


2

نشریه اطالع رسانی پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی »فردا«
مدیر مسئول: بهزاد رشیدی

سردبیر : محمد حسین لواسانی
مدیر هنری: احمد غالمی

طراح گرافیک: احمد غالمی - خشایار حافظیان
ویراستار: سمیه خلیلی

عکس روی جلد: امید  پورآذر
عکس: سهراب پرواز- مهدی هادی فر

 همراهان: زهرا فراورده، سمیرا باقری، محمد رضا کاظمی
 اعظم هراتی و محی الدین طباطبایی

با سپاس از: سارا راعی، فرشاد هیبتی، سعیده زمانی ها و نیما داور زن

کلید استمرار
محمد حسین لواسانی

جشــنواره های  موفقیــت  شــاخصه های  جدی تریــن  از  اســتمرار،  و  تــداوم 
موضوعــی در بلندمــدت شــمرده می شــود، ضــرورت فرخنــده ای کــه اغلــب 
جشــنواره ها و متصدیانــش بــه دالیــل گوناگونــی از آن غافل انــد. بــرای نمونــه در 
گذشــته جشــنواره »فرهنــگ صنعت« را داشــتیم کــه از ســوی وزارت صنایع ســابق 
ــگ و  ــل فرهن ــیر تعام ــی در مس ــت مطلوب ــه فرص ــنواره ای ک ــد، جش ــزار می ش برگ
ــک  ــه ی ــدل ب ــت ب ــرد، می توانس ــدا می ک ــه پی ــر ادام ــد و اگ ــمار می آم ــت به ش صنع
جشــنواره برنــد و تأثیرگــذار شــود، یــا جشــنواره »فیلــم نفــت« کــه دوره ای برگــزار 
و بعــد از مدتــی تعطیــل شــد. اخیــرا هــم ســازمان دامپزشــکی جشــنواره »بیطــار« 
)بــا موضــوع دامپزشــکی( را برگــزار کــرده اســت. امــا ایــن جشــنواره ها، از آنجاکــه 

دولتــی و وابســته بــه مدیــران وقــت بــود، ادامــه پیــدا نکــرد.
بدیهی ســت کــه نتیجــه مطلــوب از کار فرهنگــی بــا تــداوم و معرفــی آثــار و 
ــوان  ــه عن ــگاهی ب ــاد دانش ــتا، جه ــن راس ــود. در همی ــل می ش ــش حاص خالقان
ــت  ــرده اس ــتر ک ــنواره را بیش ــداوم جش ــکان ت ــی، ام ــر دولت ــی غی ــاد عموم ــک نه ی
ــام  ــا ن ــی ب ــاوری و صنعت ــس فن ــم و عک ــنواره فیل ــن دوره از جش ــزاری پنجمی و برگ
موجــز »فــردا«، خوش تریــن شــاهدمثال بــرای ایــن خوانــده می شــود. ایــن 
ــار  ــری آث ــه براب ــد س ــا رش ــه ب ــر مواجه ــود افزون ب ــالگی خ ــه در پنج س ــنواره ک جش
رســیده بــه دبیرخانــه، مســیر بین المللــی شــدن را نیــز بــا افــزودن بخشــی جنبــی 
آزمــون می دهــد، تنهــا جشنواره ای ســت کــه بــا رســیدن بــه ســاختار مشــخص بــه 

ــی دارد.  ــه ای دائم ــیده و دبیرخان ــم رس دوره پنج
چــه خوش تــر کــه اگــر ســازمان ها بضاعتــی دارنــد، بــه انــدازه خودشــان در ایــن 
جشــنواره ورود کننــد و از دغدغه های شــان بگوینــد تــا جشــنواره ای داشــته 
ایــن  پیگیــری  می کنــد.  را  فنــاوری  و  صنعــت  تخصصــی  به طــور  کــه  باشــیم 
جشــنواره از محورهــای متعــددی برخــوردار اســت کــه به واســطه همیــن محورهــا 
می توانــد صنایــع گوناگــون از نفــت و پتروشــیمی تــا خــودرو و ... را در خــود ببینــد.
ــاله  ــابقه 40 س ــا س ــت و ب ــارج از دول ــگاهی خ ــاد دانش ــردا«، جه ــنواره »ف در جش
ــداد  ــن روی ــد در ای ــند، می توانن ــد باش ــر عالقه من ــازمان ها اگ ــده و س وارد کار ش
ــر،  ــنواره، حرفه ای ت ــن جش ــا ای ــود ت ــبب می ش ــه س ــی ک ــد. اتفاق ــدا کنن ــور پی حض

موثرتــر و البتــه مســتمرتر برگــزار شــود.

ــــــــــ۳ اخبار فردا     ـ 
ـ ۴ ــــــــــ »فردا« و فیلم های   بین المللی اش   ـ 
ـ     ۵ ـــــــــــــ مجال مهجوریت زدایی  ـ 
ـ  ۸ ـــــــــ بهزاد رشیدی: مراکز صنعتی از ظرفیت های هنری غافل اند  ـ 
ـ   ۱۰ ــــــــــ فرصت همگرایی ـ 
ـ   ۱۱ ـــــــــ فریم های صنعتی و تولیدات ملی ـ 
ـ ۱۴ ـــــــ اهمیت سینمای مستند در هنر هفتم ـ 
ـ ۱۴ ـــــــ با عامالن رشد تولید ملی ـ 
ـ ۱۵ ــــ مستند صنعتی هم می تواند  دراماتیک باشدـ 
ـ ۱۶ ــــــ آگاهی مقدم بر مهارتـ 
ـ ۱۷ ـــــــ گزارش تصویریـ 
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ــتند  ــه مس ــتند و مجموع ــای مس ــامی فیلم ه اس
ــردا« ــنواره »ف جش

در بخــش فیلــم پنجمیــن جشــنواره »فــردا«، در مجموع 
670 اثــر بــه دفتــر جشــنواره ارســال شــد کــه از ایــن 
تعــداد در بخــش مســتند از میــان 297 اثــر، 38 فیلــم و 
در بخــش مجموعــه مســتند تلویزیونــی از میــان 61 اثــر، 

ــد. ــابقه راه یافته ان ــش مس ــه بخ ــم ب 14 فیل
مســتند:  بخــش  مســابقه  بــه  راه یافتــه  فیلم هــای 
سفـــره خالــی/ فاطمه آتانــی، ســرتیفیکیت/ صفی هللا 
حســینی، مغــار غــام/ علــی بیطرفــان، ناجــی کرونــر/ 
بهنــاز  شــیخی-  مالــک  خارجــی/  کارگــر،  مســعود 
ــی  ــف/ محمدعل ــت عل ــک مش ــر ی ــل زاده، بخاط رفائی
یزدان پرســت، زیبــا بافتــه ی اســرار/ امیرولــی نــژاد، 
دســت ها روح دارنــد/ عبــاس صوفــی – سعیدبشــیری، 
پــا تــو کفشــمان کردنــد/ شــهاب الدیــن موســوی، 
ســاز/  دســت  اســکندرزاده،  محمــد  شــیرین/  شــور 
ســعید  دریاچــه/  یــک  تولــد  مروانی پــور،  ایــوب 
ــک  ــذ ی ــوی، کاغ ــعود دهن ــن/ مس ــرگ روش ــارازی، م ت
درنــگ مچالــه/ یاســر طالبــی، میــراث ســبز/ علــی 
ــوی،  ــل موس ــید میکایی ــرس/ س ــاس زاگ ــوکار، الم نیک
ســرّاج/ محمدرضــا دهســتانی، تــب تولیــد/ تــورج 
ــف  ــبان، ص ــی ش ــورا/ مصطف ــت آدمخ ــری، دش کانت
ــر  ــل/ محمدباق ــوان داخ ــه ت ــده، ب ــادی آفری ــام/ ه س
ســلمانی، قــوس الکتریکــی/ حمیــد علیــداد- باقــر 
معروفــی،  الهــام  خاطــره/  سی ســی   330 ســروش، 
ــان  ــینی، آن ــام الحس ــی خی ــید مجتب ــم/ س ــار ه در کن
ــنی،  ــرداد حس ــد/ مه ــا کنن ــر کیمی ــه هن ــاک را ب ــه خ ک
نــان گزیده هــا/ محمدرضــا حــاج محمــد حســینی، 
محســن  پــاک/  ســی  هیبتــی،  تــورج  حســن/  اوس 
فرهــاد  پنجره هــا/  بــا  همــراه  جهانی اصــل،  خــان 
دورودگــر، ورشــوچی/ داور نجفــی، مــوج شــکن/ ســید 
ــن/  ــرد، مارات ــتی منف ــر باش ــور- امی ــینی پ ــدی حس مه
ســبو/  اکنــون  زن  برســنگ  نیــا،  حســینی  مرتضــی 
ــی،  ــدی جوزای ــی/ مه ــگ بازاریاب ــیرازی، جن ــان ش مرج
ــی  ــی، زندگ ــینی نام ــد میرحس ــید وحی ــز/ س ــه ج کل ب
ــین  ــاد/ امیرحس ــت آب ــه ای، نف ــد کلج ــروز/ حام در فی

اصــل. خان جهانــی  محســن  راه/  آزاد  خلیلــی، 
فیلم هــای راه یافتــه بــه بخــش مســابقه مجموعه هــای 
مســتند تلویزیونــی: قصــه رســیدن/ امیرحســین خلیل 
وحیــد  نــو/  مســیر  اســامی،  حســام  غنیمــت/  زاده، 
فرجــی، تهــران تقاطــع ســئول/ ســیاوش ســرمدی، 
انتقــال پایتخــت/ علــی نیکبخــت، هنــر ایرانــی/ حامــد 
نمــازی، پرتره هــای انگیزشــی/ محمدســعید غدیریــان، 
تولیــد در زنــدان/ مرتضــی پایــه شــناس، دریبــل/ پدرام 
ــار. ــی، بادگیر.خاوی ــد فرج ــواج/ وحی ــرد ام ــی، نب بهرام
آفریده هــا/  دســت  رحیمــی،  جــواد  محمــد  زیتــون/ 
حمیــد قدرتــی، مطبــخ/ حســین نشــاطی، میــراث/ 

حســین زارع زاده.
با حامیان جشنواره »فردا« 

ــی  ــاوری و صنعت ــس فن ــم و عک ــنواره فیل ــن جش پنجمی
ــات  ــازمان تبلیغ ــری س ــوزه هن ــت ح ــا حمای ــردا(، ب )ف
اســامی، راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران، مجتمــع 
ســازمان  هرمــزگان،  فــوالد  شــرکت  مبارکــه،  فــوالد 
توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران 

می شــود. برگــزار 
ــی  ــنواره مل ــن جش ــی پنجمی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتــی )فــردا(، حــوزه هنــری 
ســازمان تبلیغــات اســامی، راه آهــن جمهــوری اســامی 
ایــران، مجتمــع فــوالد مبارکــه، شــرکت فــوالد هرمــزگان، 
ــی  ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع ــعه و نوس ــازمان توس س
ایــران حامیــان پنجمیــن دوره از جشــنواره فیلم و عکس 

فنــاوری و صنعتــی )فــردا( هســتند.
ســازمان سینــمـــایی و ســتاد فرهنـــگسازی اقتصــاد 
دانـــــش بنیان نیــز در کنـــار جهــاد دانــشگـــاهی 
ــده  ــنواره را برعه ــن جش ــزاری ای ــر  ،  برگ ــد هنــ واح

ــد. دارن
ــی  ــاوری و صنعت ــس فن ــم و عک ــنواره فیل ــن جش پنجمی
)فــردا(، بــه دبیــری بهــزاد رشــیدی و با شــعار »حمایــت از 
تولیــد ملــی«، 12 تــا 15 مهــر، در خانــه هنرمنــدان ایــران 

برگــزار خواهــد شــد.

اخبار فردا
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جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتــی )فــردا(، در 
بخــش بیــن الملــل کــه خــارج از بخش مســابقه و به شــکل 
قالــب  در  فیلم هایــی  میزبــان  می شــود،  برگــزار  جنبــی 

ــت.  ــایر کشورهاس ــاه از س ــتند و کوت ــن، مس انیمیش

لوسن/ سوییس
سال تولید: 2015 

کارگردان: مارسل بارلی
»لوســن« انیمیشــن 7 دقیقــه ای بــا داســتانی دربــاره تولید 

انــرژی هســته ای در ســوییس اســت. 

آن سوی تکنولوژی/ اسپانیا-غنا
سال تولید: 2016

کارگردان: خوزه پریه تو 
ایــن مســتند 29 دقیقــه ای دربــاره گروهــی از جوانــان غنــا 
ــغال های  ــای آش ــزات و بقای ــردن فل ــدا ک ــا پی ــه ب ــت ک اس

ــد.  ــاش می کنن ــرار مع ــی ام ــزی و الکترونیک فل

علم پیروز می شود!/ اکراین
سال تولید: 2017

کارگردان: آندری کوشکا
»علــم پیــروز می شــود!« مســتندی 12 دقیقــه ای اســت و بــه 
داســتان دانشــمندان اوکراینــی می پــردازد کــه بــرای انجــام 
ــارزه  ــاده مب ــده  و آم ــد ش ــود، متح ــه خ ــورد عاق ــای م کاره

هســتند.

بهشت تاریک/ آلمان
سال تولید: 2017

کارگردان: یاسمین هرولد 
در خاصــه داســتان ایــن مســتند بلنــد 80 دقیقــه ای آمــده 
اســت: مــردم از سراســر دنیــا به ایــن نفطــه از کانــادا می آیند 
کــه بیشــترین و باالتریــن درآمــد را بــا قربانــی کــردن محیــط 
زیســت داشــته باشــند، آیــا حقــوق بــاال در کارخانــه نفتــی از 

زندگــی ســالم بهتــر اســت؟

آهنین/ استرالیا
سال تولید: 2017

کارگردان: رادیا ژوگاتووا
ــاس  ــت و براس ــه ای اس ــاه 8 دقیق ــن کوت ــن« انیمیش »آهنی
شــعر »هفــت بیلیــون« کــه توســط کارگــردان ســروده شــده، 

ــل  ــک موبای ــان ی ــد و زب ــتان از دی ــت. داس ــده اس ــاخته ش س
ــر  ــه تصوی ــوژی را ب ــان و تکنول ــه انس ــود و رابط ــو می ش بازگ

می کشــد.

قصه زنان دانشمند/ بوسنی و هرزگوین
سال تولید: 2018

کارگردان: بوریس سیمیچ
»قصــه زنان دانشــمند« مســتند 13 دقیقــه ای و دربــاره زنان 

دانشــمند صربیایی و مشــکات زندگی آن هاســت.

پیدایش 2 / سوییس
سال تولید: 2018

کارگردان : کریستین فری 
ــت. در  ــه ای اس ــد 113 دقیق ــتند بلن ــک مس ــش2« ی »پیدای
خاصــه داســتان ایــن مســتند آمــده اســت: در جزایــر 
در  شــکارچیان  شــمال،  قطــب  اقیانــوس  در  نیوســیبری 
جســتجوی نوعــی مامــوت هســتند. هنگامــی کــه با شــگفتی 
بــه یــک الشــه مامــوت برخــورد می کننــد متوجــه نخســتین 
ــوند... ــدی می ش ــزرگ بع ــی ب ــی و ژنتیک ــاب تکنولوژیک انق

زمین به صدا درمی آید/ آمریکا
سال تولید: 2018

کارگردان: گرت بردلی
»زمیــن بــه صــدا درمــی آیــد« مســتندی 13 دقیقــه ای اســت 
کــه در خاصــه داســتان آن اینطــور آمــده: آمادگــی زلزلــه در 

ژاپــن، یــک روش زندگــی و یــک صنعــت کامــل اســت.

کارلوس کا.د.و/ آمریکا
سال تولید:2019

کارگران: میگل رودا
دقیقــه ای  کوتــاه 10  داســتانی  فیلــم  کا.د.و«  »کارلــوس 
دربــاره کارلــوس اســت کــه در جهانــی مــوازی بــا جهــان مــا 
زندگــی می کنــد، او بــا عاقــه ای کــه بــه فیزیــک کوانتــوم دارد 

ــد. ــر ده ــان را تغیی ــد جه ــه بتوان ــازد ک ــینی می س ماش
پنجمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتــی 
)فــردا(، مهرمــاه ســال جــاری، بــه دبیــری بهــزاد رشــیدی و با 
شــعار »حمایــت از تولیــد ملــی«، توســط جهاد دانشــگاهی 
هنــر، بــا همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 

جمهــوری و ســازمان ســینمایی برگــزار می شــود.

»فردا« و فیلم های   بین المللی اش
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شــورای سیاســت گذاری جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و 
صنعتــی )فــردا( ســال 89 بــا حضــور بهــزاد رشــیدی )رئیــس 
ــس  ــادل )رئی ــن ع ــهاب الدی ــر(، ش ــگاهی هن ــاد دانش جه
ــزاده  ــی علی ــر(، عیس ــگاه هن ــر دانش ــینما تئات ــکده س دانش
)معــاون فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی(، پرویــز کرمــی )دبیــر 
ســتاد توســعه فرهنــگ علــم و فنــاوری دانــش بنیــان - 
معاونــت علمی -فنــاوری ریاســت جمهــوری(، بهنــام حقیقی 
)مدیــر ارتباطــات و بــازار مبنا(، ســیدمحمد طباطبایــی نژاد 
ــد  ــینمایی(، احم ــازمان س ــارت س ــیابی و نظ ــاون ارزش )مع
ضابطــی جهرمــی )مــدرس دانشگاه-مستندســاز(، علــی 
ــد  ــگاهی(، مجی ــی جهاددانش ــات علم ــو هی ــری )عض منتظ

سرســنگی )معــاون فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه هنــر( بــا 
ــتاوردهای  ــا و دس ــا، توانمندی ه ــی فعالیت ه ــدف معرف ه

ــرد.  ــه کار ک ــروع ب ــور ش کش
نــگاه کلــی بــه فعالیــت پنجمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس 
ــز و  ــان از تمرک ــروز نش ــه ام ــا ب ــاز ت ــی از آغ ــاوری و صنعت فن
انســجام بیشــتر و همدلــی مضاعــف میــان برگزارکننــدگان 
ــته  ــه ادوار گذش ــبت ب ــنواره نس ــن دوره از جش ــا ای آن دارد ت

ــد. ــته باش ــبی داش ــرفت نس پیش

پیش تولید
28 خــرداد ســال جــاری بــا برگــزاری نخســتین نشســت 

مجال مهجوریت زدایی
نگاهی به فعالیت دبیرخانه »فردا«ی پنجم در مسیر تعالی هنر و صنعت
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ــزاد  ــات به ــردا« و توضیح ــنواره »ف ــن دوره از جش ــری ای خب
رشــیدی، دبیــر جشــنواره در مــورد سیاســت ها و اهــداف 
آن و برگــزاری منســجم تر دوره پنجــم بــا اســتفاده از تجــارب 
چهــاردوره پیشــین، دبیرخانــه جشــنواره وارد فــاز دوم و 
رســمی در راســتای دریافــت آثــار متقاضیــان حضــور در ایــن 

ــد. ــی ش ــار پویانمای ــس و آث ــم و عک ــم از فیل ــنواره اع جش
هم زمــان بــا فعالیت هــای جــاری و معمــول دبیرخانــه 
ــار  ــته بندی آث ــه و دس ــش اولی ــت، گزین ــنواره در دریاف جش
در هــر یــک از بخش هــای هفت گانــه جشــنواره، ســتاد 
ــود در  ــر خ ــالت های خطی ــی از رس ــنواره از یک ــزاری جش برگ
زمینــه اقدامــات ترویجــی و تبلیغــی خــود نیــز غافــل نمانــد 
ــز  ــود از مراک ــای خ ــله  بازدیده ــزاری سلس ــتای برگ و در راس
فنــاوری و صنعتــی کــه فیلم ســازان و کارشناســان عاقه منــد 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــد از پ ــرد، بازدی ــراه می ک ــود هم ــا خ را ب
پردیــس، ایــران خــودرو، صنایــع ســینمایی پیــروز را در 

ــرار داد. ــود ق ــتور کار خ دس
بازدیــد از پژوهشــگاه رویــان چهارمیــن مقصــد فیلم ســازان 
و کارشناســان حــوزه صنعــت بــود؛ ایــن بازدیــد منجــر 
بــه برگــزاری نشســت صنــوف، بــا حضــور نمایندگانــی از 
ــی  ــه همگ ــد ک ــور ش ــینمایی کش ــازمان های س ــا و س نهاده
آن هــا بــر اهمیــت برگــزاری ایــن جشــنواره به ویــژه در زمینــه 
ــاوری و  ــی و فن ــتند صنعت ــینمای مس ــی از س مهجوریت زدای
معرفــی درخــور حوزه هــای مرتبــط و پیشــرفت ها و تحــوالت 

روی داده در آن صحــه گذاشــتند.
اجرایــی  رونــد  بــه  بیشــتر  انسجام بخشــی  راســتای  در 
هدفمنــد،  و  مؤثــر  اقدامــی  در  دبیرخانــه  فعالیت هــای 
ــرکت کنندگان و  ــن از ش ــورآذر، دو ت ــد پ ــروی و امی ــی خس عل
ــه  ــب ب ــه ترتی ــنواره ب ــن جش ــته همی ــدگان ادوار گذش برگزی
عنــوان دبیــر بخــش فیلــم و دبیــر بخــش عکــس جشــنواره 
ــه  ــکان دبیرخان ــال م ــا انتق ــه ب ــدند و در ادام ــوب ش منص
ــد  ــر، فراین ــد هن ــگاهی واح ــاد دانش ــزی جه ــر مرک ــه دفت ب
اطاع رســانی جشــنواره، ســرعت بیشــتری بــه خــود گرفــت 
تــا جایی کــه بــا توجــه بــه افزایــش میــزان اســتقبال و تقاضا 
ــه  ــنواره، دبیرخان ــن جش ــرکت در ای ــار و ش ــال آث ــرای ارس ب
ایــن رویــداد ســینمایی مهلــت ارســال آثــار را بــا یــک نوبــت 

ــرد. ــن ک ــاری تعیی ــال ج ــاه س ــد، 20 مردادم تمدی
بــا  جشــنواره  دبیرخانــه  روال،  ایــن  مــوازات  بــه  البتــه 
ارســال نامه هــای رســمی اداری بــه مؤسســات، نهادهــا و 
ســازمان های گوناگــون مرتبــط بــا حــوزه صنعتــی و فنــاوری 
ذیــل وزارتخانه هــا و مراجــع دولتــی و خصوصــی، از ایشــان 
نیــز بــرای معرفــی جشــنواره و ترغیــب هنرمنــدان و فعــاالن 

ــد،  ــتمری دارن ــکاری مس ــا هم ــا آن ه ــه ب ــازانی ک و مستندس
ــل آورد.    ــه عم ــوت ب دع

نشســت نقــد و بررســی دوره هــای قبلی جشــنواره بــا حضور 
ــه  ــن نام ــاح آیی ــنواره و اص ــدگان ادوار جش ــی از برگزی جمع
ــن  ــردن ای ــردی ک ــا و کارب ــدف ارتق ــا ه ــنواره ب ــررات جش مق
رویــداد هنــری، از اقداماتــی اســت کــه بــه منظور هرچــه بهتر 
برگزار شــدن پنجمیــن دوره جشــنواره صنعتی )فــردا( انجام 

شــده اســت.

پسا تولید
امــا پــس از اتمــام مهلــت ارســال آثــار، مرحلــه انتخــاب آثــار 
در هــر کــدام از بخش هــا از ســوی هیاتــی از کارشناســان کــه 
بــرای هــر بخــش در نظــر گرفتــه شــده بــود، آغــاز شــد و در 
ــه  ــا توج ــه ب ــد ک ــام ش ــه اع ــوی دبیرخان ــه از س ــرایطی ک ش
بــه اســتقبال چشــمگیر هنرمنــدان از ایــن دوره از جشــنواره، 
شــاهد افزایــش ســه برابری میــزان مشــارکت در آن بــه 
ــار  ــاب آث ــی و انتخ ــتیم، کار ارزیاب ــته هس ــبت ادوار گذش نس
منتخــب بــه فوریــت و بــدون اتــاف وقــت بــه ســرانجام 
رســید کــه در ایــن مرحلــه، در بخــش عکــس، 68 اثــر 
تک عکــس و 23 مجموعه عکــس، در بخــش فیلــم مســتند 
38 اثــر، در بخــش مجموعــه مســتند 14 اثــر و در بخــش 
پویانمایــی 14 اثــر بــرای حضــور و نمایــش در ایــن جشــنواره 

ــدند. ــاب ش انتخ
ــم انداز  ــه چش ــا ک ــردا« از آنج ــس »ف ــم و عک ــنواره فیل جش
ــت،  ــرده اس ــیم ک ــز ترس ــود نی ــرای خ ــدن را ب ــی ش بین الملل
امســال و در پنجمیــن دوره خــود و در بخــش جنبی نمایش 
9 فیلــم خارجــی را در دســتور کار خــود قــرار داد تــا بــه عنــوان 
ــازی  ــوزه فیلم س ــتاندارد در ح ــینمای اس ــار س ــه ای از آث نمون
مســتند و پویانمایــی بــا محوریت صنعتــی و فنــاوری، ضمن 
زمینه ســازی بــه منظــور بین المللــی شــدن جشــنواره در 
ادوار آتــی، الگویــی مناســب را پیــش روی مستندســازان و 

ــذارد. ــوان بگ ــازان ج ــژه فیلم س به وی
دبیرخانــه پنجمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و 
ــاب  ــی و انتخ ــه ارزیاب ــذر از مرحل ــا گ ــا ب ــن روزه ــی ای صنعت
فیلم هایــی کــه بایــد در ایــن جشــنواره در بخــش مســابقه 
بــه رقابــت بــا یکدیگــر بپردازنــد، در تــدارک برگــزاری هــر چــه 
ــار راه  ــران آث ــرای اک ــه ب ــت ک ــنواره در ایامی س ــوب جش مطل
یافتــه بــه ایــن دوره از ایــن رویــداد ســینمایی در نظــر گرفتــه 

شــده اند. 
هماهنگــی بــرای تشــریفات جشــنواره، برگــزاری مراســم 
اختتامیــه، دعــوت از میهمانــان، کارشناســان و مدیــران 
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واحدهــای صنعتــی و هنــری و ســینمایی بــرای حضــور در ایــن 
ــا  ــک ب ــا از نزدی ــاص ت ــان خ ــوان مخاطب ــت عن ــنواره تح جش
ــه  ــینمایی ک ــار س ــران آث ــذر اک ــینما و از رهگ ــزار س ــتفاده از اب اس
معــرف پیشــرفت ها و دســتاوردهای صنعتی هســتند، شــاهد 
و ناظــر تــاش و تشــریک مســاعی همــه نهادها و مؤسســاتی 
مرتبطــی باشــند کــه در جریــان امــور اجرایــی ایــن جشــنواره 
ــکاری و  ــنواره هم ــه جش ــا دبیرخان ــت، ب ــوان و بضاع ــد ت در ح
مشــارکت داشــته اند، از جملــه اقداماتــی اســت کــه ایــن روزهــا 
اعضــای فعال در دبیرخانه جشــنواره به آن مشــغول هســتند.
ــی،  ــی، حمایت ــداوم اجرای ــاه کار م ــه 6 م ــک ب ــره نزدی ــا ثم ام
ــم و  ــنواره فیل ــن جش ــی پنجمی ــی و ترویج ــی و تبلیغ نظارت
عکــس فنــاوری و صنعتــی »فــردا« کــه تنهــا برگــزاری صــرف 
یــک رویــداد ســینمایی را مــد نظــر نداشــته و در تــاش 
ــازی  ــنواره فرهنگ س ــن جش ــزاری ای ــه برگ ــه بهان ــا ب ــت ت اس
مؤثــری در حــوزه فیلم ســازی مســتند صنعتــی، علمــی و 
فنــاوری داشــته باشــد و زمینــه را بــرای قرابــت هر چه بیشــتر 
میــان واحدهــای و صنــوف صنعتــی بــا هنرمنــدان و صنوف 
ــه  ــاری ب ــال ج ــاه س ــا 14 مهرم ــازد، 12 ت ــرار س ــینمایی برق س
میزبانــی خانــه هنرمنــدان ایــران در معرض دیــد و قضاوت 

ــرد. ــرار می گی ــنواره ق ــن جش ــان ای مخاطب

انعقاد یک تفاهمنامه 
بــر اســاس تفاهمنامــه ای کــه بیــن اعضــای انجمــن صنفــی 
کارگردانــان ســینمای مســتند و جهــاد دانشــگاهی هنــر 
کارگاه هــای  و  شــرکت ها  از  مستندســازان  شــد،  امضــا 
گوناگــون صنعتــی داخــل کشــور بازدیــد می کننــد تــا ضمن 
ــتند  ــم  مس ــاره فیل ــی، دراین ب ــای صنعت ــا فضاه ــنایی ب آش
تولیــد کننــد. این مســتندها بــا موضــوع صنعت و بــا هدف 
نمایــش عمومــی و همچنیــن شــرکت در جشــنواره های 

مختلف همچون جشــنواره فیلم های صنعتی ســاخته می شود. 
بازدیــد از شــرکت تجهیــزات ســینمایی پیــروز گســتر، ایــران 
خــودرو و پــارک ملــی فنــاوری پردیــس از اتفاقاتــی بــود 
کــه در جریــان ایــن تفاهمنامــه شــکل گرفــت. در ایــن 
ــزاده،  ــن رمضان ــون محس ــازانی همچ ــا مستندس بازدیده
مهــدی اســدی، هــادی معصوم دوســت، علی شــاه محمدی، 
علــی خســروی، محمــد باقر شــاهین، هللا  کــرم رضایــی زاده، 
محســن ســخا، مرتضــی پایه شــناس، بهــروز ســلیمانی، 
مصطفــی شــیری، جــواد وطنــی، مصطفــی آتشــمرد، مریــم 
حق پنــاه، پریســا عشــقی، زینــب تبریــزی، مــژگان ایانلــو و 

ــتند. ــور داش ــرمد حض ــوان س رض

یک توافق هنری -صنعتی
صالــح گورابــی و مهــدی کاشــی زاده دوتــن از اعضــای هیــات 
ــران، در  ــی ای ــی و تبلیغات ــان صنعت ــن عکاس ــره انجم مدی
دیــداری بــا حضور بهــزاد رشــیدی، رئیــس جهاددانشــگاهی 
هنــر و دبیــر پنجمیــن دوره جشــنواره فیلم و عکــس فناوری 
ــد.  ــر پرداختن ــادل نظ ــو و تب ــه گفت وگ ــردا( ب ــی )ف و صنعت
در ایــن نشســت امیــد پــورآذر نیــز بــه عنــوان دبیــر بخــش 

عکــس ایــن دوره از جشــنواره حضــور داشــت.
بحــث و تبــادل نظــر در مــورد موضوعــات مربــوط بــه 
جشــنواره و اهمیــت و جایــگاه عکــس صنعتــی و تبلیغاتــی 
بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای مهــم شــناخت و معرفی درســت 
ــن  ــه در ای ــود ک ــی ب ــور از موضوعات ــاوری کش ــت و فن صنع
ــادل  ــد از تب ــت. بع ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــدار م دی
نظــر میــان مســئوالن برگــزاری جشــنواره و اعضــای انجمــن 
ــد در  ــق کردن ــن تواف ــی، طرفی ــی و تبلیغات ــان صنعت عکاس
آینــده ای نزدیــک در قالــب یــک تفاهمنامــه، همکاری هــای 

ــد. ــعه دهن ــترک را توس مش
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دبیــر پنجمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتــی 
)فــردا( بــا بیــان اینکــه برخــی تولیــدات هنــری صنایــع، 
می کنــد  تاکیــد  هســتند،  کم کیفیــت  و  مصــرف  یک بــار 

مراکــز صنعتــی از ظرفیت هــای هنــری غافل انــد.
نشســت خبــری پنجمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری 
و صنعتــی »فــردا« ششــم مهــر در ســاختمان مرکــزی جهــاد 
دانشــگاهی بــا حضــور بهــزاد رشــیدی دبیــر جشــنواره، علــی 
خســروی دبیــر اجرایــی، امیــد پــورآذر دبیــر بخــش عکــس و 

محمدحســین لواســانی مدیــر روابــط عمومــی برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت بهــزاد رشــیدی دبیــر جشــنواره 
»فــردا« دربــاره پنجمیــن دوره برگــزاری این جشــنواره گفت: 
ــنواره  ــک جش ــنواره ی ــن جش ــد ای ــی دانی ــه م ــور ک همانط
دانشــگاهی و تخصصی اســت. در ایــن دوره از همــان ابتدای 
ــی از  ــخص و دقیق ــف مش ــم تعری ــعی کردی ــنواره س کار جش

ــم.  ــن کنی ــف تبیی ــای مختل بخش ه

در تولیدات هنری-صنعتی کم کار هستیم
ــتقبال در  ــرد: اس ــوان ک ــم عن ــار ه ــداد آث ــاره تع ــیدی درب رش

ــداد  ــاظ تع ــه لح ــود. ب ــمگیر ب ــنواره چش ــم جش دوره پنج
اثــر و هــم بــه لحــاظ کیفــی بــه رشــد ســه برابــری نســبت بــه 
ســال گذشــته رســیده ایم.703 عنوان فیلــم از 650 فیلمســاز 
بــه دبیرخانــه رســیده اســت کــه چــون برخــی بیــش از یــک 
اثــرِ تولیــد شــده داشــتند شــاهد تعــداد آثــار بیشــتری 
بودیــم. 133 اثــر در بخــش فیلــم، 2200 اثــر از 350 عــکاس 
ــدا  ــی ورود پی ــش رقابت ــه بخ ــکاس ب ــس از 70 ع ــه 120 عک ک
کردنــد. تمامــی ایــن آثــار در خانــه هنرمنــدان بــه نمایــش 
ــم،  ــم از 133 فیل ــابقه فیل ــش مس ــد. در بخ ــد آم درخواهن
ــی  ــنواره رونمای ــه در جش ــت ک ــار اس ــرای اولین ب ــر ب 75 اث

ــود.  ــی ش م
وی تصریــح کــرد: خوشــبختانه برخــاف دوره هــای گذشــته 
ــدود  ــی مح ــاوری و صنعت ــوع فن ــه موض ــه ب ــاری ک ــداد آث تع
بودنــد، بیشــتر شــده اســت و حتــی بخش هایــی کــه تــا بــه 
حــال در آن هــا شــاهد ســاخت آثــاری نبودیــم در ایــن دوره 

حضــور دارنــد. 
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکه مــا دچــار ضعف و کــم کاری 
در زمینــه تولیــدات هنــری صنعتــی هســتیم، اظهــار کــرد: بر 

بهزاد رشیدی: مراکز صنعتی از 
ظرفیت های هنری غافل اند

نشست خبری پنجمین جشنواره »فردا« برگزار شد
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ــدن  ــنواره و دی ــن جش ــزاری ای ــج دوره برگ ــه پن ــاس تجرب اس
ــز  ــوز مراک ــه هن ــم ک ــد بگوی ــر بای ــزار و 500 اث ــش از دو ه بی
صنعتــی مــا نتوانســتند از ظرفیت هــای بــاالی هنــری بهــره 
بگیرنــد و از آن اســتفاده کنند. متاســفانه بخشــی از تولیدات 
مصــرف  بــدون  یــا  مصــرف  یک بــار  صنعتــی  مراکــز  در 
اســت. برخــی از ایــن آثــار حتــی قابلیــت نمایــش عمومــی را 

ندارنــد و بــه نوعــی اتــاف منابــع کشــور بــه حســاب می آیــد. 
متاســفانه در مراکــز اقتصــادی یــک نــگاه تبلیغاتــی صرف 
جــاری شــده و وجــود رانــت باعــث شــده هرقــدر هــم تــوان 
ــای  ــه آدم ه ــدود ب ــون مح ــد، چ ــته باش ــود داش ــری وج هن
خاصــی اســت یک ســری آثــار، هیــچ گاه زمینــه ارزیابــی 

پیــدا نکنــد.

معرفی دستاوردهای ایران مهمترین ثمره »فردا«
ــور  ــردا همانط ــنواره ف ــرد: جش ــرح ک ــه مط ــیدی در ادام رش
کــه از اســمش پیداســت بــرای فــردای روشــن در عرصــه هــای 
صنعتــی و هنــری کشــور اســت، به ویــژه در عرصــه صنعــت 
کاری کــه مــا انجــام مــی دهیــم، ســوق دادن فنــاوری و 
صنعــت بــه یکدیگــر اســت. بــرای همــکاری ایــن ســه حــوزه 
درســتی  الگوســازی  تــا  می کنیــم  تــاش  و  بسترســازی 
بــرای ایــن حــوزه انجــام دهیــم و ایــن تولیــدات را در قالــب 
ــاش  ــا ت ــم. م ــوم در آوری ــش عم ــه نمای ــردا ب ــنواره ف جش
داریــم تــا آثــار در رســانه ملــی هــم نمایــش داده شــود. چنــد 
شــبکه تلویزیونــی از جمله شــبکه پنج و شــبکه مســتند قول 

ــد.   ــا را داده ان ــا م ــکاری ب هم
وی دربــاره نتایــج و آثــار ایــن جشــنواره گفــت: اولیــن اتفــاق 
و کارکــرد ایــن جشــنواره معرفــی توانمندی هــای ایــران 
اســت. ایــن فیلم هــا و عکس هــا در اصــل ظرفیت هــا و 
ــه  ــنواره ب ــن جش ــد. ای ــی می کن ــی را معرف ــای داخل توان ه
ــک  ــع کم ــره وری در صنای ــی و به ــش تخصص ــش دان افزای

ــوند.  ــی ش ــناخته و معرف ــا ش ــد ت می کن

معرفی داوران بخش فیلم
از  دوره  ایــن  داوران  و  انتخــاب  هیــات  دربــاره  رشــیدی 
جشــنواره عنــوان کــرد: یــک رویکــردی کــه مــا امســال 
داشــتیم عاقــه منــد بودیــم تــا از برگزیــده هــای دوره هــای 
قبــل در هیــات انتخــاب افــرادی را داشــته باشــیم. مصطفــی 
ــاف  ــوس ب ــروز ملب ــار، به ــی معم ــد رجب ــی، مجی رزاق کریم

ــن  ــه داوران ای ــوش نظری ــی و پری ــود ارباب ــی، محم اصفهان
دوره را تشــکیل داده انــد.

برگزاری جشنواره  با 500 میلیون
ــنواره  ــن جش ــای ای ــاره هزینه ه ــردا درب ــنواره ف ــر جش دبی
توضیــح داد: جشــنواره مــا واقعــا جشــنواره گرانــی نیســت 
ــش  ــت. بخ ــان اس ــون توم ــا 500 میلی ــنواره م ــرآورد جش و ب
عمــده از ایــن هزینــه کــه شــامل 50 درصــد آن اســت توســط 
خــود جهــاد دانشــگاهی تامیــن می شــود و هیچ کــدام از 
ــز  ــی مراک ــد. برخ ــی نکردن ــا کمک ــه م ــا ب ــتاد وزارتخانه ه س
ــتاد  ــامل س ــد ش ــی کردن ــا  را همراه ــه م ــازمان هایی ک و س
آهــن،  راه  ملــی  شــرکت  دانش بنیــان،  فرهنگ ســازی 
فــوالد مبارکــه، ســازمان نوســازی صنایــع معدنــی ایــران 
ــن  ــی از ای ــه بخش ــتند. البت ــزگان هس ــوالد هرم ــرکت ف و ش
ــه  ــن نکت ــتند. ای ــا هس ــای وزارتخانه ه ــز زیرمجموعه ه مراک
ــز  ــی از مراک ــفانه بعض ــه متاس ــم ک ــه کن ــد اضاف ــم بای را ه
صنعتــی حاضرنــد کمــک کننــد، امــا تقاضاهایــی دارنــد کــه 

ــم. ــرآورده کنی ــا را ب ــم آن ه نمی توانی

همگرایی، جدی ترین هدف جشنواره
محمدحســین لواســانی مدیــر روابــط  عمومــی جشــنواره 
فــردا نیــز بــا بیــان اینکــه در ایــن دوره بــه رشــد ســه برابــری 
آثــار دســت پیــدا کرده ایــم، اظهــار کــرد: امســال بــرای 
حضــور  بــا  جشــنواره  بین الملــل  بخــش  نخســتین بار 
ــه کار  ــاز ب ــنواره آغ ــی جش ــش جنب ــور در بخ ــر از 8 کش 9 اث

ــت. ــرده اس ک

ــژه  ــا و به وی ــت فیلم ه ــه کیفی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــانی ب لواس
عکس هــای دوره پنجــم جشــنواره »فــردا« بســیار متفــاوت 
ــه  ــار ب ــت آث ــم کیفی ــاد داری ــا اعتق ــزود: م ــت، اف ــذاب اس و ج
ــردا«  ــنواره »ف ــه جش ــتی ب ــر دوس ــر هن ــه ه ــت ک گونه ای س
برایــش  آثــار  تماشــای  بیایــد،  آن  برگــزاری  روزهــای  در 

لذت بخــش خواهــد بــود. 
ــع را  ــان صنای ــازان و صاحب ــان مستندس ــی می وی همگرای
ــد  ــمرد و تاکی ــنواره برش ــن جش ــداف ای ــن اه از جدی تری
کــرد: فرهنگ ســازی و ترویــج مستندســازی تصویــری از 
ــی  ــاوری و صنعت ــی، فن ــت آوردهای علم ــا و دس فعالیت ه
ایــن  کان  سیاســت های  و  اهــداف  دیگــر  از  کشــور، 

ــت. ــنواره اس جش
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پرویــز کرمــی- مدیــر روابــط عمومــی و مشــاور معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری

صنعتی)فــردا(،  و  فنــاوری  عکــس  و  فیلــم  جشــنواره 
یافته هــای  و  دســتاوردها  انتقــال  بــرای  فرصتی ســت 
صنعتــی کشــور بــه مخاطبــان. از ابتــدای شــروع بــه کار ایــن 
ــری،  ــداد هن ــن روی ــت گذاری ای ــورای سیاس ــنواره، در ش جش
ــگ  ــوزه فرهن ــان ح ــی می ــاط تنگاتنگ ــم ارتب ــاش کرده ای ت
ــه  ــود؛ چراک ــاد ش ــت ایج ــوآوری و صنع ــاوری، ن ــا فن ــر ب و هن
بــرای گفتمان ســازی و مانــدگاری موضوع هــای مطــرح 
در اذهــان جامعــه، الزم اســت از زبــان گیــرای فرهنــگ و 
ــم و  ــنواره فیل ــتا، در جش ــن راس ــرد. در همی ــتفاده ک ــر اس هن
عکــس فنــاوری و صنعتی شــاهد فیلــم و عکــس در ژانرهای 
ــت  ــر صنع ــد از هن ــاق می توان ــن اتف ــتیم. ای ــون هس گوناگ

ــرد. ــک بگی ــی کم ــائل علم ــن مس ــینما در تبیی س
در  کــه  می کنیــم  زندگــی  اکنــون  اســامی  ایــران  در  مــا 
ــزو  ــه و ج ــرآمد منطق ــاوری، س ــی و فن ــائل علم ــده مس عم
ــی  ــان وقت ــا همچن ــینمای م ــا س ــت؛ ام ــای دنیاس برترین ه
می خواهــد ایــران را معرفــی کنــد، بــه موضوع هــای اقتصــاد 
نفتــی و صنعتــی گذشــته می پــردازد. درحالی کــه فیلم هــای 
ــه  ــب را ب ــد مخاط ــت، بای ــم و صنع ــوع  عل ــا موض ــط ب مرتب
مراکــز علمــی، فنــاوری و صنعتــی حــال حاضر هدایــت کند، 
نــه اینکــه بــه دوره هــای تیــره و تــار و یــأس آور گذشــته ببــرد.
ــن  ــال ای ــی، دنب ــاوری و صنعت ــس فن ــم و عک ــنواره فیل جش
اســت کــه فضــای ذهنــی هنرمنــدان تــراز اول کشــور، متوجه 
حــوزه علــم و فنــاوری شــود. ایــن جشــنواره ابتــدا می توانــد 
محلــی باشــد بــرای آشــنا کــردن جامعــه فرهنگــی و هنــری 
بــا موضوع هــای علمــی، فنــاوری و صنعتــی و در بخــش 
دوم فرصتــی اســت بــرای انتقــال دســتاوردها و یافته هــای 
ــر  ــق عناص ــان، از طری ــه مخاطب ــور ب ــی کش ــی و صنعت علم
فعــال در حــوزه فرهنــگ و هنــر. در واقــع جشــنواره فیلــم و 
عکــس فنــاوری و صنعتــی یــک مهندســی توافــق اســت، تــا 
ــی  ــتاوردهای علم ــه دس ــو در ارائ ــی ن ــام و بیان ــن راه پی از ای

داشــته باشــد.
مــا نیــز در معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری از ســال 
۹۲ در کنــار ســتادهای دوازده گانــه فنــاوری راهبــردی و 
ســتاد فرهنگ ســازی اقتصــاد دانش بنیــان را راه انــدازی 
از  حمایــت  و  آماده ســازی  ســتاد،  ایــن  کار  کرده ایــم. 
ســینما،  ماننــد  حوزه هایــی  و  فرهنگ ســازی  حوزه هــای 

انیمیشــن، عکاســی و هنرهایــی اســت کــه بــه انتقــال پیــام 
می کنــد.  کمــک 

هرانــدازه ارتبــاط جشــنواره »فــردا« بــا حــوزه علــم، فنــاوری و 
صنعــت بیشــتر شــود، تعامــل بیشــتری برقــرار خواهــد شــد 
و ایــن مهندســی توافــق نتیجــه بهتــری می دهــد. متأســفانه 
برداشــت جامعــه از حــوزه علــم، فنــاوری و صنعــت، به طــور 
ــه  ــانه های بیگان ــوی رس ــده ازس ــاخته ش ــر س ــول تصوی معم
و فیلم هایــی اســت کــه بــا فرهنــگ و آداب و رســوم مــا 
همخوانــی ندارنــد و بیشــتر ســعی در منکــوب و ســیاه نمایی 
دارد. ایــن جشــنواره می توانــد محفلــی بــرای آشــنایی و 
اطــاع بیشــتر از حــوزه صنعــت و فنــاوری باشــد. ســینما هــر 
ــد  ــته باش ــتری داش ــور بیش ــروز و ظه ــوزه ب ــن ح ــدازه در ای ان
ــردارد، آن  ــی گام ب ــتاوردهای علم ــان دس ــی و بی و در معرف
تصویــر ســاختگی و ســیاه از بیــن مــی رود و حــس امیدوارانه 

و حماســی در جامعــه بیشــتر دیــده خواهــد شــد.

فرصت همگرایی
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زهــرا فــراورده- احتمــاال جملگــی مــا گاه بــه گاه بــه 
بــا  متفــاوت  موقعیت هــای  و  گوناگــون  بهانه هــای 
مجموعــه ای از تصاویــر کــه رشــد و پیشــرفت عرصــه 
چشــم مان  در  را  صنعتــی  مجموعــه ای  یــا  فنــاوری 
در  کــه  اتفاقــی  شــده ایم؛  مواجــه  می کنــد،  روشــن 
بســتری هنــری، و البتــه بــا توســل بیشــتر بــه هنرهایــی 
چــون ســینما و عکاســی، توانســته بهتــر و موثرتــر، 
دســتاوردهای ملــی مــا در حوزه هــای فنــاوری و صنعتــی 
را بــرای مــردم معرفــی کنــد. در همیــن زمینــه، جشــنواره 
»فــردا« را می تــوان پیکانــی بــرای معرفــی دســتاوردهای 
صنعتــی خوانــد کــه پیکــره ناشــناختگی عرصــه تولیــد 
ملــی را نشــانه رفتــه اســت. لــزوم همراهی صنعــت و هنر 
و ضــرورت توجــه صنعت گران از بســتر مثمرثمــری چون 
ــا  ــا ب ــوی م ــه گفت وگ ــس، بهان ــم و عک ــژه فیل ــر، وی هن
تنی چنــد از مستندســازان، عکاســان، مدیران ســینمایی 
و کارشناســان و فعــاالن حــوزه صنعــت شــد کــه برشــی از 

آن در پــی می آیــد.

ــن  ــره انجم ــات مدی ــو هی ــتقیمی، عض ــمیم مس ش
مستندســازان: نگاهــی کــه در بخــش صنعــت نســبت 
و  تبلیغــی  وجــه  دارد،  وجــود  مســتند  ســینمای  بــه 
رپورتــاژ آگهــی اســت، بنابرایــن مراجعــه اهالــی صنعــت 
ــرد.  ــکل می گی ــات ش ــای تبلیغ ــر مبن ــدان، ب ــه هنرمن ب
ــاپ و  ــزاری ورک ش ــا برگ ــد ب ــی می توان ــنواره صنعت جش
نمایــش فیلم هــای متنــوع در حــوزه صنعــت، ســینمای 

ــرد.  ــه بب ــه دل جامع ــتند را ب مس

ــره  ــات مدی ــین هی ــو پیش ــان، عض ــرداد زاهدی مه
موضوعــی  جشــــــــــنواره  انجمــــن مستندسازان: 

ــس  ــم و عک ــی فیل ــرای معرف ــت ب ــی اس ــی، فرصت صنعت
ــی در  ــنواره های موضوع ــتر جش ــت بیش ــی. اهمی صنعت
ــا  ــردا« ب ــی »ف ــنواره صنعت ــر جش ــت؛ اگ ــتمرار آنهاس اس
برنامه ریــزی بلنــد مــدت اســتمرار داشــته باشــد، جامعه 
مستندســازان و صاحبــان صنایــع خواهنــد دانســت 
ــوزه  ــتمر در ح ــور مس ــه ط ــی ب ــن ماجرای ــاله چنی هرس

ــت.  ــذار اس ــود و تأثیرگ ــزار می ش ــت برگ صنع

ــن  ــی بی ــاط خوب ــد ارتب ــاز:  بای ــور، مستندس ارد عطاپ
صنعــت و فرهنــگ برقــرار شــود و بعــد از اینکــه ایــن 
ارتبــاط برقــرار شــد، می توانیــم بگوییــم اهالــی صنعــت 
از ابــزار فرهنگــی بــرای گســترش نــوع تفکرشــان، ارتبــاط 
بــا مصــرف کننــده، پروســه تولیــد و ... اســتفاده می کننــد 
ــا  ــن آن ه ــی از مهمتری ــه یک ــی ک ــزار فرهنگ ــر؛ اب ــا خی ی
به درســتی  ارتبــاط  ایــن  متاســفانه  امــا  سینماســت. 
میــان فرهنــگ و صنعــت وجــود نــدارد و اصــوال اهالــی 
صنعــت چنــدان بــر ایــن بــاور نیســتند کــه می تواننــد از 
ایــن ابــزار و هنــر اســتفاده کننــد؛ بنابرایــن تنهــا بــه یــک 
گــزارش تبلیغاتــی بســنده می کننــد. حــال بــا ایــن تفکــر 
برگــزاری هــر نــوع جشــنواره یــا اقدامــی در ایــن زمینــه، 

ــت.  ــروری اس الزم و ض

ــان  ــه صاحب ــا زمانیک ــاز: ت ــت، مستندس ــادر طریق ن
صنایــع بــا نگاهــی وســیع و آینــده نگــر، نیــاز بــه معرفــی 
ــند،  ــته باش ــاور نداش ــود را ب ــوالت خ ــات محص و تبلیغ
اتفــاق قابــل توجهــی در حــوزه عکاســی و مستندســازی 
ــاوری  ــس فن ــم و عک ــنواره فیل ــد. جش ــی نمی افت صنعت
و صنعتــی، فرصتــی اســت تــا صاحبــان صنایــع بــه 

ــد. ــاد کنن ــه ای اعتم ــازان حرف مستندس

فریم های صنعتی و تولیدات ملی
نگاهی به اهمیت آثار تصویری در معرفی صنایع و فناوری
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مرتضــی رزاق کریمــی، قائم مقام و معــاون فرهنگی 
مرکز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی: برگزاری 
ــاوری  ــس فن ــم و عک ــنواره فیل ــد جش ــنواره ها مانن جش
ــی  ــاط و اتصال ــه ارتب ــد حلق ــردا(، می توان ــی )ف و صنعت
میــان اهالــی ســینما و حــوزه فنــاوری و صنعــت ایجــاد 
کنــد و در کنــارش بــا ارتقــا فرهنــگ عمومی جامعــه، در 
ــاد و  ــه ایج ــر ب ــی منج ــاوری و صنعت ــایل فن ــوزه مس ح

تقویــت روحیــه خودبــاوری و امیــد شــود.

یــدهللا ولــی زاده عــکاس تبلیغاتــی: متولیــان امر در 
صنعــت کشــور، فکــر می کننــد تبلیغــات هزینــه اســت؛ 
ــت و  ــه نیس ــه هزین ــج وج ــه هی ــات ب ــه تبلیغ درحالی ک
حتــی ســرمایه گــذاری هــم هســت. رســانه ها در بازتــاب 
پررنگــی  نقــش  فنــاوری،  و  صنعتــی  فعالیت هــای 
ــن  ــم از ای ــور بتوانی ــه چط ــان اینک ــن می ــا در ای ــد، ام دارن

نقــش بــازی بگیریــم، بســیار مهــم اســت. در کل شــخصا 
متاســفانه جــز چنــد مــورد محــدود جــای دیگــری بــرای 
پرداختــن بــه موضــوع پــر اهمیــت عکاســی تبلیغاتــی و 

صنعتــی ســراغ نــدارم. 

ــی:  ــی و تبلیغات ــکاس صنعت ــی، ع ــعید گرج امیرس
بهانــه ای  می توانــد  »فــردا«  صنعتــی  جشــنواره 
ــد.  ــران باش ــدان و صنعتگ ــان هنرمن ــل می ــرای تعام ب
ــتند  ــر دور هس ــع ازیکدیگ ــان صنای ــدان و صاحب هنرمن
و بــا توجــه بــه تصاویــری کــه به راحتــی در اینترنــت 
پیــدا می شــود، بــازار عکاســی تاحــدودی کــم رونــق 

ــان  ــان عکاس ــی می ــر همراه ــه اگ ــت. درحالیک ــده اس ش
و صنعتگــران بــا یــک روش ســامت جلــو بــرود، نتایــج 

درخشــانی خواهــد داشــت.

ــن  ــس انجم ــات مؤس ــو هی ــی، عض ــوش کیان داری
عکاســان صنعتــی و تبلیغاتــی: اگــر هــر رســانه ای بــه 
ــودش  ــرد، خ ــی بب ــازی پ ــات و مستندس ــت تبلیغ اهمی
نیــز از درآمــد باالیــی برخــوردار خواهــد شــد. تصویرگران 
ــرود،  ــاال ب ــه ب ــک جامع ــری ی ــر درک تصوی ــد اگ معتقدن
آمــوزش دادن بــه آنهــا بــا ســرعت بیشــتری پیــش 
ــه در  ــازد ک ــوادتری می س ــت باس ــه، مل ــی رود و درنتیج م

راه توســعه قــدم برمی دارنــد.
 

امیــد پــورآذر، عــکاس صنعتــی: بررســی چالش هــای 
ســد راه عکاســی صنعتــی و تبلیغــی، می توانــد فرصتــی 

مطلــوب بــرای رســیدن بــه هــدف جشــنواره »فــردا« 
)برقــراری پیونــد محکم بین عکاســی صنعتــی و تبلیغی( 
باشــد. در دوره هــای قبلــی ایــن رویــداد، یکــی از مســایلی 
ــس  ــاب عک ــا را در انتخ ــی کار داوره ــش رقابت ــه در بخ ک
و  صنعتــی  عکــس  رقابــت  می کــرد،  ســخت  داوری  و 
تبلیغاتــی در یــک بخــش بود. بخشــی ترکیبــی و تفکیک 
ــد  ــه رون ــی، ک ــی و تبلیغ ــی صنعت ــوزه عکاس ــده در ح نش
جشــنواره را در بخــش داوری بــا مشــکل مواجــه می کــرد.

و  صنعــت  حــوزه  کارشــناس  ساســانی،  حســین 
اقتصــاد: برگــزاری پنجمیــن دوره جشــنواره فیلــم و 
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عکــس فنــاوری و صنعتــی »فــردا« گام مهمی در راســتای 
ــت و  ــون صنع ــای گوناگ ــن بخش ه ــل بی ــاد تعام ایج
اقتصــاد بــا حــوزه فرهنــگ و هنــر اســت. امــروزه ســینما 
ــن  ــود، بنابرای ــناخته می ش ــت ش ــک صنع ــوان ی ــه عن ب
همســویی ســایر صنایــع بــا ســینما و هنــر عکاســی، 
ــون  ــای گوناگ ــی در بخش ه ــی توان افزای ــد نوع می توان

ــد.  ــاد کن ــاوری ایج ــی و فن صنعت

و  صنعــت  حــوزه  کارشــناس  آرگــون،  عبــاس 
اقتصــاد: هنــر از جمله مستندســازی و عکاســی  امکانی 
اســت بــرای کمــک بــه صنعــت. رابطــه میــان صنعــت و 
هنــر یــک ارتبــاط دو ســویه اســت کــه ازطرفــی نیازمنــد 
درمقابــل  و  اســت  هنرمنــدان  ســوی  از  عاقه منــدی 
ــورت  ــران دارد. درص ــاد صنعتگ ــی و اعتم ــه آگاه ــاز ب نی
و  فیلم ســازی  صنعــت  رابطــه،  ایــن  شــکل گیری 
تبلیغــات، می توانــد نقــش مهمــی در پیشــرفت تولیــد 

ــد.  ــته باش ــی داش مل

و  صنعــت  حــوزه  کارشــناس  الهوتــی،  محمــد 
ــم  ــای مه ــی از ابزاره ــم و عکاس ــت فیل ــاد: صنع اقتص
کمــا  مــی رود،  شــمار  بــه  کاال  تبلیغــات  و  معرفــی  در 
اینکــه تمــام کشــورهای دنیــا بــرای حمایــت از کاالی 
بومــی و یــا واردات و صــادرات، از آن بهــره می برنــد. 
متأســفانه پتانســیل فیلــم و عکــس صنعتی ناشــناخته 
ابزارهــای  از  می توانــد  جشــنواره ها  امــا  باقی مانــده، 

مهــم فرهنگ ســازی در ایــن رابطــه باشــد. 

مصیــب فروغــی، رئیــس بومی ســازی فــوالد مبارکــه 
نقــش  تبلیغاتــی  مســتندات  و  فیلم هــا  اصفهــان: 
دارد.  صنعــت  از  مــردم  حمایــت  جلــب  در  بســزایی 
مــا می توانیــم بــا برنامه هــای مســتند و فیلم هــای 
ــی  ــطح آگاه ــه س ــردم و جامع ــه م ــه آن ب ــی و ارائ صنعت
مــردم جامعــه را نســبت بــه آن صنعــت بــاال بــرده 

تــا مــردم بتواننــد بــا شــناخت کاربــردی آن صنعــت 
در حمایــت از آن اقــدام کننــد، بــرای نمونــه برخــی از 
ــن  ــت، بنابرای ــتراتژیک اس ــوالت اس ــوالت، محص محص
ــیر  ــی آن از مس ــتراتژیک و معرف ــول اس ــد آن محص تولی
ــور  ــرای کش ــردم،  ب ــوم م ــه عم ــی ب ــس تبلیغ ــم و عک فیل

ضروری ســت. و  الزم 

ــان:  ــش بنی ــوزه دان ــال ح ــزدی، فع ــد ای ــی محم عل
ســینما نقــش مهمــی در اشــاعه  فرهنــگ عمومــی 
جامعــه دارد و فعالیت هــای صنعتــی نیــز از ایــن قاعــده 
ــن  ــرار گرفت ــم ق ــار ه ــا کن ــن ب ــت، بنابرای ــتثنی نیس مس
رشــد  امــکان  می تــوان  ســینما  و  فنــاوری  صنعــت، 
بیــش از پیــش شــرکت های دانــش بنیــان را فراهــم 
و  صنعتگــران  میــان  موثــر  ارتبــاط  شــکل گیری  آورد. 
کار،  فرهنــگ  دهنــده  اشــاعه   می توانــد  هنرمنــدان، 

اشــتغال و تولیــد ثــروت باشــد.

ــی  ــان: یک ــش بنی ــوزه دان ــال ح ــی، فع ــعید کریم س
در  مســتند  ســینمای  مغفول مانــده  حوزه هــای  از 
ســال های اخیــر، حــوزه علــم و فنــاوری اســت، عرصــه ای 
ســینما  دارد.  گفتــن  بــرای  زیــادی  حرف هــای  کــه 
نادیــده  فعالیت هــای  منعکس کننــده  می توانــد 
ــد  ــنگین تولی ــای س ــا هزینه ه ــد، ام ــت باش ــده صنع ش
ــت  ــه صنع ــت ک ــده اس ــث ش ــی باع ــتندهای صنعت مس

ــرود.  ــینما ب ــراغ س ــه س ــر ب کمت
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دربــاره اینکــه چــرا مستندســازان کمتــر ســراغ صنعــت 
محــدودی  تولیــدات  حــوزه  ایــن  در  و  می رونــد 
داریــم، بایــد بگویــم به نظــرم ابتــدا بایــد بپرســیم 
توجــه  مــورد  کمتــر  صنعتــی  مســتندهای  چــرا 
مــا  مستندســازان  می گیــرد؟  قــرار  صنعتــی  مراکــز 
ــود  ــی خ ــه آمادگ ــه و خالصان ــت متواضعان سال هاس
را بــرای هــر تاشــی اعــام کرده انــد. پیشــرفت مــا 
و  صنعتــی  علمــی،  فرهنگــی،  عرصه هــای  همــه  در 
تکنولــوژی بــا حضــور خاقانــه و پویــای مستندســازان 

گــره خــورده اســت.
اول از همــه بایــد فرهنــگ شــناخت ایــن ســینمای 
بالنــده و پیشــرو در بیــن مدیــران و تصمیم گیــران 
مراکــز صنعتــی نهادینــه شــود. تــا زمانــی کــه شــناخت 
ــمعی و  ــاری س ــای ج ــد فعالیت ه ــینما در ح ــن س از ای
بصــری و روابــط عمومی هــا تعریــف می شــود ایــن 
ســینما مهجــور خواهــد مانــد. ســینمای مســتند در 
حــال حاضــر قدرتمندتریــن بخــش هنــر هفتــم اســت 
ــن  ــود، ای ــه روز ش ــا ب ــران م ــنتی مدی ــای س ــر نگاه ه و اگ
ســینما می توانــد نقــش واقعــی و راســتین خــود را 
ــه  ــرزمین ب ــن س ــی ای ــدرت فرهنگ ــرفت و ق ــرای پیش ب

ــرد.  ــده بگی عه
ــا  ــه ب ــردا« ک ــنواره »ف ــزاری جش ــر برگ ــی نظی ــر حرکت ه
پشــتوانه های فرهنگــی و علمــی، پــا در ایــن میــدان 
بگــذارد قابــل تقدیــر اســت. مــا در عرصــه فرهنــگ اگــر 
صادقانــه و بــدون حــب و بغــض وارد شــویم، مطمئــن 
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــم بلک ــه نکرده ای ــه هزین ــید ک باش
مملکــت  ایــن  ســعادت  و  پیشــرفت  و  آینــده  بــرای 
داشــته ایم. پنجمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری 
و صنعتــی، یــک حرکــت رو بــه جلــو و تاثیــر گــذار بــرای 
آینــده صنعــت و ســینمای مســتند اســت کــه نویــد 
تعامــل مثبــت میــان مستندســاز و صاحــب صنعــت را 

می دهــد.

اهمیت سینمای مستند  در 
هنر هفتم 

ــنواره  ــن جش ــر پنجمی ــاور دبی ــده / مش ــد آفری محم
»فــردا«

و  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس   / اســحاق  آل  یحیــی 
تهــران معــادن  و  صنایــع 

 حضــور هنــر و هنرمنــدان عامــل مهمــی در رشــد 
تولیــد ملــی اســت. امــروزه تولیــد ملــی مــا بیــش از هــر 
زمــان دیگــری بــه حمایــت مــردم ایــران نیازمند اســت، 
هنرمنــدان  و  هنــر  عرصــه ای،  چنیــن  در  بنابرایــن 
ــروزه در  ــوند. ام ــع ش ــر واق ــیار مثمرثم ــد بس می توانن
ــون  ــی چ ــای مختلف ــات و بخش ه ــا، تبلیغ ــام دنی تم
فعالــی  عنصــر   ... و  تیــزر  تهیــه  عکاســی،  مســتند، 
به شــمار مــی رود کــه توانســته بســیاری از صنایــع را 
در جهــان موفــق کنــد. البتــه در ایــران نیــز شــاهد 
ــق  ــای موف ــرکت ها و کارخانه ه ــب ش ــه اغل ــتیم ک هس
از تبلیغــات در راســتای رشــد و معرفــی خــود اســتفاده 

. می کننــد
ــه  ــتر ب ــه بیش ــت ک ــی اس ــه بخش های ــتند از جمل مس
ــن  ــر همی ــت ب ــک اس ــردم نزدی ــی م ــن زندگ ــاور و بط ب
مبنــا نیــز می توانــد تأثیرگــذاری بیشــتری را بــه دنبــال 
داشــته باشــد، امــا ایــن بخــش در ایــران هنــوز بــه 
ــه  ــه، البت ــت نیافت ــت، دس ــق آن اس ــه الی ــی ک جایگاه
ــروز کاری در  ــا ام ــه ت ــت ک ــا نیس ــدان معن ــه ب ــن جمل ای
ایــن عرصــه انجــام نشــده، امــا ایــن تعــداد بــرای بــازار 

ــت. ــی نیس ــران کاف ــترده ای گس
بخــش صنعــت می توانــد در کنــار هنــر، پتانســیل 
مــردم  ســوی  از  انتخــاب  و  فــروش  بــرای  بیشــتری 
به دســت آورد، بنابرایــن ضروری ســت کــه مدیــران 
ــدی  ــکلی ج ــه ش ــش را ب ــن بخ ــات، ای ــع و خدم صنای
نــگاه کننــد. از ســوی دیگر نیــز الزم اســت کــه هنرمندان 
بــه درســتی بــازار و صنایــع را بشناســند تــا بتواننــد 
ــور  ــند. حض ــخگو باش ــش را پاس ــن بخ ــته های ای خواس
منــوط  هنرمنــدان،  کنــار  در  صنعتگــران  گســترده 
سیاســت های  قالــب  در  همراهــی  و  شــناخت  بــه 
ــده  ــال نش ــدی دنب ــکلی ج ــه ش ــوز ب ــه هن ــت ک جاری س

ــت. اس

با عامالن رشد تولید ملی 
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محمــد کارت بــا تاکیــد بــر اینکــه موضوعــات صنعتــی هــم 
باشــد،  دراماتیــک  و  چالش برانگیــز  جــذاب،  می توانــد 
می گویــد اگــر ســینما بــه موضوعــات صنعتــی گــره بخــورد، 
مســائل صنعتــی کشــور بــا رشــد بیشــتری مواجــه می شــود.
محمــد کارت، کارگــردان، تهیه کننــده و بازیگــر بــا بیــان 
اینکــه متولیــان مستندســازی در زمینــه تولیــد مســتندهای 
صنعتــی اقدامــات الزم را انجــام نمی دهنــد گفــت: همیشــه 
ــود  ــطحی وج ــگاه س ــک ن ــی ی ــتند صنعت ــه مس ــبت ب نس
ــده  ــام ش ــزارش کاری انج ــک گ ــه ی ــرای ارائ ــا ب ــته و صرف داش
ــت  ــوال ثب ــوزه معم ــن ح ــار ای ــد آث ــی در تولی ــت. از طرف اس
موقعیت هــا توســط افــرادی کــه دغدغــه مستندســازی 
نداشــتند اتفاق افتــاده اســت؛ در صورتیکه مســتند صنعتی 
می توانــد وضعیتــی از صنعــت کشــور را بــه تصویــر بکشــد و 
ــتند  ــک مس ــه ی ــد ک ــم کن ــرایطی را فراه ــور آن ش ــه فراخ ب
جــذاب و حتــی ســرگرمی یــا آمــوزش دهنــده بــرای مخاطب 

ــد.  ــش درآی ــه نمای ــت ب ــی صنع ــت کل از وضعی
او افــزود: موضوعــات صنعتــی آنقــدر متنــوع اســت کــه 
می توانــد در عیــن جــذاب و دراماتیــک بــودن چالــش 

ــد. ــم باش ــز ه برانگی
محمــد کارت کــه حضــور موفقــی در مستندســازی اجتماعی 
ــتندهای  ــاخت مس ــه س ــتر ب ــه بیش ــه توج ــاره ب ــا اش دارد، ب
ــازی در  ــه مستندس ــل اینک ــه دلی ــرد: ب ــوان ک ــی عن اجتماع
کشــور مــا کامــا قائــم بــه فــرد اســت، مستندســازها بیشــتر 
ــه  ــود؛ در نتیج ــذاب می ش ــان ج ــی برایش ــائل اجتماع مس
فیلــم  آن  طبــق  و  می کننــد  نــگاه  را  خودشــان  اطــراف 
می ســازند. از طرفــی متولیــان مستندســازی هــم هیــچ 
نگاهــی بــه گونه هــای دیگــر مســتند مانند مســتند صنعتی 
ندارنــد. در صورتیکــه ســاخت مســتند صنعتــی قائم بــه فرد 
ــه ای  ــک بهان ــا ی ــده ی ــفارش دهن ــد س ــا بای ــت و حتم نیس
ــاز  ــا مستندس ــد ت ــته باش ــود داش ــی وج ــک متول ــرف ی از ط

ــرود. ــات ب ــن موضوع ــمت ای س
ــی  ــنواره های موضوع ــه جش ــان اینک ــا بی ــاز ب ــن مستندس ای
فیلمســازی  تقویــم  در  باشــند  داشــته  اســتمرار  اگــر 
ــتمرار  ــارغ از اس ــه داد: ف ــد ادام ــرار می گیرن ــازان ق مستندس
ــاالن  ــا، فع ــزاری آنه ــم در برگ ــی و نظ ــنواره های موضوع جش
ــند  ــال باش ــال فع ــول س ــد در ط ــداد بای ــن روی ــزاری ای برگ

و خودشــان تبدیــل بــه متولیــان ایــن حــوزه شــوند تــا 
ــد.  ــویق کنن ــمت تش ــن س ــه ای ــازها را ب مستندس

کارگــردان فیلم ســینمایی »بچه خــور« ادامــه داد: جشــنواره 
صنعتــی اگــر بخواهد رشــد کنــد باید تــداوم داشــته باشــد و 
در طــول ســال بــا ســفارش دادن بــه فیلم ســازان مســتندی 
ــی  ــد فیلم های ــک کن ــد کم ــا را دارن ــوع دغدغه ه ــن ن ــه ای ک
بــا موضوعــات صنعتــی بســازند. درواقــع صــرف یــک هفتــه 
ــا  ــدارد و تنه ــری ن ــان کاری اث ــه بی ــنواره و ارائ ــزاری جش برگ

ــد.  ــدر می دهن ــه ای را ه هزین
ــت  ــی اس ــن مدیوم ــینما مهمتری ــت: س ــان گف کارت در پای
کــه می توانــد در عرصــه تبلیغــات و بازنمایــی اثرگــذار 
نمی توانــد  ســینما  از  مهمتــر  رســانه ای  هیــچ  باشــد. 
فعالیت هــای صنعتــی را بــه تصویــر بکشــد و در رونــق 
ــائل  ــه مس ــینما ب ــر س ــذارد. اگ ــر بگ ــق آن تاثی ــدم رون ــا ع ی
رشــد  کشــور  صنعتــی  مســائل  بخــورد،  گــره  صنعتــی 

بیشــتری خواهــد داشــت.

مستند صنعتی هم می تواند  دراماتیک باشد
محمد کارت:
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محمدمهــدی رحیمیــان از اعضــای هیــات مؤســس انجمــن 
عکاســان صنعتــی، تبلیغاتــی و معمــاری ایــران؛ بــا اشــاره به 
بخــش عکاســی جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتی 
ــج دوره  ــن پن ــور ای ــد مح ــر می آی ــرد: به نظ ــار ک ــردا( اظه )ف
ــی  ــوی عکاس ــه س ــتر ب ــی بیش ــش عکاس ــنواره ، در بخ از جش
صنعتــی متمایــل بــوده اســت. باید در نظر داشــت عکاســی 
تبلیغاتــی در تعــارض بــا عکاســی صنعتــی نیســت، امــا 
ً از  تعریــف، شــرح و موضوعاتــش در بســیاری از مــوارد کامــا

یکدیگــر متفــاوت اســت. 
او افــزود: موضــوع عکاســی صنعتــی را می تــوان معرفــی 
فنــی و تخصصــی انــواع ماشــین آالت صنعتــی، کارخانجــات 
ــه  ــاختمان هایی ک ــمرد؛ س ــی برش ــاختمان های صنعت و س
ــدی  ــا بهره من ــدرن و ب ــاری دوران م ــرد معم ــای رویک ــر مبن ب
از دانــش ریاضــی و مهندســی پــس از انقــاب صنعتــی 
توســط  ساخته شــده  محصــوالت  و  شــده اند  ســاخته 
ــی  ــرای معرف ــی ب ــش فن ــای دان ــر مبن ــین آالت ب ــن ماش ای
ــران  ــان، مدی ــای طراح ــه توانایی ه ــع و ارائ ــازار صنای ــه ب ب
و مجریــان پروژه هــای صنعتــی از ایــده تــا اجــرا و تولیــد 
ــن  ــاوت و همچنی ــی متف ــرایط اقلیم ــی در ش ــول نهای محص
مستندســازی یــک پــروژه از طراحــی تــا اجــرا بــا رعایــت 
ضوابــط و اصــول فنــی و اســتانداردهای ســفارش دهنده 
ــداث  ــا اح ــه ت ــی اولی ــده و طراح ــه ای ــی از ارائ ــد عکاس مانن

ــت. ــد اس ــط تولی خ
رحیمیــان در ادامــه توضیــح داد: بنابرایــن یــک عــکاس 
صنعتــی عــاوه بــر مهــارت و تســلط بــر امکانــات فنــی 
ــی از  ــروژه  عکاس ــر پ ــوع ه ــه موض ــبت ب ــد نس ــی، بای عکاس
محصــول،  آن  ویژگی هــای  دربــاره  الزم  دانــش  و  آگاهــی 
ماشــین آالت، مــکان یــا فضــای کار برخــوردار باشــد و در 
تعامــل بــا کارشــناس یــا کارشناســان ســفارش د هنده، 

آگاهــی الزم را در زمینه هــای تخصصــی کســب کنــد.  

ایــن اســتاد عکاســی با بیــان اینکــه کاربــرد عکاســی صنعتی 
در مســیر تولیــد اســت، عنــوان کــرد: دســت انــدرکاران 
صنعــت بــا حــوزه مستندســازی و گــزارش روزانــه در مباحــث 
ــاز  ــزارش نی ــک گ ــد ی ــد. می دانن ــنایی دارن ــگاهی آش دانش
بــه الحــاق عکــس دارد، عکســی کــه ضوابــط فنــی مدنظــر 
مهندســان، ســفارش دهنده و ســرمایه گذار در آن رعایــت 
شــود و بشــود خطاهــای مســیر تولیــد را بــا مراجعه بــه این 
تصاویــر پیگیــری کــرد. عکاســی صنعتــی می توانــد از 
راه انــدازی ابتدایــی یــک کارخانــه باشــد و یــا در جنبــه دیگــر 

بــه محصــول آن کارخانــه بپــردازد. 
ــک کار  ــی ی ــان صنعت ــه عکاس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب رحیمی
رســانه ای تخصصــی انجــام می دهنــد، گفــت: عکاســان 
صنعتــی بایــد ضوابــط زیبایی شناســی تصویــر و عکــس 
ــع  ــد. درواق ــام نمی دهن ــری انج ــا کار هن ــد، ام ــت کنن را رعای
عکاســان صنعتــی کارشــان خدمــات اســت و این خدمــات را 
دقیــق، فنــی و علمــی بــرای تحقــق اهــداف ســفارش دهنده 
کــه می توانــد بخــش طــرح و توســعه، اداره فــروش، روابــط 
عمومــی یــا آژانــس تبلیغاتــی تحــت نظــارت صاحــب 

ــد. ــه می دهن ــد، ارائ ــت باش صنع
عضــو هیــات مؤســس انجمــن عکاســان صنعتــی بــا تأکیــد 
بــر ایجــاد ارتبــاط میــان دانشــگاهیان، صاحبــان صنایــع و 
ــت و  ــان صنع ــاط می ــاره ارتب ــرد: درب ــح ک ــدان، تصری هنرمن
دانشــگاه زیــاد صحبــت شــده اســت؛ در اینجــا بایــد پیوندی 
هــم بــا دانشــگاه هایی کــه تدریــس عکاســی می کننــد 
ــد،  ــی می کنن ــی صنعت ــه عکاس ــانی ک ــا کس ــود ت ــاد ش ایج
مراکــز  در  حضــور  امــکان  پروژه های شــان  انجــام  بــرای 
ــی  ــرای هنرجویان ــورت ب ــند؛ در این ص ــته باش ــی داش صنعت
ــای  ــه فض ــت ورود ب ــتند فرص ــوزش هس ــه آم ــه در مرحل ک
حرفــه ای کار، در تعامــل بــا مدیــران صنایــع کشــور از طریــق 

ــود.  ــا می ش ــگاه مهی دانش

آگاهی مقدم بر مهارت
محمدمهدی رحیمیان از شاخص های عکاسی صنعتی می گوید
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نگاهی  گذرا  به  پنجمین  جشنواره  »فردا«
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