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دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران

از اصحاب فرهنگ می خواهم این پرچم افتخار را همواره در اهتزاز نگه دارند ، به گونه ای که 
همه جهان ما را به عنوان ملت فرهنگ دوست بشناسند و بتوانیم آن گرد و غبار ناروایی که به 
دست ناپاکان بر چهره ملت ایران در سال های گذشته پاشیدند و ما را اهل جنگ و خشونت 

معرفی کردند، بزداییم.

مقام معظم رهبری، حضرت  آیت اهلل خامنه ای 

اینجانب  از مجموعه  کسانی  که  طی  چند سال  اخیر آثار ارزشمند هنری  را به  صورت  فیلم  
به  نمایش  درآوردند، سپاسگزاری  می کنم  و از آنان  می خواهم  که  با ارائه  هر چه  بیشتر آثار 
ارزشمند خود، جامعه  را سیراب  کنند.هنر، عزیز و واالست . هنر، جاودانه  است . هنر، عمومی  و 
جهانی  است  و به  قطعه ای  از زمین  و زمان  منحصر نمی شود و اینجانب  نسبت  به  همه  کسانی  
که  در زمینه  هنر، تالش  صادقانه ، مؤمنانه  و خالصانه  دارند و اهداف  بلند را دنبال  می کنند، ابراز 

ارادت  و اخالص  می کنم .

دکتر علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش

آموزش و پرورش در حال تحول بنیادین است. من از تمام تولید کنندگان فیلم های آموزشی، 
دانش آموزان و فرهنگیان عزیز به طور جد تقاضا دارم با در نظر گرفتن مفاهیم سند تحول 
بنیادین و متناسب با حرکت رو به جلوی آموزش و پرورش، محصوالت متناسب جهت رشد 
و شکوفایی کشورمان تولید کنند تا با یاری خداوند فرزندان کشور عزیزمان ایران در تمام 

عرصه ها درخشش قابل توجهی داشته باشند.

حجت االسالم  و المسلمین دکتر محی الدین بهرام محمدیان
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  

اقتصاد فیلم آموزشی هم مهم است اما جشنواره  بین المللی فیلم رشد به دنبال فیلم هاي 
گیشه اي نیست، بلکه فراتر و مهم تر از آن  به اهداف بلند تربیتي، علمی و آموزشی خود 
مي اندیشد. به همین دلیل  از همه دست اندرکاران تهیه فیلم های آموزشی دعوت  می کنیم 
تا با تعاملي سازنده  و مشارکت مسئوالنه و هنرمندانه، آموزش و پرورش را در راه توسعه و 

گسترش سینماي پاك و فاخر یاری دهند. 
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جشنواره  چهارمین  و  چهل 
علمی،  فیلم های  بین المللی 
تربیتی رشد در حالی  و  آموزشی 
 20 حدود  که  می شود  برگزار 
و  فرهنگی  مرکز  نهاد،  سازمان، 
اجتماعی، نهاد شهری و اقتصادی 
به حمایت از آن همت گمارده اند. 
معنوی  و  مادی  حمایت هایی 
که مهمتر از میزان حمایت و مابه 
نفس  آن،  اقتصادی  و  مادی  ازای 
این  از  رسانی  یاری  و  پشتیبانی 
رخداد علمی، آموزشی و تربیتی در 

آن مهم و قابل اعتنا می باشد. 
دیگر  و  پرورش  و  آموزش 
نهادهای آموزشی و علمی در کشور 
به دلیل هزینه های جاری و میزان 
با  معموال  آن  هزینه های  باالی 
کمبودهایی روبرو هستند که آنان 
را در فعالیت های غیر مستمر و غیر 

پرسنلی دچار مشکل می کند. 
آموزش  وزارت  خوشبختانه 
یک  در  است  توانسته  پرورش  و 
بازه زمانی به درازای نیم قرن، 44   
دوره جشنواره بین المللی فیلم های 
را  تربیتی  و  آموزشی  علمی، 
اخیر  سال های  در  و  کند  برگزار 
نیز همراهان و حامیان مسئولیت 
جشنواره  این  با  همدل  و  شناس 
افق هایی نو را در چشم انداز امید 
اند  زده  رقم  جشنواره  این  آفرین 
اقدامات  این  می رسد  نظر  به  که 
شایسته می تواند در مسیر توسعه 

مسئولیت های  به  بیشتر  توجه  و 
ارزیابی  حامیان  این  اجتماعی 
می توان  شود.   گذاری  ارزش  و 
گفت  اساس این نوع  از حمایت 
جشنواره ایی  از  پشتیبانی  و 
جشنواره  علمی مانند  و  فرهنگی 
بین المللی فیلم رشد،  اتفاقاً ریشه 
در آموزه های دینی و ارزشی نظام 
مقدس اسالمی دارد که همواره هم 
مورد تاکید بزرگان دین و رهبران 
آنان  همفکران  و  اسالمی   جامعه 

بوده است. 
یکي از مهم ترین خاستگاه هاي 
اجتماعي  فرهنگ  بر  اثرگذار 
رویکردهاي  بر  آن  تبع  به  و 
و  اقتصادي  بنگاه هاي  مدیریتي 
اجتماعي  فرهنگي  مسئولیت هاي 
فرهنگ  و  ایدئولوژي  فضاي  آنها، 
اسالمي حاکم بر جامعه ایران است. 
را  شیعي  مذهب  و  اسالم  مکتب 
نمي توان از جامعه ایران تفکیک 
کرد. این مکتب در تما مي زوایاي 
افراد  سازماني  و  شخصي  زندگي 
نحوي  به  اجتماعي  گروه هاي  و 
مفاهیم  و  تعاریف  با  و  انحا  از 
بر  تاکنون  دارد.  حضور  مشخص 
این مهم تأکید شده که بنگاه هاي 
مسئولیت  مسیر  در  اقتصادي 
به  باید  خود  اجتماعي  پذیري 
فرهنگ مسئولیت  نهادینه سازي 
پذیري، مبتني بر یک نظام فکري 
و فرهنگي صحیح، فراگیر و پایدار 

خوشبختانه  گمارند، که  همت 
علمی جشنواره  و  فرهنگی  زمینه 
بستری  رشد،  فیلم  بین المللی 
مناسب برای پاسخ دادن شایسته 
به مسئولیت اجتماعی شرکت ها و 
نهادهایی است که  می تواند الگو و 
سرمشقی مناسب برای دیگر نهادها 
با  باشد که قصد دارند  و مراکزی 
فعالیت های حمایتی خود خدمتی 
شایسته و تاثیر گذار دراین حوزه 

در نظر بگیرند.
شکی نداریم که جامعه انسانی، 
مدیون  را  خود  عظمت  همه 
مناسبات و روابط انسانی است. این 
سخن به معنای این است که اگر 
یک جامعه دارای ارزش و اعتباری 
است، آن را مدیون روابط عاطفی، 

انسانی، احساس مسئولیت و نگرانی 
هر  که  است  دل مشغولی ایی  و 
از  انسانی نسبت به دیگر انسان ها 
سازمان ها  است.  برخوردار  آن 
و  تجمعات  از  ای  پیشرفته  شکل 
در  که  انسانی هستند  اجتماعات 
یک  اساس  بر  بایکدیگر  افراد  آن 
سامانه پیچیده همکاری می کنند 
و همواره باید نسبت به عواطف و 
احساسات انسانی هشیار باشند و 
این امر نه تنها در درون سازمان 
اجتماعی  محیط  به  نسبت  بلکه 
شان نیز باید ابراز شود. »مسئولیت 
اجتماعی« عنوان و اصطالحی است 
که این احساسات و دل مشغولی ها و 
روابط عاطفی را نمایندگی می کند. به 
همین جهت حمایت از جشنواره ایی 

که 50 سال قدمت دارد و توانسته 
است در 44 دوره برگزاری، با همه 
مشکالت و سختی  های مسیر پرفراز 
و نشیب خود،  راه و مسیر خودش 
را ادامه دهد و بر پیمان خود مبنی 
فیلم های  معرفی  و  شناسایی  بر 
مناسب برای دانش آموزان، معلمان، 
خانواده ها و دیگر مخاطبان بایستد،  
سوی  از  حمایتی  چنین  شایسته 
مراکز  و  سازمان ها  نهادها،  دیگر 
گوناگون شهری، فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی است، که از همت واالی 
همه آنان سپاسگزار و امیدواریم این 
حمایت ها همواره گسترش و توسعه 
یابد تا انشاهلل شاهد شکوفایی و تاثیر 
بیشتر این جشنواره علمی، آموزشی 

و تربیتی باشیم. 

حمایت از جشنواره 
بین المللی فیلم رشد

سید سعید بدیعی دبیر جشنواره و قائم 
مقام دفتر تکنولوژی آموزشی

پاسخی شایسته
 به مسئولیت های 
اجتماعی
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چه  از  حامیان  کمیته  فعالیت   
زماني و با چه اقداماتي آغاز شد؟

بنا به دعوت جناب حجت االسالم 
دکتر محمدیان و با حکم مهندس 
جشنواره،  محترم  دبیر  بدیعي 
حامیان  کمیته  رسمي  فعالیت 
جشنواره  چهارم  و  چهل  دوره 
ماه  تیر  از  رشد  فیلم  بین المللي 
حدود  ما  و  شد  آغاز  سال 1393 
یک ماه به مطالعه و رصد نوآوري 
در روند حضور و مشارکت حامیان 
اعم از دستگاه ها و نهادهاي دولتي 
و غیردولتي در این دوره پرداختیم. 
کمیته  این  تشکیل  اول  روز  از 
وجود  نگرش  این  در سال 1387 
داشت تا حامیان و در حقیقت همان 
اسپانسرهاي جشنواره کمک کنند 
روشن تر  جشنواره  چراغ  صرفا  تا 
نگاه  این  باید  که  در حالي  بماند، 
متحول مي شد و خرسندم از اینکه 
با همت و تالش مضاعف امروز به 
مرز این باور و عمل رسیده ایم که 
در جشنواره رشد در جذب حامیان، 
کنیم.  عمل  هدفمند  و  گزینشي 
حامیان  مي بینید  وضوح  به  امروز 
افتخار  با  چهارم  و  چهل  دوره 
حمایتشان از جشنواره فیلم رشد را 
اعالم و با دقت و حوصله، لحظه به 
لحظه جشنواره را تعقیب مي کنند. 
 آیا به صورت مصداقي نمونه هایي از 
این رویكرد جدیدي که برای حامیان 

اشاره کردید را مي توانید، نام ببرید.
سازمان ها  این  در  امروز  بله، 
به حد  را  به فیلم رشد  باورمندي 
اعال و اوج خود رسانده ایم و با جرأت 
شناخت  در  آن ها  بگویم  مي توانم 
ظرفیت ها و اعجاز جشنواره، مدیران 
همراهی  را  پرورش  و  آموزش 
مدیران  و  مدیرعامل  می کنند. 
شرکت ملي گاز ایران،  مدیرعامل و 

مدیران بانک انصار، رئیس نمایندگي 
و مدیران کمیته بین المللي صلیب 
معاونت  مدیران  و  معاون  سرخ، 
شهرداري  اجتماعي  و  فرهنگي 
تهران،  مدیرعامل و مدیران شرکت 
توانیر، مدیرعامل و مدیران شرکت 
فوالد مبارکه،  مدیرعامل و مدیران 
تعدادي  و  فارابي  سینمایي  بنیاد 
دیگر، ازجمله سازمان ها و حامیاني 
هستند که شخصاً و رأساً حمایت از 
جشنواره رشد را اولویت همیشگي 
و  دانسته  خود  فرهنگي  افتخار  و 
را ضرورت  رشد  فیلم  با  همکاری 
کاریشان مي دانند. فارغ از هر تعارفي 
من بیش از 10 ساعت با هر یک از 
نام بردم، عالوه  افرادي که  نهادها و 
بر مکاتبات و گفت وگوهاي مجازي و 
تلفني، جلسات فشرده و گفت وگوهاي 
دوستانه و مفصلي داشته ام و به نظرم 
منطقي  و  علمي  مسیر  همین  اگر 
دنبال شود، جشنواره نه تنها به سمت 
خودکفایي در هزینه ها پیش خواهد 
دقیقه  هزار  گنجینه 500  که  رفت 
برگزاري  قرن  نیم  از  حاصل  فیلم 
مجیب  آقاي  جناب  که  جشنواره 

از  دوره  این  اجرایي  مدیرمحترم 
جشنواره به آن اشاره کرده اند، به تمام 
مدارس سراسر کشور به عنوان مرکز 
ثقل آموزش و پرورش خواهد رسید. 

 جشنواره چه همكاري هایي را با 
حامیان در این دوره دارد؟

ظرفیت هاي  و  همکاري ها 
جشنواره براي حامیان در این دوره 
به چند بخش تقسیم مي شود. در 
این  که  آن جایي  از  انرژي  حوزه 
مهم، موضوع و دغدغه اي ملي است 
بهره گیري  با دید فرهنگ سازي و 
از ظرفیت معلمان و دانش آموزان 
در خدمت شرکت ملي گاز ایران، 
و  آب  شرکت  توانیر،  شرکت 
فاضالب استان تهران هستیم. براي 
ایمني و خالق آن  آقاي  بار  اولین 
هنرمند برجسته کشور جناب آقاي 
اختتامیه  آئین  در  عظیمي  بهرام 
توسط شرکت ملي گاز ایران تقدیر 
خواهند شد؛ ضمن آن که به پخش 
در  فرهنگي  و  آموزشي  تیزرهاي 
حوزه مصرف بهینه آب، برق و گاز 
براساس  جشنواره  سانس هاي  در 
پرداخته ایم.  مدون  برنامه ریزي 

همچنین شرکت فوالد مبارکه که 
استقالل  و  خودکفایي  بارز  نماد 
صنعتي و اولین پروژه موفق پس از 
پیروزي انقالب شکوهمند اسالمي 
است، فیلم آموزشي نرم و سخت را 
در جدول نمایش دارد و همچنین 

تیزرهاي آن پخش خواهد شد.
تنها  به عنوان  هم  انصار  بانک 
چهارمین  و  چهل  حامي  بانک 
فرهنگ  اشاعه  به  جشنواره  دوره 
ناب قرض الحسنه و معرفي اقدامات 
در  دانش آموزي  الکترونیک  قلک 

جشنواره مي پردازد. 
کمیته بین المللي صلیب سرخ 
نیز تنها سازمان بین المللي حامي 
که  است  جشنواره  از  دوره  این 
فراخوان  در  ویژه  محور  ایجاد  با 
جشنواره، جوایزي را در نظر گرفته 
دیگري  گسترده  همکاري هاي  و 
مرکزي  ستاد  همچنین  دارد.  نیز 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ریاست 
ویژه اي  برنامه هاي  نیز  جمهوري 
و  دانش آموزان  از  حمایت  براي 
برنامه ریزي  و  فیلمساز  معلمان 
آن ها  توسط  تولید  سفارش  براي 

 17 دارد.  مرتبط  موضوعات  با 
پردیس دانشگاه فرهنگیان نیز در 
این  برگزاري  به  مزین  روزها  این 
دوره از جشنواره فیلم رشد است. 
اختصاص  با  سیما  آموزش  شبکه 
این  به  باران«  »باز  زنده:  برنامه 
دوره از جشنواره، پوشش رسانه اي 
گسترده اي دارد. همچنین معاونت 
امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري 
موضوعات  از  حمایت  به  تهران 
مرتبط شهروندي پرداخته و نیروي 
اسالمي  جمهوري  ارتش  دریایي 
در  گسترده اي  همکاري  نیز  ایران 
برگزاري جشنواره در استان گیالن 
جاسک،  )بنادر  مکران  سواحل  و 
کنارك و چابهار( دارد. دو نهاد مهم 
سینمایي  بنیاد  کشور،  سینمایي 
کشور  سینمایي  سازمان  و  فارابي 
نیز همچون گذشته حامیان مادي 
و معنوي جشنواره هستند. سازمان 
شرکت  و  زیست  محیط  حفاظت 
آب و فاضالب استان تهران نیز به 
فراخور، برنامه هایي را در جشنواره 

دنبال مي نمایند. 
 اگر نكته ناگفته اي دارید،  بفرمایید.

که  خوبي  زیرساخت  امیدوارم 
روابط  تعمیق  و  توسعه  جهت  در 
جشنواره با سازمان ها و نهادها فراهم 
شده، روز به روز توسعه و گسترش 
یابد. جا دارد از عنایات خاص جناب 
آقاي دکتر محمدیان و پشتیباني هاي 
جناب آقاي مهندس بدیعي صمیمانه 
سپاسگزاري نموده و از همه آن هایي 
که باعث رونق و شکوه این دوره از 
جشنواره شده و چهل و چهارمین 
جشنواره بین المللي فیلم رشد و تداوم 
این رویداد را به عنوان نماد بارز رفتار 
حرفه ای و مشارکتي و دیپلماسي 
فرهنگي نمایانده اند، تقدیر و تشکر 

نمایم.

سهیل رجبي - رئیس كمیته حامیان جشنواره، علي رغم جواني سن و سال متین و پخته سخن می گوید 
و سوابق طوالني در عرصه هاي تعلیم و تربیت دارد. عضویت در مؤسسان مجلس دانش آموزي كشور، 
مشاور مدیرعامل خبرگزاري دانش آموزان ایران »پانا«، مشاور رئیس سازمان آموزش و پرورش استان 
سمنان در دوران ریاست مهندس محمد دیمه ور )معاون فعلی آموزش ابتدایي وزیر(، 4/5 سال مشاور 
امور جوانان معاونت فناوري ارتباطات و اطالعات آموزشي، مؤسس و 4 دوره مسئول كمیته حامیان و 
مشاركت كنندگان جشنواره بین المللي فیلم رشد از سال 1387 تاكنون و دبیری كمیته جوانان فراخوان 
ملي پرسش مهر در 3 سال متوالي ازجمله سوابق این جوان فعال و كوشاست. گفت وگوي ویژه ما را با این 

دانشجوي نمونه كشوري و دانش آموخته كارشناسي ارشد روابط بین الملل در ادامه مي  خوانید.

جشنواره بین المللي فیلم رشد
 نماد بارز رفتار مشاركتي و دیپلماسي فرهنگي 

امیدوارم زیرساخت 
خوبي که در جهت 

توسعه و تعمیق 
روابط جشنواره با 

سازمان ها و نهادها 
فراهم شده، روز 
به روز توسعه و 

گسترش یابد
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مدیرکل  چهاربند  اسفندیار 
آموزش و پرورش شهر تهران ضمن 
اعالم آمادگی برای حمایت دائمی 
رشد،  فیلم  بین الملی  جشنواره  از 
گفت: به طور قطع آموزش  و پرورش 
شهر تهران از جشنواره فیلم رشد 

استقبال و حمایت خواهد کرد. 
را  حمایت  این  همچنین  وی 
یک حمایت طوالنی مدت ارزیابی 
آن  بر  عالوه  نمود:  تصریح  و  کرد 
که در گذشته شهر تهران میزبان 
امروز  که  است  بوده  جشنواره ای 
با همت و جدیت  نیز  آینده  و در 
مضاعفی در گسترش کمی  و کیفی 
این رخداد مهم فرهنگی و هنری 
کشور تالش خواهد نمود. وی ادامه 
داد: حمایت از این جشنواره مرتبط 
در  و  است  نبوده  خاصی  فصل  با 
فیلم های  پخش  سال  تمامی طول 
اولویت های  مهم ترین  از  جشنواره 
است.  پایتخت  هنری  و  تربیتی 
شهر  پرورش  و  آموزش   مدیرکل 
امکان  برای  راهکارهایی  به  تهران 
افزایش سطح کیفی آثار تولید شده 
آموزشی  مختلف  بخش های  در 
در کشور نیز اشاره و تصریح کرد: 
فیلم ساز،  دانش آموزان  مشارکت 
مشارکت اولیا و فرهنگیان فیلم ساز، 

و  مدرسه  درون  از  فیلم ها  تولید 
برمبنای واقعیت های موجود نظام 
و  رسمی کشور  تربیت  و  تعلیم 
حضور گسترده تر عموم شهروندان 
و بینندگان در جشنواره راهکارهایی 
به  می تواند  مجموع  در  که  است 
افزایش سطح کیفی آثار موجود در 
جشنواره رشد کمک شایانی نماید. 

اسفندیار چهاربند همچنین در 
مورد بازار فیلم های آموزشی کشور 
نیز توضیح داد و گفت: اصوالً این 
محصوالت  بازار  فیلم ها  در  نوع 
از  این که  دلیل  به  فرهنگی کشور 
نیستند،  برخوردار  مناسبی  گیشه 
در حال حاضر بازار خوبی برای این 
دسته از فیلم ها هم وجود ندارد و 
سهم اندکی از محصوالت فرهنگی 
کشور و سبد خانواده ها به این نوع 

آثار اختصاص می یابد.
به  اشاره  با  همچنین  وی  
فیلم  جشنواره  ساله   50 قدمت 

کرد:  خاطرنشان  کشور  در  رشد 
با توجه به آنکه چهل و چهارمین 
 1393 سال  در  را  رشد  جشنواره 
حضور  ابتدای  از  هستیم،  شاهد 
شهر  پرورش  و  آموزش   در  خود 
تهران  تأثیرات ارزشمند این رخداد 
پرشکوه  دوران  دارم.  خاطر  به  را 
کهن ترین جشنواره سینمایی کشور 
این  ماندگاری  و  اعتبار  از  نشان 

فعالیت آموزش  و پرورش دارد.
پرورش  و  آموزش   مدیرکل 
شهر تهران همچنین اظهار داشت: 
فیلم ساز  فرهنگیان  من  نظر  به 
نقشی مهم در ارتقای سطح کیفی 
مطمئناً  دارند.  آموزشی  فیلم های 
دلیل  به  نیز  فیلمساز  فرهنگیان 
حضور مستقیم در مدارس و امکان 
استفاده از ظرفیت ها و فرصت های 
فرهنگی، هنری و تربیتی بهترین 
عرصه  هنرمندان  معتبرترین  و 
فیلم های آموزشی و تربیتی هستند. 
در صورتی که این توانمندی در کنار 
مشارکت  با  مدرسه  عوامل  سایر 
موثر خانواده ها و دانش آموزان آثار 
متفاوت و نوآورانه ای را خلق نماید، 
موجب غنای جشنواره فیلم  رشد و 
افزایش کیفیت فیلم های آموزشی 

خواهد شد.

معاون توسعه فرهنگی و اطالع رسانی پدافند غیر عامل با بیان این که جشنواره رشد تبلور 
ارتباط پدافند غیرعامل با آموزش و پرورش است، خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم رشد موفق 
به تولید آثار ماندگار و کاربردی شده است. محسن محبی گفت: این جشنواره از جهات 
مختلف به نیازهای جامعه به خصوص دانش آموزان توجه دارد. وی با بیان این که تمام 
تولیدات آموزش و پرورش به نحو پسندیده و به موقع تهیه می شود، اذعان داشت: بنده 
به عنوان ولی دانش آموز و نیز یکی از کارکنان سازمان پدافند غیر عامل از تولیدات این 
وزارتخانه استقبال می کنم. محبی با ابراز رضایت از این که سازمان پدافند غیرعامل یکی از 
حامیان جشنواره رشد است، خاطرنشان کرد: پدافند غیر عامل باید در سطح جامعه تعریف و فرهنگ سازی و اصول و مفاهیم 

آن باید بین آحاد جامعه  نهادینه شود.
 وی افزود: یکی از جوامع مهم برای پدافند غیرعامل به دلیل کثرت جمعیت و اهمیت سالمت دانش آموزان، جامعه آموزش 
و پرورش است. در این میان دانش آموزان به خصوص دانش آموزان خردسال برای ما از اهمیت بیشتری برخورددار هستند.  
معاون توسعه فرهنگی و اطالع رسانی پدافند غیر عامل با بیان این که ارتباط مد نظر سازمان ما با آموزش و پرورش از 
طریق جشنواره هایی چون جشنواره فیلم رشد متبلور می شود، عنوان کرد: آموزش و پرورش با جمعیت 13 میلیونی شامل 
دانش آموزان و معلمان یک سرمایه انسانی بسیار خوب است تا مصون سازی زیرساخت های فرهنگی مهم در آن انجام شود.   
محبی ادامه داد: سازمان پدافند غیر عامل در وزارت آموزش و پرورش مدیرعامل دارد و در زیرساخت های فرهنگی به شدت 
فعال است.همچنین در کتب درسی پایه نهم و دهم سرفصل هایی برای پدافند غیر عامل تعریف شده است. وی در پایان گفت: 

از آموزش و پرورش به دلیل پشتکار در زمینه تولیدات تربیتی اعم از فیلم و سایر اقالم فرهنگی تشکر می کنم.

امسال و هم زمان با برگزاری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های 
علمی، آموزشی و تربیتی رشد، این فیلم ها عالوه بر   سینما فلسطین تهران، 
هم زمان در 17 پردیس و مرکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان در استان های 
اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، همدان، فارس، کرمانشاه، کردستان، زنجان، 
گیالن، سیستان و بلوچستان، مازندران، هرمزگان، یزد، گلستان، آذربایجان 
شرقی و ...به نمایش درآمد . اکران و نقد فیلم های منتخب چهل و چهارمین 
جشنواره بین المللی  فیلم رشد در دانشگاه فرهنگیان ، از ساعت 14 روز شنبه 
24  آبان ماه  با قرائت پیام دکتر محمود مهرمحمدی، سرپرست این دانشگاه 

کلید خورد.  متن کامل پیام مذکور، به شرح ذیل است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

به  موسع  نگاه  از  حکایت  تربیتی  و  آموزشی  فیلم های  نقد  و  اکران 
فعالیت های فرهنگی دارد و بنابراین الزم می دانم از کلیه دست اندرکاران در 

ستاد و صف در دانشگاه فرهنگیان تشکر نمایم.
می شوند  فعالیت هایی  کلیه  شامل  فرهنگی  فعالیت های  من  نگاه  از 
که به شکل آزادانه و داوطلبانه دانشجومعلمان را در مسیر دستیابی به 
این حرکت معرف یک مصداق  یاری می رساند.  معلمی  شایستگی های 
نوآورانه، جذاب و بسیار کارساز در امر دستیابی به شایستگی های معلمی 

است که جنس آن فرهنگی است.
اکران فیلم های آموزشی و تربیتی به همراه نقد آنها حرکتی در جهت 
شناخت زبان هنر و به طور مشخص تر زبان فیلم است که یک رسانه هنری 
بسیار قوی و موثر در عصر ما است. در این میان نقد و کیفیت آن بسیار 
تعیین کننده است و منتقدانی که دعوت می شوند، باید تالش کنند. به زبان 
ساده، دانشجویان را با ظرایف تکنیکی و البته بیش از تکنیک با ظرایف 
معنایی فیلم ها آشنا کنند.  نقد هنری چنان که اهل نظر گفته اند ذاتاً وجهه 
تعلیمی دارد اما در چنین موقعیت هایی باید براین جنبه تاکید بیشتری 
کرد.  جنبه تعلیمی همان کمکی است که منتقد مبّرز به غنا بخشیدن 
به ادراك بینندگان اثر هنری می کند. چشم منتقد، به بیان دیگر  چشم 
مسلح یا چشم هوشمند است که باید به ادراك و فهم دقیق تر و هوشمندانه 
تر دیگران منتهی شود. امید است معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی و 
همچنین پردیس های میزبان و مجری برای افزون تر شدن بار تعلیمی یا 
آموزشی نقدها برنامه ریزی الزم را به عمل آورده و خالقیت های خود را در 

این زمینه هم به منصه ظهور رسانند.
اینجانب به عنوان سرپرست دانشگاه جایزه  ای برای تقدیر دانشجو معلمانی 
که در این جهت از خود تالش و همت ویژه نشان دهند؛ اختصاص داده ام 
که با هم فکری معاونت فرهنگی و اجتماعی آن را به واقع در جهت توسعه 

شایستگی ارجمند شناخت زبان فیلم به کار خواهم برد.
محمود مهرمحمدی
سرپرست دانشگاه فرهنگیان

آغاز اکران و نقد فیلم های اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش  و پرورش شهر تهران؛
جشنواره فیلم رشد

معاون توسعه فرهنگی و اطالع رسانی پدافند غیر عامل؛

جشنواره فیلم رشد، نشانی از شکوه 
و اعتبار فرهنگ و هنرایران 

 در دانشگاه فرهنگیان 
با پیام دكتر محمود مهر محمدی

آثار جشنواره رشد ماندگار و كاربردی است
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معاون فرهنگی و پژوهش
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز؛

كودكان مهمترین مخاطبان 
ما هستند

رسالت های  مهم ترین  از  یکی 
تربیتی و آموزشی کشور  سیستم 
تربیت نسل آگاه و مسئول است. 
تربیت نسل های آتی به دو صورت 
طریق  از  غیرمستقیم  و  مستقیم 
رسانه ها و سایر ابزارهای فرهنگی 
صورت می گیرد. از این رو برآنیم تا 
در جشنواره فیلم رشد به عنوان یک 
حرکت فرهنگی هنری که در حوزه 
آموزش به معنای آگاهی  بخشی و نیز 
مسئولیت شناسی مخاطبین کودك 
و نوجوان که سازندگان نسل های 
می دهد،  رخ  هستند،  ما   آینده 
فعال بوده و بتوانیم پیام هایی را به 
کودکان و نوجوانانمان انتقال دهیم 
که آنها را در مقابل خود، جامعه و 

خداوند مسئول بار آورد. 
امروز  که  مهم  مسائل  از  یکی 
پایین بودن  با آن مواجه هستیم، 
و  است  داخلی  تولیدات  کیفیت 
پایین  وجدان  هم  آن  دلیل  البته 
این  نگرفتن  نظر  در  نیز  و  کاری 
نکته است که تولیدات و کاالها و 
هر کاری که انجام می دهیم امانتی 
است که از سوی دیگران در اختیار 
ما نهاده شده است. این تفکر سبب 
نسبت  ما  آینده  نسل  تا  می شود 
به تولیِد کیفی اشتیاق بیشتری از 
خود نشان دهد و در پی این اندیشه 
نهایتاً به بخشی از تقاضاهای داخلی 
پاسخ داده خواهد شد و دیگر نیازی 
نخواهد بود تا به سمت قاچاق کاال 
که  محصوالت  غیرقانونی  ورود  و 
اکثراً ناشی از تقاضای داخلی است 

گرایش پیدا شود. 
گاهی اوقات هنگامی که از قاچاق 
سخن گفته می شود، ذهنیت بیشتر 
افراد به سمت شخصیت های بزه و 
مسلحی که در کناره های مرز قرار 
همین  و  می شود  کشیده  دارند، 
امر سبب می شود تا چهره خشنی 
از مبارزه در ذهن متبادر  شود. اما 
همان طور که پیش از این نیز بیان 
شد رویکرد جدید ما در مبارزه با 
قاچاق بهره گیری از امکانات ایجابی 
یک  هنگامی که  مثال  برای  است، 
استفاده  قاچاق  کاالی  از  خانواده 
این  موجبات  عمل  در  می کنند، 
نیروی  تا  می کنند  فراهم  را  امر 
کار همان خانواده در آینده امکان 
شغلی خود را از دست بدهند و یا 
برای نمونه نیرویی که امروز در حال 
تحصیل است در آینده با بیکاری 

مواجه خواهد شد. 
مفاهیمی  انتقال  با  واقع  در 
کنترل های  دنبال  به   این چنینی 
هستیم.  جامعه  در  هنجاری 

کاال صادر می کنند و در فرازهای 
مهم این فرمان یکی از نکات مهم 
باالترین  در  ستاد  که  است  این 
به  موقعیت  نزدیک ترین  و  سطح 
آن  از  پس  و  باشد  رئیس جمهور 
ضرورت  سر  بر  بحث هایی  به  نیز 
و  هوشمندانه  متناسب،  تبلیغات 
همه جانبه در امر مبارزه با قاچاق 
این  درباره  آنچه  است.  ارز  و  کاال 
این  رعایت  دارد  اهمیت  فرمان 
همکاری  ضرورت  که  است  نکته 
نیروهای  از  اعم  تمامی دستگاه ها 
نظامی مختلف درکمتر امر اجتماعی 

به این صورت دیده می شود. 
از معضالت  هر چند در برخی 
ضرورت  بر  دستور  اجتماعی 
همکاری نیروهای نظامی در دستور 
کار قرار دارد. اما در فرمان مقمام 
معظم رهبری از سپاه و ارتش نیز 
از  بخشی  در  است.  شده  برد  نام 
البته تا به امروز  فرمان ایشان که 
گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر 
فعالیت های  بر  تأکید  است  شده 
با  البته  که  است  بوده  فرهنگی 
برنامه ریزی های جدید توجه ستاد 
شده  بیشتر  فرهنگی  اقدامات  به 
است و از طرفی ذکر این نکته نیز 
حائز اهمیت است که کار و فعالیت 
خاص  زمانی  و  دوره  به  فرهنگی 
در  مثال  برای  نمی شود.  محدود 
آموزه های ما بر توجهات به مقوالت 
مهم پیش از تولد نیز آورده شده 
است و دستوراتی درباره فرزندآوری 
اگر  اساس  همین  بر  است،  آمده 
شکل گیری  و  فرهنگ  بحث  به 
شخصیت کودکان خود بیاندیشیم، 
مهم ترین  نوجوانان  و  کودکان 
مخاطبین برای ما هستند. در نتیجه 
را  رشد  فیلم  جشنواره  می توان 
پنجره ایی تازه برای ورود به فضایی 
گسترده و با مخاطبینی نزدیک به 
13 میلیون جمعیت دانش آموزی 

دانست. 
 براساس تفاهم نامه صورت گرفته 
با جشنواره بین المللی فیلم رشد، شما 
به عنوان یکی از حامیان جشنواره ملزم 

به انجام چه تعهداتی هستید؟ 

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در چهل و چهارمین 
دوره جشنواره فیلم رشد یكی از حامیان جشنواره محسوب 
می شود و به تازگی تعامل با جشنواره فیلم رشد را آغاز کرده 
است. در ادامه گفت وگوی ما را با علیرضا گلستانی زاده معاون 
فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

می خوانید.

 ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال 
به چه دلیل از حرکت هایی فرهنگی 
چون جشنواره فیلم رشد حمایت 

کرده است؟
با  ستاد  این  همکاری  سابقه 
سال های  به  رشد  فیلم  جشنوراه 
دورهای  آخرین  بازمی گردد.  قبل 
که این ستاد از جشنواره فیلم رشد 
 89 سال  به  است،  کرده  حمایت 
مدیریت  در  تغییرات  بازمی گردد. 
شدن  مطرح  موجب  اتفاق،  ستاد 
رویکردهای جدیدی از سوی ستاد 
شد و بحث تقدم امر پیشگیری بر 
مبارزه بهعنوان یکی از اصلی ترین 
طرح  در  که  جدید  رویکردهای 
بیان  صراحت  به  نیز  ستاد  جامع 
شده بود، در دستور کار قرار گرفت. 
البته در حال حاضر توجه به امور 
اینچنینی به تصویب مقامات عالی 
نظام نیز رسیده است و فعالیت هایی 
خواهند  پیشگیرانه  جنبه های  که 
قرار  ما  اولویت های  در  نیز  داشت 
پیشگیرانه  اقدامات  تقریباً  دارند. 
تمامی فعالیت های  از  درصد   70
بخشی  می دهد.  تشکیل  را   ما 
به  مربوط  ما  فعالیت های  از 
ساختار  در  نیاز  مورد  اصالحات 
قوانین و روش هاست و برخی نیز 
فرهنگی  اقدامات  از  بهره گیری  به 

مرتبط است. 
در تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق 
مقام   1381 سال  در  کاال  و  ارز 
خطاب  را  فرمانی  رهبری  معظم 
بر  مبنی  وقت  رئیس جمهور  به 
به  ستادی  شکل گیری  ضرورت 
و  ارز  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  نام 
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منابع طبیعی و انرژی به عنوان بخشی از 
الهی  موهبتی  کشور  ملی  سرمایه های 
نسل های  برای  هستند  امانتی  و  بوده 
آینده، از این رو ایجاد فرهنگ درست و 
بهینه مصرف، مقوله ای است که بیش از 
پیش اذهان کارشناسان و متخصین امر 

را به کنکاش واداشته است. 
شرکت توانیر که همواره در راستای 
خود  مشترکان  مصرف  الگوی  اصالح 
و  نبوده  مستثنی  قائده  این  از  نیز  است،  برداشته  استوار  گام هایی 
روابط عمومی این شرکت به عنوان بازویی توانمند، سعی نموده تا با 
به کارگیری تمامی امکانات موجود و اندیشه و هنر نیروهای متخصص 

خود به این مهم اهتمام ورزد.
با توجه به نقش حیاتی  این تالش مستمر ناشی از آن است که 
این انرژی ارزشمند و کارکردهای آن در زندگی انسان، رشد ساالنه 
تقاضای برق طی سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است 
و متاسفانه بخش قابل توجهی از این رشد، ناشی از مصرف غیرمنطقی 
آینده ای  تا  اعتقاد کارشناسان  به  به گونه ای که  و بی رویه آن است. 
نه چندان دور باید تاسیسات صنعت برق به دو برابر وضعیت موجود 

افزایش یابد و این امر عالوه بر این که به سرمایه گذاری بسیار عظیمی 
نیاز دارد، محیط زیست را نیز به مخاطره می اندازد. 

از این رو مدیریت مصرف برق می تواند در منطقی کردن تقاضا و 
تعدیل نرخ رشد آن و در نهایت حفظ سرمایه های ملی کشور، کمک 
شایانی کند و بی تردید اصحاب اندیشه و هنر که در بسترسازی این 
هدف یاری گرانی کارآمد و همیشگی بوده اند، همچنان همگام تالشگران 

صنعت برق خواهند بود.
بر این پایه سینما به عنوان هنری اثرگذار و مردمی یکی از مناسب ترین 
وسایل ارتباط جمعی محسوب می شود که قادر است پیام مصرف درست 
و بهینه برق را به شیوه ای ملموس در میان آحاد جامعه گسترش دهد 
و با توجه به ضرورت نهادینه سازی امور فرهنگی از طریق آموزش به 
کودکان و نوجوانان، جشنواره ای سینمایی با مخاطبینی از این طیف 
بستری مناسب برای شناخت و شکوفایی استعدادهای نوظهور و اعتالی 

فرهنگ جامعه به شمار می رود. 
طول  در  برق  صنعت  دغدغه  به عنوان  به  آنچه  تمامی  رو  این  از 
تا  بر آن داشته است  را  توانیر  سال های اخیر برشمرده شد، شرکت 
همگام با چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد بار دیگر 
نقشی هوشمندانه و البته هنرمندانه در مسیر اصالح فرهنگ مصرف 

انرژی داشته باشد.

هنگامی که سرپرستان یک خانواده 
اقدام به مصرف و تهیه اجناسی که 
از طریق آن منافع، سرمایه و اقتصاد 
ملی ضرر می بیند، می کنند بچه ها 
این  به  و  می شوند  این ضرر  مانع 
ترتیب بر کل جامعه تأثیر بگذارند. 
به این معناکه اگر حتی جمعیت 
خانواده ها را سه نفر در نظر بگیریم، 
در مجموع جمعیتی نزدیک به 40 
میلیون را که همان جامعه مصرفی 

مدنظر ما هستند، را پوشش داد. 
در  فرهنگی  فعالیت های  البته 
نشان  را  خود  اثرات  طوالنی مدت 
از  آینده  نسل  قطعاً  و  می دهند 
منافع این حرکت ها سود می برند. 
البته کار فرهنگی تنها محدود به 
سنی  گروه  یک  خاص  مخاطبین 
سنی  گروه های  بلکه  نمی شود، 
کهنساالن  میانساالن،  چون  دیگر 
طراحی  را  برنامه هایی  کودکان  و 
برخی  بین  این  در  اما  کرده ایم، 
سایرین  از  زنان  مانند  مخاطبین 
پرمصرف ترند. عالوه بر این مبحث 
فرهنگ سازی باید در حوزه سالمت، 
بسیاری  کارهای  باید  استانداردها 
انجام شود. کاال امری است که هر 
سن و قشری با آن سر و کار دارند 
عین  در  قائلند.  ارزش  آن  برای  و 
حال جامعه برای سالمت خود نیز 
ارزش قائل است، اگر بتوانیم بدون 
آنکه مخاطب متوجه این نکته شوند 
که تبلیغات در جهت منافع داخلی 
خاص  داخلی  تولیدکننده  یک 
 است، به مردم این پیام را برسانیم 
که همان اندازه که برخی محصالت 
به  دارند،  ضرر  برایشان  خوراکی 
آرایشی،  لوازم  نیز  اندازه  همان 
داروهای پزشکی و کاالهای وارداتی 
مثال  برای  است.  زیان بار  بریشان 
وارداتی  بازی ها  اسباب  از  برخی 
از پالستیک هایی که بیش از یک 
است،  شده  استفاده  آنها  از  بار 
این  متأسفانه  و  می شوند  تهیه 
قیمتی  با  خارج  از  اسباب بازی ها 
داخلی  بازار  وارد  پایین  بسیار 
می شوند و همین امر اسباب بازی ها 
برای سالمتی  به کاالیی مضر  را  

کودکان ما تبدیل می کند. 
به همین دلیل نیز معتقدیم که 
باید این حس مسئولیت را در درون 
مخاطبمان فعال کنیم و در بسیاری 
از عرصه ها باید بر روی این مخاطب 
بخواهیم  اگر  کرد.  سرمایه گذاری 
اقتصادی،  لحاظ  به  وضعیتمان 
اجتماعی اصالح شود،  و  فرهنگی 
توجه  آینده  نسل  تربیت  در  باید 

کافی مبذول داشته باشیم.

جشنواره بین الملل فیلم رشد؛ 

بستری مناسب برای نهادینه شدن 
فرهنگ صحیح مصرف انرژی برق

 با مصرف بهینه برق هزیه خانواده را کاهش دهیم.

 از باز و بسته کردن بی مورد در یخچال جداً پرهیز کنیم.

 وسایل برقی خانگی را پس از استفاده از برق جدا کرده 
و دور از دسترس کودکان نگهداری کنیم.

 خاموش کردن المپ های اضافی ساده ترین راه استفاده 
درست از انرژی برق است.

 به کودکانمان بیاموزیم چراغ های خانه را بیهوده روشن نگذارند.

با استفاده درست از انرژی برق سرمایه ملی را برای 
فرزندانمان حفظ کنیم.

1
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باسالم و احترام؛
اصلی ترین  پرورش  و  آموزش 
راهنمای  سازمان  پایه ای ترین  و 
انسان در شناخت جهان هستی 
و فرآیندهای دوباره ساختن ذهن، 
پرورش  و  تجربه   دادن  سازمان 
بشر  در  آگاهی  تشنه  روح  دادن 
است که معنای زندگی را گسترش 
می دهد و برای هدایت و کنترل 
آماده تر،  را  فرد  بعدی،  تجربیات 
هشیارتر و مطمئن تر و جامعه را به 
سرمایه آگاهی و خردجمعی مجهز 

می کند. 
بی تردید  پرورش  و  آموزش 
حوزه  کلیدی ترین  و  بنیادی ترین 
انتقال  ابزار  یادگیری و مهم ترین 
و  فکری  میراث  و  سرمایه ها 
که  نسل هاست  بین  اجتماعی 
هرچه هوشمندانه تر، محققانه تر و 
متکی به استفاده از همه ظرفیت ها 
و تجربیات سودمند بشری باشد، 
آثار عمیق تر، ماندگارتر و به طریق 
یادگار  به  تعیین کننده تر  اولی 

می گذارد.  
همچنین  پرورش  و  آموزش 

ترویج  در  بی بدیلی  نقش 
تعمیق  و  الهی  ارزش های 
ایمان و باورهای دینی و رشد 
و  عصر  در  به ویژه  معنویت، 
زمانه ای دارد که آموزش های 
اخالق  تضعیف  و  الحادی 
دینی به یک ابزار ویرانگر در 
تبدیل  تربیتی  عرصه های 
شده  باعث  روند  این  و  شده 
تا میراث بزرگ تربیتی ادیان 
سپرده  نسیان  طاق  به  الهی 
این  از  جدید،  نسل  و  شده 

گنجینه ارزشمند الهی و آسمانی 
محروم شود. 

اجتماعی  حوزه  این  اهمیت 
که  هنگامی بیشتر درك می شود 
به یاد بیاوریم این جریان تربیتی و 
آموزشی در مهم ترین دوران حیات 
نوجوانی  و  کودکی  یعنی  بشر 
قطعی  شکل گیری  دوران  و 
و  اعتقادات  و  افکار  و  شخصیت 
جهانی بینی هدایت بخش او در 
سراسر زندگی آتی اش ایفای نقش 
می کند و بنابراین سرمایه گذاری و 
توجه جدی به آن، رسالتی تاریخی 

و  سازمان ها  و  افراد  همه  برای 
است  موسساتی  به ویژه  و  نهادها 
را  اجتماعی  مسئولیت های  که 
تصمیم گیری  قلمرو  اصلی ترین 

خود می دانند.   
از آنجا که هنر پایدارترین منبع 
آفرینش فکری و بهترین ابزار برای 
هنردوست  روح  کردن  سیراب 
دستاوردهای  از  یکی  و  انسان 
عظیم بشری است و به قول رهبر 
اسالمی حضرت  انقالب  فرزانه 
»ابزارهای  خامنه ای  امام  آیت اهلل 
رساترین،  شک،  بی  هنری، 
بلیغ ترین و کاری ترین ابزار ابالغ و 

تبلیغ پیام هستند«، استفاده از 
هنرهای شناخته شده و به ویژه 
صنعت عظیم فیلم در دوران 
زیرکانه ترین  از  یکی  کنونی 
سیاست های معمول در عرصه 
آموزش و پرورش کشور است 
هنرمندان  بنابراین، حضور  و 
و فیلمسازان خالق و متعهد 
بسیار  باید  عرصه  این  در  را 

گرامی داشت و ارج نهاد.     
وچهارمین  چهل  برگزاری 
جشنواره بین المللی فیلم رشد 
به عنوان اولین جشنواره سینمایی 
کشور که به همت بلند مدیران و 
کارشناسان خدوم وزارت آموزش 
بار  می گیرد،  صورت  پرورش  و 
برای  را  طالیی  فرصتی  دیگر 
و  برنامه ریزان  و  سیاستگذاران 
فراهم  کشور  محترم  آموزگاران 
می آورد تا از دریای استعدادهای 
و  ایران  در  پرورشی  و  آموزشی 
قالب  در  جهان  کشورهای  دیگر 
نوآوری  و  آگاهی  صدف  هنر، 
صید کنند و از مروارید تجربه ها 
و خالقیت ها، گنجینه های دانش 

الزم  اطالعاتی  منابع  بشری، 
برای تصمیم گیری های مدیریتی 
درسی  محتواهای  به ویژه  و 
سرزمین  این  عزیز  دانش آموزان 

پرگهر را لبریز کنند.
همواره  که  انصار  ارزشی  بانک 
مسئولیت های  و  نقش ها  ایفای 
اجتماعی اش را اولویتی انکارناپذیر 
راستای  اقدامی در  از هر  و  دانسته 
توسعه همه جانبه کشور و به ویژه 
فکری  رشد  و  فرهنگی  توسعه 
نوباوگان و آینده سازان آن استقبال 
برگزاری  از  حمایت  می کند، 
جشنواره فیلم رشد و همه مسئوالن 
و تالشگران عرصه های آموزشی و 
پرورشی را برخود فرض دانسته و از 
آنان درخواست می کند که از هیچ 
فرآیندهای  توسعه  برای  کوششی 
آموزشی و پرورشی ملت سرافراز و 
سلحشور ایران اسالمی، دریغ نورزند 
را  بانک  این  کارکنان  و  مدیران  و 

همواره یار و یاور خود بدانند. 
آیت اله ابراهیمی 
بانک تمام الكترونیک انصار
آبان ماه 1393

بانک انصار یکی از حامیان اصلی چهل و سومین و چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های علمی، 
آموزشی و تربیتی رشد است كه با حمایت های بیدریغ خود افق های روشن تری در چشم انداز این جشنواره 

قدیمی قرار داده است. متن پیام مدیر عامل محترم این بانک به جشنواره فیلم رشد بدین شرح است:  

آموزش و پرورش بی تردید مهم ترین ابزار انتقال 
سرمایه ها و میراث فکری و اجتماعی بین نسل هاست 

پیام دكتر آیت اله ابراهیمی 
مدیرعامل بانک انصار به جشنواره فیلم رشد 



12th INTERNATIONAL STUDENT FILMAKERS FESTIVAL 
44th ROSHD INTERNATINAL FILM FESTIVAL

w w w. r o s h d f e s t i v a l . i r
9



چهـل و چهارمین جشنواره بین المللـی فیلـم رشد
دوازدهمین جشنواره بین المللی دانش آموزان فیلم ساز

شماره 4  چهارشنبه  28 آبان 1393
10

 آقای دکتر لطفا در خصوص فعالیت های شرکت 
نشریه  خوانندگان  برای  اصفهان  مبارکه  فوالد 

مطالبی را بیان بفرمایید. 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان بزرگ ترین مجتمع 
صنعتي کشور جمهوري اسالمي ایران و بزرگترین 
تولید کننده فوالدهاي تخت در خاورمیانه است که 
پس از انقالب شکوهمند جمهوري اسالمي ایران 
تأسیس شده است و با تولید 50 درصد فوالد کشور، 
در سال 1371 راه اندازي شد. فوالد مبارکه اصفهان 
جهان  در  اسفنجي  آهن  کننده  تولید  بزرگترین 
است  و با مشارکت شرکت هاي زیر مجموعه هاي 
خود یعني فوالدسبا و فوالد هرمزگان سالیانه هفت 
و نیم میلیون تن تختال، کالف گرم، کالف سرد، 
کالف گالوانیزه، کالف ورق رنگي، کالف ورق قلع 
شرکت  دومین  شرکت  این  می کند.  تولید  اندود 
اجراي  در جهت  بخش خصوصي  به  شده  واگذار 
سیاست هاي اصل 44 است و سهم یک درصدي در 

تولید ناخالص داخلی )GDP(دارد.
 کمی هم در مورد فعالیت گروه شرکت های تحت 

پوشش توضیح دهید.
دارا  با  اصفهان  فوالدمبارکه  شرکت هاي  گروه 
بودن سهم 50 درصدي از تولید فوالد کشور، مواد 
اولیه بیش از 3000 کارخانه و کارگاه تولیدي کشور 
در صنایع لوله و پروفیل، نفت و گاز وپتروشیمي، 
فلزي  خانگي،  لوازم  الکتریکي،  موتورهاي  خودرو، 
سبک و سنگین، ساختماني، غذایي، کشتي سازي 
و سازه هاي دریایي و... را تأمین مي نماید، ضمن 
اینکه به عنوان یک شرکت دانش بنیان توانمندي 
انتقال دانش و ارائه تجربه در زمینه تولید فوالد را 
دارا مي باشد و تاکنون بیش از 800 پروژه تحقیقاتی 
با کمک مراکز تحقیقاتي و دانشگاهی را به سرانجام 

رسانده است.
محصوالت فوالد مبارکه قابل عرضه به بازارهاي 

خارجي هستند چراکه به لحاظ کیفي، با باالترین 
استاندارهای بین المللی تولید مي شوند.خوشبختانه 
رقابتی  سخت  شرایط  در  توانسته  مبارکه  فوالد 
و حتی با وجود تحریم هاي موجود، ضمن تأمین 
بخش عمده اي از نیاز صنعتگران داخلي، در سال 
92 بیش از یک میلیون تن محصوالت فوالدی خود 
را به اقصی نقاط جهان صادر کند، بازارهای هدفي 
که اروپا، جنوب شرق آسیا، منطقه خاورمیانه و خاور 
دور را در بر مي گیرد. این شرکت با نگرش به توسعه 
همواره  کیفی  تولید  شعار  با  و  صادراتي  بازارهاي 
تالش مي نماید تا مرغوبترین کاالها را تولید و صادر 
و  داخل  بازار  مدیریت  مبارکه ضمن  فوالد  نماید. 
توسعه بازارهاي صادراتي، براي سال 93 نیز برنامه 
یک و نیم میلیون تن صادرات را در نظر گرفته است.

در کشور ما وجود مواد اولیه فوالد، سنگ آهن، 
انرژی،گاز و برق و همچنین وجود نیروی انساني 
این  بومی شده  دانش  کنار  در  متخصص  و  خالق 
یک  عنوان  به  فوالد  تا  مي نماید  فراهم  را  امکان 
محصول استراتژیک مد نظر قرارگیرد و به همین 
دلیل محصوالت فوالدي مي تواند جایگزین خوبي 
برای صادارت نفت باشد، ضمن اینکه  دولت هم 

مي تواند در این زمینه نقش مؤثري داشته باشد.
یكی  افتخارآمیز  عناوین  کسب  و  اشتغال زایی   
از ویژگی های مثبت این شرکت بوده است،  دراین 

زمینه چه صحبتی برای خوانندگان نشریه دارید؟ 
بله ! همین طور است. یکي از دستاوردهاي بارز 
شرکت فوالدمبارکه اشتغال زایي است که جمع کل 
اشتغال مستقیم و غیر مستقیم گروه فوالد مبارکه 
اصفهان بالغ بر 351 هزار نفر مي باشد. این شرکت 
در ده دوره جایزه ملي تعالي سازماني، پنج دوره 
تعالي  جایزه  دوره  اولین  و  کیفیت  ملي  جایزه  
کسب  را  اول  مقام  کشور  در  اسالمي،  کشورهاي 
نموده و توانسته در سال 1391 براي اولین بار و 

به عنوان تنها شرکت ایراني با کسب 654 امتیاز، 
تندیس زرین جایزه ملي بهره وري و تعالي سازماني 
را از آن خود کند و در همین سال نیز موفق به 
برتر  دانش  سازمان  تندیس  و  تقدیر  لوح  دریافت 

ایران )MAKE( گردد.
شرکت فوالدمبارکه اصفهان با مأموریت، ایفاي 
و  اقتصادي  صنعتي،  توسعه  در  محوري  نقش 
اجتماعي کشور و ارتقاي سطح فناوري صنعت فوالد، 
به عنوان سازماني جهان تراز، چشم انداز پیشتازي 
در صنعت فوالد کشور را تعریف نموده است تا با 
به  داخل  تولید  سهم  از  درصد  حداقل 45  حفظ 
عنوان سازماني سرآمد در تولید اقتصادي، کیفیت، 
فناوري و بومي سازي و حضور مداوم در بازارهاي 
جهاني بتواند ارزشهاي سازماني خود نظیر حفظ 
ارزشهاي اسالمي و انساني، کار ایمن، با کیفیت و به 
موقع؛ تعالي، بهبود مستمر و اصالح الگوي مصرف؛ 
یادگیري،  نوآوري،  مشارکت سازماني و کار گروهي ؛ 
به  را  مشتري مداري، تکریم همکاران و ذینفعان 
منصه ظهور برساند، چراکه فوالدمبارکه اصفهان بر 
این باور است که الگوي مناسبي در رهبري مبتني 
همسویي  با  همراه  مشارکت  و  کرامت  رفاقت،  بر 

سازماني و بهبود مستمر میباشد.
 داشتن استراتژی مشخص برای رسیده به اهداف 
است،   موفق  شرکت  یک  ویژگی های  از  موردنظر 
چه  زمینه  این  در  اصفهان  فوالدمبارکه  شرکت 
برنامه ها و استراتژی هایی را در دستور کار خود قرار 

داده است؟ 
شرکت  واسطه حضور  به  که  شگرفي  تحوالت 
فوالدمبارکه اصفهان در عرصه هاي مختلف بوجود 
برنامه ریزي شده  از تدوین استراتژي  آمده نشان 
و  اجتماعي  مسئولیت هاي  اجراي  در  مدت  بلند 
مدیریتي این شرکت دارد که نمونه هاي محقق شده 

آن را مي توان چنین برشمرد: 

مسئولیت اجتماعی شركت ها از موضوعاتی است كه همواره نقش و جایگاه مردم و مشتریان را 
به عنوان نقشی برجسته و ارزشمند مورد توجه قرار داده و در همین راستا اقداماتی فرهنگی، 
اجتماعی، آموزشی و مردم محور را در دستور كار شركت ها و مراكز صنعتی و تولیدی قرا می دهد. 
به گونه ای كه یکی از مالک ها و شاخص های توفیق و موفقیت هر شركت و یا مركز تولیدی، خدماتی 
می دانند.  متعلقه  اجتماعی  مسئولیت های  به  نهاد  آن  پاسخگویی  نحوه  و  میزان  را  اقتصادی  و 
خوشبختانه شركت فوال مباركه اصفهان یکی از شركت های خوشنام،  موفق و پاسخگوی در این 
زمینه بوده و عمومًا نام آن در حمایت از فعالیت های فرهنگی،  هنری، اجتماعی و  آموزشی به 
چشم می خورد. این شركت یکی از حامیان چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های علمی، 
آموزشی و تربیتی رشد است كه باعث شده است، این جشنواره در سایه حمایت های این شركت 
و  دیگر نهادهای حامی با آرامش و قوت  بیشتری به فعالیت های جاری خود بپردازد. در همین 
ارتباط نشریه خبری و اطالع رسانی جشنواره با دكتر بهرام سبحاني مدیرعامل شركت فوالد مباركه 

اصفهان، گفت وگویی انجام داده است كه می خوانید. 

دکتر بهرام سبحاني مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه اصفهان

به عنوان سازماني جهان تراز، به دنبال 
پیشتازي در صنعت فوالد كشور هستیم!

در کشور ما وجود 
مواد اولیه فوالد، 
سنگ آهن، 
انرژی،گاز و برق 
و همچنین وجود 
نیروی انساني 
خالق و متخصص 
در کنار دانش 
بومی شده این 
امكان را فراهم 
مي نماید تا فوالد به 
عنوان یک محصول 
استراتژیک مد نظر 
قرارگیرد
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و  شرکت  در  خصوصي سازي  شدن  اجرایي   
مشارکت در سهام عدالت

 بومي سازي صنعت فوالد در کشور
 توانمندسازي پیمانکاران و افزایش قدرت ریسک 

آنان در اجراي پروژه هاي ملي و بین المللي
 تحکیم ارتباط صنعت با دانشگاه ها و مراکز علمي 

تحقیقاتي
 مشارکت در تدوین استانداردهاي ملي

 مشارکت در توسعه همه جانبه منطقه و استان
 رعایت و تحقق استانداردهاي زیست محیطي

و  منطقه  فرهنگي  توسعه  راستاي  در  حرکت   
در طي 24  قرآن  مسابقات  برگزاري  نظیر  استان 

دوره
 حضور در کتب درسي مقاطع مختلف تحصیلي با 

هدف غني سازي مطالب علمي آن
 مطالعه و اجراي طرح هاي آبخیزداري و کنترل 

سیالب در منطقه 
از طریق  عمومي  فرهنگ  توسعه  در  مشارکت   
و  قرآني  و  مذهبي  مسابقات  و  مراسم  برگزاري 

حمایت از نهادهاي فرهنگي و ورزشي
 همکاري با بیش از 90 مجمع علمي و تحقیقاتي 

کشوری و استانی
 مشارکت در طرح جامع مترو استان )مبارکه- 
فوالد مبارکه - مجلسي- بهارستان( با هزینه 50 

میلیارد ریالي
شهرستانهاي  فاضالب  تأسیسات  پروژه  اجراي   

مبارکه و لنجان
و  مالی  مختلف  مساعدت های  انجام 153مورد   
فرهنگی،  آموزشی،  مختلف  حوزه های  در  پروژه اي 

عمرانی، ورزشی، بهداشتی درمانی و مذهبی
 امضای توافق نامه احداث فرهنگ سرای محیط 
زیست در شهر اصفهان با مشارکت فوالد مبارکه، 
استانداری اصفهان، پاالیشگاه اصفهان، سازمان محیط 

زیست استان
زیست  کنفرانس های  علمی از  و  مالی  حمایت   

محیطی کشوری و استانی
 اعالم آمادگی در طرح بیابان زدایی استان

 حمایت از کنفرانس ها و همایش هاي علمي کشور 
ترویج  و  سازمان  علمي  بنیه  تقویت  جهت  در 

مسئولیت هاي اجتماعي در بعد برون سازماني
 حضور در مراسم ها جشن ها و آیین هاي منطقه اي 
و ملي به عنوان حامي فعالیت هاي فرهنگي با نگاه 

فرهنگ محور
دیگر  در  فوالدمبارکه  شهروندي  فرهنگ  اشاعه   

سازمان ها و صنایع مشابه
 پیروی از منویات مقام معظم رهبري در عرصه 
فرهنگ و تأکید ایشان بر توسعه همگام اقتصادي 
و فرهنگي و توسعه تعامالت با  ذینفعان و جامعه 
در راستاي توسعه اجتماعي کشور و افزایش قدرت 

درون زاي علمي
 برای شما و همكاران سخت کوش و مسئولیت 
شناس این شرکت آرزوی توفیق و سالمتی داریم! 

فیلم های  بین المللی  جشنواره  امیدوارم  هم  من 
علمی، آموزشی و تربیتی رشد، که در حال برگزاری 
دوره چهل و چهارم خود است، شاهد برگزاری صدمین 
دوره و تاثیرگذاری بیشتر و موثرتر در بین مخاطبان 

خود،  به خصوص دانش آموزان و معلمان عزیز باشد. 

روابط  رئیس  بوجارزاده  مجید 
است.  ایران  گاز  ملی  شرکت  عمومی 
نشریه  و  با ستاد خبری  او در گفت وگو 
فیلم  بین المللی  جشنواره  اطالع رسانی 
ملی  شرکت  نظر  مورد  اهداف  به  رشد 
بین المللی  جشنواره  از  حمایت  در  گاز 
حمایت  گفت:  و  کرد  اشاره  رشد  فیلم 
این چنینی که می تواند  از جشنواره های 
مرتبط  به ویژه  و  آموزشی  موضوعاتی  به 
اهمیت  ما  برای  بپردازد  گاز  صنعت  با 

فراوانی دارد.
تفاهم   در  اظهار داشت:  وی همچنین 
قبلی میان ما و برگزارکنندگان جشنواره، 
این  از  بخشی  و  داشت  وجود  مشکالتی 
ناقص  اطالع رسانی  دلیل  به  نیز  موضوع 
ما  همکاری  آخرین  بود.  زمینه  این  در 
به سه  فیلم رشد  بین المللی  با جشنواره 
سال پیش بازمی گردد که در این همکاری 
نارضایتی هایی وجود داشت. اما این بار در 
با جشنواره رشد، همه  امسال  تفاهم نامه 
امیدواریم  و  است  شده  دیده  جزئیات 

همکاری های موثری داشته باشیم. 
 رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز 
شده  مقرر  کرد:  تصریح  همچنین  ایران 
نمایش  از  پیش  باید  ما  پیام های  است 
فیلم ها و نیز در کتاب جشنواره ذکر شود 
باید در پوستر جشنواره  و در عین حال 
نیز نام شرکت گاز برمبنای قرارداد درج 

شود. 
وی همچنین گفت: برخی اقالم نیز در 
موضوع فرهنگ سازی باید توزیع شوند و 
برخی  باید  نیز  فیلم ها  نمایش های  در 
حضور  قرارداد  براساس  ما  همکاران  از 
صورت  که  جلساتی  در  باشند.  داشته 
گرفت، تمامی موارد به صورت ریز دیده 
شده است و امیدواریم از این برنامه نتایج 

خوبی نیز به دست آوریم. 
ساخت:  خاطرنشان  بوجارزاده  مجید 
ایران  گاز  ملی  شرکت  تفاهم نامه  در 
دو  سر  بر  رشد،  فیلم  جشنواره  با 

است.  گرفته  صورت  توافقاتی  مورد 
مدیر  عراقی،  آقای  برای  سخنرانی هایی 
نظر  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  عامل 
گرفته شده است که موضوعاتی مهم از 
قبیل فرهنگ سازی در زمینه مصرف گاز 
به واسطه سخنرانی ایشان بیان شود، چرا 
تامین کننده %70  گاز  که شرکت ملی 

انرژی مورد نیاز کشور است.
تا  هستیم  این  دنبال  به  افزود:  وی 
به واسطه جشنواره فیلم رشد از مجموعه 
تولیدکنندگان فیلم و کودك و نوجوانان 
حاضر در جشنواره برای ساخت فیلم هایی 
درباره انرژی و گاز دعوت به عمل آوریم و 
پیرو این درخواست نیز شرکت ملی گاز از 
این فیلم ها حمایت خواهد  کرد. در عین 
حال شرکت ملی گاز در مراحل ساخت 
فیلم ها حمایت هایی را انجام خواهد داد 
و در عین حال جوایز فیلم های برگزیده 

را نیز قبول می کند. 
ملی  شرکت  عمومی  روابط  رئیس 
ساخت:  خاطرنشان  همچنین  ایران  گاز 
گاز  ملی  شرکت  از  برگزارکنندگان 
نیز  افتتاحیه  مراسم  در  سخنرانی  برای 
شرکت  البته  آوردند.  به عمل  دعوت 
مراسم  در  که  می دهد  ترجیح  نیز  گاز 

مخاطبان  بیشتر  حضور  با  و  اختتامیه 
حضور فعاالنه ای در این جشنواره داشته 

باشد. 
آقای  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
شرکت  طرف  از  ما  همکاران  و  مردانی 
ملی گاز ایران در اختتامیه این جشنواره 
حضور خواهند داشت. دومین نکته ذکر 
شده در تفاهم نامه میان دو طرف قرارداد 
پیشنهاد شده این بود که از تولیدکننده 
ارزشمند فعال در حوزه انیمیشن یعنی 
بهرام عظیمی به عنوان هنرمند فعال در 
حوزه فرهنگ سازی مصرف بهینه گاز در 
مراسم اختتامیه از جانب جشنواره رشد 
امر  این  که  شود  تقدیر  گاز  شرکت  و 
انجام  اختتامیه جشنواره  مراسم  در  نیز 

خواهد شد. 
در  گفت:  پایان  در  بوجارزاده  مجید 
دوره سه سال قبل این جشنواره، چندین 
این  در  فرهنگ سازی  موضوع  با  فیلم 

جشنواره حضور داشت.

روابط  اجتماعی  مطالعات  واحد  مسئول 
عمومی شرکت ملی گاز ایران؛  

رشـد  جشنـواره  هنرمنـدان 
آموزش  قدرت  بــازوی 

فرهنـگ  صرفه جویی هستند
مسئول واحد مطالعات اجتماعی روابط 
اشاره  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  عمومی 
پرورش  و  آموزش  که  مهمی  جایگاه  به 
دارد،  صرفه جویی  فرهنگ  آموزش  در 
اهرم ها  رشد  جشنواره  هنرمندان  گفت: 
و بازوهای قدرت ما در سطح کشور برای 
ایمن  مصرف  و  صرفه جویی  پیام  انتقال 

گاز طبیعی به مصرف کنندگان هستند.
این  به  اشاره  با  مردانی  محمدعلی 
ملی  شرکت  فرهنگ سازی  بودجه  که 
عمومی  روابط  حوزه  در  تنها  ایران  گاز 
بیش از 10 میلیارد تومان در سال است، 
اظهار کرد: بخش عمده ای از این بودجه 
در رسانه ملی هزینه می شود و مابقی در 

رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران؛

جشنواره رشد زمینه ساز فرهنگ صحیح مصرف انرژی
شركت ملی گاز ایران دغدغه 

فرهنگ سازی در زمینه مصرف گاز 
طبیعی در كشور را دارد  و جشنواره 

بین المللی فیلم رشد نیز محملی 
برای نگاهی دوباره به موضوعات 

آموزشی است، به همین مناسبت  در 
ادامه گزارش،  گفت و گوی نشریه 

را با رئیس روابط عمومی شركت گاز 
ایران می خوانید. 

حمایت از 
جشنواره هایی مثل 

 جشنواره 
بین اللملی فیلم رشد 

که می تواند به 
موضوعاتی آموزشی 

و به ویژه مرتبط با 
صنعت گاز بپردازد 

برای ما اهمیت 
فراوانی دارد



چهـل و چهارمین جشنواره بین المللـی فیلـم رشد
دوازدهمین جشنواره بین المللی دانش آموزان فیلم ساز
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معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان 
اینکه جشنواره بین المللی فیلم رشد برنامه های مدونی 
را در جهت آموزش گروه های سنی مختلفی مورد 
توجه قرار می دهد، گفت: از این که در یک رخداد 
بین المللی با محوریت آموزش و پرورش مشارکت 
داریم، خرسند هستیم  و باید اعالم کنم که بعد از 
چند دوره همکاری به روشنی می توان گفت، این 
جشنواره موضوعات مختلفی همچون آموزش های 
شهروندی و مشارکت های اجتماعی را مورد توجه 
قرار داده است که می تواند محور مشترك زمینه های 
و  فرهنگی  نهاد  دو  این  بین  را  بیشتری  همکاری 

آموزشی رقم بزند. 
حجت االسالم میثم امرودی در گفت و گو با نشریه 
فیلم  بین المللی  جشنواره  اطالع رسانی  و  خبری 
رشد، با بیان اینکه  خوشبختانه جشنواره بین المللی 
را سپری  دوره خود  و چهارمین  رشد چهل  فیلم 
می کند،افزود: شهرداری تهران در طی 2 سال گذشته 
حضوری پر رنگ و فعالی در جشنواره داشته است 
و امسال نیز برای سومین بار در جشنواره شرکت 
خواهد کرد که این مشارکت می تواند فصل مشترك 
و نوینی از فعالیت های اجتماعی و آموزشی را برای هر 
دو نهاد پیش رو قرار دهد. معاون اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری تهران در 
جشنواره فیلم رشد با آموزش و پرورش مشارکت 
دارد، افزود: ما در زمینه های دیگر مانند موضوع ترویج 
کتابخوانی و توسعه فرهنگ مطالعه هم در مجموعه 
و  مشارکت  پرورش  و  آموزش  با  تهران  شهرداری 
همکاری داریم و تالش می کنیم  در همه زمینه هایی 
در  پرورش  و  آموزش  به  دارد  وجود  آن  امکان  که 
تامین بخشی ازهزینه های تبلیغی و سایر هزینه ها 
کمک کنیم و حمایت های معنوی خود را نیز از این 
جشنواره موثر و قدیمی توسعه دهیم. وی در خصوص 
مهمترین بخشی از جشنواره که  شهرداری تهران 
عالقه مند به مشارکت در آن است  نیز، گفت:  بخش 

زیست شهری، سبک  فرهنگ  فیلم هایی همچون 
به طور  که  مواردی  و  زندگی  مهارت های  و  زندگی 
مستقیم با  ماموریت های ذاتی شهرداری تهران ارتباط 
دارد بیشتر از دیگر بخش ها مورد توجه است و بیشتر 
همکاری های ما نیز در همین حوزه صورت می گیرد. 
حجت االسالم امرودی با بیان اینکه برای فیلم هایی 
می کنند،  پیدا  راه  جشنواره  به  بخش  این  در  که 
جوایز ویژه ای را در نظر گرفته ایم، افزود: برای بهترین 
هنرپیشه، کارگردان، تهیه کننده، موسیقی متن و 
بهترین فیلم نامه جوایزی در نظر گرفته شده است که 

طی مراسمی به برگزیدگان اهداء خواهد شد. 
تهران  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  معاون 
با اشاره به اینکه سال گذشته نیز شهرداری تهران 
حضوری موثری در جشنواره بین المللی فیلم رشد 
داشت، اظهار کرد: خوشبختانه سال گذشته فیلم های 
تولیدی  فیلم های  امیدواریم  و  شد  اکران  خوبی 
در جشنواره امسال نیز به مراتب بیشتر و بهتر از 

سال های گذشته باشد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران نیز در این 
جشنواره به دنبال بهره گیری از فیلم های مناسب 
تولید شده برای اهداف فرهنگی و اجتماعی خود 
است، افزود: ما در بحث افزایش مهارت های فردی 
و اجتماعی شهروندان برنامه های مفصل و هدفمندی 
داریم. در موضوع آموزش های شهروندی با مخاطب 
دانش آموزی و کودك و نوجوان مخاطب های محوری 
ما هستند. معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 
در پایان با بیان اینکه می خواهیم برنامه های آموزشی 
کمک به اصالح رفتار و بهبود رفتار شهروندی را در 
دستور کار دائمی خود داشته باشیم، خاطرنشان کرد: 
باید برنامه های آموزشی از سنین پایه و مدرسه برای 
آموزش ها  این  طبیعتا   و  شوند  اجرا  دانش آموزان 
می تواند تاثیرگذارتر و ماندگارتر نیز باشد که جشنواره 
بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد 

زمینه مناسبی برای تحقق این اهداف است. 

در  حضور  نیز  و  کتاب  توزیع  قالب 
انواع جشنواره ها استفاده می شود.

در  کار  که  این  بیان  با  وی 
خاص  گستردگی  فرهنگی   حوزه 
این علت نه  به  خود را دارد، گفت: 
تمام  از  بلکه  از جشنواره رشد  تنها 
کشور  تمام  در  مشابه  ظرفیت های 
گاز  مصرف  فرهنگ سازی  برای 

طبیعی استفاده می کنیم.
و  آموزش  داد:  ادامه  مردانی 
این  این میان  به دلیل  پرورش در 
در  که  نوجوانان  و  کودکان  با  که 
سنین یادگیری هستند مواجه است، 

جایگاه ویژه ای دارد.
 رئیس مطالعات اجتماعی ورابط 
با  ایران  گاز  ملی  شرکت  عمومی 
کتاب های  در  که  این  بر  تاکید 

سوی  از  زیادی  فعالیت های  درسی 
عنوان  می شود،  انجام  شرکت  این 
و  کار  کتب  در  مثال  به طور  کرد: 
مطلب  صفحه   40 حدود  دانش 
ملی  شرکت  پیام های  خصوص  در 
این  امر  این  علت  است.  ایران  گاز 
است که دانش آموزان در هر مقطع 
تحصیلی آینده سازان کشور هستند. 
در نتیجه باید سرمایه گذاری زیادی 

برای آنها انجام داد.
بر  ما  تمرکز  داد:  ادامه  وی 
حتی  و  دانش آموزان  به  آموزش 
خانواده هایشان است. در این صورت 
می توان جمعیت باالیی از جامعه را 
نیز  و  با صرفه جویی در گاز طبیعی 
مردانی  کرد.  آشنا  آن  ایمن  مصرف 
در  رشد  جشنواره  با  همکاری  به 

دوره های گذشته اشاره و خاطرنشان 
و  فعالیت  سطح  دوره  این  در  کرد: 
همکاری ما افزایش یافته است. 95 
درصد جمعیت شهری و 70 درصد 
گاز  نعمت  از  روستایی  جمعیت 
برخوردار هستند، از سوی دیگر 70 
را گاز طبیعی  انرژی  از سبد  درصد 
در اختیار دارد و حدود 600 میلیون 
طبیعی  گاز  روز  در  مکعب  متر 
توسط مردم مصرف می شود. طبیعتا 
هفتم  یک  حدود  که  دانش آموزان 
دهند،  تشکیل  را  کشور  جمعیت 
برای  بزرگی  جامعه هدف  می توانند 

ما باشند.
رئیس ارتباطات اجتماعی و روابط 
عمومی شرکت ملی گاز ایران افزود: 
اگر بتوان به واسطه کتاب های درسی 
و یا جشنواره هایی همانند جشنواره 
کم  دانش آموزان  با  را  فاصله  رشد 
کنیم، ضمن ارائه اطالعات به صورت 
برای  دانش آموزان  به  مستقیم 
مختلف  حوزه های  در  که  افرادی 
انگیزه  می کنند،  فعالیت  هنری 
که  صورتی  در  زیرا  می شود.  ایجاد 
با  هنر  به  عالقه مندان  و  هنرمندان 
آگاهی از اهداف ما به تهیه و تولید 
بازوهای  و  اهرم ها  به  بپردازند،  آثار 
انتقال  برای  کشور  در سطح  قدرت 
تبدیل  مصرف کنندگان  به  ما  پیام 
شوند. مردانی با تاکید بر این که پیام 
منابع ملی  از  ما چیزی جز صیانت 
نیست، گفت: اعتقاد داریم شیوه های 
به  ما  کشور  در  گاز  مصرف  فعلی 
هیچ عنوان درست نیست. زیرا ما در 
مقایسه با برخی از کشورها در برخی 
چندین  حرارتی  ارزش  برای  موارد 

برابر مصرف انرژی داریم.
که  صورتی  در  داد:  ادامه  وی 
گاز  که  بقبوالنیم  جامعه  به  بتوانیم 
طبیعی را با مواد سوختی جایگزین 
مازوت جایگزین  و  همانند گازوئیل 
زیست  تاثیرات  بر  عالوه  کنیم، 
برای  غنی  منبع  می توانیم  محیطی 
صادرات و درآمد ارزی داشته باشیم. 
اجتماعی  واحد مطالعات  مسئول 
روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران 
فرهنگ  باید  که  این  بر  تاکید  با 
کودکی  سنین  از  صرفه جویی 
و  آموزش  داده شود، گفت:  آموزش 
این  در  را  پتانسیل  بهترین  پرورش 
شکل گیری  عرصه  زیرا  دارد،  زمینه 
مهم   نهاد  این  در  افراد  شخصیت 
در  گفت:  پایان  در  مردانی  است. 
با  درسی  آموزش های  از  خارج 
و  آموزش  با  نیز  نرم افزار  طراحی 

پرورش همکاری داریم. 

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران؛

جشنواره بین المللی فیلم رشد
آینه ای شفاف  برای بازنمایی اهمیت مشاركت 

اجتماعی و ترویج آموزش های شهروندی
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آموزش هـــای  کــل  مدیــر 
با  تهران  شهرداری  شهروندی 
افزایش  دلیل  به  اینکه  بیان 
امروز  دنیای  در  آمار شهرنشینی 
شهروندان  فزاینده  نیازهای  و 
تر  راحت  زندگی  داشتن  برای  
شهری  مباحث  آموزش  سالم  و 
در  نیز  گفت:  است،  مهم  بسیار 
مشارکت  جلب  با  داریم   نظر 
آموزش  مباحث  پرورش  و  آموز 
آموزشی  متون  در  را  شهروندی 
بازتاب دهیم تا بتوانیم بااستفاده 
از ظرفیت مناسب و گسترده این 
بیشتری  تاثیر  و  ارتباط  حوزه 
و  باشیم  داشته  زمینه  این  در 
اداره  در  را  شهروندان  مشارکت 
پذیری  مسئولیت  و  شهر  امور 
و  فردی  رفتار های  با  ارتباط  در 

اجتماعی ارتقاء دهیم
بر  تاکید  با  رفیع  ابوالفضل 
رفتارهای  بهبود  برای  اینکه 
تعامالت  و  ارتباطات  شهروندی 
و  آموزش  مجموعه  با  را  خود 
افزود:  کرده ایم،  بیشتر  پرورش 
در این باره خواسته ما از آموزش 
و پرورش این بود که با توجه به 
یک  به  تبدیل  ما  جامعه  اینکه 
است  شده  شهرنشین  جامعه 
جامعه  درصد   71 از  بیش  و 

مباحث  هستند،  شهرنشین  ما 
در  نیز  را  شهروندی   آموزش 
متون و کتب درسی بگنجانند و 
مجالت  مانند  مجموعه هایی  در 
فضای  و  ظرفیت  که  رشد 
بیشتری برای طرح و بازگویی این 
ما  به کمک  نیز  دارند  موضوعات 
بیایند تا بتوانیم با نهادینه کردن 
فرهنگ زندگی شهری و پرورش 
آینده  آگاه  و  مسئول  شهروندان 
ای بهتر و زیباتر را برای فرزندان 

خود رقم بزنیم.  
وی با اشاره به اینکه جشنواره 
فرصت  رشد  فیلم  بین المللی 
فیلم های  ارایه  برای  مناسبی 
آموزشی است، افزود: آموزش های 
از  جوامع  همه  در  شهروندی 
دغدغه های اصلی مراکز و نهادهای 
شهرداری ها  جمله  از  اجتماعی 
است که انجام و به ثمر رساندن 
دیگر  حمایت  و  کمک  بدون  آن 
نهادها و مراکز فرهنگی و از جمله 
ممکن  غیر  پرورش  و  آموزش 
است و به همین  ما در شهرداری 
تا  ایم  تهران همواره تالش کرده 
توسعه  الزم،   ارتباط  ایجاد  ضمن 
همکاری ها و ایجاد فهم مشترك 
و مشارکت در برنامه های مختلف، 
این  همراهی  و  همکاری  زمینه 

نهادها را برای داشتن شهروندانی 
مسئول و آگاه افزایش دهیم. در 
می رسد  نظر  به  ارتباط  همین 
عنوان  با  سرفصلی  باید  که  
در  نیز  شهروندی  آموزش های 
شود  گرفته  نظر  در  جشنواره 
است که سال گذشته نیز تعدادی 
فیلم در این خصوص نیز برگزیده 
همکاری ها  این  امیدواریم  و  شد 
چه  و  رشد  فیلم  زمینه  در  چه 
و  توسعه  دیگر  زمینه های  در 

گسترش یابد. 
مـدیـــر کـــل آموزش هــای 
با  تهران  شهرداری  شهروندی 
اشاره به جوایزی که به فیلم هایی 
آموزش  محوریت  و  موضوع   با 
شهری  مدیریت  و  شهروندی 
خاطر  یافت،  خواهد  اختصاص 
نشان کرد:  خوشبختانه با ارتباط 
و تعاملی که وجود دارد، مسئوالن 
هستند  صدد  در  جشنواره  این 
در  تهران  شهرداری  دغدغه های 
بین المللی  جشنوارة  فیلم های 
فیلم رشد را در نظر داشته باشند 
و  باعث همکاری  نگاه  که همین 
نهاد  این دو  همراهی بیشتر بین 

شده است. 
وی گفت: امیدواریم  با توسعه 
باشیم  آن  شاهد  همکاری ها  این 

غیر  و  دانش آموز  فیلمسازان  که 
فیلم  جشنواره  در  که  دانش آموز 
بتوانند   می کنند،  شرکت  رشد 
به  بیشتری  آگاهی  و  شناخت  با 
نظر  مورد  موضوعات  و  دغدغه ها 
زیرا   بپردازند،  تهران  شهرداری 
در  برگزیده ای  و  خوب  آثار  اگر 
این زمینه تولید شود، این امکان 
وجود دارد که در شبکه گسترده 
تبع  به  و  شود  پخش  مدارس 
آن  همراه  به  نیز  مثبتی  آثار  آن 

خواهد بود.
نگاه  اینکه  به  اشاره  با  رفیع 
جشنوارة  به  تهران  شهرداری 
علمی،  فیلم های  بین المللی 
آموزشی و تربیتی  رشد مشارکت 
است،  جانبه  همه  همکاری   و 
تهران  شهرداری  داشت:  اظهار 
جشنواره فیلم رشد را یک فرصت 
خود  برای  مناسب  آموزشی 
سعی  همین جهت  به  و  می داند 
تعامالت  سطح  بتوانیم  کرده ایم 
و  توسعه  را  خود  همکاری  و 
که  امیدواریم  و  دهیم  گسترش 
این زمینه همکاری بتواند بستری 
دیگر  همکاری  برای  مناسب 
این  با  مرتبط  اجتماعی  نهادهای 

جشنواره تاثیر گذار باشد. 
موضوع  این  بر  تاکید  با  وی 

تهران  شهرداری  تعامل  این   که 
و آموزش و پرورش در جشنواره 
بین المللی فیلم رشد آثار مثبتی 
را با خود به همراه خواهد داشت، 
نیز  منظور  به همین  یادآور شد: 
تعلیمات  کتاب های  برخی  برای 
ساخت  آمادگی  اعالم  اجتماعی، 
پسماند  آموزش  زمینه  فیلمی در 
اجتماعی  معاونت  سوی  از 
وزارت  به  تهران  شهرداری 
آموزش و پرورش داده شده است 
سطح  افزایش  در  امیدواریم  که 
تبع  به  و  آموزان  دانش  آگاهی 
ان خانواده ها تاثیر مثبتی داشته 

باشد.
مدیر کل آموزش های شهروندی 
شهرداری تهران با تاکید بر اینکه 
نهادهای  همراهی  و  مشارکت 
می توان  آموزشی  و  فرهنگی 
مشکل گشای بسیاری از مشکالت 
همین  در  گفت:  باشد  رو  فرا 
تعاملی،  ای  برنامه  در  و  ارتباط 
جشنواره  در  که  داریم  آمادگی 
بین المللی فیلم رشد، در خصوص 
مضمون  با  فیلم هایی  ساخت 
مشارکت  دانش آموزی  مشارکت 
مورد  بتواند  آثار  تا  باشیم  داشته 
قرار  نیز  دانش آموزان  استفاده 

گیرد.

مدیر کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران؛

جشنواره فیلم رشد، فرصتی مناسب 
برای آموزش های شهروندی
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 با توجه به قدمت جشنواره فیلم 
سینمای  فیلم  جشنواره  رشد 
این  با  حد  چه  تا  است،  ایران 

جشنواره آشنایی دارید؟
فیلم  جشنواره  با  من  آشنایی 
رشد به سال 1359 و صدور اولین 
مجوزی که برای تداوم جشنواره ها 
جشنواره  واقع  در  و  بازمی گردد 
فیلم اولین جشنواره ای بود که قرار 
تدام آن شد. در آن زمان من  بر 
ارزشیابی  و  نظارت  کل  مدیریت 
آن زمان را عهده دار بودم و مجوز 
تداوم این جشنواره را صادر کردم. 
از همان زمان در جریان برگزاری 
این جشنواره بودم و با وجود فراز و 
فرودهای این جشنواره از استمرار 
در  هستم.  خوشحال  حرکت  این 
از  رشد  فیلم  جشنواره  حال  هر 
فیلم  جشنواره  زیرساخت های 

کودك و نوجوانان کشور است.
نظر شخصی شما درباره جشنواره 

فیلم رشد چیست؟
بــرایـم  کــه  دوره هــایی  در 
نزدیک  از  است،  بوده  امکان پذیر 
شاهد جشنوارة فیلم رشد بوده ام، 
این جشنواره در کلیت خوب است 
و اما باید بسیاری از مناسبات خود 
را تعیین کند و سعی کند تا برند 
خود را در مباحث تعلیم و تربیت 
حفظ کند و افق هایی را که درباره 
پیشرفت های  به  توجه  با  کودك 
تکنولوژیک، خود را همگام با این 
عرصه به روز کند و جذابیت هایی 
برای  روز  ابزارهای  طریق  از  را 

کودك خلق کند. 
از  متأثر  رشد  جشنوارة  قطعاً 
و  است  ایران  سینمای  مجموعه 
نمی توان آن را جدا از این مجموعه 
مورد ارزیابی قرار داد. ولی در هر 
حال این گونه به نظر می رسد که 
عرصه  در  می تواند  جشنواره  این 
باشد  جریان ساز  ایران  سینمای 
چشم اندازهایش  بــاید  البتــه  و 
و  سیاســت گــذاری هــا  در  را 

برنامه ریزی های خود بیان کند. 
و  تعلیم  سرنوشت  که  چرا 
کــودك  سینمــای  و  تربیت 
بــه  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
در  فعال  رسانه هــای  دســت 
از  می خورد،  رقم  کودك  حــوزه 
منطق  لحاظ  به  کودك  ما  دید 
تعلیم و تربیت و نگاه انبیا و ائمه 
است  مهمی  بسیار  شخصیت 
همان طور که در کالم پیامبر نیز 
سال   7 در  کودك  است.  آمده 
ابتدایی زندگی اش توانایی انجام هر 
کاری را دارد و به اصطالح می تواند 

دهد،  انجام  را  بسیاری  کارهای 
را  امربری  دوم  سال  هفت  در  او 
می آموزد و در هفت سال سوم نیز 
می تواند مورد مشورت قرار گیرد. 

و  تعلیم  در  باید  نتیجه  در 
در  که  کرد  عمل  طوری  تربیت 
به عنوان  ما  سن 21  سال جوان 
خانواده  در  تأثیرگذار  مشاور  یک 
کودك  پس  باشد.  داشته  نقش 
مختلف  دوران های  و  سنین  در 
محیط های مختلفی مانند جامعه، 
خانواده و سایر محیط های تربیتی 
را تجربه می کند و رشد می یابد و 
البته بیشترین مراحل زندگی یک 
آموزش وپرورش  نهاد  در  کودك 
تعلم  و  تعلیم  مراحل  طی  در  و 

می گذرد. 
این  تمامی  طی  البته 
و  برنامه ریزی  نیازمند  مراحل 
و  است  نظریه پردازی هایی  یا 
طرح ها  این  می توان  نیز  گاهی 
قالب یک جریان سینمایی  را در 
مطرح کرد. همان طور که پیش تر 
حاضر  حال  در  کردم  اشاره  نیز 
تعیین  است،  اهمیت  حائز  آنچه 
رابطه جشنواره رشد با رسانه های 
معنا  این  است. در  ارتباطی  نوین 
سمعی  وسایل  کاربرد  اکنون  که 
تغییر  کلی  طور  به  بصری  و 
رسانه هایی  اکنون  است.  کرده 
برای   ... و  تبلت  موبایل،  مانند 
جشنواره ایی مانند جشنواره فیلم 
استعدادیابی،  رشد که وظیفه آن 
بهبود  این استعدادها و  باال بردن 
رابطه بین معلم و دانش آموز است، 
هستند.  تعیین کننده ای  ابزارهای 
در نتیجه این جشنواره باید به این 
آیا جشنواره فیلم رشد  سوال که 
برای ابزاری که روزمرگی فرزندان 
در  را  نقشی  می گذرد  آنها  با  ما 
نظر گرفته است و آیا این ابزار در 
جشنوراه  این  برنامه ریزی های 
تأثیرگذار هستند یا خیر پاسخی 

روشن و قاطع دهد. 
جایی  تا  موضوع  این  اهمیت 
ابزار  این  اوقات  برخی  که  است 
و  کودکان  برای  نیز  را  خطراتی 
اینها  دارد.  همراه  به  ما  نوجوانان 
همگی مسائلی است که جشنواره 
رشد باید آنها را مدنظر قرار دهد. 
بهترین  در  باید  کودك  سینمای 
برای  ابزارها  این  از  ممکن  نحو 
بهره  کودکانمان  به  آگاهی بخشی 

گیرد.
جشنواره  بخش های  از  یكی   
فیلم های  پخش  به  رشد  فیلم 
ساخته شده توسط دانش آموزان 

و فرهنگیان فیلم سازان اختصاص 
در  نظرتان  است،  شده  داده 
مــورد ایــن بخش چیــست؟ 
ظرفیت های  از  می توان  چگونه 
)فناوری های نوین( که بیان کردید 

در این بخش بهره گرفت؟
تخصصی  امر  یک  فیلم سازی 
است و نمی توان این تلقی که هر 
کس که توان و قدرت بیان خوبی 
دارد، می تواند اقدام به ساخت فیلم 

کند.
مباحثی  باید  مثال  برای 
و  با صنعت سینما  آشنایی  چون 
در  فیلم  ساخت وساز  همچنین 
مباحث آموزش کودکان گنجانده 
شود و آنگاه می توان خروجی این 
آموزه ها را در جشنواره هایی مانند 

فیلم رشد شرکت داد. 
معلمانی  و  اساتید  مثال  برای 
فیلم سازی  آموزش  عهده دار  که 
از  باید  خود  هستند،  کودکان  به 
فیلم سازی  عرصه  در  پیشگامان 
باشند. اما اگر اساتید بدون تجربه و 
مهارت فیلم سازی اقدام به ساخت 
فیلم کنند، ممکن است با شرایطی 
روبرو شود که در آن دانش آموزان 
از معلمان خود پیشی بگیرند. به 
این که  از  قبل  بنده  نظر شخصی 
این حرکت به صورت جشنواره ایی 
درآید، بهتر است پیش از آن ابتدا 
مراحل آموزش و تولید مورد توجه 
در  تولیدات  سپس  و  گیرد  قرار 
ارزیابی  مورد  جشنواره  یک  قالب 

قرار گیرند. 
نظر  به  ظاهر  در  فعالیت  این 
که  دید  باید  اما  می رسد،  خوب 
هدفی  چه  نهایت  در  کار  این 
از  فرهنگیان  می کند.  دنبال  را 
خوبی  بسیار  علمی  پشتوانه های 
فیلم سازی  اما  هستند،  برخوردار 
خاص  ابزار  و  دانش  نیازمند 
خودش است. این حرکت می تواند 
موسسات  فعالیت های  قالب  در 
مردم نهاد فیلم سازی که از ترکیب 
محققان، سینماگران، فرهنگیان و 
دانش آموزان تشکیل شود، می توان 
فعالیت های  پرورش  و  آموزش  با 

مشترکی را صورت دهند. 
نهاد  مردم  موسسات  این 
سوژه ها،  بیان  در  می توانند 
فیلم سازی  جدید   روش های 
این  چراکه  کنند،  عمل  مستقل 
صنعت  می توانند  فعالیت ها  قسم 
متحول  را  کشور  یک  سینمای 
کند، اما مشروط به این که آموزش 
درسی  اصلی  مفاد  از  جزئی 

دانش آموزان باشد.

قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی ؛

فیلم بهترین ابزار
 برای بیان عقیده

مهدی مسعودشاهی یکي از قدیمي ترین و با 
تجربه ترین مدیران سینمایی كشور است و با سابقه ای 
بیش از 30 سال مدیریت در حوزه سینما، همچنان 
دراین عرصه فعاالنه حضور دارد. مسعودشاهي كه در 
سابقه اش راه اندازي جشنواره میالد در سال 1360 و 
اولین دوره جشنواره فیلم فجر در سال 61 و همچنین 
دبیري جشنواره در دوره هاي بیست و هشتم و بیست 
و نهم به چشم مي خورد. او از مدیران صاحب نام 
حوزه كودک و نوجوان است. حمایت بنیاد سینمایی 
فارابی از جشنواره بین المللی فیلم رشد سبب شد تا 
دقایقی را به گپ و گفت با او كه هم اكنون قائم مقام 
بنیاد فارابی نیز هست، بنشینیم و دالیل این بنیاد را 
برای این حمایت را بپرسیم و در عین حال از نظرات 
آقای مسعودشاهی به عنوان یکی از آگاهان حوزه 
سینمای كودک را جویا شویم.
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دارید،  اطالع  که  همان طور   
در  شرکت کننده  فیلم های  عمده 
با  فیلم های  رشد  فیلم  جشنواره 
محتوای آموزشی هستند، با توجه 
به این واقعیت کیفیت و همچنین 
در  را  فیلم ها  این  اقتصادی  بازار 

کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
برای  پیوسته  هم  به  حلقه های 
و  سمعی  ابزار  از  بهره گیری 
یکدیگر گسسته  از  گاهی  بصری 
آموزشــی،  سینمای  می شوند. 
یک  هر  که  انیمیشن  مستنــد، 
و  هستند  یکدیگر  تکمیل کننده 
ظرفیت خوبی را نیز برای انتقال 
از  باید  می کنند،  فراهم  مفاهیم 
شود.  برنامه ریزی  برایشان  ابتدا 
موضوعات  باید  تولید  بحث  در 
یکدیگر  از  عمومی  و  تخصصی 
اگر  مثال  برای  و  شوند  تفکیک 
باید  است  تخصصی  موضوع 
پشتوانه آن توسط بخش سینمایی 
کشور تأمین شود و اگر قرار است 
باید  کند  پیدا  عمومی  جنبه 
مشخص شود این فیلم ها در چه 
مکان هایی و برای چه مخاطبانی 
به نمایش درآیند. امروزه در دنیا، 
از  بخشی  آموزشی  فیلم های 
ارکان اصلی  فیلم سازی هستند و 
می توان این فیلم ها را در سینماها 
و رسانه ملی و ... پخش کرد و در 
عین حال می توان از این فیلم ها 
در کنار آموزش  و پرورش و دیگر 
و  جست  بهره  آموزشی  نهادهای 
البته این فیلم ها نیاز به حمایت و 

جذب سرمایه دارد.
کودک  جشنواره  شما  نظر  به   
رشد  فیلم  و جشنواره  نوجوان  و 
نزدیكی  یكدیگر  به  اندازه  تا چه 
دارند و یا حتی در برخی موارد تا 
چه اندازه ای با یكدیگر هم پوشانی 

دارند؟
یک  از  جشنواره  ها  این  دو  هر 
جنس هستند و می توانند یکدیگر 
مثال  برای  کنند  پشتیبانی  را 
و  رشد  از جشنواره  که  جایی  در 
آموزش و پرورش سخن می گوییم 
هدف کشف استعداهای کودك و 
نوجوان است و در جشنواره کودك 
با  و  داستانی  فیلم  که  نوجوان  و 
قصه برای کودك ساخته می شود، 
کاماًل به یکدیگر مرتبط هستند و 

از یک خانواده هستند. 
جشنواره  دو  این  هم پوشانی 
در  و  است  مثبت  امری  نیز 
نیز  نوجوان  و  کودك  جشنواره 
نگاهی  آموزشی  مباحث  به  باید 
انداخته شود و البته ممکن است 

این  در  مطروحه  موضوعات  نوع 
در  چون  باشد.  متفاوت  جشنواره 
معنا  تخصصی  آموزش های  آنجا 
غیرمستقیم  به صورت  و  نمی دهد 
مفاهیم را باید در قالب فیلم و قصه 

به کودك آموزش داد. 
مدنظر  آموزشی  مباحث  در 
باید  من  نظر  به  رشد،  سینمای 
آموزشی  فیلم های  علمی  روند 
چند  هر  گیرد،  قرار  توجه  مورد 
قالب  در  می توان  را  کار  این 
عهده دار  نیز  سینمایی  فیلم های 
چندانی  نیاز  حالت  این  در  شد. 
می توان  و  نیست  قصه پردازی  به 
از فیلم های آموزشی به عنوان ابزار 
این  از  و  برد  بهره  درسی  مکمل 
طریق از این فیلم ها در نهادهای 
خانواده، مدرسه و از آن باالتر در 
حال  هر  در  برد.  بهره  دانشگاه ها 
باید  جشنواره ها  این  دوی  هر 
معنوی  رشد  بر  تا  کنند  تالش 
کودك تأثیرگذار باشند و طبیعی 

است که اگر این اتفاق رخ دهد، 
جامعه ای سالم، پرنشاط، با انرژی 
داشت.  خواهیم  جلو  به  رور  و 
سینما بخشی از ابزاری است که 
باعث  و  می کند  منتقل  را  دانش 
لذا  می شود.  دانش اندوزی  تداوم 
جشنواره  دو  این  که  است  مهم 
با یکدیگر در یک هدف مشترك 

حرکت کنند.
 بنیاد فارابی از حامیان جشنواره 
آیا  است.  رشد  فیلم  سینمایی 
از  نیز  بلندمدت  در  فارابی  بنیاد 
این جشنواره حمایت خواهد کرد؟

کودك  بله، جشنواره سینمای 
رشد  فیلم  جشنواراه  و  نوجوان  و 
باید به  از یکدیگر جدا نیستند و 
برخی  در  کنند.  کمک  یکدیگر 
موارد این آموزش و پرورش است 
که در مباحث تعلیم و تربیت باید 

نیز  بخش هایی  در  و  باشد  فعال 
که  هستیم  بودجه هایی  نیازمند 
بر دوش سازمان سینمایی کشور 
این  از  و  است  فارابی  بنیاد  یا  و 
آموزشی  فیلم های  به  باید  طریق 
بنیاد  در  هم  امسال  رساند.  یاری 
افتاده  اتفاق  این  فارابی  سینمایی 
است و همکاری ما یک همکاری 
رابطه  فکر می کنم  و  است  جدی 
رابطه  آموزش وپرورش  بدنه  با  ما 

خوب و مناسبی است. 
از همکـــاری هــا  نــوع  ایـن 
طرف  دو  مدیران  توسط  باید 
آن  برای  و  شود  گرفته  جدی 
صورت  مناسبی  برنامه ریزی های 
که  مشترك  برنامه ای  در  پذیرد. 
مسئولین  از  برخی  با  دیدار  در 
آموزش  و پرورش انجام می گیرد، 
به دنبال آغاز جریان ها و حرکت ها 
و برنامه های جدیدی هستیم. یکی 
فیلم های  اکران  مباحث  این  از 
خارج  است.  نوجوان  و  کودك 

مدرسه  فضای  از  کودکان  شدن 
سینما  سالن های  به  آنها  رفتن  و 
مطروحه  برنامه های  مهم ترین  از 
این هستیم که  به دنبال  است. ما 
تماشای  به  فرزندانمان در سینما 
علمی،  موضوعات  با  فیلم هایی 
مورد  موضوعات  سایر  و  تخیلی 
نیازشان بنشینند. در حال حاضر 
خیرین  مجمع  یا  بنیاد  یک 
شده  طراحی  کودك  سینمای 
که  است  این  نیازمند  که  است 
تمامی کسانی که در زمینه حوزه 
کودك دغدغه ایی دارند، از ظرفیت 
جهانی سینمای کودك و نوجوان 

بهره بگیریم. 
نژادی  و  قومی  تنوع  که  چرا 
می تواند  خود  کشور  در  موجود 
را  مناسبی  موقعیت  و  فرصت 
توانمندی های  از  بهره گیری  برای 

در  کند.  فراهم  را  کودکانمان 
طریق  از  می توان  حال  هر 
تعلیم  طرح های  و  برنامه ریزی ها 
و تربیتی صحیح در آینده نیروی 
امور  اداره  برای  را  ماهری  انسانی 

تربیت کرد.
 شما در صحبت هایتان به بحث 
اکران فیلم ها و رفتن دانش آموزان 
به سینما اشاره کردید، آیا می توان 
سینمایی  سالن های  ظرفیت  از 
در  چیزی  که  پرورش  آموزش  و 
حدود 300 سالن سینما در کشور 

است، استفاده کرد؟
ما جلسات و مذاکراتی را با دبیر 
جشنواره فیلم رشد آقای  مهندس 
معاونت  کفاش  آقای  و  بدیعی 
پرورشی و فرهنگی داشتیم و البته 
در آینده نیز این جلسات ادامه پیدا 

خواهد کرد. 
تاکنون  جلسات  این  البته 
به صورت موردی برگزار شده است 
و هنوز جلسات جمعی بر سر این 

اما  است.  نگرفته  صورت  مباحث 
به  در سینمای کودك سه حلقه 
هم پیوسته اساسی و مهم وجود 
تولید  حلقه ها،  این  از  یکی  دارد. 
فیلم است که هسته های اصلی آن 
هم در آموزش  و پرورش و هم در 
سازمان امور سینمایی و نهادهای 
پس  دارد.  قرار  خصوصی  بخش 
از آن اکران فیلم و نیز مخاطبان 
فیلم کودك که بخش عمده ایی از 
این مخاطبان در مدارس و وزارت 
می شوند.  یافت  پرورش  آموزش 
به  را  دو  این  که  سومی  حلقه 
یکدیگر پیوند می دهد، جشنواره ها 
است. این سه حلقه نقش کلیدی 
به  و  می کنند  ایفا  سینما  در  را 
امر  این  که  است  دلیل  همین 
پیوند  و  همکاری  یک  نیازمند 
مستمر و مناسب با سینما و سایر 

بخش ها است.
تا چه حد  نظر شما مدارس  به   
برای بردن دانش آموزان به سینما 

باید همكاری کنند؟
در  که  دارم  یاد  به  شخصه  به 
حضور  مدتی  برای   1372 سال 
تئاتر  سالن های  در  دانش آموزان 
است  حالی  در  این  و  بود  ممنوع 
در  خاصی  سنین  در  کودك  که 
اوج خودنمایی و جلب توجه است 
و در این زمان منع کردن کودك 
چندان  کار  آمدن  روی صحنه  از 
در  خوشبختانه  نیست.  صحیحی 
مسئولین  همکاری  با  زمان  آن 
این بخشنامه قطع شد و  این کار 
موجب شد تا تئاتر کودك بسیار 

متحول شد. 
همین طور  نیز  سینما  در 
از  جزئی  باید  هنر  این  و  است 
در  سینما  باشد.  آموزش وپرورش 
در  و هنری خود  آموزش  معنای 
از  بسیاری  می تواند  فریم  یک 
کند.  منتقل  را  ارزشی  پیام های 
این کار را می توان در مدارس از 
فیلمنامه  به  قصه نویسی  مرحله 
فیلم  تهیه  به  نیز  آن  از  پس  و 
کودك  جشنواره  در  کرد.  آغاز 
برای  جالبی  تجربه  نیز  امسال 
آن  در  که  کردیم.  خلق  کودکان 
تا   11 نوجوانان  کامل  روز  یک 
گرفتن  نظر  در  با  خود  سال   18
امکانات، نگارش قصه و فیلمنامه 
را  فیلمی  و  را عهده دار می شدند 
در عرض یک روز تهیه می کردند. 
این گونه فیلم ها قابل  به نظر من 
در  بحث  نیز  و  دادن  شرکت 
هستند.  رشد  فیلم  جشنواره 
حال اگر حرکت های این چنینی 
تکرار  بار  چندین  سال  طول  در 
شود، پس از سالیان دانش آموزان 
هنرمندانی  و  کارگرادانان  ما 

قدرتمند خواهند بود. 
برای  ابزار  بهترین  فیلم  زیرا 
قبیل  این  است.  عقیده  بیان 
سال  طول  در  می تواند  حرکت ها 
و برای مثال تحت عناوینی چون 
مدرسه ایی  فیلم سازی  کانون 
خاص انجام پذیرد. این کار خوب 
به  را  صحیح  یادگیری  و  دیدن 
دانش آموزان یاد می دهد. هنگامی 
قرار  آموزش  تحت  کودکان  که 
را  نظراتشان  می توانند  می گیرند 
رسانه ای  که  فیلم  یک  قالب  در 
عمومی است، ابراز کنند. در نتیجه 
آموزش، تولید و نمایش فیلم در 
امور  جمله  از  باید  امروز  مدارس 

اصلی و مهم  به حساب بیاید.
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ارتش  دریایی  نیروی  چرا   
تصمیم  ایران  اسالمی  جمهوری 
فیلم  جشنواره  از  است،  گرفته 
رشد حمایت کند؟ و این حمایت 

چگونه خواهد بود؟
که  باشد  این  بر  تصور  شاید 
دریایی  نیروی  اصلی  ماموریت 
امنیت  ایجاد  و  دفاعی  ماموریت 
است. برای اینکه این کار هر چه 
بهتر انجام شود و براساس سیاستی 
که نیروی دریایی ارتش جمهوری 
می کند،  دنبال  ایران  اسالمی 
تالش شده است تا مجموعه ای از 
زیرساخت ها در مناطق ماموریتی 

تعریف شده و به انجام برسد. این 
رفاهی  مباحث  شامل  ماموریت ها 
ارتباطات،  راه ســازی،  جملـه  از 
است  فرهنگی  مسائل  و  بهداشت 
کار  دستور  در  موارد  این  که 
است.  گرفته  قرار  دریایی  نیروی 
با  ارتباط  در  و  راستا  همین  در 
ساخت  کنار  در  فرهنگی،  مسائل 
دریایی  هنرستان های  و  مدارس 
ارتش  دریایی  نیروی  توسط  که 
آن  مصادیق  و  می شوند  پیگیری 
نیز در سواحل مکران قابل مشاهده 
است، ماموریت دیگری که در نظر 
گرفته شده، بحث های آموزشی و 

کمک آموزشی و فرهنگی است که 
در این رابطه انجام همکاریی هایی 
در  پرورش  و  آموزش  وزارت  با 
رشد  فیلم  جشنواره  برگزاری 
این  گرفت.  قرار  کار  دستور  در 
مالی  به صورت حمایت  همکاری 
حمایت  بحث  واقع  در  و  نیست 
شده  گرفته  نظر  در  خدماتی 
است. جشنواره فیلم رشد می تواند 
اماکن  از  تفاهم نامه  این  برساس 
متعلق به نیروی دریایی در مناطق 
جنوب شرق کشور مانند کنارك، 
مناطقی  سایر  و  جاسک  چابهار، 
که در آن ها امکاناتی موجود است، 

برای  فیلم هایش  نمایش  جهت 
عموم مردم استفاده نماید. به طور 
جاسک،  شهرستان  در  مشخص 
نیروی دریایی هر گونه نیازمندی ای 
که وجود داشته باشد اعم از سالن 
همایش و مدارس نیروی دریایی را 
قرار  پرورش  و  آموزش  اختیار  در 
داده است تا  هم مردم منطقه و هم 
دانش آموزان به تماشای فیلم های 
جشنواره بنشینند. هم چنین اعالم 
و  خودروها  که  کردیم  آمادگی 
برای  دریایی  نیروی  نقلیه  وسایل 
تسهیل رفت و آمد مردم منطقه به 
سالن های نمایش فیلم، در اختیار 

عموم قرار گیرد. همین تسهیالت 
منطقه  که  کنارك  شهرستان  در 
نیز  است  مستقر  ما  دریایی  سوم 

ارائه می گردد. 
دو سال پیش مسئولین نیروی 
دریایی خدمت مقام معظم رهبری 
و فرمانده کل قوا رسیدند. بحثی 
را خدمت ایشان مطرح کردیم در 
این باب که در کتب درسی مباحث 
گنجانده  دریانوردی  به  مربوط 
ایشان  که  تدبیری  برابر  شود. 
این  امر کردند که  فرمودند،  ابالغ 
مورد حتما صورت پذیرد و نیروی 
با سازمان های  را  ارتباطی  دریایی 
همزمان  کند.  برقرار  ذی ربط 
نیروی  به  را  اوامرشان  ایشان  که 
بحث  این  فرمودند،  ابالغ  دریایی 
به حجت االسالم و المسلمین دکتر 
رئیس  و  وزیر  معاون  محمدیان 
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان 
آموزشی ابالغ گردید. از آن زمان 
اقداماتی صورت گرفت و ارتباطی 
با حجت االسالم و المسلمین دکتر 
آموزش  مجموعه  و  محمدیان 
از  بخشی  شد.  برقرار  پرورش  و 
تدوین  دریایی،  نیروی  فعالیت 
تالیف 6  از جمله  کتب تخصصی 
جلد کتاب برای رشته  دریانوردی 
در هنرستان علوم دریایی بود. در 
بخشی دیگر برای تامین محتوای 
جمله  از  درسی  کتاب های  دیگر 
مطالعات اجتماعی و جغرافیا و کتب 
داشته ایم.  همکاری  استان شناسی 
تدوین  در  همکاری  با  همزمان 
درسی،  کتب  محتوای  تامین  و 
مجتمع های  ایجاد  برای  اقداماتی 
هنرستان های  ویژه  به  و  آموزشی 
دریایی در مناطق ساحلی جنوب 
اقدام  این  پذیرفت.  صورت  کشور 
مردم  توانمندسازی  هدف  با 
منطقه پیش بینی شد تا به جای 
اینکه مردم منطقه درگیر مشاغل 
در  تحصیل   با  شوند،  مولد  غیر 

توانمندی  دریایی،  هنرستان های 
الزم برای اشتغال در حرف دریایی 
با  دانش آموزان  کسب  کنند.  را 
تحصیل در این هنرستان ها موفق 
اخذ دیپلم دریانوردی خواهند  به 
برگزاری  دریایی  نیروی  و  شد 
کالس های تخصصی و کارگاه های 
و  شده  متقبل  را  دریانوردی 
با  خصوص  این  در  تفاهم نامه ای 
شده  منعقد  پرورش  و  آموزش 
است. پس به انضمام همکاری در 
برگزاری جشنواره فیلم رشد، این 
موارد نیز در مناطق سواحل جنوب 
احسن  نحوه  به  مکران  و  شرقی 

پیگیری می شود. 
در  مکران  سواحل  در  استقرار 
سال 1386 به نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد. 
سواحل  جغرافیایی،  نقشه  برابر 
بندر  تا  میناب  جنوب  از  مکران 
چابهار  کنارك،  سیریک، جاسک، 
پاکستان  و  ایران  مرز  در  گواتر  و 
قدیمی  نام  مکران  دارد.  امتداد 
که  است  جغرافیایی  منطقه  این 
منطقه  این  به  بسیار  ساکنانش 
که  درخواستی  برابر  دارند.  عالقه 
از مقام معظم رهبری، فرمانده کل 
قوا داشتیم، اجازه خواستیم سلسله 
معرفی  برای  را  ملی  همایش های 
ظرفیت های مناطق مذکور داشته 
باشیم که ایشان اجازه فرمودند و 
اولین همایش ملی توسعه سواحل 
جمهوری  دریایی  اقتدار  و  مکران 
 1391 سال  ماه  دی  در  اسالمی 
در  وقت  جمهور  رییس  حضور  با 
چابهار برگزار شد. دومین همایش 
سال  ماه  خرداد  در  و  جاسک  در 
گونه  این  رسید.  انجام  به  جاری 

برنامه ها همچنان ادامه دارد.
برابر  که  است  ذکر  به  الزم 
تفاهم نامه فی مابین نیروی دریایی 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
اجتماعی  فرهنگی-  معاونت  و 

فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
در  دریایی  فرهنگ  ارتقاء  بحث 
و حضـور  کشــور  دانشگاه هــای 
در  کشور  اساتید  و  دانشجویان 
شکل اردوهای جهادی در مناطق 
دستور  در  مکران  ساحلی  محروم 
کار قرار گرفته است. نیروی دریایی 
تمام تالش خود را به کار می گیرد 
ایران  اسالمی  جمهوری  کشور  تا 
مختلفش  مناطق  ظرفیت های  از 
مکران  جنوبی  سواحل  جمله  از 

برخوردار گردد. 
الزم می بینم بر این نکته نیز تاکید 
کنم، اگر بگوییم این سواحل مناطق 
محرومی هستند، حق مطلب  را ادا 
نکرده ایم، بلکه باید بگوییم که کشور 
از این سواحل محروم است. توسعه 
این مناطق به یقین می تواند تاثیرات 
مثبت و غیر قابل انکاری در توسعه 
ملی جمهوری اسالمی ایران داشته 

باشد. 
دریایی  نیروی  حمایت  آیا   
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
شكل  به  رشد  فیلم  جشنوارة  از 
بود  مقطعی و کوتاه مدت خواهد 
یا برنامه هایی برای حمایت هــای 
بلندمدت طرح ریزی شده است؟  

تالش شده است که هر سال در 
روند اجرایی و برنامه های شرح داده 
شده، ارتقا حاصل شود. سعی مان 
بر این است که با یک روند منسجم 
و پیش بینی شده هر سال فعالیتی 
را آغاز کنیم، در سال بعد فعالیت 
مذکور را توسعه دهیم و در نهایت 
شده  تعیین  هدف  به  رسیدن  تا 

پیش خواهیم رفت. 
شده  تولید  آثار  کیفی  سطح   
آموزشی  مختلف  بخش های  در 
آنها  از  بخشی  که  را  کشور  در 
دارند،  حضور  رشد  جشنوارة  در 

چگونه ارزیابی می کنید؟
سطح فیلم ها راضی کننده است، 
سطح  که  شود  تالش  باید  اما 

توجه به فرهنگ و آموزش، عامل تحقق امنیت پایدار
دریادار دوم عرشه، سید مهرداد آل احمد، رییس دفتر پژوهش های نظری و مطالعات نیروی دریایی 
در گفتگو با نشریه روزانه ی چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد از برنامه ها، اهداف و 
تالش های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در مقوله ی ترویج فرهنگ و تقویت آموزش در 
مناطق ساحلی مرزی ایران گفت. تالش هایی كه چه در بعد فرهنگی و چه در بعد آموزشی در مناطق 
ساحلی مرز ایران، به خصوص در ساحل شرقی و سواحل مکران بی وقفه ادامه دارد و سعی می كند 

معنای امنیت را با رفاه عمومی گره بزند تا امنیت پایدار در تمام مرزهای ایران محقق گردد. 

گفت وگو با  امیر» سید مهرداد آل احمد« رییس دفتر پژوهش های نظری و مطالعات نیروی دریایی
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پیدا کند  ارتقا  آموزشی  فیلم های 
سطح  به  نباید  ما  شود.  بهتر  و 
موجود بسنده کنیم و همواره باید 
هدف گذاری مناسبی داشته باشیم. 
با گام ها و برنامه های مشخص در 
هر مقطع پیشرفتی در نتیجه کار 
از مواردی که  حاصل کنیم. یکی 
بحث های  می تواند  من  نظر  به 
اتخاذ  بخشد،  بهبود  را  آموزشی 
سیاستگذاری مناسب است. به این 
اجرایی  تمامی متولیان  معنی که 
این حوزه مانند آموزش و پرورش، 
و  خصوصی  بخش  سیما،  و  صدا 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
باید با یکدیگر هماهنگ باشند و 
مشخص شود که ماموریت اصلی و 
جانبی هر ارگان ذی ربط در بخش 
ساخت فیلم های آموزشی  چیست. 
پس از مشخص شدن ماموریت هر 
ارگان، فضاهای خالی در این میان 
نمایان می شود که باید تالش مان 
این  کردن  برطرف  به  معطوف  را 
انرژی  و  کنیم  خالی  فضاهای 
موازی  امور  انجام  صرف  گروه ها 
درستی  به  پتانسیل  این  و  نشود 
گردد.  محوله  امور  انجام  مصروف 
مرحله ی دوم پس از سیاستگذاری، 
است.  تولید  امر  برای  برنامه ریزی 
تمامی  مشارکت  که  شود  سعی 
ذی نفعان در امر تولید جذب شود. 
به عنوان مثال اگر قرار است درباره 
موضوعی مانند ترافیک کار کنیم، 
از تمام ذی نفعان مانند شهرداری، 
سازمان ترافیک و غیره کسب نظر 
قصد  مورد  این  در  آنها  که  شود 
کنند  بیان  را  مفهومی  چه  دارند 
این  نظر  مورد  مفاهیم  سپس  و 
سازمان ها با مباحث هنری عجین 
تلطیف  نظر  مورد  مفهوم  تا  شود 
شود و به نحو شایسته به مخاطبین 
منتقل شود. اگر سیاستگذاری های 
همکاری  و  شود  اتخاذ  مناسب 
تنگاتنگ مسئولین را داشته باشیم، 

نتایج مثبتی حاصل خواهد شد. 
فیلم های  بازار  شما  نظر  به  آیا   
اصوالً  و  است  مناسب  آموزشی 
در  سهمی  چه  فیلم ها  نوع  این 
کشور  فرهنگی  محصوالت  بازار 

می تواند داشته باشد؟
کاملی  اطالعات  حوزه  این  در 
این  که  می کنم  تصور  اما  ندارم. 
برخوردار  خوبی  بازار  از  فیلم ها 
کیفی  ارتقا ء  شک  بدون  نیستند. 
بازار  جذب  در  می تواند  فیلم ها 
مناسب موثر باشد. وقتی روبه رو با 
موضوع سرمـایه گـذاری هستیـم، 
سرمایه گذار وارد بازاری می شود که 

برگشت سرمایه ممکن باشد. آنچه 
بازگشت  تضمین کننده  می تواند 
سرمایه باشد ارتقاء مناسب سطح 
کیفی آثار و مقوله توزیع مناسب 
است. باز هم بر بحث سیاستگذاری 
اگر مشخص شود  تاکید می کنم. 
شود  اتخاذ  باید  سیاستی  چه  که 
کند،  دنبال  را  آن  ارگانی  چه  و 
خواهد  مطلوب  حاصل  نتیجه ی 
نرم افزارهای  از  تعدادی  اخیرا  بود. 
به فروش  بازار شده و  وارد  ایرانی 
برای  می رسد که نشانه ی خوبی 
رونق بازار فیلم های آموزشی است 
که البته باید سرعت بیشتری بگیرد 

تا به نتایج مطلوب تری نائل گردد.
 چرا نیروی دریایی به عنوان ارگانی 
مرزهای  امنیت  حفظ  متكفل  که 
بــه حـوزه   است،  دریایی کشور 
مسائل فرهنگی و از جمله صنعت 

فیلم سازی وارد شده است؟
مفهومی  عنوان  به  باید  امنیت 
متقن، کامل و پایدار محقق شود. 
و  امنیت  امر،  این  تحقق  برای 
رفاه باید همراه با هم تامین شود. 
شاید گفته شود که وظیفه نیروی 
دریایی تامین رفاه و امکانات رفاهی 
نیست،  کشور  ساحلی  مناطق  در 
حضور  مناطق  این  در  وقتی  اما 
پیدا می کنید، انبوهی از مشکالت 
این  اگر  کرد.  خواهید  مشاهده  را 
مشکالت در مناطق مذکور وجود 
داشته باشد، مفهوم و حس امنیت 
همین  در  گرفت.  نخواهد  شکل 
شرق  جنوب  سواحل  در  راستا 
صحبت  آن  درباره ی  که  مکران 
شد، نیروی دریایی متولی توسعه 
آموزشی،  مباحث  زیرساخت ها، 
مباحث  جمله  از  و  بهداشتی 
فرهنگی شده است. ناگفته پیداست 
که اهمیت مسائل  فرهنگی بسیار 
رهبری  معظم  مقام  است.  زیاد 
جاری  سال  ابتدای  که  پیامی  در 
داشتند بر اهمیت اقتصاد مقاومتی 
تاکید کردند و اما در نتیجه گیری 
اهمیت  فرمایشات شان گفتند که 
که  است  فضایی  مانند  فرهنگ 
در آن تنفس می کنیم. اگر نقش 
هر  بگیریم،  نادیده  را  فرهنگ 
فعالیت دیگری نیز به ثمر نخواهد 

نشست. 
بر این اساس، نیروی دریایی در 
کنار مسئولیت اصلی اش که ایجاد 
امنیت در مرزهای آبی و سواحل 
جنوبی مکران است، بحث فرهنگ 
دنبال می کند که می تواند  را هم 
زیرساخت مهمی در تحقق امنیت 

پایدار در منطقه باشد. 

جهانی  سرخ  صلیب  كمیته 
به  مختلف  كشورهای  در 
فعالیت های فرهنگی و هنری 
می پردازد. این كمیته در این 
بین المللی  جشنواره  از  دوره 
فیلم رشد نیز یکی از حامیان 
این جشنواره بوده است. در 
الیور  سراغ  به  زمینه  همین 

مارتین رئیس كمیته بین المللی صلیب 
سرخ در ایران رفتیم و با او درباره علت 
حمایت كمیته جهانی صلیب سرخ از این 
جشنواره به گفت وگو نشستیم. در ادامه 

گفت وگوی ما را با وی می خوانید. 

 به چه دلیل صلیب سرخ ایران از جشنوارة 
فیلم رشد حمایت می کند؟

سال   150 سرخ  صلیب  بین المللي  کمیته 
و  انساني  کرامت  از  حمایت  هدف  با  پیش  
تضمین احترام به ابناي بشر از طریق ترویج 
صلح  و  همكاري  دوستي،  متقابل،  درک 
گرفت.  شكل  انسان ها  همه  میان  در  پایدار 
آموزشي  فیلم هاي  بین المللي  جشنواره 
پایه گذاري  از  دهه  چهار  از  بیش  که  رشد 
معلمان  قراردادن  مخاطب  با  مي گذرد،  آن 
به ویژه  و  تربیت  و  تعلیم  عرصه  فعاالن  و 
آینده  نسل  جوانان  به عنوان  دانش آموزان 
مي کوشد  نحوي  بهترین  به  سازان  آینده  و 
عنوان  پیشتر  که  مسایلي  به  نسبت  تا 
براي  حتي  و  کرده  حساسیت  ایجاد  شد، 
درگیر  را  افراد  ذهن  شده  که  هم  لحظه اي 
برایتان  است  ممكن  نماید.  موضوعات  این 
اصول  این  ترویج  بدانید  که  باشد  جالب 
نزد سازمان ما آنقدر حایز اهمیت است که 
و  نوجوانان  براي  ویژه اي  آموزشي  برنامه 
جوانان 13 تا 18 ساله تهیه کرده که به آنها 
زندگي  در  بشردوستانه  اصول  اعمال  براي 
روزمره و اعمال این اصول در ارزیابي وقایع 

داخل و خارج از خانه کمک مي کند.
از جشنواره  تا  این سازمان قصد دارد  آیا   

فیلم رشد حمایت مستمر داشته باشد؟
بین المللي  کمیته  که  است  سال  چندین 
جشنواره  این  حامیان  جزو  سرخ  صلیب 
به  نیز  آینده  در  که  مي کوشد  و  است 
نقش  حتي  و  داده  ادامه  خود  حمایت 
باشد.  داشته  عرصه  این  در  پررنگ تري 
با حمایت دست اندرکاران جشنواره،  امسال 
کمک های  و  جنگ  در  نوع دوستی  موضوع 
دیگر  به  سخت  شرایط  در  دوستانه  بشر 

شد.  اضافه  جشنواره  موضوعات 
شاهد  آینده  سال  امیدواریم 
ارسال آثار بیشتري در این حوزه 

باشیم.
در طول سال  آیا صلیب سرخ   
نیز از ساخت فیلم های با رویكرد 
با موضوعات  )به خصوص  آموزش 
حمایت  سرخ(  صلیب  با  مرتبط 

خواهد کرد؟
و  صوتي  رسانه هاي  موثر  و  سازنده  نقش 
تصویري، به خصوص در عصر حاضر بر هیج 
کسي پوشیده نیست. ما حتي در مقر کمیته 
صلیب سرخ در ژنو بخش ویژه اي براي تولید 
برنامه هاي  و  مستند  کلیپ هاي  و  فیلم ها 
تولیدات،  این  از  بعضي  داریم.  رادیویي 
تولیداتي هستند که مستقیما توسط سازمان 
صورت گرفته است و برخي دیگر با نظارت و 
حمایت این سازمان. البته باید خاطرنشان کنم 
که موضوعات این تولیدات که اغلب مستند 
هستند، باید مرتبط با ماموریت و حوزه فعالیت 

کمیته صلیب سرخ نیز باشد. 
فیلم  جشنوارة  که  نكته  این  به  توجه  با   
سینمای  جشنواره  قدیمی ترین  رشد، 
این  از چه زمانی  ایران است، شما  آموزشی 

جشنواره را به یاد دارید؟ 
باید بگویم که براي اولین بار، حدود یازده 
سرخ  صلیب  کارمند  به عنوان  که  پیش  سال 
در ایران حضور داشتم، درباره این جشنواره 
عالقه مند  شخصا  آنجایي  که  از  و  شنیدم 
و  تاریخچه  هستم،  هنري  موضوعات  و  هنر 
دلیل  به  خصوص  به  جشنواره،  این  قدمت 
و  آموزش  وزارت  ْْآن  برگزارکننده  این که 
تقریبا دو سال  ماند.  پرورش است، در ذهنم 
پیش که به ایران بازگشتم و ماموریت خودم 
خوشحال  خیلي  کردم،  شروع  ایران  در  را 
صلیب  کمیته  فهمیدم  این که  از  شدم 
این  حامیان  جزو  که  است  سال   5 سرخ 
افتخار  هم  گذشته  سال  مي باشد.   جشنواره  
انتخاب  و  جشنواره  این  در  شرکت  و  حضور 
فیلم هاي برتر در حوزه بشردوستانه را داشتم.
فیلم های  ساخت  از  حمایت  شما  نظر  به   
آموزشی در ایران تا چه حد به نحو مطلوبی 

صورت گرفته است؟ 
بین المللي  جشنواره  برگزاري  نظرم  به 
پرورش  و  آموزش  وزارت  توسط  رشد 
در  که  است  و  حمایتي  اهمیت  نشان دهنده 
ایران از تولید فیلم هاي آموزشي مي شود و 
صورت  هم  خوبی  حمایت های  خوشبختانه 

گرفته است.   

ترویج نوع دوستی در شرایط سخت!
رئیس عملیات کمیته بین المللی  صلیب سرخ در ایران؛



چهـل و چهارمین جشنواره بین المللـی فیلـم رشد
دوازدهمین جشنواره بین المللی دانش آموزان فیلم ساز

شماره 4  چهارشنبه  28 آبان 1393
18

از حامیان  بهعنوان یكی  آبفا   علت حضور شرکت 
جشنواره رشد چیست؟

با توجه به این که رسالت روابط عمومی شرکت آبفا 
شناساندن جایگاه و منزلت آب و نهادینه کردن فرهنگ 
به خصوص  مردم  مختلف  اقشار  بین  در  صرفه جویی 
را مغتنم  این موقعیت  ما  دانش آموزان است، شرکت 
شمرده و به عنوان همراه در کنار آموزش و پرورش قرار 

گرفته است.
 به نظر شما آموزش و فرهنگسازی در زمینه کاری 
شما تا چه حد می تواند از طریق فیلم های آموزشی 

صورت پذیرد؟
همان طور که ذکر شد، یکی ازعمده ترین فعالیت های 
روابط عمومی، آموزش و فرهنگ سازی است و ابزار و 
رسانه های آموزشی و کمک آموزشی یکی از لوازم فرآیند 
یادگیری است و بر عمق و وسعت یادگیری می افزاید و 
هم چنین توانایی دانش آموزان را ارتقا می بخشد. استفاده 
و  کاربردی ترین  از  یکی  امروزه  بی تردید  رسانه ها،  از 
موثرترین ابزارها در امر یادگیری و تسهیل آن به شمار 
می رود. آموزش از طریق فیلم آموزشي به دلیل انتقال 
پیام به روش غیر مستقیم می تواند نقش قابل توجهی ایفا 
کند. نگاه یک هنرمند به یک مقوله تیزبینانه تر ومتفاوت 

بوده و می تواند در بین مخاطبین  تاثیرگذارتر باشد.
فیلم های  ساخت  در  را  خصوصی  بخش  حضور   
و  آب  مصرف  در  صرفه جویی  با  مرتبط  آموزشی 

موضوعاتی از این دست را چگونه ارزیابی می کنید؟
فیلم هاي  درساخت  خصوصي  بخش  مشارکت 
تولید  به دنبال  بخش  این  مي شود  موجب  آموزشي 
تکراری  فیلم های  ساخت  و  باشد  متفاوت  فیلم های 
را متوقف کند. از سوي دیگر اگر بخش خصوصی به 
مبحث تولید این فیلم ها وارد شود و ساز و کار الزم شکل 
بگیرد، فیلم های مستقلی تولید خواهد شد که می تواند 
پاسخ نیاز مخاطب و فرستنده پیام هاي آموزشي باشد. 
باید سیاست گذاری ها به سمت تولید فیلم در بخش 
خصوصی برود و این بخش در تولید و اکران دخالت کند 
و نهادهای دولتی هم تنها بر آن نظارت داشته باشد. تنها 
در این صورت است که مي توان ادعا کرد محتواي تولید 

شده اثر بخشي الزم را خواهد داشت . 
 اصوال کیفیت فیلم های آموزشی را در کشور چگونه 

ارزیابی می کنید؟
فیلم های آموزشی در چند سال گذشته از رشد نسبی 
خوبی برخوردار بوده اند، ولی همچنان مسیري طوالني  

برای پیشرفت و رسیدن به حد مطلوب باقی است.   
 آیا حمایت شما از جشنواره فیلم رشد صرفا مقطعی 

خواهد بود یا طی سال نیز ادامه خواهد داشت؟
این شرکت در جشنواره  اولین حضور  به  توجه  با 

و  اثربخشي  میزان  زمینه هاي همکاري،  قطعا  رشد،  
طرف  از  مي گیرد.  قرا  بررسي  مورد  آن  دستاوردهاي 
دیگر همکاری شرکت آب و فاضالب استان تهران و 
حوزه آموزش و پرورش به جشنواره فیلم رشد محدود 
نمی شود و این جشنواره به عنوان یکی از فعالیت های 
فرهنگي است که امیدواریم توفیق این باشد که این 

همکاری ها با توجه به نتایج آن ادامه یابد.
 راهكار بهبود ساخت فیلم های آموزشی و تصحیح 

اقتصاد این بازار چیست؟
قطعا حمایت دولت و توجه ویژه به امر آموزش و 
فرهنگ سازی و همچنین استفاده از ظرفیت توانمند 
بخش خصوصي و نظارت دقیق بخش دولتي مي تواند 
درجهت بهبود ساخت فیلم های آموزشی راهگشا باشد. 

 به نظر شما فرهنگیان چه نقشی می توانند در تهیه 
آثار با کیفیت مطلوب آموزشی داشته باشند؟

تخصص و تجربه فرهنگیان در امر آموزش و ارتباط 
مستقیم آنها با دانش آموزان و درگیري با مباحث آموزشی 
موجب مي شود شناخت بهتري از  نیاز مخاطبین و نحوه 
انعکاس مطلوب اطالعات و روش تاثیرگذار ارائه محتواي 
دانش آموزان  مشارکت  و  استقبال  میزان  و  آموزشي 
آثار  بهبود  در جهت  قبول تري  قابل  نظرات  و  داشته 

آموزشي ارائه دهند.  
 هنرمندان در این میان چه نقشی خواهند داشت؟

فیلم هاي آموزشي زماني تاثیرگذارند که توسط مخاطب 
درك شوند و به نوعي مخاطب جذب آن شود. در عین 
آموزشي بودن، سرگرم کننده نیز باید باشند و از سوي 
دیگر جذابیت خود را نیز حفظ کنند تا انتقال پیام به 
درستي انجام پذیرد و ارتباطي که مد نظر است، برقرار 
شود. به همین اعتبار نقش هنرمندان و توان آنها در 
مدنظر قرار دادن همه این موارد و ارائه پیام به شیوه 
مناسب و جذاب از اهمیت بسیار باالیي برخوردار است.

شبکه آموزش سیمای جمهوری اسالمی ایران 
که در میان مخاطبین به عنوان شبکه هفت 
شناخته می شود  در سال 1381 به عنوان یک 
شبکه آموزشی و با شعار شبکه فرصت های 

برابر آموزشی افتتاح شد. 
در حال حاضر و پس از دکتر پورحسین، 
مدیر این شبکه محمد مهدی قاسمی است که 
پیش از این مدیر شبکه رادیویي سالمت بوده 
است. برنامه های این شبکه در چهار گروه آموزش عالی، آموزش های فنی 
و حرفه ای، آموزش های عمومی و آموزش های پایه و اساسی تولید می شود. 
این گروه ها برنامه های خود را در قالب سه کانال مهارت، رشد و دانشجو 
پخش می کنند. گروه آموزش عالی وظیفه تولید برنامه های آموزشی مورد 
تقاضای دانشگاه های طرف قرارداد با شبکه را بر عهده دارد. برنامه های این 
گروه در چهار بخش علوم پایه، علوم انسانی، علوم فنی و مهندسی و علوم 
پزشکی و برای سه گروه مخاطب دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه 
علمی کاربردی و داوطلبان شرکت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد 

تولید می شود. 
برنامه های این گروه در قالب کانال دانشجو و هر روز از ساعت 13 تا 
15 و 30 دقیقه پخش می شود. گروه آموزش های فنی و حرفه ای از دیگر 
گروه های این شبکه است. گروه آموزش های فنی و حرفه ای، گروهی است 
که به منظور آموزش فنون و مهارت ها با رویکرد اطالعاتی - آموزشی برنامه 
تولید می کند. گروه آموزش های عمومی شبکه آموزش سیما گروهی است 
که به منظور آموزش اطالعات و مهارت های عمومی مورد نیاز مخاطب عام 
مانند آتش نشانی، بهداشت عمومی، آموزش رشته های ورزشی و مربیگری 
آنها، تعمیر وسایل خانه، مهارت های رایانه و ... با رویکرد اطالعاتی - آموزشی 
برنامه تولید می کند. برنامه های این گروه به همراه تولیدات گروه آموزش های 
فنی و حرفه ای در قالب کانال مهارت هر روز از ساعت 20 و 30 دقیقه تا 23 
و از ساعت 9 و 30 دقیقه تا 13 صبح پخش می شود. برنامه انسان و دانش 
که به پخش مستندهای خارجی با موضوع علمی و فرهنگی می پردازد نیز 

از کانال مهارت پخش می شود. 
گروه آموزش های پایه و اساسی نیز به آموزش مواد درسی دوره های 
دبستان، متوسط اول و دوم در قالب تدریس استاد، پویانمایی، مسابقه های 
به  مربوط  برنامه های  پخش  می پردازد.  علمی  مستندهای  و  تلویزیونی 
آموزش معلمان نیز در دستور کار این گروه قرار دارد. محصوالت این گروه 
در شش بخش آموزش دوره ابتدایی، دوره متوسط اول، دوره متوسطه دوم، 
دوره متوسطه فنی و حرفه ای و کار و دانش و دوره پیش دانشگاهی و آموزش 
معلمان تولید می شود. برنامه های این گروه در قالب کانال رشد هر روز از 
ساعت 8 تا 9 و 30 دقیقه صبح و 15 و 30 دقیقه نا 20 و 30 دقیقه عصر 
پخش می شود. این شبکه تفاهم نامه های همکاری مختلفی با دانشگاه پیام 
نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

و دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش امضا کرده است. 
و  حامیان چهل  از  آموزش  شبکه  ها،  تفاهم نامه  همین  راستای  در 
چهارمین جشنواره فیلم رشد که توسط دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش برگزار می شود، است. حمایت رسانه ها همواره نقش 
دارد.  و  داشته  آموزشی  مفاهیم  تبلیغ  در  ارزشمندی  و  کننده  تعیین 
 جشنواره ی فیلم رشد به عنوان متولی فیلمسازی در حوزه  مباحث آموزشی، 
می تواند با حمایت رسانه های همگانی و پرمخاطبی مانند شبکه آموزش 
تحقق  راستای  در  موثرتری  گام های  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای 

اهدافش بردارد. 

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان تهران؛

مسیر طوالنی پیشرفت پیش روی جشنواره فیلم رشد شبکه آموزش شبکه 
شركت آب و فاضالب استان تهران یکی از فرصت های برابر آموزشی 

حامیان چهل و چهارمین جشنواره بین المللی 
فیلم رشد است. در ادامه گفت وگوی ما را 
با خانم چاوش باشی مدیر روابط عمومی این 

شركت می خوانید. 
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Dr. Mohiedin Bahram Mohammadian, the Director of the 
Educational Planning and Research  Organization

The economy of educational films is valuable, but the Roshd Interna-
tional Film Festival does not follow the box office films, it goes further 
and more importantly considers its long term educational goals, so that 
it invites and asks the filmmakers of educational films to help the Min-
istry of Education to develop the excellent and pure cinema with their 
constructive interaction and artistic - accountable cooperation.

The Supreme Leader, Ayatollah Khamenei

I should thank the people who have transformed the artistic valuable 
works into films and ask them to present more valuable works to quench 
the thirst of the society. The art is worthy and immortal. The art is popu-
lar and international and it is not confined to one place or time and I 
honor the people who works earnestly, and purely in  art  and  who fol-
low the high goals.

Dr. Hassan Rohani, the President of Islamic Republic of Iran

I ask the cultural authorities to raise the flag of honor permanently so 
that the world would recognize Iran as culture aficionado. Therefore, we 
could remove the unjust  and undeserved dust spattered in the face of 
the Iranian nation during the previous years by those who are blinded.

Dr. Ali Asghar Fani, the Minister of Education:

There is a fundamental change in Education. I ask all educational film-
makers, students and teachers to produce the useful works for the de-
velopment of the country with regard to fundamental change and the 
development of the Ministry of Education. This would lead to the grow-
ing development of students in all aspects.
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