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نشریه  پنجمین 
جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی فردا

مدیرمسئول /  بهزاد  رشیدی
تولید محتوا /  امیرسجاد  دبیریان
تدوین و ویرایش /   بهاره طاهری
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در راستای برگزاری 
پنجمین جشنواره فیلم و عکس »فردا«؛

در راستای برگزاری پنجمین جشنواره فیلم و عکس »فردا«؛ 
جهــاد دانشــگاهی هنــر و انجمــن صنفــی کارگردانــان ســینمای مســتند تفاهمنامــه همــکاری امضــا 

کردنــد
ــن  ــر و محس ــگاهی هن ــاد دانش ــس جه ــیدی؛ رئی ــزاد رش ــال 97، به ــفند ماه س ــنبه 14 اس سه ش
اســتادعلی؛ رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی کارگردانــان ســینمای مســتند ایــران، تفاهمنامــه 

همــکاری امضــا کردنــد
ــای  ــی، امض ــاوری و صنعت ــس فن ــم و عک ــنواره فیل ــن جش ــی پنجمی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تفاهمنامــه همــکاری میــان جهــاد دانشــگاهی هنــر و انجمــن صنفــی کارگردانــان ســینمای مســتند 
ایــران کــه در روزهــای پایانــی ســال 97 صــورت گرفــت را شــاید بتــوان از جملــه کارهــای مقدماتــی 

ــه منظــور برگــزاری دوره پنجــم جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتی»فــردا« دانســت. ب
ــدات  ــای ســطح تولی ــه ارتق ــک ب ــور کم ــه منظ ــری ب ــی و هن ــای مشــترك فرهنگ ــرای هدف ه اج
ــاوری و  ــم فن ــس و فیل ــنواره عک ــی جش ــی کیف ــد کیف ــت رش ــی در جه ــتند صنعت ــای مس فیلم ه
ــاد  ــس جه ــیدی؛ رئی ــزاد رش ــای به ــه امض ــه ب ــود ک ــه ب ــن تفاهمنام ــاد ای ــه مف ــی از جمل صنعت
دانشــگاهی هنــر و محســن اســتادعلی؛ رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی کارگردانــان ســینمای 

ــران  رســید. مســتند ای
از جملــه بندهــای مــورد توافــق میــان جهــاد دانشــگاهی هنــر و انجمــن صنفــی کارگردانان ســینمای 
مســتند ایــران همچنیــن می تــوان بــه مــواردی همچــون همــکاری در برگــزاری پنجمیــن جشــنواره 
فیلم هــای فنــاوری و صنعتــی، برگــزاری نشســت های تخصصــی و کارگاه هــای آموزشــی بــا موضــوع 
ــاوری  ــای فن ــد فیلم ه ــه تولی ــترك در زمین ــای مش ــرای طرح ه ــی، اج ــاوری و صنعت ــای فن فیلم ه
ــف و  ــی، تعری ــاوری و صنعت ــا موضــوع مستند ســازی فن ــوزش ب ــای آم ــزاری دوره ه ــی، برگ و صنعت
ــزاری مراسم»شــب  ــت در برگ ــا موضــوع، حمای ــط ب ــی و پژوهشــی مرتب اجــرای طرح هــای مطالعات

کارگردانــان ســینمای مســتند« اشــاره کــرد.

www.jdart.ir/pages.aspx?TB=details&ID=62018&title
www.jdart.ir/isna/details/62016
jdfest.ir/pages.aspx?TB=details&ID=20206&title
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دیدار مسئول جشنواره »فردا« با 
اعضای اجنمن صنفی کارگردانان 
سینمای مستند؛

ــردازی فراهــم  ــه منظــور ایده پ ــرای قرارگیــری مستندســازان در فضــای مراکــز صنعتــی ب زمینــه ب
می شــود

ــردا«،  بهــزاد رشــیدی؛ مســئول برگــزاری پنجمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتی»ف
سه شــنبه 14 اســفند ماه ســال 97 بــا اعضــای انجمــن صنفــی کارگردانــان ســینمای مســتند ایــران 

ــرد. ــو ک ــدار و گفت و گ دی

دیــدار بهــزاد رشــیدی؛ مســئول برگــزاری پنجمیــن جشــنواره »فــردا« بــا اعضــای انجمــن صنفــی 
ــه ســینما  ــان ســینمای میتنــد ایــران، 14 اســفند ســال گذشــته در ســالن کنفرانــس خان کارگردان
صــورت گرفــت کــه طــی آن رشــیدی در مــورد ظرفیت هــای بکــر موجــود در واحدهــای زیرمجموعــه 
جهــاد دانشــگاهی بــه منظــور ایده پــردازی در جهــت ســاخت فیلم هــای مســتند تأثیرگــذار مطالبــی 

را عنــوان کــرد.
ــد  ــتند، نیازمن ــازان مس ــک از فیلمس ــر ی ــر، ه ــردازی مؤث ــرای ایده پ ــع ب ــور قط ــه ط ــت: ب وی گف
ــه  ــا مجموعــه ای از داده هــا و اطالعــات خــود را ب قرارگیــری در فضــا و شــرایط مطلــوب هســتند ت
منظــور تولیــد یــک اثــر مســتند کامــل کننــد کــه بــه ایــن جهــت جهــاد دانشــگاهی هنــر و دبیرخانه 
جشــنواره »فــردا« ســعی در فراهــم آوری شــرایطی دارد کــه بــا هماهنگــی صــورت گرفتــه، دوســتان 
فیلمســاز عالقه منــد طــی یــک مــاه آینــده از برخــی از مراکــز صنعتــی بازدیــد کننــد کــه براســاس 
توافقــات صــورت گرفتــه نخســتین دیــدار آنهــا چهارشــنبه 22 اســفندماه 97 خواهــد بــود کــه در 
ــزار و ادوات فیلمســازی در گرمســار اعــزام می شــوند. ــه یکــی از کارگاه هــای ســاخت اب ــب آن ب قال

ــال  ــازان در س ــد مستندس ــای بازدی ــتمرار برنامه ه ــاره اس ــدار درب ــن دی ــن در ای ــیدی همچنی رش
ــه  ــه ای جشــنواره از مراکــز صنعتــی و فناوران آینــده و در خــالل برگــزاری مراحــل اداری و دبیرخان

ــر داد. خب

www.jdart.ir/pages.aspx?TB=details&ID=62019&title
www.jdart.ir/isna/details/72016
jdfest.ir/pages.aspx?TB=details&ID=20205&title
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جمعـی از مستندسـازان و اعضـای انجمن صنفی 
 22 چهارشـنبه  مسـتند،  سـینمای  کارگردانـان 
اسـفند سـال 97 بـا حضـور در شـرکت صنایـع 
سـینمایی پیـروز از مراحـل سـاخت ادوات و ابزار 

فنـی و صنعتـی سـینما بازدیـد کردنـد.
بازدیـد مستندسـازان و اعضـای انجمـن صنفـی 
کارگردانـان سـینمای مسـتند ایـران از شـرکت 
صنایـع سـینمایی پیـروز در راسـتای برنامه هـای 
عکـس  و  فیلـم  جشـنواره  پنجمیـن  دبیرخانـه 
فنـاوری و صنعتـی بـه منظـور آشـنایی هـر چـه 
مراکـز  تولیـد  مراحـل  بـا  مستندسـازان  بیشـتر 
صنعتـی کـه مـی تواند در آثار سـینمایی مسـتند 

آنهـا بازتـاب داشـته باشـد صـورت گرفـت.
پیروزفـر  محمدرضـا  دیـدار  ایـن  جریـان  در 
ایـن شـرکت و  توضیحاتـی دربـاره شـکل گیری 
سـختی ها و مشـقاتی کـه در جهـت خودکفایـی 
ایـران و بی نیـازی از واردات برخـی اقـالم و ادوات 

فنـی سـینما ایـن شـرکت متحمـل شـده اسـت، 
کرد. ارائـه 

همچنیـن مدیرعامـل شـرکت صنایـع سـینمایی 
جشـنواره  پنجمیـن  برگزارکننـدگان  از  پیـروز 
ایـن  از  بخشـی  تـا  کـرد  درخواسـت  »فـردا« 
تولیـدی  صنایـع  معرفـی  بـه  نیـز  را  جشـنواره 
مرتبـط بـا عرصه سـینما و سـاخت ابـزار و ادوات 

دهنـد. اختصـاص  آن  فنـی 
دبیرخانـه پنجمیـن جشـنواره »فـردا« در ادامـه 
ایـن بازدیـد لـوح تقدیری بـه مدیرعامل شـرکت 
صنایـع سـینمایی پیروز بـه پاس سـال ها فعالیت 
صنعتـی  و  فنـی  ابـزارآالت  سـاخت  عرصـه  در 
سـینما تقدیـم کـرد و در پایان نیز مستندسـازان 
بـا حضـور در محوطـه کارگاهـی ایـن شـرکت در 
از  اعـم  سـینمایی  محصـوالت  سـاخت  جریـان 
تراولینـگ، ریـل و شـاریو، کریـن، پنتـر و .... قرار 

. فتند گر

بازدید مستندسازان 
از رشکت 

صنایع سینمایی پیروز
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www.jdart.ir/pages.aspx?TB=details&ID=72034&title
www.jdart.ir/isna/details/72031
jdfest.ir/pages.aspx?TB=details&ID=20207&title



12

تی
صنع

ی و 
اور

س فن
 عک

م و
 فیل

واره
شن

ن ج
جمی

ه پن
شری

ا - ن
ـرد

فـ

 بهــزاد رشــیدی بــه عنــوان دبیــر پنجمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتی»فــردا« از 
ســوی رئیــس جهــاد دانشــگاهی حکــم گرفــت.

نخســتین روز کاری از ســال 98 یعنــی 19 فروردیــن، بهــزاد رشــیدی؛ رئیــس جهــاد دانشــگاهی هنــر 
از ســوی حمیدرضــا طیبــی؛ رئیــس جهــاد دانشــگاهی بــه ســمت دبیــر پنجمیــن جشــنواره فیلــم و 

عکــس فنــاوری و صنعتی»فــردا« منصــوب شــد.
متــن حکــم انتصــاب دبیــر پنجمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتی»فــردا« بــه شــرح 

زیــر اســت:
برادر ارجمند جناب آقای بهزاد رشیدی 

با سالم و احترام
ــن  ــر پنجمی ــوان دبی ــه عن ــیله ب ــی، بدینوس ــتگی جنابعال ــی و شایس ــارب اجرای ــه تج ــه ب ــا توج ب

ــوید. ــوب می ش ــی منص ــاوری و صنعت ــس فن ــم و عک ــی فیل ــنواره مل جش
ــا توجــه بــه نامگــذاری ســال  ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای جنابعالــی در ایــن مســئولیت مهــم و ب
جدیــد بــا عنــوان »رونــق تولیــد«، انتظــار دارد بــا اســتفاده از امکانــات موجــود و جلــب مشــارکت و 
همــکاری ســایر مراکــز و دســتگاه های مرتبــط بــا موضــوع، حداکثــر تــالش خــود را جهــت برگــزاری 

موفــق ایــن جشــنواره مبــذول داریــد.
با آرزوی توفیق الهی
حمید رضا طیبی
رئیس جهاددانشگاهی

انتصاب دبیر 
پنجمین جشنواره فیلم و عکس »فردا« 

www.jdart.ir/pages.aspx?TB=details&ID=72041&title
www.jdart.ir/isna/details/72040
jdfest.ir/pages.aspx?TB=details&ID=20208&title

جشنواره فیلم و عکس »فــــــــــــردا«؛ 
رویدادی همخوان با شعار 

»رونق تولـــــــید«
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ماهیــت جشــنواره فیلــم و عکــس »فــردا« معرفی 
پیشــرفت های  هنرمنــدان  البتــه  و  درســت 
ــه  ــری ک ــت، ام ــور اس ــه کش ــی و فناوران صنعت
ــق شــعار ســال  ــوان آن را در راســتای تحق می ت

ــد« برشــمرد. ــق تولی ــی »رون یعن
جهــاد دانشــگاهی هنــر پنجمیــن ســال متوالــی 
اســت کــه قصــد دارد جشــنواره فیلــم و عکــس 
فنــاوری و صنعتــی »فــردا« را بــا هــدف بازتــاب 
درســت از فعالیت هــای صــورت گرفتــه در عرصــه 
صنعــت و فنــاوری در قــاب تصویــر، برگــزار کند؛ 
جشــنواره ای کــه هــر دوره بــا تشــریک مســاعی 
و ورود خبــرگان عرصــه ســینمای مســتند و 
بهره منــدی از مشــاوره بــا اهالــی فــن در آســتانه 
برگــزاری دوره پنجــم خــود، ســعی در شــکوفایی 
و قــوام بیشــتری نســبت بــه ادوار گذشــته دارد.

ــه  ــه ب ــا توج ــه اقتصــاد ب ــالی اســت ک ــد س چن
ــارج از  ــوی خ ــه از س ــورت گرفت ــدات ص تهدی
کشــور تبدیــل بــه مقولــه ای شــده کــه می طلبــد 
ــوان تخصصــی  ــا اســتفاده از ت ــش ب ــش از پی بی
ــه تولیــدات وطنــی و تهییــج و  داخلــی و اتــکا ب

ــه اســتفاده و مصــرف  ــردم ب مجــاب ســاختن م
از آنهــا، درصــدد زدن یــک پاتــک اقتصــادی 
باشــیم، امــری کــه تأکیــد رهبــری نیــز بــوده تــا 
ــذاری  ــا نامگ ــر و ب ــال های اخی ــه در س ــا ک آنج
ســال بــه عنــوان یــک ســنت حســنه فرهنگســاز، 
ــه  ــر مقول ــز ب ــر تمرک ــز ب ــه نی ــرار معظم ل اص

ــوده اســت. اقتصــاد ب
قطعــاً در کــوران حــوادث اخیــر و هیاهــوی 
ــه  ــی از اینک ــالع و آگاه ــمن، اط ــانه ای دش رس
ــی  ــاوری و صنعت ــی، فن ــطح علم ــه س ــا در چ م
ــاب  ــا بازت ــم ب ــن اســاس بتوانی ایســتاده ایم و برای
ــی  ــردن برخ ــرف ک ــتاوردها و برط ــت دس درس
ــوزه  ــی را در ح ــرفت های روزافزون ــص، پیش نواق
فنــاوری و صنعتــی داشــته باشــیم، کاری ســخت 

و طاقت فرســا بــه نظــر می رســد.
در چنیــن شــرایطی اســت کــه ابــزار هنــر 
ــا اســتفاده از  ــده و ب ــه کار آم همچــون ســینما ب
ــاز،  ــری فیلمس ــاوت هن ــرش متف ــت و نگ خالقی
ــات  ــاس تبلیغ ــده براس ــای پدیدآم ــرد و غباره گ
ــه  ــه ب ــار زده و واقع بینان ــوس را کن ــی و مأی منف

رویدادهــای و کار صــورت گرفتــه در ایــن عرصــه 
نظــر می افکنــد. 

ــت از  ــق اقتصــادی و برون رف ــم رون ــه طــور حت ب
ــق  ــه رون ــوط ب ــده آن من بن بســت های پیــش آم
کســب و کار، رونــق تولیــد و تــوازن میــان عرضه و 
تقاضــا اســتکه ایــن امــر میســر نخواهــد شــد مگر 
آنکــه بــا اســتفاده از ســاز و کار هنــری ســعی بــر 
تبلیــغ درســت داشــته باشــیم و یکــی از ابزارهــای 
ــه، ســینما  ــن تبلیــغ درســت و واقع بینان مهــم ای

و فیلــم اســت.
شــواهد حاکــی اســت بــه جهــت مغفــول و ناقــص 
مانــدن چرخــه تبلیغاتــی و معرفــی درســت 
محصــوالت و تولیــدات صنعتــی و فناورانــه داخلی 
ــران در  ــه صنعتگ ــی ک ــه تالش های ــم هم علیرغ
ایــن عرصــه در حــال انجــام آن هســتند، مــردم 
و مصرف کننــدگان چنــدان اطــالع درســتی 
ــه  ــه ب ــت ک ــن در حالیس ــته و ای ــا نداش از آنه
جرئــت می تــوان گفــت از نظــر کیفــی بســیاری 
از تولیــدات صنعتــی و فناورانــه تــوان رقابــت بــا 
ــتند و  ــی را دارا هس ــابه خارج ــای مش نمونه ه

ــا حتــی شــاید یــک ســر و گــردن از تمامــی  ی
ــز پیــش باشــند. آنهــا نی

درســت در چنیــن گلوگاهــی اســتراتژیک اســت 
ــده  ــدد آم ــه م ــوان ب ــینما می ت ــم و س ــه فیل ک
ــه  ــت و خالقان ــی سرراس ــتفاده از روایت ــا اس و ب
هنرمنــد فیلمســاز، ابتــدا موازنــه ای میــان عرضــه 
ــی در  ــدات صنعت ــوالت و تولی ــای محص و تقاض
ــازاد  ــس از آن م ــرده و پ داخــل کشــور ایجــاد ک
تولیــد را بــا توجــه بــه کیفیت زایــی بــه بازارهــای 

ــد. ــز صــادر و عرضــه نمای ــی نی جهان
ــی  ــاوری و صنعت ــس فن ــم و عک ــنواره فیل جش
ــه  ــدا ب ــی از ابت ــق دیدگاه ــن اف ــا چنی ــردا« ب »ف
معرفــی درخــور فعالیت هــای صنعتــی و تولیــدات 
ــردازد و در ادامــه  و خروجــی آن پرداختــه و می پ
قــادر خواهــد بود بــا پرداختــی هنرمندانــه حاصل 
ــح  ــی صحی ــن معرف ــازان ضم ــارب مستندس تج
صنعــت کشــور و دســتاوردهای آن، گامــی بــزرگ 

در زمینــه »رونــق تولیــد« بــردارد.

www.jdart.ir/isna/details/72052
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 فراخــوان پنجمیــن جشــنواره ملــی فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتی»فــردا« یکشــنبه 25 فروردیــن 
از ســوی جهــاد دانشــگاهی هنــر منتشــر شــد.

ــی فعالیت هــا،  ــا هــدف معرف ــردا« ب ــاوری و صنعتی»ف ــم و عکــس فن ــی فیل پنجمیــن جشــنواره مل
ــی  ــوآوری و صنعت ــاوری، ن ــی، فن ــف علم ــای مختل ــتاورد های کشــور در بخش ه ــا و دس توانمندی ه
ــتاد  ــکاری س ــا هم ــر و ب ــگاهی هن ــاد دانش ــوی جه ــی«، از س ــد مل ــت از تولی ــعار »حمای ــا ش و ب
فرهنگســازی اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و ســازمان 
ــی  ــری و صنعت ــز هن ــت ســازمان ها و مراک ــا حمای ــگ و ارشــاد اســالمی و ب ســینمایی وزارت فرهن

برگــزار می شــود.

انتشار فراخوان 
پنجمین جشنواره 

فیلم و عکس فناوری و صنعیت»فردا«
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بخش های جشنواره
جشنواره در دو بخش مسابقه و جنبی برگزار می شود.

الف( بخش مسابقه
ایـن بخـش در 2 گـروه آزاد و دانشـجویی برگـزار شـده و همـه آثـار 
تولیـدی در چارچـوب محورهـا و موضوعـات مدنظـر جشـنواره و در 
قالب هـای مسـتند، پویانمایـی، گرافیـک متحـرك، فیلم هـای تبلیغاتی، 
مجموعه هـای مسـتند تلویزیونـی و عکـس می تواننـد در ایـن بخـش 

شـرکت کننـد.
گروه آزاد شامل:

1 ـ فیلم های مستند
2 ـ فیلم های پویانمایی و گرافیک متحرك

3 ـ فیلم های تبلیغاتی )شامل آنونس، تیزر و نماهنگ(
4 ـ مجموعه های مستند تلویزیونی در مورد صنعت و فناوری

5 ـ بخش های موضوعی ویژه
6 ـ عکس صنعتی )تک عکس، مجموعه(

7 ـ عکس تبلیغاتی )تک عکس، مجموعه(
مورد   7 بر  عالوه  می توانند  متقاضیان  دانشجویی،  گروه  در  همچنین 
فوق الذکر، در بخش مسابقه دانشجویی نیز به رقابت بپردازند که توضیحات 
بیشتر برای شرکت در آن در بخش مقررات فراخوان جشنواره آمده است.

جوایز بخش مسابقه
جوایز جشنواره در هر بخش به شرح ذیل اهدا خواهد شد:

1ـ  فیلم های مستند
بهترین فیلم؛ تندیس و لوح تقدیر و مبلغ 8 میلیون تومان جایزه نقدی که 

به تهیه کننده اثر اهدا می شود.
بهترین کارگردانی؛ تندیس و لوح تقدیر جشنواره و مبلغ 7 میلیون تومان 

جایزه نقدی
2ـ  فیلم های پویانمایی و گرافیک متحرك)موشن گرافیک(

بهترین فیلم؛ تندیس و لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی که 
به کارگردان اثر اهدا می شود.

3 ـ فیلم های تبلیغاتی )آنونس، تیزر و نماهنگ(
بهترین فیلم؛ تندیس و لوح تقدیر و مبلغ 4 میلیون تومان جایزه نقدی که 

به کارگردان یا سازنده اثر اهدا می شود.
4ـ  مجموعه های مستند تلویزیونی

بهترین مجموعه؛ تندیس و لوح تقدیر و مبلغ 6 میلیون تومان جایزه نقدی 
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که به کارگردان اثر اهدا می شود.

5 ـ عکس از فضاهای صنعتی )تک عکس، مجموعه(
اثر برگزیده در بخش تک عکس؛ تندیس، لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون 

تومان جایزه نقدی
اثر برگزیده در بخش مجموعه عکس؛ تندیس، لوح تقدیر و مبلغ 4 میلیون 

تومان جایزه نقدی
آثار دوم و سوم؛ لوح تقدیر و به ترتیب مبلغ2 و 5/1 میلیون تومان جایزه 

نقدی
6 ـ عکس تبلیغاتی )تک عکس، مجموعه(

اثر برگزیده در بخش تک عکس؛ تندیس، لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون 
تومان جایزه نقدی 

اثر برگزیده در بخش مجموعه عکس؛ تندیس، لوح تقدیر و مبلغ 4 میلیون 
تومان جایزه نقدی

آثار دوم و سوم؛ لوح تقدیر و به ترتیب مبلغ2 و 5/1میلیون تومان جایزه 
نقدی

7 ـ بخش ویژه)موضوعی(
بهترین فیلم در هر موضوع؛ تندیس و لوح تقدیر و مبلغ 4 میلیون تومان 

جایزه نقدی که به کارگردان اثر اهدا می شود.
8ـ  مسابقه دانشجویی 

آثار دانشجویان در 7 مورد فوق الذکر بررسی شده و به بهترین آنها در هر 
بخش، تندیس و لوح تقدیر و مبلغ 5/2 میلیون تومان جایزه نقدی اهدا 

می شود.
9 ـ جوایز ویژه هیئت داوران

جوایز ویژه هیئت داوران در بخش های مختلف شامل تحقیق و پژوهش، 
و  بازیگری  صدابرداری،  متن،  گویندگی  خالقانه،  تدوین  تصویربرداری، 
موسیقی شامل لوح تقدیر جشنواره و مبلغ 3 میلیون تومان جایزه نقدی 

خواهد بود.
10 ـ نشان جشنواره

نشان جشنواره به بهترین فیلم با موضوع حمایت از تولید ملی از سوی دبیر 
جشنواره اهدا خواهد شد.

ب( بخش های جنبی
1 ـ ب : بخش بین الملل

در این بخش آثار منتخب و برگزیده خارجی با موضوعات و محورهای مد 
نظر جشنواره به نمایش درخواهند آمد.

2 ـ ب: بخش ویژه)موضوعی)
این بخش با همکاری و حمایت مراکز یا سازمان های متولی یک موضوع

به  مسابقه،  بخش  بر  عالوه  بخش  این  آثار  می شود.  برگزار  مشخص 
قرار خواهند گرفت. عناوین  بررسی و داوری  نیز مورد  طور جداگانه 
برنامه های این بخش در موعد های مقرر اطالع رسانی خواهد شد که 
به عنوان نمونه »تقدیر از سازمان ها و مراکز فعال فناوری و صنعتی در 
توسعه هنر و سینما« و »برگزاری نمایشگاه تخصصی عکس فناوری و 

صنعتی«
ایام  در  و  سال  طول  در  جشنواره  دبیرخانه  که  است  ذکر  به  الزم 
برگزاری جشنواره ویژه برنامه هایی نیز برای شرکت کنندگان جشنواره 
از  تعدادی  که  است  دیده  تدارك  به سینمای مستند  و عالقه مندان 
آنها همچون بازدید هنرمندان و مستندسازان از مراکز و مجتمع های 
صنعتی و فناوری در حال انجام است و سایر موارد نیز متعاقباً اعالم 

خواهد شد. 
گاهشمار جشنواره

ـ شروع ثبت نام در سایت از 20 فروردین ماه 98 
ـ مهلت پایان ثبت نام و ارسال آثار تا 30 تیر ماه 98

ـ اعالم آثار راه یافته به بخش مسابقه؛ 15 شهریور ماه 98
ـ زمــان برگــزاری جشــنواره؛ 15 تــا 17 مهرمــاه 98 بــه مــدت ســه 

روز
ـ نمایش های استانی؛ از 15 مهرماه 98 تا 15 مهرماه 99

مقررات بخش فیلم
ــز و  ــا، مراک ــدگان، نهاده ــه کنن ــه فیلمســازان و تهی ـ شــرکت هم

ــت. ــنواره آزاد اس ــی در جش ــی و خصوص ــازمانهای دولت س
ــد نظــر جشــنواره در ســایت جشــنواره  ــات م ــا و موضوع ـ محوره

درج شــده اســت.
ــد  ــال های 96، 97 و 98 می توانن ــده در س ــد ش ــای تولی ـ فیلم ه

در جشــنواره شــرکت کننــد.
ــه  ــنواره پذیرفت ــته جش ــای گذش ــه دوره ه ــالی ب ــای ارس ـ فیلم ه
ــوع،  ــن موض ــه از ای ــالع دبیرخان ــورت اط ــد و در ص ــد ش نخواهن

ــد. ــد ش ــارج خواهن ــنواره خ ــه از جش بالفاصل
ــان  ــه و زم ــا 30 دقیق ــر ت ــد حداکث ــای مســتند بای ــان فیلم ه ـ زم
فیلم هــای پویانمایــی و گرافیــک متحــرك حداکثــر تــا 20 دقیقــه 

باشــد.
ـ صاحبــان مجموعه هــای مســتند تلویزیونــی متقاضــی شــرکت در 
جشــنواره می تواننــد حداکثــر 3 قســمت از یــک مجموعــه را بــرای 
ــه ارســال نماینــد. زمــان هــر قســمت از هــر مجموعــه،  دبیــر خان

حداکثــر تــا 30 دقیقــه باشــد.
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ـ الزم اســت هــر فیلــم بــه همــراه یــک فــرم کامــل شــده کــه توســط 
ــک  ــر روی ی ــا فرمــت avi. mpg، ب ــده امضــا شــده باشــد، ب ــه کنن تهی
ــردان،  ــس کارگ ــه عک ــک قطع ــراه ی ــه هم ــش، ب ــا فل ــرده ی ــوح فش ل
ســه قطعــه عکــس صحنــه و یــک عکــس پشــت صحنــه بــه دبیرخانــه 

جشــنواره ارســال شــود.
ـ بــه تقاضــای شــرکت فیلم هایــی کــه مــدارك آنهــا بــه طــور ناقــص 

ارســال شــود،ترتیب اثــر داده نخواهــد شــد.
ــردن از  ــارج ک ــکان خ ــنواره ، ام ــه جش ــا ب ــی فیلم ه ــس از راهیاب ـ پ

ــدارد. ــه وجــود ن برنام
ــا  ــرکت اعط ــی ش ــنواره گواه ــه جش ــه ب ــار راه یافت ــی آث ــه تمام ـ ب

ــد. ــد ش خواه
ـ فیلم هــای ارائــه شــده بایــد دارای تیتــراژ باشــد و ذکــر ســال تولیــد 

در تیتــراژ الزامــی اســت.
ـ هیچکــدام از جوایــز بــه طــور هــم ارزش بــه دو فیلــم تعلــق نخواهــد 

. فت گر
ـ فیلم های ارسالی عودت داده نمی شود.

ـ فیلم هــای منتخــب بــا هماهنگــی صاحــب اثــر از طریــق رســانه ملــی 
نمایــش داده می شــود.

ـ آثــار دانشــجویان در حــال تحصیــل، عــالوه بــر بخش هــای مختلــف 
ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد ارزیاب ــتقلی م ــش مس ــنواره در بخ جش

)دانشــجویان می تواننــد در فــرم ثبت نــام بــا عالمــت زدن بخــش 
دانشــجویی، عــالوه بــر رقابــت در بخــش اصلــی، بــا ســایر دانشــجویان 
ــه صــورت مســتقل انجــام  ــن بخــش ب ــد. داوری ای ــت نماین ــز رقاب نی

ــه اهــدا خواهــد شــد.  ــز آن نیــز جداگان شــده و جوای
ـ بــرای شــرکت در بخــش دانشــجویی پیوســت کپــی کارت دانشــجویی 

همــراه بــا فــرم ثبــت نــام ضــروری اســت.
ــرم  ــا تکمیــل و ارســال ف ــق ســایت جشــنواره و ی ــام از طری ـ ثبــت ن
چــاپ شــده فراخــوان بــه همــراه اثــر امکان پذیــر اســت.)فرم شــرکت 

در جشــنواره در ســایت جشــنواره در دســترس اســت(.
ــس،  ــاً آنون ــی صرف ــای تبلیغات ــور از فیلم ه ــنواره منظ ــن جش ـ در ای
تیــزر و نماهنــگ مــی باشــد و مســتندهای تبلیغاتــی بایــد در بخــش 

ــد. مســتند شــرکت نماین
ــا  ــتانی ی ــای اس ــب »اکران ه ــنواره در قال ــب جش ــای منتخ ـ فیلم ه
موضوعــی«، در طــول هــر ســال در مراکــز دانشــگاهی و صنعتــی مراکــز 
ــش  ــنواره نمای ــا جش ــط ب ــای مرتب ــن در رویداده ــتان ها و همچنی اس

داده خواهنــد شــد.
ــزر  ــی همچــون تی ــه اقالم ــرای تهی ــد ب ــه جشــنواره می توان ـ دبیرخان
از  بخش هایــی  از  جشــنواره  معرفــی  گزارش هــای  و  نماهنــگ  و 

فیلم هــای دریافتــی اســتفاده نمایــد.
ــاره مــوارد پیــش بینــی نشــده کــه در مقــررات  ـ تصمیــم نهایــی درب

www.jdart.ir/pages.aspx?TB=details&ID=72056&title
www.jdart.ir/isna/details/72054
jdfest.ir/pages.aspx?TB=details&ID=20209&title
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ــر در  ــاد آن و تغیی ــی از مف ــات ناش ــا ابهام ــده و ی ــاظ نش ــر لح حاض
ــر جشــنواره اســت. ــا دبی ــررات، ب بعضــی از مق

مقررات بخش عکس
و  عکاســان  هنرمنــدان،  تمامــی  بــرای  جشــنواره  در  شــرکت  ـ 
ــازمانهای  ــز و س ــا، مراک ــن نهاده ــی و همچنی ــه عکاس ــدان ب عالقه من

دولتــی و خصوصــی آزاد اســت.
ـ محورهــا و موضوعــات مــد نظــر جشــنواره در ســایت جشــنواره درج 

شــده اســت.
ــای  ــا و فعالیت ه ــامل فضاه ــی ش ــس صنعت ــنواره، عک ــر جش ـ از نظ
ــای  ــامل عکس ه ــی ش ــس تبلیغات ــت و عک ــاوری اس ــا فن ــی ی صنعت
اســتودیویی تبلیغاتــی محصــول محــور و یــا محصــوالت عکاســی شــده 

ــرای تبلیغــات در خــارج از اســتودیو اســت. ب
ــد مســتند  ــی بای ــک  عکــس صنعت ــای ارســالی در بخــش ت ـ عکس ه
بــوده و از هرگونــه دســتکاری کــه جنبــه اســنادی عکــس را مخــدوش 

ــود. ــودداری ش ــد، خ می کن
ـ آثــار ارســالی نبایــد در جشــنواره پیشــین یــا جشــنواره های مشــابه 

دیگــر شــرکت کــرده باشــند.
ـ عکس هــای ارســالی، نبایــد دارای امضــای عــکاس، پاســپارتو، قــاب، 

تاریــخ، واترمــارك، لوگــو یــا هرگونــه نشــانه های تصویــری باشــند.
ــا  ــرکت اعط ــی ش ــنواره گواه ــه جش ــه ب ــار راه یافت ــی آث ــه تمام ـ ب

ــد. ــد ش خواه
ــر  ــه )ه ــم(، مجموع ــس )5 فری ــک عک ــورت ت ــت بص ــار الزم اس ـ آث
ــا رزولوشــن  عنــوان 6 فریــم( بــا کیفیــت حداقــل 4 مــگا پیکســل و ب
ــا  ــر روی دی وی دی ی 300 دی پــی آی در فرمــت جــی پــی جــی ب
ــه ارســال شــود. ــه دبیرخان ــق ســایت جشــنواره، ب ــا از طری فلــش و ی

ـ عکس هــای منتخــب جشــنواره در قالــب »نمایشــگاه عکــس« عــالوه 
ــگاهی  ــز دانش ــال در مراک ــول س ــنواره، در ط ــزاری جش ــام برگ ــر ای ب
ــا  ــط ب ــای مرتب ــن در رویداده ــتان ها و همچنی ــز اس ــی مراک و صنعت

ــد شــد. جشــنواره نمایــش داده خواهن
ـ دبیرخانــه جشــنواره مــی توانــد بــرای تهیــه اقالمــی همچــون تیــزر 
ــتفاده  ــا اس ــنواره از عکس ه ــی جش ــای معرف ــگ و گزارش ه و نماهن

نمایــد.

برگزاری نشست هم اندییش 
دبیرخانه جشنواره »فـــــــــــردا« 

با مستندسازان 
صنعیت
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بهــزاد رشــیدی: ارتبــاط مؤثــر مراکــز صنعتــی و 
ــردا«  ــنواره »ف ــی جش ــدف اصل ــازان، ه مستندس

اســت
 دبیــر پنجمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس »فردا« 
و  مستندســازان  بــا  هم اندیشــی  نشســت  در 
ــه  ــنواره ک ــن جش ــته ای ــدگان ادوار گذش برگزی
یکشــنبه 8 اردیبهشــت برگزار شــد، گفــت: ارتباط 
مؤثــر میــان مراکز صنعتــی و مستندســازان هدف 
اصلــی ایــن جشــنواره اســت و بــرای حصــول آن 

بایــد  تــالش بیشــتری صــورت گیــرد.
ــنواره  ــن جش ــر پنجمی ــی دبی ــت هم اندیش نشس
فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتی)فــردا( بــا 
ــن  ــته ای ــدگان ادوار گذش ــازان و برگزی مستندس
جشــنواره همچــون لقمــان خالــدی، پژمــان 
مظاهری پــور، علیرضــا دهقــان و بــا حضــور  
از  تــن  قنبــری دو  رهبــر  و  آفریــده  محمــد 
پیشکســوتان ســینمای مســتند،عصر روز دوشــنبه 
ــه  ــس حوضخان ــالن کنفران ــت در س 8 اردیبهش

ــد. ــزار ش ــا برگ ــی صب ــه فرهنگ مؤسس
ــر  ــیدی؛ دبی ــزاد رش ــم به ــن مراس ــدای ای در ابت
ــاوری و  ــس فن ــم و عک ــنواره فیل ــن جش پنجمی
صنعتــی بــا اشــاره بــه تجــارب بــه دســت آمــده 
طــی 4 دوره برگــزاری ایــن جشــنواره گفــت: آنچه 
کــه مســلم اســت اینکــه مــا در دوره های گذشــته 
ــه  ــای ب ــه تالش ه ــم هم ــنواره علیرغ ــن جش ای
ــع  ــه توق ــه ک ــتیم آنگون ــا نتوانس ــده ام ــل آم عم
ــا ایــن  ــع را ب ــران و صاحبــان صنای می رفــت مدی
ــزاری در جهــت  ــوان اب ــه عن ــداد ســینمایی ب روی
معرفــی هــر چــه بیشــتر و مؤثــر عرصــه صنعــت 
ــه  ــا ک ــم و از آنج ــنا کنی ــتاوردهای آن آش و دس
تصــور می شــود مخاطبــان اصلــی فیلم هــای 
ایــن جشــنواره همیــن قشــر از جامعــه صنعتــی 
هســتند لــذا چنــدان در تعامــل و ایجــاد ارتبــاط 
ــق  ــود موف ــدف خ ــه ه ــنواره و جامع ــان جش می

نبوده ایــم.
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ــتانه  ــل و در آس ــن دلی ــه همی ــه داد: ب وی ادام
برگــزاری پنجمیــن دوره ایــن جشــنواره درصــدد 
ــدرکاران  ــت ان ــرات دس ــا از آراء و نظ ــتیم ت هس
ــزار  ــر برگ ــه بهت ــاب هرچ ــازان در ب و مستندس
ــذا در  ــم و ل ــن جشــنواره اســتفاده کنی شــدن ای
ــه نقــد و بررســی راه طــی شــده  ایــن نشســت ب
ــن  ــرآمدان ای ــم و از س ــنواره می پردازی ــن جش ای
جشــنواره و مستندســازانی کــه در ایــن جشــنواره 
ــد  ــود کردن ــده را از آن خ ــن برگزی ــب عناوی اغل

ــد.  ــم ش ــد خواهی بهره من
رئیــس جهــاد دانشــگاهی هنــر تصریــح کــرد: در 
نخســتین گام در راســتای مقدمــات برگــزاری 
ــراغ  ــه س ــخصاً ب ــنواره ش ــن جش ــم ای دوره پنج
وزارتخانه هایــی کــه بــا مقولــه صنعــت و فنــاوری 
ــاالی  ــطح ب ــا س ــم و ب ــتند، رفت ــاط هس در ارتب
ــن  ــزاری ای ــه برگ ــبت ب ــا نس ــدی آنه عالقه من
ــان  ــب اذع ــه اغل ــدم و اینک ــه ش ــنواره مواج جش
ــه ایــن نکتــه داشــتند کــه ســطح کیفــی آثــار  ب
ــر دوره  ــن جشــنواره طــی ه شــرکت کننده در ای
نســبت بــه ادوار گذشــته از رشــد خــوب و قابــل 

ــت. ــوده اس ــوردار ب ــی برخ توجه
ــه  ــزی ک ــود چی ــن وج ــا ای ــزود: ب ــیدی اف رش
البتــه مربــوط بــه ماهیــت و رونــد سیاســتگذاری 
ــی  ــه از بررس ــود اینک ــنواره می ش ــی جش و اجرای
ــم  ــنواره علیرغ ــن جش ــرکت کننده در ای ــار ش آث
ســوی  از  گرفتــه  صــورت  تالش هــای  همــه 
مســئوالن و مستندســازان امــا در ارزیابی هــا 
مشــخص شــد کــه آثــار چنــدان نقشــی در 
فنــاوری و  و  معرفــی پیشــرفت های صنعتــی 
همچنیــن بیــان معضالت و مشــکالت پیــش روی 

ایــن عرصــه نداشــته اند.
عکــس  و  فیلــم  جشــنواره  پنجمیــن  دبیــر 
فنــاوری و صنعتی)فــردا( در ادامــه بــا تأکیــد 
مجــدد بــر اینکــه هــدف اصلــی از برگــزاری 
ــی و  ــان مراکــز صنعت ــاط می ــن جشــنواره ارتب ای
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مستندســازان اســت، گفــت: قطعــاً در ایــن راســتا 
برگــزاری صــرف جشــنواره و در نهایــت تقدیــر از 
ــا را در  ــوده و م ــاز ب ــد کارس ــدگان نمی توان برگزی
ــه اهــداف یاری رســان باشــد و در نتیجــه  ــل ب نی
ــزاری  ــان برگ ــم در زم ــار ه ــش آث ــران و نمای اک
جشــنواره و هــم بــه دفعــات در مقاطــع گوناگــون 
زمانــی، طیــف بیشــتری از مخاطبــان را به ســمت 
خــود ســوق خواهــد داد و لــذا در ارتباطــی کــه بــا 
ــرر شــد کــه  شــبکه مســتند ســیما داشــتیم مق
ــانه ای  ــش رس ــه پوش ــب در زمین ــی مناس حمایت
ایــن جشــنواره و نمایــش آثــار آن صــورت گیــرد.

البتــه  گفــت:  خــود  ســخنان  پایــان  در  وی 
دبیرخانــه جشــنواره در راســتای پیشــبرد اهــداف 
خــود و کیفیت بخشــیدن بــه مراحــل برگــزاری و 
همچنیــن ارتقــای هرچــه کیفی تــر آثــار بــا خانــه 
مســتند انقــالب اســالمی نیــز تعامالتــی داشــته 
اســت کــه قطعــاً ثمــرات مؤثــر و مثبتــی خواهــد 

داشــت.
همچنیــن در این نشســت عــالوه بر رهبــر قنبری؛ 
فیلمســاز پیشکســوت، جمعــی از مستندســازان و 
ــینمای  ــان س ــی کارگردان ــن صنف ــای انجم اعض
ــود در  ــای خ ــرح دیدگاه ه ــه ط ــران ب ــتند ای مس

مــورد جشــنواره پرداختنــد.

www.jdart.ir/isna/details/72098
www.jdfest.ir/pages.aspx?TB=details&ID=20213&title
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توسعه همکاری سازمان ها 
و مراکز         

زیرمجموعه وزارت 
مصت با جشنواره »فردا«

دبیــر پنجمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتی»فــردا« سه شــنبه 24 
ــانی وزارت  ــی و اطالع رس ــط عموم ــز رواب ــس مرک ــا رئی ــاری  ب ــال ج ــت ماه س اردیبهش

ــرد. ــو ک ــدار و گفت و گ ــارت دی ــدن و تج ــت، مع صنع
بهــزاد رشــیدی؛ دبیــر پنجمیــن جشــنواره »فــردا« بــا محمدرضــا انــواری؛ رئیــس مرکــز 
ــی از  ــدار و گزارش ــارت، دی ــدن و تج ــت، مع ــانی وزارت صنع ــی و اطالع رس ــط عموم رواب

ــه کــرد. ــد اجرایــی پنجمیــن دوره ایــن جشــنواره را ارائ رون
ــر  ــر تأثی ــنواره، ب ــن جش ــزاری ای ــار دوره برگ ــنه چه ــه پیش ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
برگــزاری ایــن جشــنواره در پیونــد میــان حــوزه صنعــت و هنــر ســینما تأکیــد و بــا توجــه 
بــه نامگــذاری ســال جــاری بــه نــام »رونــق تولیــد« از ســوی مقــام معظــم رهبــری، گفــت: 
برگــزاری ایــن جشــنواره و معرفــی دســتاوردهای صنعتــی و فناورانــه از خــالل فیلم هــای 
ــران  ــی ای ــای صنعت ــاندن توانمندی ه ــتای شناس ــد در راس ــرکت کننده در آن می توان ش
دبیــر پنجمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتی»فــردا« سه شــنبه 24 
ــانی وزارت  ــی و اطالع رس ــط عموم ــز رواب ــس مرک ــا رئی ــاری  ب ــال ج ــت ماه س اردیبهش

ــرد. ــو ک ــدار و گفت و گ ــارت دی ــدن و تج ــت، مع صنع
بهــزاد رشــیدی؛ دبیــر پنجمیــن جشــنواره »فــردا« بــا محمدرضــا انــواری؛ رئیــس مرکــز 
ــی از  ــدار و گزارش ــارت، دی ــدن و تج ــت، مع ــانی وزارت صنع ــی و اطالع رس ــط عموم رواب

ــه کــرد. ــد اجرایــی پنجمیــن دوره ایــن جشــنواره را ارائ رون
ــر  ــر تأثی ــنواره، ب ــن جش ــزاری ای ــار دوره برگ ــنه چه ــه پیش ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
برگــزاری ایــن جشــنواره در پیونــد میــان حــوزه صنعــت و هنــر ســینما تأکیــد و بــا توجــه 
بــه نامگــذاری ســال جــاری بــه نــام »رونــق تولیــد« از ســوی مقــام معظــم رهبــری، گفــت: 
برگــزاری ایــن جشــنواره و معرفــی دســتاوردهای صنعتــی و فناورانــه از خــالل فیلم هــای 
ــران  ــی ای ــای صنعت ــاندن توانمندی ه ــتای شناس ــد در راس ــرکت کننده در آن می توان ش
ــی و  ــق تولیــد داخل ــه رون ــر مســتقیم ب ــه صــورت مســتقیم و غی ــوده و ب بســیار مفیــد ب

ایرانــی کمــک کنــد.
ایــن گــزارش حاکــی اســت رئیــس مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت نیــز پــس از توضیحــات دبیــر جشــنواره»فردا« ابــراز امیــدواری کــه بــا 
ــط وزارت  ــه و مرتب ــز زیرمجموع ــازمان ها و مراک ــی س ــط عموم ــران رواب ــکاری مدی هم
صنعــت، معــدن و تجــارت، حضــور و مشــارکت مجموعــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

نســبت بــه دوره هــای قبلــی در ایــن جشــنواره بیشــتر و ســطح آن ارتقــاء یابــد.
ــان  ــن نش ــکلی نمادی ــه ش ــردا« ب ــنواره »ف ــر جش ــدار، دبی ــن دی ــان ای ــن در پای همچنی

ــرد. ــدا ک ــارت اه ــدن و تج ــت، مع ــه وزارت صنع ــنواره را ب جش

www.jdart.ir/pages.aspx?TB=details&ID=72135&title
jdfest.ir/pages.aspx?TB=details&ID=20215&title
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اعالم جوایز 
جشنواره »فردا«/

اعطای نشان ویژه 
به فیلم برتر 

با موضوع 
»حمایت از تولید میل«

دبیرخانــه جشــنواره »فــردا« براســاس فراخــوان 
ــدگان  ــه برگزی ــن جشــنواره، ب ــن دوره ای پنجمی
ایــن دوره از جشــنواره در 9 بخــش طراحــی 
ــدی  ــز نق ــر و جوای ــوح تقدی ــس، ل ــده، تندی ش

اهــدا می کنــد.
جوایــز در نظــر گرفتــه شــده بــرای برگزیــدگان 
در 9 بخــش طراحــی شــده این دوره از جشــنواره 

منــدرج در فراخــوان بــه شــرح زیــر اســت:
1ـ فیلم های مستند 

بهتریــن فیلــم؛ تندیــس، لــوح تقدیــر و مبلــغ 8 
ــده( ــه تهیه کنن ــدا ب ــون تومان)اه میلی

ــر و  ــوح تقدی ــس، ل ــی؛ تندی ــن کارگردان بهتری
ــردان( ــه کارگ ــدا ب ــون تومان)اه ــغ 7 میلی مبل

2ـ فیلم های پویانمایی و گرافیک متحرك
بهتریــن فیلــم؛ تندیــس، لــوح تقدیــر و مبلــغ 5 

میلیــون تومان)اهــدا بــه کارگــردان(
و  تیــزر  تبلیغاتی)آنونــس،  فیلم هــای  3ـ 

) هنــگ نما
بهتریــن فیلــم؛ تندیــس، لــوح تقدیــر و مبلــغ 3 
میلیــون تومان)اهــدا بــه کارگــردان و یا ســازنده(

4ـ مجموعه های مستند تلویزیونی
بهتریــن مجموعــه؛ تندیــس، لــوح تقدیــر و مبلــغ 

6 میلیــون تومان)اهــدا بــه کارگردان(
و  صنعتی)تک عکــس  فضاهــای  از  عکــس  5ـ 

مجموعــه(
ــس،  ــس؛ تندی ــش تک عک ــده در بخ ــر برگزی اث
ــزار  ــون و 500 ه ــغ 2 میلی ــر و مبل ــوح تقدی ل

ــان توم
مجموعــه عکــس برگزیــده؛ تندیــس، لــوح تقدیر 

و مبلــغ 3 میلیــون و 500 هــزار تومــان
ــن بخــش  ــوم ای ــرات دوم و س ــه نف ــن ب همچنی
ــون و 500  ــک میلی ــغ ی ــب مبال ــه ترتی ــز ب نی
ــزه  ــان جای ــون توم ــک میلی ــان و ی ــزار توم ه

ــد. ــد ش ــدا خواه ــدی اه نق
6ـ عکس تبلیغاتی)تک عکس و مجموعه(

ــس،  ــس؛ تندی ــش تک عک ــده در بخ ــر برگزی اث
ــزار  ــون و 500 ه ــغ 2 میلی ــر و مبل ــوح تقدی ل

ــان  توم
دبیرخانــه جشــنواره »فــردا« براســاس فراخــوان 
ــدگان  ــه برگزی ــن جشــنواره، ب ــن دوره ای پنجمی
ایــن دوره از جشــنواره در 9 بخــش طراحــی 
ــدی  ــز نق ــر و جوای ــوح تقدی ــس، ل ــده، تندی ش

اهــدا می کنــد.
جوایــز در نظــر گرفتــه شــده بــرای برگزیــدگان 
در 9 بخــش طراحــی شــده این دوره از جشــنواره 

منــدرج در فراخــوان بــه شــرح زیــر اســت:
1ـ فیلم های مستند 

بهتریــن فیلــم؛ تندیــس، لــوح تقدیــر و مبلــغ 8 
ــده( ــه تهیه کنن ــدا ب ــون تومان)اه میلی

ــر و  ــوح تقدی ــس، ل ــی؛ تندی ــن کارگردان بهتری
ــردان( ــه کارگ ــدا ب ــون تومان)اه ــغ 7 میلی مبل

2ـ فیلم های پویانمایی و گرافیک متحرك
بهتریــن فیلــم؛ تندیــس، لــوح تقدیــر و مبلــغ 5 

میلیــون تومان)اهــدا بــه کارگــردان(
و  تیــزر  تبلیغاتی)آنونــس،  فیلم هــای  3ـ 

) هنــگ نما
بهتریــن فیلــم؛ تندیــس، لــوح تقدیــر و مبلــغ 3 
میلیــون تومان)اهــدا بــه کارگــردان و یا ســازنده(

4ـ مجموعه های مستند تلویزیونی
بهتریــن مجموعــه؛ تندیــس، لــوح تقدیــر و مبلــغ 

6 میلیــون تومان)اهــدا بــه کارگردان(
و  صنعتی)تک عکــس  فضاهــای  از  عکــس  5ـ 

مجموعــه(
ــس،  ــس؛ تندی ــش تک عک ــده در بخ ــر برگزی اث
ــزار  ــون و 500 ه ــغ 2 میلی ــر و مبل ــوح تقدی ل

ــان توم
مجموعــه عکــس برگزیــده؛ تندیــس، لــوح تقدیر 

و مبلــغ 3 میلیــون و 500 هــزار تومــان
ــن بخــش  ــوم ای ــرات دوم و س ــه نف ــن ب همچنی
ــون و 500  ــک میلی ــغ ی ــب مبال ــه ترتی ــز ب نی
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ــزه  ــان جای ــون توم ــک میلی ــان و ی ــزار توم ه
ــد. ــد ش ــدا خواه ــدی اه نق

6ـ عکس تبلیغاتی)تک عکس و مجموعه(
ــس،  ــس؛ تندی ــش تک عک ــده در بخ ــر برگزی اث
ــزار  ــون و 500 ه ــغ 2 میلی ــر و مبل ــوح تقدی ل

ــان توم
مجموعــه عکــس برگزیــده؛ تندیــس، لــوح تقدیر 

و مبلــغ 3 میلیــون و 500 هــزار تومــان
ــن بخــش  ــوم ای ــرات دوم و س ــه نف ــن ب همچنی
ــون و 500  ــک میلی ــغ ی ــب مبال ــه ترتی ــز ب نی
ــزه  ــان جای ــون توم ــک میلی ــان و ی ــزار توم ه

ــد. ــد ش ــدا خواه ــدی اه نق
7 ـ بخش ویژه)موضوعی(

ــوح  ــس، ل ــر موضــوع؛ تندی ــم در ه ــن فیل بهتری
بــه  تومان)اهــدا  4میلیــون  مبلــغ  و  تقدیــر 

کارگــردان(
8 ـ مسابقه دانشجویی

ــور  ــش مذک ــک از 7 بخ ــر ی ــجویان در ه دانش
ــنواره  ــود در جش ــار خ ــه آث ــا ارائ ــد ب می توانن
شــرکت کننــد کــه بــر ایــن اســاس بــه بهتریــن 
فیلــم دانشــجویی در هــر بخــش تندیــس، لــوح 
تقدیــر و مبلــغ 2 میلیــون تومــان اهــدا خواهــد 

شــد.
9 ـ جوایزه ویژه هیئت داوران

ــق  ــون تحقی ــی همچ ــز در بخش های ــن جوای ای
و پژوهــش، تصویربــرداری، تدویــن خالقانــه، 
و  بازیگــری  صدابــرداری،  متــن،  گویندگــی 
ــر بخــش  ــه ازای ه ــه ب موســیقی اهــدا شــده ک
ــوح  ــراه ل ــه هم ــان ب ــون توم ــغ آن 3 میلی مبل

ــود. ــد ب ــر خواه تقدی
ــر ایــن در  ایــن گــزارش حاکــی اســت، عــالوه ب
ــه  ــژه جشــنواره ب اختتامیــه جشــنواره نشــان وی
ــد  ــت از تولی ــوع »حمای ــا موض ــم ب ــن فیل بهتری
ــد  ــدا خواه ــنواره اه ــر جش ــوی دبی ــی« از س مل

شــد.

جمعـی از مستندسـازان و عکاسـان سه شـنبه 21 
دبیرخانـه  سلسـله برنامه های  قالـب  در  و  خـرداد 
جشـنواره فیلـم و عکـس صنعتـی و فنـاوری بـا 
حضـور در شـرکت ایران خـودرو در جریـان مراحل 
قـرار  ملـی  خودروسـازی  تحـول  سـیر  و  تولیـد 

. فتند گر
سه شنبه 21 خرداد، مسئوالن جشنواره »فردا« با 
جمعی از مستندسازان و عکاسان همراه شدند تا 
دومین بازدید از سلسله بازدیدهای مراکز صنعتی 
که در دستور کار دبیرخانه این جشنواره قرار گرفته 

است، رقم بخورد.
گـروه  سـاعته،   3 بـه  نزدیـک  بازدیـد  ایـن  در 
بازدید کــننده در بدو ورود به محــوطه کارخانجات 
ایران خـودرو، بـه مـوزه شـرکت ایران خـودرو وارد 

شـدند کـه در آن عـالوه بـر توضیح در مورد سـیر 
تکاملـی تولیدات این شـرکت تاکنـون، نمونه هایی 
از اتومبیل هـای طراحـی و سـاخته شـده در ایـن 
شـرکت از سـال 41 تـا زمان حـال را مـورد بازدید 

دادند. قـرار 
بدنـه  سـاخت  سـالن  شـرکت،  پرسـینگ  سـالن 
خودروهـای 206، 206 صندوقـدار، رانـا و مراحـل 
سـوار کـردن موتـور، قطعات، چسـباندن شیشـه و 
نصب سـایر بخش هـای خودروهـای 206  از دیگر 
بخش هایـی بـود کـه مستندسـازان و عکاسـان از 
آن بازدیـد کردنـد و پـای توضیحـات مسـئوالن و 

کارشناسـان فنـی آن نشسـتند.

جشنواره »فــــــــــردا« 
و بازدید از 
ایران خودرو
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بازدید مستندسازان 
و 
عکاسان از 
پارک فناوری پردیس
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ــس  ــم و عک ــنواره فیل ــن جش ــه پنجمی دبیرخان
برنامــه  ســومین  در  صنعتــی  و  فنــاوری 
بازدیــد خــود، یکشــنبه 26 خــرداد، جمعــی 
از مستندســازان و عکاســان را جهــت بازدیــد 
ــاوری  ــارك فن ــه پ ــد کاری، ب ــا رون ــنایی ب و آش

ــرد. ــزام ک ــس اع پردی

ــی از  ــر یکشــنبه 26 خــرداد، جمع ــش از ظه پی
مستندســازان و عکاســان بــا همراهــی و هدایــت 
اعضــای دبیرخانــه ایــن جشــنواره از پــارك 

ــد. ــد کردن ــس بازدی ــاوری پردی فن
ســتاد  همــکاری  بــا  کــه  بازدیــد  ایــن  در 
معاونــت  دانش بنیــان  اقتصــاد  فرهنگســازی 
ــورت  ــوری ص ــت جمه ــاوری ریاس ــی و قن علم
گرفــت، مستندســازان و عکاســان در جریــان 
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــت علم ــد کاری و فعالی رون
در ایــن مجتمــع قــرار گرفتنــه و در ابتــدا از 

ــرکت  ــتاوردهای ش ــوالت و دس ــگاه محص نمایش
ــدن  ــارك دی ــر در پ ــان حاض ــش بنی ــای دان ه

ــد. کردن
ســپس یکــی از اعضــای روابــط عمومــی پــارك، 
ــارك و  ــای پ ــت ه ــورد فعالی ــی در م توضیحات
ــده  ــه و فراینــد ای شــرکت های حاضــر در آن ارائ
ــازار و نحــوه ورود شــرکت ها و اســتارتاپ ها  ــا ب ت

بــه پــارك را تشــریح کــرد.

مستندسـازان و عکاسـان حاضـر در ایـن برنامـه 
دبیرخانـه جشـنواره فیلم و عکس»فـردا« از چند 
شـرکت موفـق در پارك نیـز بازدید کردنـد که از 
جملـه آنهـا می توان به گـروه صنعتی »هوشـمند 
ایرانیـان  شـرکت  و   Fablab گـروه  آسـیا«، 

بانژ)قطعه سـازی( اشـاره کـرد.

www.jdart.ir/pages.aspx?TB=details&ID=72202&title
jdfest.ir/pages.aspx?TB=details&ID=20219&title

برگزاری 
نشست خربی 
پنجمین 
جشنواره فیلم و 
عکس 
فناوری و صنعیت »فردا«؛
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رشیدی عنوان کرد:
ــت یکــی از  ــاوری از مهجوری ــت و فن خــروج صنع
ــای  ــرای ارتق ــالش ب ــردا/ ت ــنواره ف ــداف جش اه

ــی ــی صنعت فرهنگ
ــری  دوشــنبه 27 خــرداد، نخســتین نشســت خب
ــاوری و  ــس فن ــم و عک ــنواره فیل ــن جش پنجمی
صنعتــی بــا حضــور جمعــی از خبرنــگاران در 

ــد. ــزار ش ــر برگ ــتان هن ــه فرهنگس حوضخان
نشســت خبــری پنجمین جشــنواره فیلــم و عکس 
ــنبه 27  ــر دوش ــش از ظه ــی پی ــاوری و صنعت فن
خــرداد بــا حضــور بهــزاد رشــیدی؛ دبیر جشــنواره، 
اکبــر عالمــی؛ رئیــس هیئــت داوران بخــش عکس، 
حمیــد عباســی؛ دبیــر اجرایــی، امیــد پــورآذر؛ دبیر 
ــر دوره دوم  ــده؛ دبی ــر باکی ــس و ناص ــش عک بخ
جشــنواره در حوضخانــه فرهنگســتان هنــر برگــزار 

شــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــنواره ب ــر جش ــیدی؛ دبی ــزاد رش به
اینکــه جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری و 
صنعتــی مولــود و حاصــل تــالس جمعــی از 
جوانــان باانگیــزه اســت، گفــت: بــا برگــزاری ایــن 
ــا  ــوده و هســتیم ت جشــنواره همــواره در تــالش ب
اهدافــی از جملــه ایجــاد ارتبــاط و هم افزایــي 
ــینما و  ــم و س ــای فیل ــوزه هنره ــاالن ح ــن فع بی
عکــس بــا مدیــران بخش هــای علمــی و صاحبــان 
صنایــع کشــور، کمــک بــه فرهنــگ مستندســازي 
ــه و  ــتاوردهای فناوران ــا و دس ــری فعالیت ه تصوی
ــه الگوســازی و ارتقــای ســطح  صنعتــي، کمــک ب
ــی  ــای علم ــدات فیلم ه ــتندات و تولی ــي مس کیف
بخش هــاي  فعالیت هــای  معرفــی  صنعتــی،  و 
مختلــف فنــاوری و صنعتــي کشــور از طریــق 
ــي  ــاوری و صنعت ــای فن ــش فیلم ه ــش و پخ نمای
و  داخلــي  تلویزیونــی  شــبکه های  در  ایرانــی 
خارجــي و فضــای مجــازی و همچنیــن ، ارتقــای 
غــرور ملــي و تقویــت روحیــه خودبــاوري در آحــاد 

ــازیم. ــق س ــه را محق جامع

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در نخســتین گام و 
مهمتریــن آنهــا ایــن جشــنواره بــه دنبــال خــارج 
ســاختن صنعــت و فنــاوری از مهجوریــت اســت ، 
گفــت: مــا ایــن کار را بایــد با اســتفاده از زبــان هنر 
دنبــال کنیــم و تمــام ســعی خــود را خواهیــم کرد 
کــه بــا اســتفاده از ایــن زبــان، صنعــت و فنــاوری را 

بــه جامعــه معرفــی کنیــم.
رشــیدی تصریــح کــرد: صنعــت و فنــاوری موتــور 
محــرك کشــور بــه ســمت رشــد، توســعه و 
پیشــرفت اســت ضمــن آنکــه صنعــت و فنــاوری 
عامــل ایجــاد اقتصــاد پایــدار بــوده و اقتــدار 
سیاســی را بــه دنبــال دارد امــا بایــد بــه ایــن نکتــه 
اذعــان کــرد کــه تاکنــون بــه قــدر و انــدازه کافــی 
ــی نشــده  ــه معرف ــردم و جامع ــه م ــن عرصــه ب ای
اســت و جامعــه تصــور و تصویــر دقیقــی از صنعــت 
ــا  ــدارد و م ــا آن ن ــط ب ــم مرتب ــاوری و مفاهی و فن
بــه ویــژه در دوره پنجــم در تــالش هســتیم تــا بــا 
برگــزاری ایــن جشــنواره تصویری روشــن و شــفاف 
از عرصــه صنعــت و فنــاوری را بــه مخاطبــان خــود 

عرضــه کنیــم.
دبیــر پنجمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری 
ــای  ــه در دنی ــان آنچ ــه می ــه مقایس ــی ب و صنعت
پیشــرفته صنعتــی مــی گــذرد و بــا شــرایط حاکــم 
ــت:  ــی پرداخــت و گف ــران در عرصــه صنعت ــر ای ب
چگونــه اســت کــه برندهــای صنعتــی همچــون بی 
ــی در خــاور  ــا حت ــورد و ی ــس و ف ــو، زیمن ام دبلی
ــا  ــه مطــرح اســت ام ــد سامســونگ اینگون دور برن
در ایــران چنیــن معرفــی و آشــنایی اتفــاق نیفتاده 
ــه  ــی اســت ک ــن حقیقت ــر حــال ای ــه ه اســت؟ ب
بخشــی از غــرور و هویــت هــر ملتــی را بــه خــود 
تشــکیل می دهــد و شــاهد هســتیم کــه مــردم آن 

ــد. ــار می کنن ــه آن افتخ ــورها ب کش
ــن  ــته ای ــه در ادوار گذش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
جشــنواره نیــز گام هــای مؤثــر و مهمی در راســتای 
نیــل بــه ایــن هــدف یعنــی معرفــی درخــور صنایع 
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و فنــاوری در قالــب فیلــم برداشــته شــد، گفــت: در 
شــرایط کنونــی بایــد از خودمــان ایــن پرســش را 
داشــته باشــیم کــه مــا چقدر بــا مفاخــر فنــاوری و 
صنعــت کشــورمان آشــنا هســتیم؟ و آیــا برندهــای 
موفــق کشــورمان را می شناســیم؟ آیــا از داســتان 
ــا از  ــاًل آی ــا مث ــم؟! و ی ــا آگاهی ــکل گیری آنه ش
حــال و روز آنهــا در شــرایط تحریــم خبــر داریــم؟ 
بــا کدامیــک از ایــن اســامی همچــون گــروه مپنــا، 
پــارك علــم و فنــاوری پردیــس، شــرکت های 
ــزرگ نفتــی، شــرکت های دانــش بنیــان، فــوالد  ب
مبارکــه آشــنا هســتیم و آیــا در صــورت شــنیدن 
ــر  ــکل گیری ه ــتان ش ــان داس ــا در جری ــام آنه ن
ــنپ،  ــون اس ــی همچ ــای موفق ــا برنده ــک و ی ی
ــرار  ــارات و ماننــد اینهــا ق دیجــی کاال، فیلیمــو، آپ

گرفتــه ایــم؟
رئیــس جهــاد دانشــگاهی هنــر تأکید کرد: درســت 
در چنیــن شــرایطی اســت کــه دبیرخانه جشــنواره 
فیلــم و عکــس فنــاوری و صنعتــی احســاس نیــاز 
ــر کــه  ــن حرکــت مؤث ــرای شــروع ای ــد و ب می کن
ــی و  ــز صنعت ــت مراک ــق و درس ــی دقی ــه معرف ب
ــه هــدف  ــد جامع ــه منجــر می شــود، بازدی فناوران
مراکــز  از  را  و عکاســان  یعنــی مستندســازان 
ــاوری در دســتور کار خــود  ــی، علمــی و فن صنعت
ــا  ــی م ــز صنعت ــه در مراک ــرا ک ــد، چ ــرار می ده ق
صدهــا ســوژه جــذاب ســینمایی و مســتند و بکــر 
ــار  ــد آث ــتمایه تولی ــد دس ــه می توان ــود دارد ک وج
هنــری در قالــب فیلــم و عکــس باشــد و نمایــش 
آنهــا هــم ســرگرم کننده بــوده و هــم دانــش 
جامعــه را بــاال می بــرد و ســرآخر بــه فــروش کاالی 
ایرانــی نیــز منجــر می شــود. مــا دقیقــاً بــه دنبــال 
ــکل های  ــه ش ــدان را ب ــه هنرمن ــتیم ک ــن هس ای
ــا مراکــز صنعتــی آشــنا کــرده و بیــن  ــف ب مختل
آنــان و مدیــران صنعتــي دیالــوگ برقــرار کنیــم تــا 
ــان مــردم  ــه زب ایــن موضوعــات در قــاب هنــر و ب
عــادي ترجمــه شــده و بــه نمایش گذاشــته شــوند.

رشــیدی افــزود: بــر ایــن باوریــم کــه اگــر ارتبــاط 
بیــن هنرمنــدان و صنعتگــران بــه درســتی برقــرار 
شــود و از ایــن روابــط، محتواهــای تصویــری 
ــود  ــه ش ــازار عرض ــه ب ــد و ب ــه ای تولی هنرمندان
ــنوار ه ها، در  ــری را در جش ــار هن ــن آث ــردم ای ، م
ــد  ــای مجــازی خواهن ــواع فضاه ــون و در ان تلویزی
دیــد و بــه ایــن وســیله فرهنــگ صنعتــي جامعــه 
ارتقــا خواهــد یافــت و وقتــی آگاهی هــای عمومــی 
مــردم در مــورد ابعــاد مختلــف صنعــت و فنــاوری 
ــز بیشــتر  ــی نی ــد، اهمیــت تولیــد مل افزایــش یاب
درك می شــود، نتیجــه چنیــن فراینــدی افزایــش 
اشــتغال و کارآفرینــی اســت، جایــگاه کار و تــالش 
در بیــن مــردم ارتقــا یافتــه و از آن طــرف صنایــع 
هــم بهره وری شــان را بــاال می برنــد و ســرآخر 
ــرای ارتقــای کیفــی محصوالتشــان تــالش  آنهــا ب
ــه  ــر ب ــن ام ــوند. ای ــتری مدار می ش ــرده و مش ک
افزایــش ســرانه تولیــد ملــی، رفــاه عمومــی بیشــتر 
در حوزه هــای مختلــف و افزایــش ثــروت در کشــور 

می انجامــد
دبیــر پنجمیــن جشــنواره فیلــم و عکــس فنــاوری 
و صنعتــی در ادامــه اظهــار داشــت: خالصــه الگوی 
ــر و در  ــگاهی هن ــاد دانش ــا در جه ــنهادی م پیش
ــاوری و  ــس فن ــم و عک ــنواره فیل ــه جش دبیرخان
ــت و  ــر و صنع ــر هن ــه اگ ــت ک ــن اس ــی ای صنعت
ــد از  ــدا کنن ــش پی ــه ســمت هــم گرای ــاوری ب فن
تعامــل آنهــا محتواهای جــذاب و هنرمندانــه تولید 
خواهــد شــد کــه مــردم بــه شــک  هــای مختلــف 
آن را دیــده و بــا مختصــات آن آشــنا شــده و بــه آن 
افتخــار کننــد خواهنــد کــرد و ایــن یعنــی همــان 
چیــزی اســت کــه پیشــتر بــه آن اشــاره شــد یعنی 

ارتقــای فرهنــگ صنعتــی    در جامعــه.
ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــم بای ــاز ه ــت: ب رشــیدی گف
اذعــان کنــم کــه اگــر فرهنــگ صنعتــی علمــی 
شــود عملــی شــود، کار و کوشــش بــرای تولیــد 
بومــی، عــالوه بــر ارزش اجتماعــي، ارزش عبادی 
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نیــز خواهــد داشــت و هــر ایرانــی بــه یکــی از حامیــان تولیــدات ملــی تبدیــل 
می شــود، کاهــش هزینــه و ارتقــای بهــره وری پیامــد مثبــت و مؤثــر چنیــن 
اتفاقــی اســت کــه کیفیــت محصــول و مشــتری مداری را بیشــتر مــورد توجــه 
ــرار خواهــد داد و در یــک کالم اعتقــاد  ــران و تولید کننــدگان ق و تأکیــد مدی
جــدی مــا ایــن اســت کــه تنهــا هنــر می توانــد مهجوریــت فعلــی صنعــت و 

فنــاوری ایرانــی را رفــع کنــد.
ــد محــل  ــی را بای ــاوری و صنعت ــم و عکــس فن ــه داد: جشــنواره فیل وی ادام
ــت  ــران صنع ــا مدی ــاز ب ــکاس و فیلمس ــدان ع ــی هنرمن ــو و هم افزای گفت و گ
و فنــاوری دانســت و اطمینــان می دهــم کــه ایــن جشــنواره جایــی بــرای در 

جامعــه.

رشــیدی گفــت: بــاز هــم بایــد بــه ایــن نکتــه اذعــان کنــم کــه اگــر فرهنــگ 
صنعتــی علمــی شــود عملــی شــود، کار و کوشــش بــرای تولیــد بومــی، عــالوه 
ــه  ــی ب ــر ایران ــت و ه ــد داش ــز خواه ــادی نی ــي، ارزش عب ــر ارزش اجتماع ب
یکــی از حامیــان تولیــدات ملــی تبدیــل می شــود، کاهــش هزینــه و ارتقــای 
بهــره وری پیامــد مثبــت و مؤثــر چنیــن اتفاقــی اســت کــه کیفیــت محصــول 
ــران و تولید کننــدگان  و مشــتری مداری را بیشــتر مــورد توجــه و تأکیــد مدی
قــرار خواهــد داد و در یــک کالم اعتقــاد جــدی مــا ایــن اســت کــه تنهــا هنــر 

ــی را رفــع کنــد. ــد مهجوریــت فعلــی صنعــت و فنــاوری ایران می توان
ـــد محـــل  ـــی را بای ـــاوری و صنعت ـــم و عکـــس فن ـــه داد: جشـــنواره فیل وی ادام
ـــت  ـــران صنع ـــا مدی ـــاز ب ـــکاس و فیلمس ـــدان ع ـــی هنرمن ـــو و هم افزای گفت و گ
ـــرای  ـــی ب ـــنواره جای ـــن جش ـــه ای ـــم ک ـــان می ده ـــت و اطمین ـــاوری دانس و فن
امـــکان تبـــادل تجربـــه مدیـــران صنعتـــی کشـــور فراهـــم می نمایـــد تـــا 
تولیـــدات خودشـــان را بـــه ارزیابـــی داورانـــی مســـتقل، حرفـــه ای و البتـــه 
بی طرفانـــه بگذارنـــد. و مستندســـازان و عکاســـان هـــم فرصت هـــای کار در 
ـــن  ـــه ای ـــد البت ـــک کنن ـــر کم ـــاد هن ـــه اقتص ـــرده و ب ـــایی ک ـــع را شناس صنای
جشـــنواره تخصصـــی و موضوعـــی اســـت و بـــرای قـــوام و اقبـــال و توجـــه 
ـــا  ـــزاری ه ـــانه و خبرگ ـــاب رس ـــی اصح ـــی و همراه ـــه همدل ـــاز ب ـــتر نی بیش
ـــرده  ـــل ک ـــا را تحم ـــکالت و کمبوده ـــادی مش ـــه جه ـــاذ روحی ـــا اتخ ـــا ب دارد ت
ـــدوارم  ـــذا امی ـــم ل ـــه ببینی ـــه عین ـــک ب ـــده نزدی ـــنواره را در آین ـــج جش و نتای

ـــد. ـــغ نکنن ـــا دری ـــانه از م ـــی رس ـــود را اهال ـــوزی خ ـــی و دلس همراه
ــم  ــای دوره پنج ــه تفاوت ه ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــیدی در بخ رش
ــا ادوار پیشــین آن اشــاره کــرد و گفــت: خوشــبختانه اســتقبال از  جشــنواره ب
ــنواره  ــتری جش ــدان بیش ــود و هنرمن ــتر می ش ــر روز بیش ــنواره ه دوره از جش
را رصــد می کننــد و دبیرخانــه ایــن جشــنواره در تــالش اســت تــا بــا تعریــف 
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و تبییــن محورهــا و موضوعــات مدنظــر جشــنواره بــه ویــژه در ســایت و فضــای 
مجــازی اهدافــی را کــه بــه دنبــال آن اســت بیشــتر در نــزد مخاطبــان خــود بــه 
وضــوح تشــریح نمایــد، از جملــه دیگــر مــوارد اختالفــی ایــن جشــنواره نســبت 
بــه دوره هــای قبــل تفکیــک مقــررات بخــش فیلــم و عکــس اســت و دســته بندی 
ــا آنهــا داریــم کــه از جملــه  مخاطبــان جشــنواره کــه ســعی در ارتبــاط مؤثــر ب
نهادهــا و ســازمان های ذی ربــط در حــوزه صنعتــی و فناورانــه کــه بــه ســراغ آنهــا 
ــازمان ها  ــینمایی و س ــازمان س ــی، س ــای صنعت ــه وزارتخانه ه ــوان ب ــم می ت رفتی
ــی،  ــرکت های صنعت ــم در کشــور، ش ــد فیل ــی تولی ــتگذار و متول ــز سیاس و مراک
شــرکت های دانش بنیــان، شــبکه های تلویزیونــی، دانشــگاه ها و کانون هــای 
ــن  ــران و انجم ــینمای ای ــان س ــن کارگردان ــس، انجم ــم و عک ــجویی فیل دانش

عکاســان تبلیغاتــی و صنعتــی اشــاره کــرد.
ــدارك  ــه توضیــح در مــورد فراخــوان جشــنواره و بخــش هــای ت وی در ادامــه ب
ــاوری  ــم و عکــس فن ــرای برگــزاری پنجمیــن دوره جشــنواره فیل ــده شــده ب دی
ــد  ــدرس، منتق ــی؛ م ــر عالم ــز اکب ــه نی ــت و در ادام ــردا« پرداخ و صنعتی»ف
ــز  ــنواره نی ــس جش ــش عک ــت داوران بخ ــس هیئ ــینما و رئی ــوت س و پیشکس
توضیحاتــی در مــورد تاریخچــه فیلــم و عکــس صنعتــی بــه حضــار ارائــه کــرد.

در ایــن مراســم همچنیــن از ناصــر باکیــده و مســعود نجفــی؛ دبیران ادوار گذشــته 
ــوی  ــش از س ــرح پرس ــش از ط ــز پی ــان نی ــد و در پای ــر ش ــز تقدی ــنواره نی جش
خبرنــگاران، پوســتر جشــنواره مــورد رونمایــی قــرار گرفــت. هنرمنــدان عــکاس و 
فیلمســاز بــا مدیــران صنعــت و فنــاوری دانســت و اطمینــان می دهــم کــه ایــن 

جشــنواره جایــی بــرای در جامعــه.

ــاز هــم بایــد بــه ایــن نکتــه اذعــان کنــم کــه اگــر فرهنــگ  رشــیدی گفــت: ب
صنعتــی علمــی شــود عملــی شــود، کار و کوشــش بــرای تولیــد بومــی، عــالوه 
ــه  ــی ب ــر ایران ــت و ه ــد داش ــز خواه ــادی نی ــي، ارزش عب ــر ارزش اجتماع ب
ــای  ــه و ارتق ــود، کاهــش هزین ــل می ش ــی تبدی ــدات مل ــان تولی ــی از حامی یک
ــر چنیــن اتفاقــی اســت کــه کیفیــت محصــول  بهــره وری پیامــد مثبــت و مؤث
ــدگان  ــران و تولید کنن ــد مدی ــه و تأکی ــورد توج ــتر م ــتری مداری را بیش و مش
قــرار خواهــد داد و در یــک کالم اعتقــاد جــدی مــا ایــن اســت کــه تنهــا هنــر 

ــد. ــع کن ــی را رف ــاوری ایران ــت و فن ــی صنع ــت فعل ــد مهجوری می توان
ـــل  ـــد مح ـــی را بای ـــاوری و صنعت ـــس فن ـــم و عک ـــنواره فیل ـــه داد: جش وی ادام

http://www.jdfest.ir/pages.aspx?TB=details&ID=20220&title
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ــکاس  ــدان عـ ــی  هنرمنـ ــو و هم افزایـ گفت و گـ
ــاوری  ــران صنعـــت و فنـ ــا مدیـ ــاز بـ و فیلمسـ
دانســـت و اطمینـــان می دهـــم کـــه ایـــن 

جشـــنواره جایـــی بـــرای در جامعـــه.

ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــم بای ــاز ه ــت: ب رشــیدی گف
اذعــان کنــم کــه اگــر فرهنــگ صنعتــی علمــی 
شــود عملــی شــود، کار و کوشــش بــرای تولیــد 
ارزش  اجتماعــي،  ارزش  بــر  عــالوه  بومــی، 
عبــادی نیــز خواهــد داشــت و هــر ایرانــی 
ــل  ــی تبدی ــدات مل ــان تولی ــی از حامی ــه یک ب
ــره وری  ــای به ــه و ارتق ــش هزین ــود، کاه می ش
پیامــد مثبــت و مؤثــر چنیــن اتفاقــی اســت کــه 
ــتر  ــتری مداری را بیش ــول و مش ــت محص کیفی
مــورد توجــه و تأکیــد مدیــران و تولید کننــدگان 
قــرار خواهــد داد و در یــک کالم اعتقــاد جدی ما 
ایــن اســت کــه تنهــا هنــر می توانــد مهجوریــت 
ــد. ــع کن ــی را رف ــاوری ایران ــی صنعــت و فن فعل

وی ادامـــه داد: جشـــنواره فیلـــم و عکـــس 
ـــو و  ـــل گفت و گ ـــد مح ـــی را بای ـــاوری و صنعت فن
ـــا  ـــاز ب ـــکاس و فیلمس ـــدان ع ـــی هنرمن هم افزای
مدیـــران صنعـــت و فنـــاوری دانســـت و اطمینـــان 
می دهـــم کـــه ایـــن جشـــنواره جایـــی بـــرای 
ـــران صنعتـــی کشـــور  ـــه مدی ـــادل تجرب ـــکان تب ام
ــان  ــدات خودشـ ــا تولیـ ــد تـ ــم می نمایـ فراهـ
را بـــه ارزیابـــی داورانـــی مســـتقل، حرفـــه ای و 

البتـــه بی طرفانـــه بگذارنـــد. و مستندســـازان و 
عکاســـان هـــم فرصت هـــای کار در صنایـــع را 
شناســـایی کـــرده و بـــه اقتصـــاد هنـــر کمـــک 
ــی و  ــنواره تخصصـ ــن جشـ ــه ایـ ــد البتـ کننـ
ــال و  ــوام و اقبـ ــرای قـ ــت و بـ ــی اسـ موضوعـ
توجـــه بیشـــتر نیـــاز بـــه همدلـــی و همراهـــی 
ـــا  ـــا ب ـــا دارد ت ـــزاری ه ـــانه و خبرگ ـــاب رس اصح
ـــا  ـــکالت و کمبوده ـــادی مش ـــه جه ـــاذ روحی اتخ
ـــده  ـــج جشـــنواره را در آین ـــرده و نتای را تحمـــل ک
ــدوارم  ــذا امیـ ــم لـ ــه ببینیـ ــه عینـ ــک بـ نزدیـ
ـــانه از  ـــی رس ـــود را اهال ـــوزی خ ـــی و دلس همراه

ـــد. ـــغ نکنن ـــا دری م
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــیدی در بخ رش
ــا ادوار  ــنواره ب ــم جش ــای دوره پنج ــه تفاوت ه ب
ــبختانه  ــت: خوش ــرد و گف ــاره ک ــین آن اش پیش
اســتقبال از دوره از جشــنواره هــر روز بیشــتر 
می شــود و هنرمنــدان بیشــتری جشــنواره را 
ــنواره در  ــن جش ــه ای ــد و دبیرخان ــد می کنن رص
تــالش اســت تــا بــا تعریــف و تبییــن محورهــا و 
موضوعــات مدنظــر جشــنواره بــه ویــژه در ســایت 
و فضــای مجــازی اهدافــی را کــه بــه دنبــال 
ــه  ــود ب ــان خ ــزد مخاطب ــتر در ن ــت بیش آن اس
ــوارد  ــر م ــه دیگ ــد، از جمل ــریح نمای ــوح تش وض
ــای  ــه دوره ه ــبت ب ــنواره نس ــن جش ــی ای اختالف
ــس  ــم و عک ــش فیل ــررات بخ ــک مق ــل تفکی قب
اســت و دســته بنــدی مخاطبــان جشــنواره کــه 

ــه از  ــم ک ــا داری ــا آنه ــر ب ــاط مؤث ــعی در ارتب س
جملــه نهادهــا و ســازمان های ذی ربــط در حــوزه 
ــم  ــا رفتی ــه ســراغ آنه ــه ب ــه ک ــی و فناوران صنعت
ــازمان  ــی، س ــای صنعت ــه وزارتخانه ه ــوان ب می ت
ســینمایی و ســازمان ها و مراکــز سیاســتگذار 
ــرکت های  ــور، ش ــم در کش ــد فیل ــی تولی و متول
ــبکه های  ــان، ش ــرکت های دانش بنی ــی، ش صنعت
ــی، دانشــگاه ها و کانون هــای دانشــجویی  تلویزیون
ــینمای  ــان س ــن کارگردان ــس، انجم ــم و عک فیل
ــی  ــی و صنعت ــان تبلیغات ــن عکاس ــران و انجم ای

ــرد. ــاره ک اش
وی در ادامــه بــه توضیــح در مــورد فراخــوان 
ــده  ــده ش ــدارك دی ــای ت ــش ه ــنواره و بخ جش
ــم  ــنواره فیل ــن دوره جش ــزاری پنجمی ــرای برگ ب
و عکــس فنــاوری و صنعتی»فــردا« پرداخــت 
ــد  ــدرس، منتق ــی؛ م ــر عالم ــز اکب ــه نی و در ادام
و پیشکســوت ســینما و رئیــس هیئــت داوران 
بخــش عکــس جشــنواره نیــز توضیحاتــی در 
ــه  ــی ب ــس صنعت ــم و عک ــه فیل ــورد تاریخچ م

ــرد. ــه ک ــار ارائ حض
در ایــن مراســم همچنیــن از ناصــر باکیــده و 
مســعود نجفــی؛ دبیــران ادوار گذشــته جشــنواره 
نیــز تقدیــر شــد و در پایــان نیــز پیــش از طــرح 
ــگاران، پوســتر جشــنواره  پرســش از ســوی خبرن

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد رونمای م
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