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مشاور پروژه :رخشان بنیاعتماد
تهیهکننده:مجتبیمیرتهماسب
حامی پخش کارستان :بانک سامان

تهیهشده در «کارگاه فیلم کارآ»
با همکاری «بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان»


بنیاد توسعه
کارآفرینی
زنان و جوانان

تحفهنامه
این صفحه
در هر شماره
به معرفي يكي
از محصوالت
فرهنگی و هنری
توليد شده در
داخل كشور
ميپردازد

درباره کارستان

«کارستان» فیلمهای مستندی
است که برنامهریزی و تولید آن در
بخش خصوصی از سال  ۱۳۹۳آغاز
شده و در حال حاضر شش مستند
از این مجموعه آماده نمایش است.
ِ
روایت
هدف «کارستان» ثبت و
زندگی کارآفرینان ایران است؛
زنان و مردانی که در رویارویی با
چالشهای بسیار توانستهاند معنای
کار را حرمت بخشند و انتقال دانش
و تجربههایشان الگوهای با ارزشی
برای کل جامعه بهخصوص جوانان
باشد .نمایش فیلمهای کارستان
در داخل و خارج از کشور میتواند
تصویری اثرگذار و الهامبخش از
تالش و خالقیت ارزشآفرینان
جامع ه ایران باشد.
ایده اولیه ساخت مجموعه
فیلمهایی درباره کارآفرینان
ایران ،سالها پیش در ذهن
رخشان بنیاعتماد شکل گرفت،
زمانی که او به دعوت همکار و
دوست قدیمیاش فیروزه صابر
با فعالیتهای «بنیاد توسعه
کارآفرینی زنان و جوانان» آشنا
شد .این ایده از سال  1392در
همفکری با مجتبی میرتهماسب و
رسیدن به دغدغههای مشترک،
هدفدار شد و سمتوسوی اجرایی
پیدا کرد.

رخشان بنیاعتماد دانشآموخت ه رشته کارگردانی سینما از دانشگاه هنرهای دراماتیک در سال  1359است که با فیلم «خارج
از محدوده» به سینمای ایران معرفی شد؛ ساخت فیلم «نرگس» در سال  1370با موضوع جسورانهاش نام بنیاعتماد را

بیشازپیش بهعنوان فیلمسازی با دغدغههای اجتماعی در سینمای ایران ثبت کرد و نهتنها جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره فجر را
برای او به ارمغان داشت که آغازی محکم برای فیلمهای بعدی بنیاعتماد شد« .زرد قناری»« ،پول خارجی»« ،روسری آبی»« ،بانوی
اردیبهشت»« ،زیرپوست شهر»« ،گیالنه»« ،خونبازی» و «قصهها» از جمله دیگر آثار بنیاعتماد است که تاکنون جوایزی چون جایزه اول
جشنواره فیلمهای کمدی ایتالیا ،جایزه منتقدین بینالمللی سالونیکا ،جایزه بهترین کارگردان زن آسیا از جشنواره دهلی ،دکترای افتخاری

دانشگاه لندن ،جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره ونیز و ...را برای آنها دریافت کرده است.

طبرستانیها

نویسنده و کارگردان :محسن عبدالوهاب
مدت 49 :دقیقه
سال تولید1395 :
سالها پیش در اوج بحرانهای پس از انقالب و جنگ و در
دورانی که بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل میشدند،

چند مهندس جوان تصمیم گرفتند یک کارخانه فوالدریزی
تأسیس کنند .آنها همچنان دوست و شریک یکدیگرند.

شاعران زندگی

نویسنده و کارگردان :شیرین برقنورد
مدت 73 :دقیقه
سال تولید1395 :
روایتی شاعرانه از زندگی ،کار و دغدغههای شیرین
پارسی ،شالیکار ،فعال محیطزیست و فعال اجتماعی

در حوزه زنان.

