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همدلی و رفاقت دلیل 
اصلی موفقیت هنرمندان

هــرگاه ســراغ فرهنــگ و هنر شهرســتان نجــف آبــاد را می گیــری و به ســراغ تاریخچــه و افــرا د تاثیرگــذار آن مــی روی، بالمنازع 
نــام مهــدی عبداللهــی در خاطــرات هنرمنــدان عرصــه تئاتــر و ســینما شهرســتان نجــف آبــاد بــر زبان هــا جــاری می شــود. از او 
خواســتیم تــا برگــی از دفتــر خاطرات ســپری شــده را مــرور کنیم  و  ایشــان مثــل همیشــه آرام و متواضعانه پاســخگوی ســواالت 

ــود.  ما ب
ــه ای اســت کــه  ایــن مصاحبــه صرفــا اندکــی از فعالیت هــای ایشــان و تاثیــر وی در فرهنــگ و هنــر شهرســتان اســت و بهان
یادمــان نــرود در گوشــه و کنــار ایــن شــهر هنــوز گنجینه هــای گرانبهایــی داریــم کــه رجــوع و اســتفاده از تجربیات و نظراتشــان 

می تــوان راهنمایــی خوبــی بــرای پیشــبرد و پیشــرفت هنــر شــهرمان باشــد.   
وقتــی پــای صحبت هایــش می نشــینی، تواضــع و فروتنــی در ســخنانش مــوج می زند. بــا وجود مشــغله کاری فــراوان درخواســت 
مصاحبــه را قبــول کــرد و در یــک روز تابســتانی بــه دفتــر هفته نامــه آمــد تــا دقایقــی در بــاب انجمــن، هنرجو هــا و مشــکالت 

ایــن روز هــای انجمــن ســینمای جــوان بــه گفت گو بنشــینیم. 
1. از مدیریــت شــما در ســینمای جــوان نجــف آبــاد آغــاز می کنیــم. اکثــر هنرمنــدان و منتقــدان شــما از دوران مدیریــت شــما 
نوســتالژی دارنــد و حتــی از آن دوران، بــه عنــوان دوران درخشــان و تاثیــر گــذار یــاد می کننــد. کمــی از اقدامــات و فعالیت هایــی 

کــه در آن دوران انجــام دادیــد بفرماییــد .
در ابتــدا الزم می دانــم درگذشــت نــا بــه  هنــگام مرتضــی نیک پایــان از مدیــران ســینمای جــوان در اصفهــان را تســلیت عــرض 
کنــم و بــرای خانــواده ایــن هنرمنــد صبــور و محجــوب از درگاه باری تعالــی صبــر مســالت دارم. قبــل از شــکل گیــری ســینمای 
جــوان ایــن نکتــه را بایــد بگویــم کــه دوســتان فعــال و پایه گــذار ســینمای جــوان، پیش زمینــه تئاتــر داشــتند، خــود مــن نیــز 
در ســال 62 کارشــناس تئاتــر در نجــف آبــاد بــودم و در گــروه تئاتــری کــه در ســالن شــریعتی تشــکیل داده بودیــم،  فعالیت ها  و 

تئاترهــای بســیاری در هــر ســال اجــرا می کردیــم و در جشــنواره ها نیــز جوایــزی کســب کــرده بودیــم.
 ادامه در صفحه3

درمصاحبه با مهدی عبداللهی یکی از پایه گذاران سینما و تئاتر نجف آباد 
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ــاد از پیگیــری  و صــدور کارت  رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب
ــاد خبــر داد . ــژه فرهیختــگان شهرســتان نجــف آب وی

ســید حســن لــوح موســوی بــا اشــاره  بــه اینکــه ایــن اقــدام بــرای اولیــن بــار در شهرســتان 
ــن  ــگان ای ــگاه واالی فرهیخت ــه  جای ــه ب ــا توج ــت : ب ــت گف ــام اس ــال انج ــاد درح ــف آب نج
اداره در نظــر دارد  بــا تدویــن شــاخص هــای انتخــاب فرهیختــگان شهرســتان و بــه منظــور 
شناســایی نخبــگان فعــال فرهنــگ و  هنــر و تکریــم ایشــان  ، قریــب بــه ٤٠ نفــر از اهالــی 
فرهنــگ و هنــر حائــز شــرایط را انتخــاب و باصــدور کارت مذکــور مزایــا و امکانــات ویــژه ای 

بــرای آنهــا متناســب بــا ســطح رتبــه کســب شــده ایجــاد نمایــد .
وی افــزود : در همیــن راســتا صحبــت هــای اولیــه بــا ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری نجــف آبــاد انجــام شــد  و مذاکــرات بــا ســایر دســتگاه هــای شهرســتان در آینــده 

صــورت مــی پذیــرد و بــه اطــاع فرهیختــگان رســانده خواهــد شــد .
وی خاطــر نشــان کــرد تدویــن و تنظیــم شــیوه نامــه و شــرایط خــاص ایــن رویــداد مهــم  در 

چهارچــوب قوانیــن و مقــررات ایجــاد خواهــد شــد .

صدور کارت فرهیختگان

مجمع عمومی انجمن حمایت از زندانیان 

ــادی مشــاور برنامــه ریــزی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه منظــور  علــی اصغــر ســید آب
عملیاتــی نمــودن طــرح گــذر فرهنــگ و هنــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ، از طــرح گــذر 

فرهنــگ و هنــر ارگ شــیخ بهایــی نجــف آبــاد بازدیــد کــرد .
در ایــن بازدیــد کــه مختــاری معاونــت فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی ، مهندســی 
رئیــس اداره فرهنگــی اســتان ، فردوســی مدیــر عامــل  ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی 
ــاد  ــاد حضــور داشــتند ؛ رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب شــهرداری نجــف آب
ــه دلیــل وجــود  ــاد ب ــاد شــده گفــت : شهرســتان نجــف آب ــه گزارشــی از طــرح ی ، ضمــن ارائ
هنرمنــدان مســتعد و برجســته در رشــته هــای مختلــف  فرهنگــی هنــری و داشــتن بیــش از 

٨٠٠ نویســنده  همــواره در ســطح اســتان و کشــور زبانــزد بــوده اســت .
ــر در  ــگ و هن ــذر فرهن ــرد ایجــاد طــرح گ ــدواری ک ــار امی ــوح موســوی اظه  ســید حســن ل

ــد. ــر نمای ــگ و هن ــق اقتصــاد فرهن ــه و رون ــد کمــک ب ــتان بتوان شهرس
در ادامــه ســید آبــادی مشــاور برنامــه ریــزی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و مبــدع طــرح 
گــذر فرهنــگ و هنــر گفــت : اهتمــام جــدی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ایجــاد و فعــال 

نمــودن گذرهــای فرهنــگ و هنــر در ســطح کشــور اســت .
ایشــان اجــرای ایــن طــرح را نقطــه امیــدی در راســتای رونــق فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری 

قلمــداد کــرد .
در ادامــه بــا پخــش فیلــم و تیــزر از گــذر فرهنــگ و هنــر روســتای دمــاب منطقــه مهردشــت  

مشــاور وزیــر در جریــان اقدامــات  انجــام شــده در آن روســتا قــرار گرفــت .

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

مرکز تخصصی رشد شهرستان ویژه

ســومین جلســه پیگیــری مرکــز رشــد شهرســتان ر در محــل ســازمان 
ــد . ــزار ش ــاد برگ ــف آب ــی نج ــی و ورزش ــی اجتماع فرهنگ

در ایــن جلســه رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد از 
اختصــاص محلــی بــه منظــور اســتقرار نخبــگان خــاق فرهنگــی هنــری پــس 
از گــذر از مرکــز رشــد فرهنــگ و ارشــاد اســامی خبــر داد و رونــق کســب و 
کار فعالیــت هــای اهالــی فرهنــگ و هنــر را یکــی از مهــم تریــن اهــداف ایــن 

ــم کــرد اداره اعال
ســید حســن لــوح موســوی خــاط نشــان کــرد  : نخبــگان فرهنگــی هنــری 
ــای  ــر روی طــرح ه ــق و بررســی ب ــز رشــد و تحقی ــس از اســتقرار در مرک پ
پیشــنهادی خــود و رســیدن بــه مرحلــه بالندگــی نیــاز بــه حمایــت بــه منظور 

ــد . ــازار کســب و کار دارن ــه ب ورود ب
وی افــزود پــس از مذاکــره ای کــه بــا مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد انجام شــد فردوســی ضمــن موافقــت آمادگی 

خــود را بــا اجــرای  ایــن طــرح اعــام نمــود .
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد گفــت : در همیــن راســتا 

شــیوه نامــه ای بومــی ســازی شــده در دســت تحقیــق و بررســی اســت .

کمک خیرین به فرزندان یتیم و محسنین

ــرح  ــب ط ــر در قال ــال حاض ــت: در ح ــتان گف ــداد شهرس ــه ام ــس کمیت ریی
هــای اکــرام و محســنین، بیــش از دو هــزار و چهارصــد و پنجــاه فرزنــد یتیــم 
ــا مشــکات  ــن نیازهایشــان ب ــی در تامی ــه دالیل ــواده ب ــه خان ــا کســانی ک ی
ــد. ــرار گرفته ان ــن شهرســتان ق جــدی مواجــه اســت، تحــت پوشــش خیری

فریــدون ابراهیمــی  اعــام داشــت: طــرح اکــرام مربــوط بــه کودکانــی اســت 
کــه پــدر خــود را از دســت داده انــد و در همیــن راســتا در حــال حاضــر بیــش 
از چهارصــد و پنجــاه یتیــم تحــت پوشــش قــرار گرفته انــد کــه ماهیانــه بــه 
طــور متوســط نزدیــک بــه یکصــد و شــصت هــزار تومــان بــه صــورت نقــدی 

ــه آن هــا کمــک می شــود. ب
ابراهیمــی طــرح محســنین را ویــژه خانواده هــای نیازمنــد غیــر ایتــام دانســت 
و بــا اشــاره بــه وجــود بیــش از دو هــزار و ســیصد خیــر حامــی در شهرســتان 
اضافــه کــرد: در حــال حاضــر دو هــزار فرزنــد محســنین بــا متوســط کمــک 
ماهیانــه چهــل و پنــج هــزار تومــان تحــت پوشــش قــرار دارنــد و بــا توجــه 
ــهرداری و  ــون ش ــف همچ ــد ادارات مختل ــه کارمن ــل توج ــتقبال قاب ــه اس ب
ــال  ــهید در ح ــاد ش ــنهاد بنی ــا پیش ــا، ب ــن طرح ه ــرورش از ای ــوزش و پ آم
ــرح  ــد ط ــک فرزن ــهید از ی ــواده ش ــر خان ــت ه ــه حمای ــردن زمین ــم ک فراه

اکــرام یــا محســنین هســتیم.

پایتختی کتاب شهرستان ویژه

ــزی  ــه ری ــاور برنام ــادی  مش ــید آب ــر  س ــی اصغ ــد  عل ــی بازدی ط
وزیرفرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه شهرســتان نجــف آبــاد در راســتای 
تبدیــل ارگ شــیخ بهایــی بــه گــذر فرهنــگ و هنــر شهرســتان ، ضمن 
ارائــه گزارشــی از  برنامــه هــا و اهــداف  جــام باشــگاه هــای کتابخوانــی 
در کشــور  بــر لــزوم گســترش ایــن طــرح در شهرســتان تاکیــد کــرد .

ــتان نجــف  ــاد اســامی شهرس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــه رئی در ادام
آبــاد  بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان نجــف آبــاد در ســال ٩٧  مجــوز 
٨٠ باشــگاه کتابخوانــی را صــادر نمــوده اســت  ؛ گفــت : در راســتای 
گســترش فرهنــگ کتابخوانــی و بهــره منــدی کــودکان و نوجوانــان  و 
در راســتای ارتبــاط و آشــنایی اقشــار مختلــف جامعــه  بــا ایــن طــرح 
ــای  ــق باشــگاه ه ــاء و رون ــت ارتق ــت خــود را در جه ــن اداره حمای ای

کتابخوانــی شهرســتان اعــام مــی نمایــد .
وی اســتقبال مــردم شهرســتان و همچنیــن منطقــه مهردشــت را از 
ایــن طــرح بســیار خــوب ارزیابــی کــرد و افــزود پایتختــی کتــاب نجف 

آبــاد در حــال پیگیــری و در دســتور کار ایــن اداره قــرار داد.
ســید حســن لــوح موســوی از علــی اصغــر  ســید آبــادی قــول  حضــور 

درکارگاه جــام باشــگاه کتابخوانــی در مــاه آینــده را گرفــت .
گفتنــی اســت ایــن جلســه بــا حضــور علــی اصغــر ســید آبادی مشــاور 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ، مختاری معاونــت فرهنگــی اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان ، مهندســی رئیــس اداره 
فرهنگــی اســتان و فردوســی مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد در محــل ارگ شــیخ بهایــی انجام شــد 

.

خانه فرهیختگان ، علماو مشاهیر

ــر فرهنــگ و  ــزی وزی ــه ری ــادی مشــاور برنام ــر ســید آب ــی اصغ عل
ارشــاد اســامی  ضمــن بازدیــد از مجموعــه تاریخــی خانــه نوریــان  
ــرای شناســایی و  اظهــار داشــت توســعه و ایجــاد بســتر مناســب ب
معرفــی فرهیختــگان ، علمــا و مشــاهیر شهرســتان از اهمیــت ویــژه 

ای برخــوردار اســت .
در ایــن بازدیــد کــه مختــاری معاونــت فرهنگــی اســتان ، مهنــدی 
رئیــس اداره فرهنگــی و فردوســی مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف ابــاد نیــز حضــور داشــتند ؛ 
ــه  ــا اشــاره ب رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان  ب
لــزوم تاســیس خانــه فرهیختــگان ، علمــا و مشــاهیر اظهــار داشــت 
ــه  ــری  و ارائ ــی و هن ــای فرهنگ ــت ه ــعه  فعالی ــور   توس ــه منظ ب
الگوهــای ارزشــمند بــه اقشــار مختلــف جامعــه ،  ایــن اداره  طــرح 
ــرار  ــگان را در دســتور کارخــود ق ــه فرهیخت ــری و ایجــاد خان پیگی

داده اســت .
ســید حســن لــوح موســوی  بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان نجــف 
ــی  ــف فرهنگ ــاد مختل ــی ابع ــژه در تمام ــتان وی ــک شهرس ــاد ی آب
ــک  ــگان را از ی ــدی فرهیحت ــره من ــت به ــی و... اس ــری مذهب هن
ــزود توســعه فضاهــای فرهنگــی  مرکــز متمرکــز الزم دانســت و  اف
ــازمان فرهنگــی  ــه س ــا از جمل ــازمان ه ــا مشــارکت  س ــری ب و هن
ــر اســت . ــکان پذی ــتان ام ــهرداری شهرس ــی و ورزشــی  ش اجتماع

ــت وزارت  ــزی و حمای ــه ری ــا برنام ــرد ب ــدواری ک ــار امی وی اظه
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و در راســتای حمایــت از نخبــگان 

ــد . ــد ش ــام خواه ــم انج ــن مه ــتان  ای ــر شهرس ــگ و هن فرهن

آگهی انتخابات نمایندگان کارفرمایان شهرستان نجف آباد ، تیران و کرون 
در هیات های حل اختالف قانون کار

پیــرو آگهــی مــورخ 13٩٨/2/1٧ منــدرج در هفتــه نامــه کیاســت بدیــن وســیله از کلیــه مدیــران محتــرم کارگــری منطقــه مســتقر 
در شهرســتان نجــف آبــاد )طبــق مــوارد ذیــل( جهــت تشــکیل مجمــع مدیــران و انتخابــات دعــوت بــه عمــل مــی آیــد تــا در صــورت 
تمایــل بــه شــرکت در مجمــع بــه منظــور انتخــاب نماینــدگان کارفرمایــان حداقــل تــا پنــج روز اداری قبــل از انتخابــات در خواســت 
کتبــی خــود را بــه همــراه مســتندات و مــدارک مویــد شــرایط منــدرج در تبصــره )1( ف )2( یــا )3( مــاده 11 آییــن نامــه مصــوب 
ــاه اجتماعــی شهرســتان  ــه اداره تعــاون، کار و رف ــه شــرح ذیــل ( کتبــا ب 13٨٧/٩/2 مقــام محتــرم وزارت کار و امــور اجتماعــی )ب

نجــف آبــاد تســلیم و ســپس جهــت رای گیــری در زمــان و مــکان زیــر حضــور بــه هــم رســانند .
مکان : اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان نجف آباد 

زمان : 1398/4/10 ساعت 15 بعد از ظهر 
تبصــره 1 مــاده 11: منظــور از مدیــران واحدهــای منطقــه ، اعضــای هیــات مدیــره ، مدیــران عامــل یــا مدیــران مســئول کارگاه هــای 

مشــمول قانــون کار کــه دارای شــخصیت حقوقــی هســتند مــی باشــد.
تبصــره 2 مــاده 11 : هــر یــک از کارگاه هــای مذکــور در منطقــه صرفــا مــی تواننــد یــک نفــر از مدیــران خــود را بــرای شــرکت در 

مجمــع مدیــران معرفــی نماینــد.
تبصــره 3 مــاده 11ک موسســات یــا نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی و شــرکت هــای دولتــی چنانچــه خــود راســا و بــدون دخالــت 
پیمانــکار از خدمــات کارگــران مشــمول قانــون کار اســتفاده مــی نماینــد، الزم اســت باالتریــن دســتگاه یــا مدیــر عامــل یــا یکــی از 

اعضــا هیــات مدیــره را بــه منظــور شــرکت در مجمــع )حداقــل 3 روز قبــل از تشــکیل مجمــع ( کتبــا معرفــی نماینــد.
اسامی داوطلبان نمایندگی )به ترتیب حروف الفبا(

آقایان :
٤- مهدی پور پیرعلی  3- عباس باقری   2 - محمد ایزدی    1 داوود شریفی  

٨ - مهدی نورمحمدی ٧- فرشید کریمی   6- امین شرفی   5 - سید ناصر روشنایی 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد 
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

دومیــن دوره کنســرت بــزرگ آموزشــی موســیقی و تئاتــر هنرجویــان موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر 
ــداد  ــا حضــور مســئولین و تع ــا 21 ب ــورخ ٩٨/٠3/31  از ســاعت 16 ت ــه م ــوان عصــر روز جمع و آموزشــگاه موســیقی ارغ
کثیــری از مــردم در ســالن شــهروند فرهنگســرای خــارون برگــزار گردیــد . اجــرای ایــن مراســم را کــه آقــای صناعــی و خانــم 
شــجاعی بــه عهــده داشــتند ، در ابتــدای  مراســم ،احمــد شــریعتی مدیرموسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر  
ضمــن ارائــه ی بیــان مختصــری از فعالیــت هــا و برنامــه هــای موسســه ،کنســرت آموزشــی موســیقی و تئاتــر را فرصتــی 
دانســت تــا مهــارت هــای هنرجویــان و هنرآمــوزان ســنجیده شــود و همچنیــن فرصتــی محیــا مــی شــود تــا اســتعدادهای 
افــراد مســتعد ظهــور پیــدا کــرده و بــه منعصــه ظهــور برســد . ایشــان در ادامــه بــا بیــان اینکــه آمــوزش موســیقی فقــط 
در آمــوزش تئــوری خاصــه نمــی شــود و نیــاز بــه اجــرای روی صحنــه هــم دارد ، گفــت: در پایــان هــر دوره یــک اجــرای 

کنســرت برنامــه ریــزی مــی شــود و ایــن دومیــن اجــرای هنرجویــان موســیقی و تئاتــر ایــن موسســه اســت .  وی در ادامــه 
خبــر از برگــزاری دوره ی ســوم ایــن موسســه در آخــر تابســتان داد ..

ــان  ــه هایش ــرای برنام ــه اج ــر ب ــدول زی ــق ج ــر طب ــیقی و تئات ــای موس ــروه ه ــان گ ــم هنرجوی ــن مراس ــه ی ای  در ادام
ــود . ــالن ب ــردم در س ــری از م ــداد کثی ــور تع ــام و حض ــم ازدح ــن مراس ــه ای ــب توج ــکات جال ــد . از ن پرداختن

الزم بــه ذکــر اســت در ایــن کنســرت بیــش از 12٠ نوازنــده ســازهای مختلــف و همچنیــن دو گــروه تئاتــر بــه روی صحنــه 
رفتنــد .  

 و در اخر به پاس زحمات لوح های تقدیری به مدرسان و هنرآموزان شرکت کننده اهدا گردید.

کنسرت بزرگ آموزشی موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر و موسیقی ارغوان 

ــش  ــط چراغ ــوان فق ــینما ج ــن س ــتان انجم ــی از دوس ــده بعض ــه عقی 4.ب
ــه  ــت؟ و چ ــاق چیس ــن اتف ــل ای ــما دلی ــر ش ــت. بنظ ــده اس ــن مان روش
ــق  ــاهد رون ــا ش ــام داد ت ــد انج ــن بای ــاره انجم ــق دوب ــرای رون ــی ب کارهای

ــیم؟ ــن باش ــارهء انجم دوب
 بــه روتیــن رســیدن. عــدم اعتمــاد بــه شهرســتان ها دلیــل عمــدهء رکــود ایــن روزهــای 
ــه  ــه ام ک ــوان گفت ــینمای ج ــن س ــئوالن انجم ــه مس ــا ب ــت. باره ــوان اس ــینمای ج س
ــک ســال،  ــد از ی ــد و بع ــرار دهی ــا ق ــار انجمن ه ــم را در اختی ــج فیل ــا پن ســرمایهء مث
فیلم هــای ســاخته شــده و پذیرفتــه شــده در جشــنواره، بیــان و کارنامــهء آن انجمــن 
در آن ســال خواهــد بــود و در صــورت عــدم رضایــت از آن فیلم هــا، بودجــه آن انجمــن 

را کاهــش و در صــورت رضایــت تشــویق  بشــود.
ــن  ــد؟ ای ــا موافقی ــن ه ــدن انجم ــی ش ــات امنای ــرح هی ــا ط ــما ب ــا ش 5. آی

ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب ــرح را چط ط
در وهلــه نخســت بایــد ایــن طــرح بــه طــور کامــل موشــکافی شــود تــا محاســن و معایب 
ایــن طــرح بــرای اهالــی ســینما بیشــتر مشــخص شــود تــا بهتــر بتوانیــم در بــاره ایــن 
طــرح نظــر دهیــم تــا اگــر طــرح خوبــی باشــد بتوانیــم بــا کمــی اصاحــات آن را اجــرا 
ــی  ــرح م ــن ط ــف ای ــتان مخال ــنیده های دوس ــه ش ــه ب ــا توج ــرم و ب ــی بنظ ــم. ول کنی
ــق  ــرح موف ــن ط ــب، ای ــزی مناس ــه ری ــدم برنام ــر ع ــم بخاط ــال می ده ــم و احتم باش
ــر  ــه یــک برنامــه ریــزی صحیــح و مــدون دارد کــه ب نمی شــود. در کل انجمــن نیــاز ب
اســاس آن برنامــه حرکــت کنــد تــا نتایــج ثمربخــش آن را در ســال های بعــد، موجــب 

شــکوفایی و رونــق دوبــاره انجمــن شــود. 
6. بــا توجــه بــه ســوابق مدیریتــی شــما در انجمــن ســینمای جــوان نجــف 
ــر  ــاد کمت ــف آب ــتان نج ــا در شهرس ــده ت ــب ش ــی موج ــه عوامل ــاد، چ آب
ــیم؟ ــاه باش ــم کوت ــوص فیل ــری، بخص ــنواره های هن ــزاری جش ــاهد برگ ش

ــی  ــنواره دارد و حت ــزاری جش ــرای برگ ــیل الزم ب ــاخت ها و پتانس ــاد زیر س ــف آب نج
مــی توانیــم از اصفهــان نیــز در بعضــی موضوعــات کمــک بگیریــم ولــی دلیــل و مقصــر 
ــرا در  ــت زی ــتان اس ــود شهرس ــاد، خ ــف آب ــنواره در نج ــدن جش ــزار نش ــی در برگ اصل
زمینــه  تولیــد فیلــم، برگــزاری اکران هــا و نمایــش فیلم هــا بســیار ضعیــف بــوده اســت. 
از طرفــی برخــی از دوســتان سیاســی نظیــر نماینــده مجلــس و فرمانــدار مــی تواننــد در 
ایــن امــر کمــک کننــد و بــا صحبــت بــا مســئولین و مدیــران مربوطــه زمینــه  برگــزاری 

جشــنواره فیلــم کوتــاه را مهیــا کننــد.
ــه نظــر شــما جشــنواره ها چــه تاثیــری در پیشــبرد اهــداف ســینمای  7. ب

جــوان خواهنــد داشــت؟
مطمئنــا جشــنواره ها می تواننــد در پیشــرفت و پیشــبرد اهــداف ســینمای جــوان 
ــازان،  ــم س ــند و فیل ــی نباش ــنواره ها دولت ــن جش ــه ای ــی در صورتیک ــند ول ــم باش مه
ــا انجــام  ــت در داوری ه ــرای عدال ــد و فرهنگ ســازی الزم ب خــود داور را انتخــاب نماین
ــی  ــک دورهم ــبیه ی ــم جشــنواره بیشــتر ش ــر گفت ــه پیش ت ــه همانطــور ک ــود . البت ش
ــود  ــار الزم داده ش ــت و اعتب ــنواره ها اهمی ــه جش ــر ب ــت و اگ ــتانه اس ــل دوس و محف
ــرده داده  ــب ک ــز کس ــده و جوای ــه ش ــای پذیرفت ــاس فیلم ه ــا براس ــه انجمن ه و بودج
ــه  ــاره جشــنواره ها می شــود و صددرصــد ب ــق دوب ــار و رون ــا موجــب اعتب شــود، مطمئن
رونــق دوبــاره انجمن هــا تاثیــر گــذار خواهــد گذاشــت ولــی تــا زمانــی کــه جشــنواره ها 
ــه شــکل روتیــن باشــد و بازدهــی آموزشــی کمــی داشــته باشــد، جشــنواره ها هیــچ  ب

ــاه نخواهنــد داشــت . ــر فیلــم کوت تاثیــری ب
ــه  ــاد ، چ ــف آب ــوان نج ــینمای ج ــن س ــما در انجم ــور ش 8. در دوران حض

ــد ؟  ــی کردی ــینما معرف ــه س ــانی را ب کس
ــول  ــدند محص ــق ش ــد و موف ــد کردن ــاد رش ــف آب ــوان نج ــن ج ــه در انجم ــانی ک کس
بســتری بودنــد کــه مــن نیــز در آن دخیــل بــودم. از بیــن افــرادی کــه در ایــن بســتر 
ــاد  ــف آب ــن نج ــار انجم ــث افتخ ــرده و باع ــب ک ــی کس ــد و موفقیت های ــد کردن رش

ــران(،  ــر  ته ــینما تئات ــکده س ــر دانش ــفیعی )مدی ــماعیل ش ــوان از اس ــتند ، می ت هس
ــدی  ــران (، مه ــاه ته ــم کوت ــن فیل ــره انجم ــت مدی ــس هیئ ــماعیلی) رئی ــعید پوراس س
جعفــری، مســعود امینــی تیرانــی و حتــی مهــرداد اســکویی کــه در دوران ســربازی اش 
بــه انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد پیوســت و ایشــان اولیــن هنرجویــی بــود کــه 

ــه خــارج کشــور ســفرکرد.  ــزه اش ب ــت جای بخاطــر دریاف
10. بــا توجــه بــه ســابقه خــود چــه توصیــه ای بــه هنرجویــان و عالقمنــدان 

فیلــم ســازی داریــد؟
بــه نظــر مــن هــر هنرجــو و عاقمنــد بــه فیلــم ســازی بایــد دو خصوصیــت مهــم داشــته 
ــان اســت و دوم، گســترش  ــده و بی ــق شــود. اول، جســارت در طــرح، ای ــا موف باشــد ت
ــن  ــار ای ــد. در کن ــل کن ــش را بالفع ــد خاقیت ــو بای ــت و هنرج ــش اس ــت خوی خاقی
توصیه هــا شــخص بایــد ابتــدا تکلیفــش را بــا خــود مشــخص کــرده و از ایــن شــاخه بــه 
ــه  ــه مطالع ــوان ب ــا می ت ــن توصیه ه ــار ای ــد. در کن ــد کار کن ــرد و هدفمن ــاخه نپ آن ش
دقیــق و منظــم همــراه بــا دیــدن فیلم هــای مهــم و خــوب تاریــخ ســینما اشــاره کــرد 

ــان ســینما مهــم باشــند. کــه می تواننــد در یادگیــری زب
ــرت  ــتان ها، مهاج ــر در شهرس ــی هن ــدم پویای ــکالت و ع ــی از مش 11. یک
هنرمندان شــان بــه شــهرهای بــزرگ اســت. شــما هــم ســابقه ایــن امــر را 
ــا  جلــوی ایــن اتفــاق را  ــه نظــر شــما آیــا می تــوان کاری کــرد ت داریــد. ب

گرفــت و هنرمنــدان درشــهرخود بماننــد؟
ــم ســاز در  ــش و مطــرح شــدن فیل ــروش، نمای ــل ف ــه بســترهای الزم مث ــی ک ــا زمان ت
فیلــم کوتــاه نباشــد، جذابیــت ســینمای بلنــد موجــب می شــود هنرمنــدان شهرســتانی 
مهاجــرت کننــد پــس می تــوان گفــت عــدم جذابیــت فیلــم کوتــاه عامــل مهمــی ســت 
کــه هنرمنــد ناگزیــر مجبــور بــه مهاجــرت می شــود. البتــه ایــن کــوچ اجبــاری اســت و 
هنرمنــد احســاس می کنــد ماندنــش درجــا زدن اســت ولــی در دلــش آن حــس تعلــق 
ــدم مهاجــرت، مســتقل  ــرای ع ــن ب ــه آن شــهر و انجمــن اســت. پیشــنهاد م خاطــر ب
شــدن فیلــم کوتــاه اســت و بایــد ارگان هــا، نهادهــا و همچنیــن تلویزیــون بســیج شــوند 
ــا  ــاره خــود را پیــدا کنــد ت ــار دوب ــق و اعتب ــاه رون ــم کوت ــن اتفــاق بیفتــد و فیل کــه ای

جذابیــت الزم را بــرای فیلــم ســازان داشــته باشــد .
ــی  ــه ارزیاب ــه را چگون ــر و تجرب ــروه هن ــاه در گ ــای کوت ــران فیلم ه 12. اک

می کنیــد؟
ایــن اتفــاق خوبیســت کــه فیلم هــای کوتــاه فیلــم ســازان جوانمــان اکــران می شــود و 
موجــب در آمد زایــی بــرای فیلــم ســاز می شــود. نکتــه مثبــت دیگــر ایــن طــرح تــداوم 
آن اســت کــه در ایــن چنــد وقــت ادامــه داشــته اســت و فکــر می کنــم گــروه هنــر و 
تجربــه بــا آقــای صانعــی مقــدم موفق تــر از قبــل خواهــد بــود و اثــرات خوبــی بــر فیلــم 

کوتــاه خواهنــد داشــت. 
13. بــا وجــود فرهنــگ غنــی شهرســتان نجــف آبــاد و شهرســتان های تابــع، 
متاســفانه کمتــر شــاهد نمایــش فرهنــگ و آداب و رســوم این شهرســتان در 
قالــب فیلــم کوتــاه هســتیم. بــرای انجــام ایــن کار و ســاخت فیلــم کوتــاه 
و مســتند در ایــن رابطــه چــه اقداماتــی بایــد انجــام شــود و چــه کســانی 

ــد؟ ــک کنن ــر کم ــن ام ــد در ای می توانن
ــد ایــن کار را انجــام دهــد، مربــی اســت. شــیوه کار نیــز  مهمتریــن کســی کــه می توان
ــه  ــان را ب ــل باشــد و هنرجوی ــد کاشــف و عاق ــی بای ــد باشــد کــه مرب ــن شــکل بای بدی
ســمتی هدایــت کنــد تــا هنرجویــان عاقمنــد بــه ایــن موضــوع شــوند و در کنــار مربــی، 
مدیــر انجمــن نیــز می توانــد در هدایــت و پــرورش خاقیــت هنرجــو موثــر باشــد. بــه 
احتمــال زیــاد در صــورت ســاخت مســتند و فیلم هــای کوتاهــی بــا چنیــن موضاعاتــی 
ــت مــن در انجمــن، طرحــی در  ــی خواهــد داشــت. در دوران مدیری ــی در پ حمایت های
زمینــه شــناخت صنایــع دســتی شهرســتان داشــتیم و حتــی شــهرداری نیــز حاضــر بــه 
کمــک شــده بــود ولــی متاســفانه آن طــرح بــه نتیجــه نرســید. در کنــار ایــن عواملــی 

ــم  ــای فیل ــن پاتوق ه ــه ای و همچنی ــتانی و منطق ــنواره های اس ــد، جش ــه ش ــه گفت ک
ــذار باشــند.  ــر گ ــی تاثی ــی و بوم ــای محل ــد در گســترش فیلم ه ــاه هــم می توانن کوت

14. مهمتریــن افتخــار در زمــان مدیریــت شــما در انجمــن ســینما جــوان را 
ــد؟ ــه می دانی چ

بنــده قصــدم همیشــه خدمــت بــه هنرجویــان و انجمــن بــوده و هســت و تمــام ســعی 
و تاشــم را انجــام مــی دهــم کــه انجمــن هــر روز موفق تــر از روز قبلــش باشــد و ایــن 
ــداری وســایل  ــن محــل نگه ــزل م ــه من ــان ک ــرده ام، چــه در آن زم ــت ک ــا ثاب را باره
ــم ســاز و  ــه فیل ــت هنرجــو، کمــک ب ــن حمای ــوز ای ــود و چــه حــاال کــه هن انجمــن ب
اعتــای شــان، هنــر و جایــگاه فیلــم ســاز در مــن هســت و بارهــا بــرای رفــاه و آســایش 
هنرمنــدان تاش هــای بســیاری انجــام داده ام. از افتخــارات بنــده در ســینمای جــوان، 
ــر دخیــل بــودن در پــرورش فیلــم ســازان موفــق، بیمــه هنرمنــدان، مســتقل  عــاوه ب

ــرد.  ــام ب ــوان ن ــودن انجمن هــا و ســازماندهی کــردن انجمــن در تهــران را مــی ت ب
ــا  ــاد، آی ــف آب ــدان نج ــه هنرمن ــما در خان ــئولیت ش ــه مس ــه ب ــا توج 15. ب
ــه  ــده؟ چ ــکیل ش ــی تش ــکیالت صنف ــوان تش ــه عن ــدان ب ــه هنرمن خان
ــد؟ ــی ده ــرار م ــدان ق ــار هنرمن ــهیالتی در اختی ــا تس ــی دارد؟ آی فعالیت های

در ابتــدا بایــد بگویــم مــن از خانــه هنرمنــدان نجــف آبــاد اســتعفا داده ام ولــی نمی دانــم 
ــم. هــدف  ــز تعجــب می کن ــا آنجــا هســتم و خــودم نی ــات امن ــوز عضــو هی چطــور هن
بنــده از تاســیس خانــه هنرمنــدان بــه ایــن صــورت بــود کــه آنجــا به صــورت تشــکیاتی 
باشــد کــه جایــگاه و شــان هنرمنــد را بــاال ببــرد و همچنیــن صنــف خانــه هنرمنــدان 
ــن  ــای انجم ــا پ ــا ج ــند و اص ــی بشناس ــف فرهنگ ــوان صن ــه عن ــئولین ب ــه مس را هم
ــت  ــه عل ــا متاســفانه ب ــود. ام ــاوت ب ــا آن متف ــش ب ــود و فعالیت های ســینمای جــوان نب
ــه بومــی ســازی  ــه نظــرم اساســنامه نیــازی ب ضعــف و مشــکاتی در اساســنامه، کــه ب
داشــت، اکثــر   بــه مشــکل و شکســت بــر می خوردیــم. هــدف دیگــر خانــه هنرمنــدان 
ــه  ــه هم ــود و دوره ای ک ــهر ب ــام ش ــدان گمن ــاندن هنرمن ــی و شناس ــایی، معرف شناس
ــای  ــر کمک ه ــن ام ــدان می توانســتند در ای ــه هنرمن ــد، خان ــدی می کنن ــای هنرمن ادع
ــا وجــود ایــن وقتــی کــه دیــدم نمی توانــم کمکــی بکنــم و  خوبــی بکنــد. بنــده نیــز ب

مفیــد واقــع شــوم، همانطــور کــه گفتــم تصمیــم بــه اســتعفا گرفتــم .
16.وضعیت کلی فرهنگ و هنر شهرستان را چطور ارزیابی می کنید؟

مــی تــوان گفــت ایــن روزهــا حــال فرهنــگ و هنــر شــهر خــوب نیســت و مصداقــش 
ــا  ــری توان ــه مدی ــاز ب ــا منحــل شــده و نی ــه هنرمنــدان کــه تقریب را مــی شــود در خان
دارد و یــا انجمــن ســینمای جــوان کــه فعالیــت هایــش دیگــر بــه شــکل روتیــن اســت 
و در ایــن چنــد وقــت آثــار درخشــانی ارائــه نکــرده اســت در حــوزه تئاتــر نیــز وضعیــت 
همیــن طــور اســت و بــه خاطــر مســئولیتم در شــورای نمایــش بایــد بگویــم تئاترهایــی 
کــه ایــن روزهــا روی صحنــه مــی رود بــه خاطــر گیشــه تئاترهــای کمــدی اســت و از 
تئاترهــای جــدی و خــوب متاســفانه حمایتــی نمــی شــود. امیدواریــم ایــن اســت کــه 
تمــام انجمــن هــا و محافــل هنــری مثــل ســابق اعتبــار و رونــق خــود را بدســت آورده 

بــا قــدرت بــه رشــد و اعتــای فرهنــگ غنــی شــهرمان کمــک کننــد.
خبرنگار : حامد بهلول

ادامه از صفحه 1
امــا نحــوهء شــکل گیــری ســینمای جــوان نجــف آبــاد بــه ایــن صــورت بــود کــه، 
ــر  ــه گوشــم رســید ســراغ مدی وقتــی خبــر تاســیس انجمــن در شهرســتان ها ب
ــف  ــوان در نج ــینمای ج ــیس س ــت تاس ــم و درخواس ــوان رفت ــینمای ج کل س
آبــاد را بــا ایشــان مطــرح کــردم، وی موافقــت را منــوط بــه رضایــت مســئوالن 
انجمــن دانســت. در پــی دیــدارم بــا مســئوالن انجمــن در جلســات متعــدد مقــرر 
ــز  ــان نی ــاد و کاش ــف آب ــان در نج ــر اصفه ــاوه ب ــوان ع ــینمای ج ــه س ــد ک ش
دایــر شــود. ســپس ســینمای جــوان تهــران کمــی ابــزار فیلــم ســازی در اختیــار 
ــه  ــم ک ــد بگوی ــا فرامــوش نکــرده ام بای ــه را ت ــن نکت ــه ای ــرار داد. البت انجمــن ق
انجمــن ســینمای جــوان، ادامــه دهنــده راه همــان ســینمای آزاد قبــل از انقــاب 
بــود کــه می تــوان گفــت بــه صــورت نهضتــی بــود و بــدون وابســتگی بــه هیــچ 
ارگان و نهــادی اداره مــی شــد. البتــه اکثــر انجمن هــا در شهرســتان های دیگــر 

توســط اداره فرهنــگ  و ارشــاد اســامی آن منطقــه حمایــت می شــد ولــی نجــف 
ــی  ــم و دارای ــر بودی ــات درگی ــود امکان ــا کمب ــا ب ــود و م ــن صــورت نب ــاد بدی آب
انجمــن، دوربیــن ســاده، تعــداد محــدودی کتــاب و فیلــم بــود. البتــه در دوران 
مدیریــت مــن، میــز ریاســت معنــا نداشــت و انجمــن بــر پایــهء همدلــی و رفاقــت 
اســتوار بــود و همیــن یکــی از دالیــل مهــم موفقیــت انجمــن در آن دوران بــود.   
2.شــما کــه ســال هــا تجربــهء مدیریــت در انجمــن ســینمای جــوان 
ــه  ــوان را چ ــینما ج ــن س ــص انجم ــا و نواق ــل کمبوده ــد، دلی داری

می دانیــد؟
ــدار  ــنواره پای ــو و جش ــول هنرج ــد ح ــوان بای ــینمای ج ــن س ــن انجم ــر م بنظ
ــی  ــود و نقصــان انجمــن م ــن کمب ــح مهم تری ــزی صحی ــه ری ــدم برنام باشــد. ع
ــهء  ــر پای ــم ب ــاد در دوران مدیریت ــف آاب ــن نج ــوزش در انجم ــیوهء آم ــد. ش باش
آمــوزش و هنرجــو محــور بــود و ســعی بــر ایــن بــود کــه از یکدیگــر یــاد بگیریــم 

ــرار دهیــم. ایــن روزهــا متاســفانه جشــنواره  و تجربیاتمــان را در اختیــار هــم ق
ــر  ــی اگ ــک دورهمــی دوســتانه اســت. ول ــد و بیشــتر شــبیه ی ــا هــدف ندارن ه
ــود  ــزی ش ــه ری ــه پای ــو و بودج ــنواره، هنرج ــول جش ــن برح ــزی انجم برنامه ری

ــی خواهــد داشــت.  ــری در پ ــج بهت ــا نتای مطمئن
3. آیــا دوره دوم مدیریت تــان در انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد 

را هماننــد دوره ی اول، موفــق می دانیــد؟
بــه شــخصه از دوره دوم مدیریتــم در انجمــن نجــف آبــاد راضــی نیســتم. در آن 
دوره، بــا توجــه بــه شــناختی کــه از وضعیــت کل ســینمای جــوان داشــتم، دیگــر 
ــودم. در آن زمــان  ــا امیــد ب ــه کار و فعالیت هــای اضافــی نداشــتم و ن ــی ب تمایل
بــا توجــه بــه وضعیــت آن روزهــای انجمــن دو نامــه بــه آقــای آفریــده نوشــتم و 
شــدیدا وضعیــت انجمــن را نقــد کــردم، شــاید یکــی از دالیــل بایکــوت شــدنم 

ــود . ــا ب ــن نامه ه همی

به نظر من هر هنرجو و عالقمند به فیلم سازی باید دو خصوصیت مهم 
داشته باشد تا موفق شود. اول، جسارت در طرح، ایده و بیان است و دوم، 
گسترش خالقیت خویش است و هنرجو باید خالقیتش را بالفعل کند. در 
کنار این توصیه ها شخص باید ابتدا تکلیفش را با خود مشخص کرده و 
از این شاخه به آن شاخه نپرد و هدفمند کار کند. در کنار این توصیه ها 
می توان به مطالعه دقیق و منظم همراه با دیدن فیلم های مهم و خوب 

تاریخ سینما اشاره کرد که می توانند در یادگیری زبان سینما مهم باشند.
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دیباگران 

 عــدل: از جملــه عواملــی کــه حّقانیــت داوری هــا را تضمیــن کــرده، منجــر بــه صدور 
حکــم صحیــح و حــق مــی گــردد، عادالنــه بــودن رونــد قضــاوت و داوری اســت. از 
ایــن رو، خــدای ســبحان در ایــن مــورد مــی فرمایــد: »و چــون میــان مــردم داوری 

مــی کنیــد، بــه عدالــت حکــم کنیــد.« )نســاء: 58(......

ــا متوســط شــیردهی پنجــاه کیلوگــرم می دوشــند، گاومیــش حداکثــر  ــا چهــار نوبــت ب ــه بیــن دو ت اگــر گاو معمولــی را روزان
ــط ٨  ــی فق ــد سی س ــه در یکص ــیری ک ــد. ش ــیر می ده ــرم ش ــج کیلوگ ــد پن ــود و در ح ــی می ش ــار در روز وارد شیردوش دو ب
درصــد کلســترول و نزدیــک بــه نــه درصــد چربــی دارد. در مقایســه بــا شــیر گاو بــا چهــارده درصــد کلســترول و نزدیــک بــه 
ســه درصــد چربــی. تغذیــه ای بســیار مناســب بــرای کــودکان، مــادران شــیرده، ســالخوردگان و بیمــاران کــه در حجمــی برابــر 

بیــش از یکصــد و هفــده کیلــو کالــری انــرژی دارد در مقایســه شــیر گاو بــا شــصت و هفــت کیلــو کاری.
مهــدی پــرورش کارشــناس تغذیــه در ایــن خصــوص می گویــد: شــیر و دیگــر لبنیــات تولیــدی از گاومیــش ضمــن پیشــگیری 
ــا حساســیت، ســرطان، پیــری، درمــان اســهال و  ــه درمــان بیماری هــای گوارشــی، در مقابلــه ب از پوکــی اســتخوان و کمــک ب

فشــار خــون و افزایــش قــدرت سیســتم ایمنــی بــدن نیــز موثــر اســت.
ــوده و  ــواع بیماری هــا، سرشــار از ویتامیــن، ب ــه ان پــرورش ادامــه می دهــد: روغــن تولیــد شــده از شــیر ایــن حیــوان مقــاوم ب
بــرای فعالیــت چشــم، پوســت و غشــاء داخلــی دســتگاه گــوارش مفیــد بــوده و در کنــار آن بــه راحتــی هضــم و جــذب بــدن 

ــد. ــز رســوب نمی کن ــا نی شــده و در مســیر رگ ه
به شیری که تولید می کردیم، لب نمی زدم

ــواع دام  ــرورش ان ــا پ ــی ب ــد: از کودک ــش می گوی ــرورش گاومی ــه پ ــه عرص ــرای ورود ب ــزه اش ب ــاره انگی ــی درب ــم ریاض ابراهی
مثــل گوســفند، گاو و حتــی مــرغ آشــنا بــودم و خــودم نیــز بــرای مقاطعــی در ایــن بخش هــا مشــغول شــدم ولــی هیــچ وقــت 
ــه گاو هــای شــیری می دادیــم،  ــا حجمــی از دارو، نهاده هــای وارداتــی و مکمل هایــی کــه ب ــا خــودم کنــار بیایــم. ب نتوانســتم ب

ــرد. ــم را از گاو بگی ــتم رزق ــدا خواس ــان بخــورم. از خ ــیر تولیدی م ــتم از ش ــت دوســت نداش هیچ وق
ریاضــی می گویــد: بــر خــاف گاو کــه بســیاری از نیازهایــش از خــوراک گرفتــه تــا دارو وابســته بــه واردات اســت، همــه چیــز 
گاومیــش را خودمــان داریــم. بســیار مقــاوم بــه انــواع بیماری هــا بــوده و مصــرف دارو و هورمــون مــا نزدیــک بــه صفــر اســت 
و بــه دلیــل قــدرت بــاالی دســتگاه گــوارش از پســماندهای مختلــف کشــاورزی کــه بــا قیمــت مناســبت و بــه وفــور در کشــور 

ــد. ــتفاده می کن ــود دارد، اس وج
بررســی های میدانــی حاکــی اســت کــه طــی ماه هــای اخیــر بــه دلیــل افزایــش قیمــت شــدید نهاده  هــای دامــی، اســتفاده از 
انــواع پودرهــای گوشــت و ماهــی در تغذیــه گاو افزایــش چشــمگیری پیــدا کــرده ولــی در نقطــه مقابــل گاومیــش می توانــد بــه 

راحتــی از پســماندهای خشــبی محصوالتــی ماننــد برنــج، جــو، ارزن، ذرت دانــه ای و بــاگاس نیشــکر تغذیــه کنــد.
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ــاال در کنــار رودخانه هــای دائمــی و فصلــی متعــدد  پــرورش گاومیــش در اســتانی ماننــد خوزســتان کــه از گرمــا و رطوبــت ب
ــرای بومی ســازی ایــن شــرایط در اســتان نســبتا خشــک اصفهــان،  ــه شــمار می آیــد ولــی ب برخــوردار اســت، کاری متــداول ب

بایــد کارهــای خاصــی انجــام گیــرد.
بــه عنــوان مثــال در ایــن واحــد اســتخری ویــژه شــنای گاومیش هــا در نظــر گرفتــه شــده کــه روزانــه حداقــل یــک نوبــت وارد 
ــا اســتفاده از دوش  ــه صــورت دســتی ی ــه ب ــوان را در محــل تغذی آن می شــوند و در صــورت فراهــم نبــودن شــرایط الزم، حی

شست و شــو می دهنــد.
ریاضــی از حــدود شــش مــاه قبــل بــرای اولیــن بــار در اســتان اصفهــان، بــه عرصــه جدیــد دیگــری نیــز وارد شــده. او شــروع 
ــه  ــادی ب ــرورش االغ و تولیــد شــیر و دیگــر محصــوالت جانبــی آن کــرده اســت. معتقــد اســت: شــیر االغ مشــتریان زی ــه پ ب
ویــژه بــرای مصــرف مبتایــان بــه آلزایمــر دارد و مدفــوع نــوع مــاده آن نیــز کــه بــه »عنبــر نســارا« معــروف اســت، در موضــوع 

ضدعفونــی کاربــرد بســیار گســترده و موثــری دارد.
مهم تریــن عامــل اقبــال ضعیــف دامــداران بــه پــرورش گاومیــش را بایســتی خــواب ســنگین ســرمایه در ایــن بخــش دانســت 
بــه طــوری کــه اگــر گاو معمولــی در یــک ســالگی بــه بلــوغ رســیده و نــه مــاه دوران آبســتنی دارد، در مــورد گاومیــش حداقــل 
دو ســال بایــد منتظــر بلوغــش بــود و هــر زایمــان یــازده مــاه زمــان می بــرد. زمــان خشــکی گاومیــش هــم بیــن پنــج تــا شــش 
مــاه طــول می کشــد در حالــی کــه از گاو حداکثــر یــک مــاه در اواخــر دوران حاملگــی اش شــیر نمی دوشــند تــا گوســاله داخــل 

رحم تغذیه بهتری داشته باشد.
ــرورش صنعتــی آن را در تعــداد  ــودن هزینه هــای جــاری، مزیــت دیگــری هــم دارد کــه پ ــر پاییــن ب البتــه گاومیــش عــاوه ب
ــه اقتصــادی اســت، گاومیــش مــاده  ــی حداکثــر پنــج ســال دارای تولیــد باصرف ــه کــرده اســت. اگــر گاو معمول ــا صرف ــاد ب زی
اگــر درســت و اصولــی تغذیــه شــود، بیــن بیســت تــا بیســت و پنــج ســال عمــر مفیــد اقتصــادی دارد.گوشــت گاومیش هــای 
نــر هــم کــه در حــدود ســه ســالگی کشــتار می شــوند بــه دلیــل کلســترول بســیار پاییــن و دارا بــودن پروتئین هــای خــاص، 

ــی رود. ــروش م ــه ســرعت ف ــادی دارد و ب مشــتری های زی
ــس  ــی دارد: از پ ــار م ــه و اظه ــیرگاومیش گفت ــو ش ــر کیل ــی ه ــزار تومان ــت ده ه ــوص از قیم ــن خص ــی در ای ــم ریاض ابراهی
ــه  ــم ب ــر ه ــر دیگ ــا نف ــتند و ده ه ــیرگاومیش هایم هس ــتری ش ــهر مش ــطح ش ــازه در س ــن مغ ــم. چندی ــر نمی آی ــتری ها ب مش
صــورت متفرقــه از ســطح شهرســتان و حتــی اســتان بــرای خریــد شــیر و فرآورده هــای آن مراجعــه می کننــد کــه بــه دلیــل 

ــد. ــت بمانن ــد در نوب ــا بای ــی هفته ه ــا و گاه ــد، روزه ــای تولی محدودیت ه

نبود صنایع جانبی پرورش گاومیش
ــت و  ــا گاو اس ــه ب ــر در مقایس ــتخوان ها محکم ت ــر و اس ــت ضخیم ت ــاص دارای پوس ــه ای خ ــرایط تغذی ــل ش ــه دلی ــش ب گاومی
همیــن موضــوع بــازار متنــوع و پــر رونقــی بــرای محصــوالت جانبــی آن ایجــاد کــرده کــه متاســفانه در ایــران بــه دالیــل مختلــف 

ناشــناخته مانــده و پوســت، اســتخوان و شــاخ های آن در بیشــتر مــوارد بــدون اســتفاده می ماننــد.
از چــرم گاومیــش در تولیــد زیــن اســب و کمربنــد اســتفاده شــده و اســتخوان ها و شــاخ هــم بــرای ســاخت چاقــو و صنایــع 
ــرد گســترده ای دارد کــه در حــال حاضــر تنهــا چنــد مجموعــه محــدود در شــمال کشــور، وارد عرصــه  دســتی تزیینــی کارب
ــرای تاکســیدرمی اســت. ــش ب ــم گاومی ــاده محک ــه فوق الع ــر، اســتفاده از جمجم ــب دیگ ــه جال ــا شــده اند. نکت ــرآوری آن ه ف

البتــه نبــود صنایــع جانبــی در ایــن عرصــه تنهــا بــه گاومیــش محــدود نمی شــود و در مــورد دیگــر دام هــا نیــز اگــر پوســت و 
شــاخ دور ریختــه نشــوند، در بهتریــن حالــت بــه صــورت مــاده خــام بــه کشــورهایی ماننــد ترکیــه صــادر می شــوند تــا بعــد از 
فــرآوری و تبدیــل بــه محصــوالت متنــوع، بــا ارزش افــزوده بســیار زیــاد بــه دســت مصــرف کننــدگان ایرانــی و دیگــر کشــورهای 

دنیــا برســد.
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