ه ــا بخش این ه
صنعتــی توجــه کــرده و از پتانســیل دراماتیــک آن در روایــت 

قصــه خــود بهــره برده انــد.

ردپای کودکان در صنعت
ــم  ــه چش ــادی ب ــای زی ــن فیلم ه ــران همچنی ــینمای ای در س
می خــورد کــه بــه تصویــر کــودکان در محیط هــای صنعتــی 
ــم  ــا فیل ــادری ی ــر ن ــده« امی ــردازد. در »دون ــه ای می پ و حرف
»نیــاز« علیرضــا داود نــژاد شــاهد کار کــودکان و نوجوانــان 

ــتیم.  ــدی هس ــای تولی در محیط ه
فیلم هــای صنعتــی غالبــا بــه دلیــل دوری از مناســبات 
زدگی هــای  مصــرف  و  تجمل گرایانــه  زندگــی  ســبک  و 
برســاخته آن، تصویــر واقعی تــری از واقعیت هــای اجتماعی 
را بازنمایــی می کننــد کــه ممــاس بیشــتری بــا رئالیســم 
ــا  ــب را ب ــداری مخاط ــم ذات پن ــکان ه ــد و ام ــی دارن اجتماع

فیلــم و قصــه آن بیشــتر می کننــد.
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محمــد رضــا کاظمــی-  صنعــت و انیمیشــن، دو واژه ای 
ــای  ــر چالش ه ــالیان اخی ــول س ــر دو در ط ــه ه ــتند ک هس
فراوانــی را از ســر گذرانده انــد و بــا منحنی هــای ســینوس وار 
بــه کارشــان ادامــه داده انــد. گاهــی )اصطالحــا( بــه داد هــم 
رســیده اند و گاهــی بــا کمــک از یــک دیگــر توانســته اند 
ــد.  ــه دهن ــود ادام ــت خ ــه حرک ــی ب ــود مطلوب ــک صع ــا ی ب
ــران  ــه صنعتگ ــوده ک ــه ای ب ــه گون ــم ب ــتدها ه ــن داد و س ای
ــی  ــا تبلیغات ــی ی ــی، تحقیقات ــف علم ــای مختل ــرای کاره ب
و  کرده انــد  اســتفاده  انیمیشــن  پرطرفــدار  تکنیــک  از 
ــای  ــتر فضاه ــان را در بس ــز سوژه های ش ــازها نی انیمشن س
صنعتــی یــا شــخصیت های درگیــر بــا صنایــع مختلــف بــه 
تصویــر کشــیده اند. در کشــورمان نیــز چنیــن رابطــه ای 
بیــن انیمیشــن و صنعــت وجــود دارد، البتــه بایــد اعتــراف 
کــرد کــه ایــن رابطــه نــه آنچنــان عمیــق اســت کــه بــه راحتــی 

بتــوان دربــاره آن صحبــت کــرد و نــه آنچنــان ســطحی اســت 
کــه بــه چشــم نیایــد. انیمیشــن ایــران در طــول چنــد ســال 
گذشــته، آثــاری را بــا ایــن تــم و فضــا ســاخته، آثــاری کــه مرور 

ــت.  ــف نیس ــی از لط ــا، خال ــاخص ترین آن ه ش

مثل »استریپی«
حــدودا چهــار ســال پیــش بــود کــه حضــور یــک انیمیشــن 
انیمیشــنی  شــد.  خبرســاز  اســکار،  در  ایرانــی  کوتــاه 
»اســتریپی« کــه بابــک و بهنــود نکویــی آن را کارگردانــی 
کــرده بودنــد و یکــی از آثــار شــاخص اســتودیو »گنبــد کبود« 
بــود. ایــن انیمیشــن کوتــاه در ســینماهای مختلفــی در 
امریــکا اکــران شــد و باتوجــه بــه اقبالــی کــه داشــت، تــا یــک 
ــا  ــت، ام ــش رف ــم پی ــکاری ها ه ــع اس ــور در جم ــی حض قدم
ــد و  ــی باش ــر نهای ــج اث ــت پن ــت در فهرس ــت نتوانس در نهای

شخصیت ها در حال کارند!
نگاهی به صنعت از دریچه انیمیشن های ایرانی
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مجســمه اســکار را صاحــب شــود. نکتــه جالــب دربــاره ایــن 
ــتریپی«  ــود، »اس ــه آن ب ــکل گیری قص ــای ش ــن، فض انیمیش
در اصــل داســتان کارگــر یــک کارخانــه صنعتــی بــود کــه بــا 
نوآوری هــای خــود در راه تولیــد، باعــث پیشــرفت کارخانــه 
نوآوری هایــی  شــد،  محصول شــان  شــدن  محبوب تــر  و 
ــه  ــه مواج ــف کارخان ــران مختل ــت مدی ــا مخالف ــدا ب ــه ابت ک
شــد، امــا ایــن مخالفت هــا نتوانســت جلــوی قهرمــان 
او توانســت یکنواختــی و کرختــی کــه  را بگیــرد و  قصــه 
ــو را  ــی ن ــکند و محصول ــود، بش ــه ب ــه را گرفت ــان کارخان گریب
ــتریپی« و  ــی »اس ــت بین الملل ــد. موفقی ــه کن ــازار عرض ــه ب ب
نــگاه خاصــی کــه ایــن اثــر بــه صنعــت داشــت، باعــث شــد 
کــه ایــن انیمیشــن کوتــاه را یکــی از شــاخص ترین آثــار 
انیمیشــن ایــران در زمینــه توجــه بــه صنعــت بنامیــم، اثــری 
کــه هــم از لحــاظ فــرم کامــال متناســب بــا فضــای روز بــود و 

ــود.  ــند ب ــب پس ــذاب و مخاط ــیار ج ــوای آن، بس ــم محت ه

استارتاپی به نام »دیرین دیرین«
بــه  توجــه  زمینــه  در  موفــق  نمونه هــای  از  دیگــر  یکــی 
اســت،  »دیرین دیریــن«  انیمیشــن  مجموعــه  صنعــت، 

مجموعــه ای کــه خــود بــه نوعــی یــک اســتارتاپ موفــق 
ــدان  ــه عالقه من ــورد توج ــی زود م ــه خیل ــتارتاپی ک ــود، اس ب
ــار  ــون آث ــه همچ ــود اینک ــت و باوج ــرار گرف ــن ق ــه انیمیش ب
ــداوم  ــور م ــه  ط ــیما ب ــه از صداوس ــود، ن ــل خ ــریالی ماقب س
ــی  ــت م ــی از آن حمای ــانه خاص ــه رس ــد و ن ــی ش ــش م پخ
کــرد، توانســت مخاطبــان فراوانــی را بــه ســمت خــود جذب 
کنــد و بعضــی از قســمت های آن، تــا مــرز یــک میلیــون 
بازدیــد در فضــای مجــازی هــم پیــش رفــت. ایــن موفقیتــی 
کــه دیرین دیرینی هــا بــا حضــور در فضــای مجــازی بــه 
انیمیشن ســاز  گروه هــای  شــد  باعــث  آوردنــد،  دســت 

دیگــری هــم ایــن فضــا را تجربــه کننــد و خودشــان را در 
ــاه و  ــار کوت ــه آث ــد ک ــه ش ــد. اینگون ــک بزنن ــوم مح ــن مدی ای
ســریالی متعــددی در قالــب »وب ســری« در فضــای مجــازی 
بــه انتشــار درآمــد کــه برخــی از آن هــا نیــز در مــوارد خــاص 
بــا اقبــال مواجــه شــدند، امــا در نهایــت نتوانســتند بــه 
رقابــت بــا »دیرین دیریــن« بپردازنــد تــا نــام ایــن مجموعــه 
انیمیشــن، بــه عنــوان موفق تریــن اســتارتاپ ایــن حــوزه بــه 
ثبــت برســد، اســتارتاپی کــه نــگاه ویــژه ای هــم بــه مشــاغل 
ــدی  ــم قدرتمن ــه تی ــه ب ــت و باتوج ــون داش ــع گوناگ و صنای
کــه در اختیــار داشــت، موفــق بــه تعییــن مســیر مطلــوب و 

ــد. ــود ش ــرای خ ــایندی ب خوش

انیمیشن های تبلیغاتی
ایــن روزهــا کمتــر کســی اســت کــه از میــزان اثرگــذاری 
انیمیشــن، آگاهــی نداشــته باشــد، ایــن هنــر در طــول 
ــگ  ــف پررن ــای مختل ــدری در زمینه ه ــه ق ــر ب ــال های اخی س
ــکار  ــای واالی آن را ان ــوان ارزش ه ــه نمی ت ــوده، ک ــق ب و موف
کــرد. ایــن اثرگــذاری بــاال باعــث شــد کــه بســیاری از صنایــع، 
ســازمان ها یــا مشــاغل خــاص بــه ســراغ انیمیشــن بیاینــد 

و بــا اســتفاده از ایــن هنر، صنعــت خودشــان را به رخ بکشــند، 
ــا  ــی از آن ه ــواب داده و بعض ــم ج ــا ه ــور م ــه در کش ــی ک روش
بــا اقبــال عمومــی هــم مواجــه شــدند. در طــول چنــد ســال 
گذشــته، بســیاری از ســازمان ها، ارگان هــا یــا صنایــع تولیــدی 
ــنی،  ــون انیمیش ــای گوناگ ــتفاده از تکنیک ه ــا اس ــون، ب گوناگ
ــود  ــمت خ ــه س ــی را ب ــای فراوان ــان نگاه ه ــتند مخاطب توانس
ــن در  ــد انیمیش ــت می کن ــه ثاب ــی ک ــد، نگاه های ــذب کنن ج
نــزد مــردم ایــران بــه انــدازه ای جذابیــت دارد کــه هــم بتوانــد 
ــی  ــم گاه ــود و ه ــول ش ــک محص ــدن ی ــروش ش ــث پرف باع
ــدازد.  ــا بیان ــتی، ج ــه درس ــی را ب ــاص و خوب ــای خ فرهنگ ه
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ــاق  ــاوری اتف ــت و فن ــعه صنع ــد و توس ــراورده - رش ــرا ف زه
مهمی ســت که پیشــرفت و توســعه یافتگی کشــور را بــه دنبال 
ــد  ــدن، نیازمن ــده ش ــرای دی ــه ب ــرفتی ک ــعه و پیش دارد؛ توس
دســتاوردهای  ارائــه  و  معرفــی  فرصــت  تــا  امکانی ســت 
علمــی و صنعتــی را فراهــم آورد. در ایــن مســیر، هنــر ســینما 
ظرفیت هــای  و  قابلیت هــا  از  بهره منــدی  بــا  عکاســی  و 
ایــن  بــرای  مفیــد  ابــزاری  می توانــد  دارد،  کــه  ویــژه ای 
ــم  ــنواره فیل ــزاری جش ــتا برگ ــن راس ــد.  در همی ــور باش منظ
ایجــاد  را  فضایــی  صنعتی»فــردا«  و  فنــاوری  عکــس  و 
ــا  ــود ب ــار خ ــه آث ــا ارائ ــان ب ــازان و عکاس ــا مستندس ــرده ت ک
موضوعــات فنــاوری و صنعتــی بــه ایــن مهــم توجــه کننــد. 
دربــاره اهمیــت بــه تصویــر کشــیدن دســتاوردهای علمــی 
و صنعتــی و کمــک بــه تعامــل هرچــه بیشــتر و بهتــر میــان 
هنرمنــدان و صاحبــان صنایــع، بــا برخــی از مستندســازان، 
عکاســان، مدیــران صنعتــی و فرهنگــی و همچنیــن ســه 
ــو  ــه گفت وگ ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــن از نماین ت

نشســتیم کــه برشــی از آن در پــی می آیــد.

مســتندهای  مستندســاز:  فاروقــی،  حیــدری  رامیــن 
صنعتــی دارای ویژگی هــای خــاص موضوعــی هســتند، 
بــه ایــن خاطــر وقتــی جشــنواره تخصصــی داشــته باشــند، 
نمونه هــای  بــا  و  می گیرنــد  قــرار  توجــه  مــورد  بیشــتر 
هم ســنخ خــود قضــاوت می شــوند. بــه ایــن ترتیــب حتمــا 
ــم  ــار ه ــار در کن ــن آث ــدن ای ــده ش ــرای دی ــنواره ب ــودن جش ب
بســیار مهم اســت و امــکان تعامــل هنرمنــدان و صنعتگران 

ــی آورد. ــم م ــی را فراه ــتندنگاری صنعت ــتای مس در راس
 

فاطمــه ذوالقــدر، عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس 
ــی و  ــتند صنعت ــای مس ــاخت فیلم ه ــامی: س ــورای اس ش
ــد در  ــات تولی ــد کاال و خدم ــگ خری ــه فرهن ــه ب ــی ک تولیدات
داخــل کمــک کنــد، ضروری ســت. این محصــوالت اثرگــذاری 
بــه  نســبت  مــردم  ترغیــب  و  اعتماد ســازی  در  باالیــی 
اســتفاده از تولیــدات داخلــی دارد، موضوعــی کــه درنهایــت 
اعتمــاد مــردم را بــه همــراه خواهد داشــت. تعامل ســینما و 

ــد. ــادی می انجام ــق اقتص ــه رون ــت ب صنع

ســید صــادق موســوی، مدیرعامــل انجمــن ســینمای 
باشــند،  باهــوش  و  آگاه  صنعت گــران  اگــر  جوانــان: 

هنرمنــدان را جــذب می کننــد. در روزگار مــا ابــزار هنــر بــا 
اثربخشــی باالیــی کــه دارد، می توانــد در پیونــد بــا جامعــه، 
ــش،  ــد دان ــا مانن ــر بخش ه ــت و دیگ ــان صنع ــل زدن می پ
اقتصــاد و...  مؤثــر باشــد. امیــدوارم ایــن مســیری کــه تحــت 
عنــوان جشــنواره صنعتــی »فــردا« آغــاز شــده اســت، نهایتــا 

ــد. ــک کن ــور کم ــت کش ــت صنع ــای وضعی ــه ارتق ــد ب بتوان

لقمــان خالــدی، مستندســاز: فیلــم صنعتــی اگــر بــدون 
غــرض و کالبــد  شــکافانه توســط یــک مستندســاز کاربلــد 
و حرفــه ای ســاخته شــود، می توانــد زندگــی آن ســوژه را 
ــن  ــا در ای ــت ت ــردا« فرصتی س ــنواره »ف ــد. جش ــات ده نج
مســیر، فاصلــه میــان مستندســازان و فعــاالن صنعتــی را کم 
ــنواره  ــط جش ــد فق ــی نبای ــنواره صنعت ــرم جش ــد. به نظ کن
مستندســازان صنعتــی باشــد و صنعت گــران نیــز الزم اســت 

در ایــن رویــداد حضــور پیــدا کننــد.

نــادر ســماواتی، عــکاس صنعتــی و تبلیغاتی: بــا وجود 
ــان  ــی همچن ــی تبلیغاتی و صنعت ــه عکاس ــاز ب ــال، نی دیجیت
کــه  موضــوع  ایــن  درک  اســت.  ضــروری  و  الزم  بســیار 
تبلیغــات هزینــه نیســت بســیار مهــم اســت، امــا متاســفانه 
بــه دلیــل تصور بــاال بــودن هزینــه عکاســی تبلیغاتــی، هنوز 
ــرکت های  ــه ش ــه ب ــاده ک ــا نیفت ــع ج ــان صنای ــرای صاحب ب
تبلیغاتــی و افــراد متخصــص در ایــن حــوزه مراجعــه کننــد. 
ــان  ــی، صاحب ــی تبلیغات ــودن عکاس ــر ب ــر هزینه َب ــالوه ب ع
صنایــع نیــز آن را قبــول ندارنــد، بنابرایــن آن طــور کــه بایــد 

ــد.  ــه نمی کنن ــی مراجع ــی و صنعت ــان تبلیغات ــه عکاس ب

ــه ای  ــر عرص ــتند: ه ــبکه مس ــر ش ــوری، مدی ــلیم غف س
بــرای معرفــی خــود نیازمنــد تولیداتی ســت کــه به واســطه 
آن هــا بتوانــد امکانــات، توانمندی هــا و ظرفیت هــای آن 
ــا  ــر حوزه ه ــد دیگ ــز مانن ــت نی ــد. صنع ــی کن ــوزه را معرف ح
ایــن امــر  بــرای دســتیابی بــه پیشــرفت و توســعه بــه 
نیازمنــد اســت. فیلم ســازی و مستندســازی دربــاره صنعــت 
می توانــد ضمــن معرفــی امکانــات و ظرفیت هــای موجــود 
ــن  ــی در ای ــرمایه گذاری های آت ــرای س ــور، ب ــت کش در صنع
ــرار  ــرمایه ق ــان س ــار صاحب ــات الزم را در اختی ــه، اطالع عرص

ــد. ــرمایه گذاری کنن ــف س ــای مختل ــا در بخش ه ــد ت ده

ــت  ــدود 10 فرص ــران ح ــاز: ای ــروی، مستندس ــی خس عل

دستان صنعت در آستین هنر
فرصتی که نباید از دست داد
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اســتراتژیک و مهــم غیــر نفتــی دارد. صنایــع غیــر نفتــی 
ــته  ــرفت داش ــر پیش ــدام اگ ــتند و هرک ــی هس ــع مهم صنای
باشــند، بــه تنهایــی جایگزیــن مهمــی بــرای نفت محســوب 
ایــن  مــورد  در  دارنــد  وظیفــه  مستندســازان  می شــوند. 
صنایــع مهــم فیلــم بســازند. بایــد توجــه کــرد مســتندهای 
صنعتــی فقــط جنبــه تبلیغاتــی نــدارد؛ گاهــی یــک مســتند 
تلویزیونــی یــا ســینمایی بــا نمایــش یــک فنــاوری و صنعت 

می توانــد غــرور یــک ایرانــی را به جــوش آورد. 

جعفــر صانعــی مقــدم، مدیرعامل موسســه ســینمایی 
»هنــر و تجربــه«: رابطه بین مستندســاز و ســرمایه گذاری که 
در حــوزه صنعــت فعالیــت دارنــد یــک رابطــه دوســویه اســت و 
نبایــد تنهــا بــه نیمــه خالــی لیــوان توجــه شــود. درواقع هــر دو 
بایــد در جایــگاه خودشــان صادقانــه نقــاط مثبــت و ضعــف 
را بیــان کننــد. جشــنواره فیلم هــای صنعتــی فرصتی ســت تــا 
عــالوه بر هنرمنــدان، از مدیران، کارکنان و دانشــجویان صنایع 

گوناگــون بــرای بهــره وری بهتــر، دعــوت خــاص بــه عمــل آیــد.

هنــری  انیمیشــن،  انیمیشن ســاز:  نکویــی،  بابــک 
تاثیرگــذار اســت. مــا در دوران کودکــی از انیمیشــن هایی کــه 
دیدیــم تاثیــر گرفتیــم و آن هــا بخشــی از خاطــرات و گذشــته 
ــام دارد،  ــد ن ــق تولی ــال رون ــه س ــال ک ــر امس ــدند. اگ ــا ش م
یــک نــگاه ویــژه  و درســت بــه ایــن موضــوع داشــته باشــیم 
و انیمیشــن هایی ســفارش دهیــم کــه تولیــد را بــا زبــان 
ــا  ــاط ب ــخصیت ها در ارتب ــه ش ــا قص ــد ی ــف کنن ــاده تعری س
ــرور  ــه م ــرد، ب ــکل بگی ــت ش ــه صنع ــوط ب ــای مرب موضوع ه

ــت. ــد گذاش ــش خواه ــی روی مخاطبان ــذاری خوب اثرگ

نصــرهللا پژمانفــر، عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلس 
شــورای اســامی: یکــی از ابزارهایــی کــه در دنیــا اثرگــذاری 
رویکــرد  فیلم هــا  از  بخشــی  اســت.  فیلــم  دارد،  باالیــی 
ــش  ــه نمای ــی ب ــرد آموزش ــا رویک ــی ب ــرگرمی دارد و بخش س
فیلم هایــی  عمــوم  گفــت  می تــوان  البتــه  درمی آیــد؛ 
کــه ســاخته می شــود، بــا رویکــردی آموزشــی قصــد دارد 
محتوایــی را بــه مخاطــب انتقــال دهــد و ایــن نشــان دهنده 
ــینما  ــتا س ــن راس ــت. در همی ــر اس ــد آن اث ــفارش در تولی س
و  تولیــد  در  اثرگــذار،  و  مهــم  عوامــل  از  یکــی  می توانــد 

مصــرف کاالی داخلــی باشــد. 

ــه  ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس ــینی، عض ــد حس محم
مجلــس شــورای اســامی: بــا توجــه بــه شــرایط اقتصادی 
ــرمایه گذاران  ــان و س ــد در جوان ــزه و امی ــاد انگی ــور، ایج کش
ــات  ــتن اقدام ــش گذاش ــه نمای ــات و ب ــتفاده از تبلیغ ــا اس ب
کارآفرینــان در حــوزه علــم، فنــاوری و صنعت، بســیار مفید و 
اثربخــش اســت. یکــی از راه هــای تبلیغــات و ایجاد اشــتغال، 
تولیــد فیلــم و پخــش آن از طریــق سینماســت. در ایــن 
شــرایط کارگردانــان متعهــد و دوربین هــای مستندســاز 
ــش،  ــای امیدبخ ــه پیام ه ــم و ارائ ــاخت فیل ــا س ــد ب می توانن

حرکــت رو بــه رشــد صنعــت کشــور را رقــم بزننــد.

ســعید رســولی، مدیرعامــل شــرکت راه آهــن جمهــوری 
اســامی ایــران و معــاون وزیــر راه و شهرســازی: در برهه 
حســاس کنونــی کشــور، مدیریــت پویــا و هوشــمند فنــاوری و 
صنعتــی، هــر مجــال و فرصتــی را بــرای هم اندیشــی، تعامل و 
هم افزایــی در زمینــه معرفــی و اعتــالی چگونگی رشــد صنعت 
و فنــاوری مغتنــم می شــمارد و از آن بــرای ارتقــای قابلیت  هــا، 
رفــع آســیب ها و موانــع احتمالــی اســتفاده می کند. جشــنواره 
فیلــم و عکس فنــاوری صنعتی»فردا« بدون شــک یکــی از این 
فرصت هــای مغتنــم اســت تــا به کمــک خالقیــت هنرمنــدان 
فیلمســاز و عــکاس و تبــادل تجربــه و تعامــل مدیــران و 
کارگــزاران حوزه هــای صنعــت، فنــاوری، فرهنــگ و هنــر، 
ــون  ــای گوناگ ــور در عرصه ه ــای کش ــا و توانایی ه قابلیت ه

مستندســازی شــده و بــه نمایــش درآیــد. 
 

مبارکــه  فــوالد  شــرکت  عامــل  مدیــر  ترابــی،  علــی 
ــس  ــم و عک ــنواره فیل ــن جش ــزاری پنجمی ــان: برگ اصفه
فنــاوری و صنعتــی »فــردا« کــه بــه درســتی بــا شــعار  
اســت،  شــده  برنامه ریــزی  ملــی«  تولیــد  از  »حمایــت 
بایــد آوردگاهــی باشــد تــا بــا اکــران آثــار تصویــری در 
قالــب فیلــم مســتند، مجموعــه مســتند، پویانمایــی، 
ــه هایی از  ــی، گوش ــی و تبلیغات ــس صنعت ــگ و عک نماهن
دســتاوردهای صنعتــی و فناورانــه کشــور را بــه تصویــر 
ــه  ــی ک ــردان و زنان ــات م ــیدن فتوح ــر کش ــد. تصوی بکش
افتخارآفریــن  هنرمندانــه  تولیــد،  و  صنعــت  حــوزه  در 
شــده اند، نــه تنهــا تعامــل هرچــه بیشــتر صنعــت ســینما 
را در بــردارد، بلکــه بــرای آحــاد جامعــه نیــز امیــد و نشــاط 

بــه ارمغــان خواهــد آورد.  
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بخش فیلمهای موضوعی ویژه
تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی

نرگس رستمی معز  برای فیلم دیده بان
تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی

جواد وطنی  برای فیلم  ورس
دیپلم افتخار

محمد دهستانی  برای فیلم  نظر 
دیپلم افتخار

رضا شیخانی برای فیلم  قطار اندیمشک 

نشان انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند
نشان انجمن و لوح تقدیر بهترین کارگردانی

حمید علیداد-باقر سروش   برای فیلم    قوس الکتریکی

بخش بهترین فیلم مستند ازنگاه دانشجویان
تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی

الهام معروفی    برای فیلم    330 سی سی خاطره
دیپلم افتخار

بهرام عظیمی     برای فیلم       سیم ششم

بخش فیلمهای دانشجویی
تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی

ناصر ناصرپور برای فیلم دسترنج
دیپلم افتخار

عابدین محمدی برای فیلم  چرخش
دیپلم افتخار

سید صفی هللا حسینی   برای فیلم    سرتیفیکیت

بخش فیلمهای تبلیغاتی 
تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی

مرتضی پایه شناس   برای فیلم    بلوک زنی

بخش پویا نمایی و گرافیک متحرک
تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی
مهدی خرمیان برای فیلم سوزن بان

جایزه ویژه هیات داوران
تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی
بهرام عظیمی برای فیلم سیم ششم

دیپلم افتخار
علی نیکوکار برای فیلم مجتمع شهید مدرس

بخش مجموعه مستندهای تلویزیونی
تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی

وحید فرجی برای فیلم مسیر نو
جایزه ویژه هیات داوران

تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی
حسام اسامی برای فیلم غرامت

دیپلم افتخار
احمد شفیعی برای نبرد امواج

بخش مستند
تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی

سید مجتبی خیام الحسینی   برای فیلم   در کنار هم
و

محمد اسکندر زاده   برای فیلم   شور شیرین
تندیس و لوح تقدیر بهترین تهیه کنندگی

یاسر طالبی   برای فیلم     کاغذ یک درنگ مچاله
دیپلم افتخار

سید وحید حسینی نامی   برای فیلم    کل به جزء

معرفی برگزیدگان پنجمین جشنواره »فردا«
پنحمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتــی )فــردا( در آییــن اختتامیــه، برگزیــدگان خــود را در دو بخــش اصلــی 

فیلــم و عکــس بــا متعلقــات تبلیغاتــی، صنعتــی و فنــاوری شــناخت.
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برگزیدگان بخش عکس
____________________________

رتبه سوم - لوح تقدیر و جایزه نقدی :
 آقای مرتضی نورمحمدی- 1 میلیون
رتبه دوم -  لوح تقدیر و جایزه نقدی : 

آقای نیما ابوالقاسمی – 1/5 میلیون
رتبه اول-   تندیس و لوح تقدیر و جایزه نقدی  : 

آقای محمد خیاطی- 2/5 میلیون 
____________________________

جوایز  بخش تک عکس صنعتی
رتبه سوم - لوح تقدیر و جایزه نقدی: 

آقای محمد مهدی کشاورزی – 1 میلیون
رتبه دوم -  لوح تقدیر و جایزه نقدی : 
 آقای مسعود بهاری – 1/5 میلیون

رتبه اول-   تندیس و لوح تقدیر و جایزه نقدی  : 
آقای محمد قورچیان- 3/5  میلیون

____________________________
جوایز  بخش مجموعه عکس صنعتی

رتبه سوم -   لوح تقدیر و جایزه نقدی  : 
خانم مهشید زارع کاریزی- 1 میلیون

رتبه دوم -    لوح تقدیر و جایزه نقدی : 
آقای حامد فخاران- 1/5 میلیون

رتبه اول-    تندیس و لوح تقدیر و جایزه نقدی: 
آقای سیدحسین اشرف السادات- 2/5 میلیون

____________________________
جوایز  بخش تک عکس تبلیغاتی

رتبه سوم -   لوح تقدیر و جایزه نقدی  : 
آقای حمیدرضا سبزه علی- 1 میلیون
رتبه دوم -    لوح تقدیر و جایزه نقدی : 

خانم پریسا نارنجی- 1/5 میلیون
رتبه اول-      تندیس و لوح تقدیر و جایزه نقدی  : 

آقای سیدمهدی یدالهی- 3/5 میلیون
____________________________

جوایز  بخش مجموعه عکس تبلیغاتی
تندیس و لوح تقدیر و جایزه نقدی  : 

آقای محمد علی پورشکوری 2 میلیون
____________________________

جایزه بخش دانشجویی:
تک عکس تبلیغاتی دانشجویی

تندیس و لوح تقدیر و جایزه نقدی  :  
 آقای حمیدرضا امیدبخش – 2 میلیون

معرفی برگزیدگان پنجمین جشنواره »فردا«
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