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نجف آباد با پتانسیل نیروی انسانی خوب
ــل  ــاد، فارغ التحصی ــف آب ــتان نج ــد  1346،شهرس ــماعیلی متول ــعید پوراس س

فیلم بــرداری ســینما از دانشــگاه هنــر تهــران، دارای گواهــی دوره ســینمای دیجیتال 

و کروماکــی از دانشــکده ســینمایی لویــی لومیــر فرانســه،  و بــه عنوان رئیــس هیات 

مدیــره انجمــن صنفــی فیلــم کوتــاه ایــران  و عضــو کانــون فیلــم بــرداران ایــران 

اســت. 

ــردازی در  ــرداری، عکاســی و نورپ ــر تدریــس در رشــته های فیلم ب ایشــان عــاوه ب

ــران،  دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی، و معــاون اجرایــی مدرســه ملــی ســینمای ای

ــینمای  ــن س ــس انجم ــران، رئی ــان ای ــینمای جوان ــوزش س ــی و آم ــاون فرهنگ مع

جوانــان نجــف آبــاد و غیــره، فعالیــت داشــته اســت. 

وی همچنیــن ســابقه فیلــم بــرداری چندیــن فیلــم کوتاه، مســتند و فیلم ســینمایی 

)ســفر مــردان خاکســتری ( ســاخته امیر شــهاب رضویــان و نــگارش کتــاب ) آموزش 

ــری  ــه هن ــتند را در کارنام ــاه و مس ــم کوت ــن فیل ــاخت چندی ــرداری ( و س تصویرب

خــود دارد. مســئولیت جدیــد ایشــان فرصتــی شــد تــا بــا  وی بــه گفتگــو پیرامــون 

ــه  ــان صمیمان ــم  و ایش ــوان بپردازی ــینمای ج ــن س ــان و انجم ــئولیت جدیدش مس

پاســخگوی ســواالت مــا بودنــد.

 ادامه در صفحه4

به مناسبت انتخاب سعید پوراسماعیلی ، سینماگر شایسته شهرمان به عنوان رئیس هیات مدیره فیلم کوتاه ایسفا
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

 در مراســم تکریــم و معارفــه رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان کــه بــا حضــور معــاون 
اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه، معــاون مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان، و تنــی چنــد 
ــذار  ــردی و تاثیرگ ــر از زحمــات راهب ــا تقدی ــی ب ــدس راع ــد، مهن ــزار گردی از مســئولین برگ
ــردی  ــتان، او را ف ــازی شهرس ــر اداره راه و شهرس ــدی وی ب ــول تص ــری در ط ــدس صف مهن
ــتان  ــه دس ــوع را ب ــت اداره مطب ــکان هدای ــه س ــد ک ــی نمودن ــره معرف ــع و خب ــور، مطل صب
مهنــدس فــوالدی مــی ســپارند و ایشــان نیــز از جملــه مدیــران اخــاق مــدار، خــاق، ضابطــه 
ــژه از  ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس ــه مع ــن جلس ــد. در ای ــی باش ــا م ــد و پوی من
رئیــس جدیــد اداره راه و شهرســازی شهرســتان خواســت تــا بــا مدیریتــی جهــادی در جهــت 
رفــع مشــکات و موانــع شهرســازی شهرســتان؛ تســهیل و تســریع در انجــام امــور مربــوط بــه 
حــوزه فعالیــت آن دســتگاه در تعامــل بــا ســایر دســتگاه هــای اداری و اجرایــی گام بردارنــد. 
ــر توســعه شهرســازی  ــه طــرح هــای جامــع شــهری مصــوب، راه را ب ــا توجــه ب همچنیــن ب
شهرســتان در محوریــت بــا اجــرای ســند هــای جامــع و برنامــه هــای اندیشــیده شــده شــهری 
در همراهــی و همــکاری بــا شــهرداران همــوار ســازد. در پایــان مهنــدس راعــی از معــاون اداره 
کل راه و شهرســازی اســتان خواســتار گســترش اختیــارات اداره راه و شهرســازی شهرســتان 

بــا توجــه بــه مبحــث ویــژه بــودن شهرســتان گردیدنــد.

تکریم  و معارفه رئیس اداره راه و شهرسازی 

مجمع عمومی انجمن حمایت از زندانیان 

ــاد،  ــی فقیــه و امــام جمعــه شــهر نجــف آب ــا حضــور نماینــده معــزز ول در ایــن جلســه کــه ب
دادســتان شهرســتان، رئیــس دادگســتری شهرســتان، مســئولین اداری و اجرایــی و تنــی چنــد 
از خیریــن و معتمدیــن شهرســتان برگــزار گردیــد، مهنــدس راعــی طــی ســخنانی ضمــن تقدیــر 
ــت  ــر ضــرورت حمای ــات انجــام شــده در راســتای تحقــق اهــداف انجمــن، ب و تشــکر از اقدام
از رفــع آســیب هــای اجتماعــی و فرهنگــی پدیــده جــرم کــه بــر جامعــه و خانــواده زندانیــان 
ســایه افکنــده، تاکیــد نمودنــد. ایشــان در ادامــه بــر تغییــر نگــرش جامعــه نســبت بــه خانــواده 
محکومیــن اشــاره داشــتند و گفتنــد: اگــر فــردی خطــا کار اســت، جامعــه نبایــد خانــواده وی 
را طــرد نمایــد. چــرا کــه ایــن امــر، خــود آغــاز ایجــاد فراگــرد آســیب هــای اجتماعــی آشــکار 
و پنهــان را رقــم خواهــد زد. معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه از خیــران و مــردم 
شــریف شهرســتان خواســتند بــا همــکاری و همراهــی انجمــن حمایــت از زندانیــان شهرســتان 
در ایجــاد فضــای مشــاوره بــرای رفــع آســیب هــای اجتماعــی ناشــی از پدیــده جــرم و خانــواده 

هــای قربانــی هرچــه مــی تواننــد، کمــک نماینــد.

تجلیل از هنرمندان صنایع دستی 

ــئولین اداری و  ــد از مس ــی چن ــراه تن ــه هم ــژه ب ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
ــه  ــه ب ــتان ک ــی شهرس ــتی بوم ــع دس ــگاه صنای ــد از نمایش ــن بازدی ــتان ضم ــی شهرس اجرای
ــل  ــش تجلی ــن بخ ــدان ای ــد، از هنرمن ــزار گردی ــتی برگ ــع دس ــت روز صنای ــبت نکوداش مناس
ــار هنرمنــدان حاضــر در نمایشــگاه،  ــر از آث ــا تقدی ــن مراســم مهنــدس راعــی ب ــد. در ای نمودن
از هنــر بــه عنــوان اکســیر آرامــش بخــش انســان هــزاره ســوم یــاد کردنــد و گفتنــد: میــراث 
فرهنگــی و صنایــع دســتی دو بــال پرنــده گردشــگری هســتند کــه بــا رعایــت تعــادل، پیشــرفت 
صنعــت گســترده گردشــگری را در بردارنــد. توســعه صنایــع دســتی بومــی و ایجــاد بــازار فروش 
ــه اشــتغال اســت کــه  ــرای ایــن محصــوالت خــود عاملــی اثربخــش در محوریــت مقول ــم ب دائ
ایــن مولفــه در صــورت حمایــت صحیــح و راهبــردی خــود بــه گســترش صنعــت گردشــگری 
و تحقــق توســعه پایــدار مــی انجامــد. امــروزه بســیاری از اندیشــمندان توســعه گردشــگری در 
شــهرهای کوچــک را عامــل اصلــی ممانعــت از بــروز تئــوری مرکــز پیرامــون قلمــداد مــی نمایند 
و معتقــد هســتند صنایــع دســتی در شــهرها و روســتاها عامــل اصلــی رونــق اقتصــادی جامعــه 
میزبــان خصوصــا در جوامــع رو بــه توســعه اســت. در ادامــه ایشــان از تعهــد خــود نســبت بــه 
ــاک گفتنــد و از مســئولین شــهری، خصوصــا سرپرســت شــهرداری  ــدار پ توســعه مشــاغل پای
نجــف آبــاد خواســتند تــا در تعامــل و همــکاری بــا ادارات صنعــت، معــدن و تجــارت و میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری و فرهنــگ و ارشــاد اســامی هرچــه ســریع تــر نســبت 
بــه جانمابــی و ایجــاد نمایشــگاه و بازارچــه دائــم صنایــع دســتی بــه صــورت یــک قطــب موثــر 
ــان ایــن مراســم  ــدار اقــدام نماینــد. در پای در جــذب گردشــگر و تســهیل کننــده اشــتغال پای
توســط معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه از تعــدادی از هنرمنــدان منتخــب تقدیــر 

و تجلیــل بــه عمــل آمــد.

ــت  ــت: گســترش فعالی ــرورش شهرســتان گف ــوزش و پ ــس آم ریی
انــواع مــدارس بــه صــورت جــدی عدالــت آموزشــی را زیــر ســوال 
بــرده اســت و یــک مافیــای قدرتمنــد از ادامــه ایــن رونــد حمایــت 
ــن از  ــای متمک ــوز خانواده ه ــی دانش آم ــرایط فعل ــد. در ش می کن
امکانــات و آموزش هــای بهتــر اســتفاده کــرده و بالطبــع در آینــده 
ــد  ــه خــود اختصــاص خواهن جایگاه هــای شــغلی مناســب تری را ب

داد.
ســید رضا موســوی زاده از تاکیــدش بــر تکریــم خانواده هــا در 
جریــان ثبــت  نــام مــدارس و تشــکیل کمیتــه ای خــاص بــه منظــور 
ــرد:  ــه ک ــت و اضاف ــخن گف ــه س ــکایات مربوط ــه ش ــیدگی ب رس
مشــکل اصلــی مــا در موضــوع ثبت نــام مربــوط بــه مــواردی اســت 
کــه خانواده هــا دنبــال ثبت نــام فرزنــدان خــود در مدارســی خــارج 
ــت محــدوده  از محــدوده سکونت شــان هســتند و در صــورت رعای

ــم. ســکونت، مشــکل خاصــی در ایــن زمینــه نداری
ــه  ــوزی ب ــال دانش آم ــر امس ــد اگ ــن را نبخش ــدا م ــزود: خ وی اف
خاطــر مشــکات مالــی از تحصیــل جــا بمانــد. بــه مدیــران مــدارس 
ــد. گــروه  ــام نگیرن ــرای ثبت ن ــی ب ــه کــرده ام از دو گــروه پول توصی
ــی  ــای متمکن ــته دوم خانواده ه ــت و دس ــای بی بضاع اول خانواده ه
کــه بــرای کمتریــن میــزان پرداختــی، باالتریــن منــت و آبروریــزی 

ــرای مجموعــه آمــوزش و پــرورش ایجــاد می کننــد. را ب
موســوی زاده تعــداد فرهنگیــان واجــد شــرایط بازنشســته شــدن در 
ــرد و  ــوان ک ــر عن ــش از چهارصــد و بیســت نف ســال جــاری را بی
ــراد از  ــن اف ــی از ای ــش از نیم ــود بی ــی می ش ــه داد: پیش بین ادام
ــه کمبــود  ــا توجــه ب کادر مجموعــه جــدا شــوند و تعــدادی نیــز ب
بیــش از هــزار معلــم در ســطح شهرســتان، بــه فعالیــت خــود ادامــه 

دهنــد.
ــم  ــت معل ــت دویس ــتان از فعالی ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم مدی
بازنشســته در مــدارس شهرســتان ســخن گفــت و افــزود: بــه منظور 
رفــع مشــکل کمبــود معلــم در ســال جــاری، اســتفاده از چهارصــد 
ــه صــورت  ــان ب ــت معلم ــات آموزشــی، فعالی ــد خدم ــروی خری نی
ــان  ــگاه فرهنگی ــل دانش ــاه فارغ التحصی ــی و ورود پنج حق التدریس
ــم  ــی معل ــل توجه ــداد قاب ــه تع ــه شــده اســت. البت در نظــر گرفت
ــه  ــتند ک ــغول کار هس ــاور مش ــتان های مج ــادی در شهرس نجف آب
ــا داده  ــه آن ه ــی ب ــازه انتقال ــم، اج ــدید معل ــود ش ــل کمب ــه دلی ب

نمی شــود.
ــوزش و  ــام آم ــت ن ــه ثب ــئول کمیت ــی مس ــد طرق ــدی محم عی
ــات  ــرد: جلس ــام ک ــه اع ــن جلس ــز در ای ــتان نی ــرورش شهرس پ
ــده و در  ــم تشــکیل ش ــورت منظ ــه ص ــه ب ــر هفت ــه ه ــن کمیت ای
کنــار آن دانش آمــوزان دارای شــرایط خــاص اقتصــادی شناســایی 
می شــوند. در خصــوص تنظیــم کروکی هــای غیرواقعــی در برخــی 
ــاف،  ــداری و اصن ــی فرمان ــا هماهنگ ــز ب ــهر نی ــاک ش ــر ام دفات
ــان  ــا متخلف ــی ب ــورد قضای ــی برخ ــع و حت ــورد قاط ــه برخ زمین

ــم شــده اســت. فراه

 عدالت آموزشی با متنوع شدن مدارس خدشه دار شده

ــر  ــخت، زمان ب ــت: کار س ــتان گف ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم مدی
ــوزش و  ــن آم ــول بنیادی ــند تح ــل س ــرای کام ــرای اج ــی ب و طوالن
ــوان خــود را  ــی تمامــی ت ــم ول ــرورش در شهرســتان پیــش رو داری پ

ــم. ــدان آورده ای ــه می ــم ب ــن ســند مه ــرای اجــرای ای ب
ــوزش و  ــزود: آم ــب اف ــن مطل ــام ای ــا اع ــوی زاده ب ــید رضا موس س
پــرورش بــا هشــت هــزار پرســنل شــاغل و بازنشســته و نزدیــک بــه 
شــصت هــزار دانــش  آمــوز در مقاطــع مختلــف، بزرگ تریــن خانــواده 
دولتــی شهرســتان بــا طیــف گســترده و متنوعــی از فعالیت هــا 
ــل و همــکاری خــوب  ــد تعام ــه اداره آن نیازمن محســوب می شــود ک

ــود. ــد ب ــی خواه ــتگاه های اجرای ــر دس ــا دیگ ب
ــگاه  ــن جای ــورش در ای ــاه از حض ــار م ــدود چه ــه ح ــوی زاده ک موس
ــگاه،  ــن جای ــده در ای ــدف بن ــن ه ــرد: اصلی تری ــه ک ــذرد، اضاف می گ
پیگیــری اجــرای ســند تحــول اســت کــه اخیــرا توســط وزارت ابــاغ 
ــد  ــود را می گذران ــل اداری خ ــتان مراح ــطح اس ــوز در س ــده و هن ش
ــای  ــکیل کمیته ه ــا تش ــات الزم را ب ــتان مقدم ــا در شهرس ــی م ول

هشــت گانه آمــاده کرده ایــم.
اشــاره بــه ناشــناخته بــودن ایــن ســند و برنامه ریــزی صــورت گرفتــه 
ــود  ــرای بازنگــری در آن بعــد از پنــج ســال اجــرا دیگــر مطالبــی ب ب
کــه مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بــا اشــاره بــه آن هــا اعــام 
داشــت: متاســفانه بیشــترین تــوان آمــوزش و پرورش در ســطح کشــور 
بــر مســائل علمــی متمرکــز شــده و حتــی خانواده هــا نیــز بیشــتر از 
موضوعاتــی پرورشــی، در ایــن زمینــه مطالبــه دارنــد. در طــرح تحــول 
کــه ســال۹۰ بعــد از چندیــن ســال کار پژوهشــی صد هــا کارشــناس 
ــوز،  ــون دانش آم ــف همچ ــرد ارکان مختل ــید، کارک ــب رس ــه تصوی ب

معلــم و مدرســه متحــول خواهــد شــد.
وی از رشــد بســیار ســریع علــوم و لــزوم آمــوزش آن بــه دانش آمــوزان 
ــن  ــم ای ــای مه ــوان چالش ه ــه عن ــی ب ــات تربیت ــار موضوع در کن
ــد از  ــای بع ــدام از دولت ه ــچ ک ــه داد: هی ــرد و ادام ــاد ک ــه ی مجموع
ــه معنــای واقعــی کلمــه در اولویــت  انقــاب، آمــوزش و پــرورش را ب
ــود را  ــر خ ــورد نظ ــری کار م ــر مدی ــد و ه ــرار ندادن ــود ق کاری خ
انجــام داد. رشــد تکنولــوژی در دل خــود  فرصت هــای شــغلی جدیــد، 
فرصت هــا و تهدید هایــی دارد کــه وظایــف مجموعــه آمــوزش و 

پرورش را سنگین می کند.

نابه ســامانی  در خصــوص  ســواالتی  بــه  پاســخ  در  موســوی زاده 
وضعیــت اخــذ پــول در زمــان ثبــت  نــام مــدارس نیــز گفــت: شــورای 
ــور  ــس جمه ــه ریاســت ریی ــه ب ــرورش کشــور ک ــوزش و پ ــی آم عال
تشــکیل جلســه می دهــد، پیــش از ایــن در مصوبــه ای اخــذ هرگونــه 
ــوع  ــی را ممن ــای درس ــه و کتاب ه ــوع بیم ــز در موض ــه ج ــه ب وج
کــرده بــود ولــی ســال ۸۰ در مصوبــه جدیــد خــود گرفتــن هرگونــه 
»وجــه اجبــاری« را ممنــوع اعــام کــرد کــه ایــن موضــوع در کنــار 
افزایــش چشــمگیر هزینه هــای جــاری مــدارس و ســرانه بســیار 
ــا وجــود  ــروز وضعیــت فعلــی ب پاییــن ایــن مجموعه هــا، زمینه ســاز ب
ــرورش در  ــوزش و پ ــد آم ــران ارش ــانه ای مدی ــرر رس ــدات مک تاکی

ــت اخــذ وجــه شــده اســت. خصــوص ممنوعی
وی در پایــان اعــام کــرد: بــه عنــوان مثــال در ســال جــاری 
ــل و دو  ــار چه ــا اعتب ــتان تنه ــرای ســیصد واحــد آموزشــی شهرس ب
میلیــون تومــان تخصیــص پیــدا کــرده کــه ایــن میــزان حتــی کفــاف 
ــه  ــد چ ــم نمی ده ــی را ه ــد آموزش ــک واح ــاری ی ــای ج هزینه ه
برســد بــه اداره چندیــن کانــون فرهنگــی و فضاهــای اداری و ورزشــی 

ــتان. ــت شهرس ــه مدیری زیرمجموع

 اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

رونمایی از فیلم کوتاه » فیلم« در نجف آباد
آییــن رونمایــی از فیلــم کوتــاه  » فیلــم  « ســاخته  پارســا 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــور  رئی ــا حض ــمی  ب ابوالقاس
ــی از  ــینمایی اداره و جمع ــناس س ــاد ، کارش ــف آب ــتان نج شهرس
اهالــی ســینما  در محــل انجمــن ســینمای جــوان واقــع در مجتمــع 

ــد . ــزار ش ــمان برگ ــری آس ــی هن فرهنگ
ــاد در  رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب
ــر و تشــکر از  ــاه  ضمــن تقدی ــم کوت ــن  فیل ــی از ای مراســم رونمای
عوامــل فیلــم  بــا اشــاره بــه فعالیــت خــوب دفتــر انجمــن ســینمای 
ــتعدادهای   ــودن اس ــکوفا نم ــتای  ش ــاد  در راس ــف آب ــوان نج ج
ــزار  ــن اب ــم تری ــم یکــی از مه ــت :  هنرهفت ــان شهرســتان گف جوان

ــژه ای برخــوردار اســت . ــت وی ــه از اهمی ــام اســت ک ــال پی انتق
ســید حســن لــوح موســوی  افــزود :  ایــن هنــر نیازمنــد مدیریــت 
و برنامــه ریــزی هدفمنــد و اصولــی  اســت کــه هنرمنــدان بایــد بــه 

آن توجــه ویــژه ای داشــته باشــند .
ــا را در  ــوع مافی ــه موض ــم  ک ــش فیل ــن پخ ــم ضم ــن مراس  در ای
ــه ویــژه ســینمای هالیــود بررســی مــی کنــد از  ســینمای جهــان ب

ــل شــد . ــم  تجلی ــل فیل عوام
گفتنــی اســت انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد از دفاتــر فعــال 
انجمــن  ســینمای جوانــان ایــران بــوده کــه ســالیانه میزبــان عاقــه 
منــدان هنــر هفتــم بــوده و تاکنــون موفــق بــه پــرورش هنرجویــان 

زیــادی در ایــن زمینــه شــده اســت . 

سید محمد طباطبایی رئیس قبلی ورزش و جوانان شهرستان
سام علیکم

درپــی درج خبــر اســتخر سرپوشــیده آزادی و درتکمیــل صحبــت هــای آقــای 
ــه  ــان شهرســتان پیرامــون ایــن پــروژه ب یســلیانی رییــس اداره ورزش وجوان
اطــاع مــی رســانددر زمــان مســئولیت اینجانــب ایــن پــروژه بالــغ بر۴میلیارد 
ریــال بدهــی بــه پیمانکاربابــت تاسیســات استخرداشــت کــه پــس ازپیگیــری 

هــای فــراوان اعتبــارآن ازمحــل اعتبــارات ملــی تامیــن گردیــد.
ــددی  ــی متع ــکات فن ــه مش ــروژه ب ــل پ ــروع وتکمی ــرای ش ــفانه ب متاس
ــرارداد  ــکار قبلــی و عقــد ق ــد پیمان ــع ی ــا خل ــا ب ــم کــه نهایت برخــورد نمودی
بــا پیمانــکار جدیــد مجــددا کاســه اســتخر اجــرا گردید،جکــوزی تخریــب و 
مجــددا احــداث گردیــد و پوشــش ســقف آن نیــز برچیــده شــدومجددا اجــرا 

ــد. گردی
در نهایــت بــا صــرف هزینــه ای بالــغ بر۱۰میلیــارد ریــال ازمحــل اعتبــارات 
اســتانی و ملــی پــس از چندیــن ســال در اردیبهشــت مــاه بــه صــورت رســمی 

شــاهد افتتــاح اســتخرآزادی بودیــم.
ــزات و طــی مراحــل  ــد تجهی ــز پــس ازخری ــاه ســال گذشــته نی ــرداد م درم
واگــذاری، اســتخر در اختیــار هیــات شــنا بــه عنــوان بهــره بــردار قــرار گرفــت 

تــا جهــت اســتفاده دراختیــار عاقــه منــدان بــه شــنا قــرارداده شــود.
ــرداری رســیده و  ــه بهــره ب ــه کــه مطلــع هســتید اســتخر ب ــذا همــان گون ل
جهــت اســتفاده تنهــا مشــکل آن بهــره بــردار مــی باشــدکه بایــد از طریــق 
ــد .  ــه ان ــلیانی گفت ــای یس ــاب آق ــرح آن را جن ــه ش ــردد ک ــده واگذارگ مزای
ــب در راس اداره ورزش و  ــن جان ــئولیت ای ــان مس ــت در زم ــایان ذکراس ش
جوانــان نجــف آبــاد درکنــار احــداث و بهــره بــرداری استخرسرپوشــیده آزادی 
قریــب بــه 2۰ پــروژه بــزرگ و مهــم ورزشــی دیگردرجــای جــای شهرســتان 

بــه شــرح ذیــل احــداث گردیــد
ــی  ــای ورزش ــروژه ه ــداث پ ــد۱۰۰درصدی دراح ــاهد رش ــداهلل ش ــه حم و ب

ــم. ــتان بودی شهرس
مشخصات تعدادی از این پروژه ها به شرح زیر می باشد:

۱-ســاخت ســالن2۰۰۰نفری پوریــای ولــی نجــف آبــاد در مجموعــه ورزشــی 
انقــاب بــا همــکاری مجمــع خیریــن ورزشــیار نجــف آبــاد و جــذب اعتبــارات 

ملی
2-ساخت زمین ورزش های ساحلی درمجموعه ورزشی آزادی

3-ساخت سالن سرپوشیده ورزشی چند منظوره قلعه سفید
در  شهرســتان  شــهیدحججی  تیرانــدازی  تخصصــی  ســالن  ۴-ســاخت 

آزادی ورزشــی  مجموعــه 
۵-ساخت خانه شطرنج

۶-ساخت سالن ورزشی چندمنظوره حجاب امیرآباد
۷-اجــرای چندیــن طــرح  روســتایی در روســتاهای جــال آباد،حاجــی آبــاد، 

نهضــت آبــاد
۸-ساخت سالن سرپوشیده چندمنظوره ورزشی جوزدان

۹-راه انــدازی و تجهیــز خانــه هــای ورزشــی روســتایی بــا مشــارکت هیــات 
اســتان

۱۰-ساخت مرکزحرکات اصاحی و تجهیز آن
۱۱-تکمیــل فــاز اول مجموعــه ورزشــی آزادی نجــف آبــاد شــامل بازســازی 
زمیــن چمن،ســاخت جایــگاه VIP و ســاخت ســکوی تماشــاگران تــا 

ســقف3۰۰۰نفر
۱2-احداث پیست تخصصی استاندارد برای رشته دو و میدانی

ــه و در  ــتان در3طبق ــوان شهرس ــه ج ــن خان ــاخت اولی ــه س ــروع ب ۱3- ش
ــد ــی ۷۰ درص ــرفت فیزیک ــا پیش ــع ب ــر مرب ــاحت ۴۵۰ مت مس

۱۴-ســاخت اولیــن خانــه وزنــه بــرداری روســتایی کشــور در روســتای حاجــی 
آبــاد بــه همــت خیــر ورزشــیار اصفهانــی

ــروژه  ــن پ ــل ای ــد تکمی ــه کشــتی شــهر دهــق و تعه ــد ســوله خان ۱۵-خری
ــن توســط خیری

ــد منظــوره ورزشــی سرپوشــیده شــهید  ــالن چن ــه ســاخت س ۱۶-شــروع ب
یزدانــی بــا پیشــرفت فیزیکــی ۵۰ درصــد در زمیــن اهدایــی خانــواده شــهید 

واقــع درخیابــان شــهدا
۱۷-اجرای فنداسیون زورخانه حضرت علی)ع( در مجموعه آزادی

۱۸-بهسازی اماکن ورزشی و اداری
۱۹-احداث سایت استاندارد تیراندازی با کمان شهرستان

2۰-بازسازی خانه کشتی تختی نجف آباد

نمایشگاه هنرمندان نجف آباد 
نمایشــگاه  گروهــی  بــا حضــور  ۴۸ نفــر از هنرمنــدان کشــور و هنرمندانــی 

ــام ، نبــی  ــدی ،مهــرزاد پی ــه اســماعیل قائ ــاد از جمل از شهرســتان نجــف آب

الــه حیــدری ، محمــد رضــا عباســی ، عــزت براتــی ، مینــا جانبخــش، اکــرم 

ــی  در  ــه مهراب ــدی و معصوم ــام محم ــری، اله ــه غضنف ــلیمانی  ، مرضی س

تکنیــک هــای  مختلــف ســیاه  قلــم، مــداد رنــگ ، آبرنــگ، رنــگ  و روغــن ، 

پاســتیل و آکرولیــک برگــزار شــده اســت 

در  حاشــیه ایــن  نمایشــگاه  کــه بــا هــدف ترویــج و اعتــای اصــول صحیــح  

آمــوزش رنــگ و روغــن  و در راســتای رفــع مشــکات عاقــه منــدان برگــزار 

شــد ؛ اســماعیل قائــدی  بــه  اجــرای ورکشــاپ رنــگ و روغــن  از چیدمــان 

تــا نــور پــردازی تــا اجــرا جهــت عاقــه منــدان و حاضریــن پرداخــت.

پیوستن رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نجف آباد به »کمپین بسیج ملی فشارخون« 

در راســتای طــرح ملــی کنتــرل فشــار خــون ،  رئیــس اداره فرهنــگ 
ــت  ــا ثب ــان اداره ب ــراه کارکن ــه هم ــاد ب و ارشــاد اســامی نجــف آب
فشــار خــون  کــه بــا همــکاری شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
در محــل  اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد برگــزار شــد ؛ 

در ایــن طــرح ملــی شــرکت نمــود .
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد هدف 
از  اجــرای طــرح ملــی فشــار خــون را شناســایی بیمــاران مبتــا بــه 
فشــار خــون و ارتقــای ســامت عمومــی مــردم  دانســت و  گفــت 
ــتگاه های  ــام دس ــه  تم ــت ک ــرح  الزم اس ــن ط ــق ای ــرای تحق :  ب

اجرایــی مشــارکت  و همــکاری داشــته باشــند  .
ــوح موســوی ضمــن تشــکر از مدیریــت و کارکنــان  ســید حســن ل
شــبکه بهداشــت و درمــان نجــف آبــاد و بــا اســتقبال از اجــرای ایــن 
ــی  ــازی  م ــگ س ــی و فرهن ــی عموم ــش آگاه ــزود : افزای ــرح اف ط
ــد باشــد چراکــه  ــر و مفی ــا موث ــواع بیمــاری ه ــد در کاهــش ان توان

ــر از درمــان اســت . پیشــگیری همــواره بهت
ــاد  از  رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب
اهالــی فرهنــگ و هنــر و رســانه شهرســتان خواســت تــا بــا حضــور 
و مشــارکت  در ایــن طــرح ملــی زمینــه ســاز حضــور دیگــر افــراد 

جامعــه باشــند .

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با رئیس سازمان فنی و حرفه ای 

ــا   ــدار ب ــاد در دی ــف آب ــامی نج ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ــاد  ــه ای نجــف آب ــی و حرف ــازمان فن ــس س مرتضــی محمــدی رئی
ضمــن تبریــک انتصــاب ایشــان بــه ســمت ریاســت فنــی و حرفــه 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــکاری اداره فرهن ــت مشــارکت و هم ای ، گف
و ســازمان فنــی و حرفــه ای  پیرامــون موضوعــات و فعالیــت هــای 

ــه کیفیــت برنامــه هــا  کمــک شــایانی خواهــد کــرد . هنــری ب
ــدار صمیمــی کــه در محــل ســازمان فنــی و حرفــه ای  در ایــن دی
نجــف آبــاد برگــزار شــد ؛ ســید حســن  لــوح موســوی  بااشــاره بــه 
لــزوم تقویــت و گســترس دانــش بــه صــورت حرفــه ای و تخصصــی 
ــتگا ه  ــی  دو دس ــم اندیش ــات  و ه ــادل اطاع ــل و تب ــت : تعام گف
بــا یکدیگــر  منجــر بــه نتایــج  بهتــری  در دراز مــدت خواهــد شــد.

ــه گزارشــی از  ــا ارائ ــه ای  ب در ادامــه رئیــس ســازمان فنــی و حرف
فعالیــت هــای  انجــام شــده  در ســازمان گفــت : قطعــا مــا نیــز بــه 
دنبــال تعامــل هــر چــه بیشــتر در فعالیــت هــای فرهنگــی  و هنــری 
هســتیم و بــه منظــور تامیــن نیــروی متخصــص آمــاده  همــکاری  و 

تعامــل  در ایــن راســتا مــی باشــیم .
ــروه  ــا گ ــکاری ب ــت  هم ــود جه ــی  خ ــدی از آمادگ ــی محم مرتض
هــای فرهنگــی و هنــری  خبــر داد و گفــت ایــن ســازمان آمادگــی 
ــت  ــر جه ــی تئات ــالن آمف ــتن س ــار گذاش ــت در اختی ــود را جه خ
ــام  ــری اع ــی و هن ــای فرهنگ ــه ه ــارکت در برنام ــزاری و مش برگ

ــی دارد . م
ــای  ــگاه ه ــت  آموزش ــل  : وضعی ــی از قبی ــدار مباحث ــن دی در ای
هنــری ، عــدم مــوازی کاری و هماهنگــی بــا دســتگاه هــای مرتبــط 

ــرار گرفــت . ــادل نظــر ق مــورد بحــث و تب

واکنش رییس پیشین ورزش نجف آباد به یک خبر

نمایشگاه توسط سه هنرمند نجف آبادی
نمایشــگاه اســاتید هنرهــای تجســمی در ســه بخــش خوشنویســی ، نگارگــری 
و نقاشــی  توســط امیــر جعفــری ، امیــن چترایــی و رحیــم ســواری بــا  حضور 
هنرمنــدان و پیشکســوتان شهرســتان  نجــف آبــاد  از جملــه  اســتاد احمــد 
احمــدی و اســتاد منوچهــر غیــوری  در محــل نگارخانــه آفتــاب شــاهین شــهر 

گشــایش یافــت .
در ایــن نمایشــگاه   کــه بــا هــدف تعامــل  و همــکاری هنرمنــدان بــا یکدیگــر  
ــی   ــمند خوشنویس ــس و ارزش ــار  نفی ــر از آث ــت ؛   2۹ اث ــده اس ــزار ش برگ
ــیاه  ــا ، س ــب نســتعلیق- نســتعلیق شکســته ، چلیپ ــری  در قال ــتاد جعف اس
ــوش ذوق  ــد خ ــی  هنرمن ــار نقاش ــر از آث ــت ، 2۰ اث ــه و کتاب ــق ،  قطع مش
رحیــم ســواری شــامل  رنــگ و روغــن ، ســیاه قلــم ، آبرنــگ و .. و 2۱ اثــر 
ــدان گذاشــته  ــه من ــد عاق ــی در معــرض دی ــن جترای ــار نگارگــری امی از آث

شــده اســت. 
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد درحاشــیه برگــزاری ایــن 
نمایشــگاه ضمــن قدردانــی  از تــاش و همــت  ایــن ســه هنرمنــد  توانمنــد 
شهرســتان و همچنیــن اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شــاهین شــهر و بــا 
اشــاره بــه توانمنــدی هنرمنــدان شهرســتان نجــف آبــاد گفــت :  خوشــبختانه 
ــاالی فرهنگــی  ــا  و پتانســیل هــای ب ــاد از  ظرفیــت ه شهرســتان نجــف آب
ــه نحــو   و هنــری خوبــی برخــوردار  اســت کــه بایــد از ایــن ظرفیــت هــا  ب

مطلوبــی  اســتفاده شــود .
ســید حســن لــوح موســوی گفــت : هنرمنــدان شهرســتان نجــف آبــاد  دارای  
خاقیــت  هــا و مهــارت هــای هنــری خوبــی هســتند  و برگــزاری نمایشــگاه  
ــدان  شهرســتان   ــزه و رشــد و شــکوفایی هنرمن ــری نشــان از انگی ــای هن ه
دارد و  همــه مــا وظیفــه داریــم  از کســانی کــه بــرای رشــد  و بالندگــی هنــر 
تــاش مــی کننــد  حمایــت و قدردانــی نماییــم زیــرا یکــی از شــاخص هــای 

مهــم هــر جامعــه ای  وجــود هنرمنــدان آن شهرســتان اســت .

به دنبال درج خبر باتکلیفی استخر آزادی نجف آباد 
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

1- شــما به عنــوان کســی کــه چندیــن ســال در رأس)انجمــن ســینمای 
جــوان نجــف آبــاد( بودیــد، بــه نظرتــان چــه عواملــی موجــب شــده اســت 
ــای  ــنواره ه ــزاری جش ــاهد برگ ــر ش ــاد کمت ــف آب ــتان نج ــه در شهرس ک

هنــری، بخصــوص فیلــم کوتــاه باشــیم؟
مــن فکــر مــی کنــم نجف آبــاد زیرســاخت،  ظرفیــت و پتانســیل الزم بــرای جشــنواره ی 
فیلــم کوتــاه  را نــدارد. نــه یــک هتــل، نــه یــک ســالن نمایــش فیلم بــا امکانــات بــه روز و 
مجهــز، نــه یــک گالــری عکــس اســتاندارد و نــه هیــچ زیرســاخت دیگــری . اما پتانســیل 
نیــروی انســانی و فکــری خوبــی دارد کــه  متاســفانه ایــن هــا بــه تنهایــی بــرای برگــزاری 

یــک جشــنواره کافی نیســت. 

ــا و  ــا، واکنش ه ــدن انجمن ه ــی ش ــأت اُمنای ــده ی هی ــا ای ــث ی 2- بح
مخالفــت هــای بســیاری در پــی داشــت . آیــا شــما موافــق این امر هســتید؟ 
و در صــورت پیشــامد ایــن اتفــاق و حضــور هنرمنــدان مطــرح هــر اســتان 
در هیــأت اُمنــا، می تــوان انتظــار داشــت کــه انجمــن ســینمای جــوان بــه 
روزهــای درخشــان خــود بازگــردد و شــاهد کشــف اســتعدادهای درخشــان 

در زمینــه فیلــم ســازی باشــیم؟
بــا هیــات امنایــی شــدن دفاتــر انجمن کامــا مخالفــم، چــون زمینــه ی جدایــی و افتراق 
آنهــا را فراهــم مــی  کنیــم  و  در بهتریــن حالــت شــبیه انجمــن نمایــش و هنرهــای 
تجســمی در هــر شــهر مــی شــوند. اتفاقــا مزیــت انجمــن ســینمای جوانــان ایــران در 

متمرکــز بــودن و داشــتن یــک اســتراتژی یکســان اســت.
 فیلــم ســازان برجســته هــر شــهر، روزهای باشــکوه را برنمــی گرداننــد و در شــکل گیری 
آن  نقشــی ندارنــد. آنهــا روزگار خــود را شــکل دادند و امــروز خودهنرجویان جدید و شــور 
و اشــتیاق آنهــا، و همچنیــن شــرایط مدیریتــی دفتــر انجمــن باعــث شــکل گیــری یــک 
دوران جدیــد بــا شــکوه تــر مــی شــوند. دفتر اگــر پاتوق فیلــم ســازان، مربیــان، هنرجویان 
قدیــم، و هــر عالقمنــد دیگــری شــد، جریــان فیلــم ســازی راه مــی افتــد کــه بــه تربیت و 
رشــد نیروهــای مســتعد جدیــد  منجــر مــی گــردد. فیلــم ســازان موفــق قدیــم نیــز مــی 
تواننــد بخشــی از ایــن پاتــوق باشــند و رفــت و  آمــد کنند تــا دیگــران از تجــارب آنها بهره 

ببرنــد، امــا آنها معجــزه نمــی کنند.

3-  پروســه تولیــد فیلــم در انجمــن چگونــه اســت؟ و فیلــم نامه هــا بایــد 
دارای چــه ویژگی هایــی باشــند تــا از حمایــت انجمــن برخــوردار شــوند؟ 

 تولیــد فیلــم در اســتان هــا هــم بــه شــکل چند ســال پیــش یعنــی پیچینگ انجــام می 
شــود. ســینمای جــوان از ماهیــت و تنــوع فیلــم کوتــاه دفــاع و  پشــتیبانی می کنــد و لذا 
موضوعــات و فیلــم نامــه هــای خــاص را ســفارش و تولیــد نمــی دهــد و تاش مــی کند از 
همــه نــوع فیلــم نامــه و فکــر و نظــر حمایت کنــد. طبیعتــا موضوعــات بایــد در چارچوب 

قوانین کشــور باشــد. 

4- بــا توجــه بــه مســئولیت جدیــد شــما، برنامه هــای شــما بــرای افزایــش 
حضــور موفــق در جشــنوارهای معتبر بیــن المللــی و موفقیت در جشــنوارها 

؟ چیست 
ســینمای جــوان معمــوال فیلــم هــای تولیدی خــودش و اخیــرا فیلم هــای دیگــران را هم، 
بــه جشــنواره هــای  جهانــی معرفــی و حمایــت مــی کنــد. بقیــه موفقیــت هــا بــه تــوان 
رقابتــی خــود فیلــم وابســته اســت. البتــه کــه ایــن معرفــی و حمایت امــروزه یــک دانش 
و توانایــی ویــژه شــده کــه خــود فیلــم ســاز غالبــا از عهــده آن برنمــی آیــد و وظیفــه ی 
ســینمای جــوان اســت و اخیــرا بخــش خصوصــی هــم در ایــن زمینه فعال شــده  اســت.
5- دوره حضــور شــما در انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد را می تــوان از 
دوره هــای بســیار موفــق در ایــن شهرســتان نامیــد و حتــی برخی،ایــن دوره 
را، دوره طایــی نامیده انــد. مختصــری در مــورد فعالیت هــا و اقدامــات خــود 

در آن دوران را بفرماییــد. 
نظــر لطــف شــما و دوســتان اســت. ایــن دوران بــه تنهایــی و بــا تــوان یــک نفــره بدســت 
نمــی آمــد. مــن تــاش بســیاری مــی کــردم بــرای همــان پاتوقی کــه قبال اشــاره کــردم. 
دفتــر نجــف آبــاد اون روزهــا اونقــدر  رونــق داشــت کــه برخــی فیلــم ســازان از اصفهــان 
بــرای تولیــد بــه نجــف آبــاد مــی آمدنــد و یــا در پاتــوق و رویدادهــای دفتــر شــرکت مــی 
کردنــد. قطعــا مربیــان دلســوزی همچــون حمیدامانــی، احمــد بیگدلــی، مجیــد  قربانــی 
فــر، بهــزاد ترکــی زاده و دیگــران نقــش بســزایی داشــتند. همچنیــن حضــور همــکاران و

معاونینــی مثــل مجیــد قربانــی فــر، غالمرضــا حیــدری، محمدعلــی توالیــی، نرگــس 
هوشــنگ، رعنــا  صالحــی پــور و دیگــران هــم موثــر بــود و البتــه هنرجویانــی که عاشــق 
ســینما و فیلــم ســازی بودنــد و  انجمــن نجــف آبــاد بــرای رویاهایشــان کوچــک بــود 
و پروازشــان بــه شــهرهای دیگــر و خــارج از کشــور مــی رســید و تشــویق مــی شــدند. 
عصرهــای پنجشــنبه ی دفتــر نجــف آبــاد خاطــره انگیزتریــن پاتــوق هــای انجمــن بــود 
و بــرای همــه ی مــا خاطــره و یــادگار شــد. ایــن همدلــی و دورهمــی هــا باعــث حضــور 
بیشــتر همــه ی قدیمــی هــا و تشــویق جــوان ترهــا مــی شــد. ایــن همــان جریــان و 
جوشــش فرهنگــی اســت کــه فیلــم ســازی را نیــز تحــت تاثیــر خــود قــرار مــی دهــد و 

باعــث خلــق آثــار بــه یادماندنــی مــی شــود.
ضمنــا تصــور نکنیــد آن روزهــا امکانــات بیشــتری بــود و همــه بــا آســودگی کار مــی 
کردنــد. اتفاقــا ابــزار  ســاده و در دســترس امــروزه بیشــتر اســت و حتــی دوربیــن هــای 
ســاده ی عکاســی و موبایــل هــم مــی تواننــد وســیله و ابــزار فیلــم ســازی شــوند. البتــه 
کــه از قدیــم تاکنــون، همچنــان رکــن اصلی فیلــم کوتــاه، ایــده و پرداخت خالقانــه ی آن 
اســت کــه اگــر در فیلــم ســاز و فیلمــش نباشــد، اثــر بدســت آمــده رنگ و فــرم مــوزون و 

زیبایــی بیشــتر نیســت و از ســینما بــدور اســت.

 6-  بــا حضــور شــما به عنــوان رئیــس هیــأت انجمن صنفی ســینما جــوان، 
سیاســت های انجمــن چــه تغییری نســبت بــه گذشــته خواهد داشــت؟  

امیــدوارم در دورانــی کــه مجــددا بــه عنــوان رئیــس هیــات مدیــره انجمــن فیلــم کوتــاه 
ایــران حضــور دارم، بتوانــم ارتبــاط و همــکاری بیشــتری بیــن انجمــن ســینمای جــوان و 
صنــف برقــرار کنــم و متاثــر بــودن از  همدیگــر را بیشــتر کنــم. حضــور موفــق و موثــر در 

خانــه ســینما و نهادهــای تصمیــم گیرنــده نیــز مــی توانــد بــه تقویــت فیلم کوتــاه کمک 
کنــد. امیــدوارم امســال فیلــم کوتــاه بتوانــد یــک کرســی در هیــات مدیــره خانــه ســینما 

از آن خــود کنــد. 

7- بــه نظــر شــما جشــنوارها چــه تاثیــری در پیشــبرد اهــداف ســینمای 
ــد داشــت ؟  جــوان، خواهن

جشــنواره هــا بیشــتر یــک دورهمــی برای دیــدار فیلــم ســازان و آثارشــان اســت و انتخاب 
برتریــن هــا بهانــه ای بــرای جذابیــت بیشــتر جشــنواره و دیــدن فیلــم هــای فیلم ســازان 
اســت. طبیعتــا اســتعدادهای درخشــان ســال نیــز در همیــن جشــنواره هــا کشــف مــی 
شــوند. امــا از نظــر مــن بهتــر اســت جشــنواره هــا از رقابــت خــارج شــوند و بــه نمایشــواره 
ــا فقــط دیــدار فیلــم ســازان و فیلــم هایشــان محــور حضــور باشــد و  تبدیــل شــوند ت
نقــد و تحلیــل جــای تشــریفات و شــکوه جشــنواره را بگیــرد، همانجــا اســتعدادها هــم 

بیشترشــناخته و معرفــی می شــوند. 

 8-  بــا وجــود فرهنــگ غنــی شهرســتان نجــف آبــاد و شهرســتان هــای 
ــن  ــوم ای ــگ و آداب و رس ــش فرهن ــاهد نمای ــر ش ــفانه کمت ــع، متأس تاب
ــت  ــی باب ــما قول ــا ش ــتیم . آی ــاه هس ــم کوت ــب فیل ــتان در قال شهرس

ــه در  ــاد ک ــف آب ــتان نج ــدان شهرس ــه هنرمن ــوع ب ــن موض ــت از ای حمای
پــی شناســاندن فرهنــگ و هویــت ایــن شهرســتان هســتند، می دهیــد؟

بودجــه ی تولیــد فیلــم کــه امســال بــه طــور مســتقل بــه هــر اســتان و شهرســتان هــای 
تابعــه تعلــق گرفتــه امــکان خوبی اســت بــرای شناســاندن فرهنــگ و رســوم هر شــهر اما 
ایــن حمایــت بــدون پشــتوانه ی فیلــم ســازان توانــای هــر شــهر بــه نتیجــه نمــی رســد. 
فیلــم هــای کوتــاه مهــدی عبداللهــی نشــان داد کــه حمایــت و امکانــات زیــادی بــرای 
ســاخت فیلــم هــای بومــی و محلــی الــزم نیســت و کافــی اســت درام و قصــه ی  روایــی 

جذابــی را بــرای نمایــش ایــن فرهنــگ بــکار گیریــد.
9- در آخــر اگــر حــرف و یــا نکتــه ای از قلــم افتــاده و یــا مایلیــد در بــاره آن 

صحبــت کنیــد بفرمائید.
نکتــه و حــرف خاصــی نیســت، امیــدوارم شــور و شــوق فیلــم ســازی مجــددا به شــهرمان 
برگــردد و کوچــه پــس کوچــه هــا پــر شــود از عــکاس و فیلــم ســازانی کــه بــرای تحقــق 
رویاهــای قشــنگ شــان بــه هــر گوشــه  و کنــاری ســر مــی کشــند و تجربــه مــی کننــد. 

اصــاح  رعیــت  می فرماینــد   216 خطبــه ی  در  امیرالمومنیــن   
والیــان  بایــد  پــس  بشــوند.  اصــاح  والیــان  کــه  مگــر  نمی شــود 
بشــود... اصــاح  جامعــه  تــا  بشــود  اصــاح  بشــوند، حکومــت   اصــاح 
حضــرت می گوینــد اگــر می خواهیــد حکومت درســت بشــود، والیان درســت بشــوند 
 بایــد یــک جمهوریت قوی شــکل بگیــرد، که مردم پــای کار باشــند )اِســتقامِه الرعیه(.

یعنی مردم مطالبه ی عدل بکنند، مطالبه ی حق بکنند...

بودجه ی تولید فیلم که امسال بطور مستقل به هر 
استان و شهرستان های تابعه تعلق گرفته امکان 

خوبی است برای شناساندن فرهنگ و رسوم هر شهر 
اما این حمایت بدون پشتوانه ی فیلم سازان توانای هر 

شهر به نتیجه نمی رسد. 

انجمن در هیچ استانی هیات امنایی نشده و 
انشااهلل  نمی شود. تولید فیلم هم به شکل چند 
سال پیش یعنی پیچینگ در استان ها انجام می 
شود. سینمای جوان از ماهیت و تنوع فیلم کوتاه 

دفاع و  پشتیبانی می کند

امیدوارم در دورانی که مجددا به عنوان رئیس هیات 
مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران حضور دارم، بتوانم 

ارتباط و همکاری بیشتری بین انجمن سینمای جوان 
و صنف برقرار کنم .

 تصور نکنید آن روزها امکانات بیشتری بود و 
همه با آسودگی کار می کردند. اتفاقا ابزار  ساده 
و در دسترس امروزه بیشتر است و حتی دوربین 

های ساده ی عکاسی و موبایل هم می توانند 
وسیله و ابزار فیلم سازی شوند.


