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     باغچه ی سرسبز سینمای ایران 

طوفــاِن جنــگ تحمیلــی در مهرمــاه ۵۹ مــا را بــه محلــه امیرآبــاد ِشــهر نجــف آبــاد آورد . در دهــه ی فجــر همــان ســال کــه در مقطــع کالس پنجــم دبســتان 

بــودم یــک روز معلــم مــا آقــای هــادی از بچــه هــای کالس پرســید : کــی دلــش مــی خــواد تــو گــروه تئاتــر مدرســه کار کنــه ؟ ... مــن کــه از کودکــی و بــه 

کمــک دایــی علــی خــود بــا جهــاِن ادبیــات داســتانی آشــنا شــده بــودم تمایلــم  از هنــر نمایــش را پنهــان نکــرده و دســتم را بــا اشــتیاق  بــاال بــردم . ایــن بــاال 

بــردن دســت همــان و ســوار شــدن بــر قایقــی کــه مــرا بــا خــود بــه اقیانــوس بــی انتهــای عالــم هنــر مــی بــرد همــان .                         ادامــه در صفحــه 4
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ــژه در جایــگاه طــرح بســیج ملــی کنتــرل فشــار  ــدار شهرســتان وی معــاون اســتاندار و فرمان
ــر از همــه نیروهــای زحمتکــش اعــم از نیروهــای ســازمانی  ــا تقدی خــون حاضــر شــدند و ب
ــی را  ــا پوشــش مل ــت گســترده ب ــن فعالی ــی، ای ــن بســیج عموم ــب در ای ــای داوطل و نیروه
ــه نخســت  ــد. ایشــان کســب رتب ــن نمودن ــی تبیی ــری در خــور توجــه و شایســته قدردان ام
اســتانی اجــرای ایــن طــرح عمومــی توســط مدیریــت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
را ناشــی از حــس بــاالی مســئولیت اجتماعــی، هــم افزایــی بیــن دســتگاهی، همیــت جمعــی 
شــهروندان و مدیریــت پویــا و دور اندیــش شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــر شــمردند 
ــدرکاران و مــردم شــریف و فهیــم شهرســتان  ــه همــه دســت ان ــن موفقیــت را ب و کســب ای

تبریــک گفتنــد. 

بازدید فرماندار از  طرح ملی کنترل فشار خون

کارگروه مقابله با حوادث غیر مترقبه

ــا حــوادث غیــر مترقبــه شهرســتان کــه بــه ریاســت  در کارگــروه مدیریــت بحــران و مقابلــه ب
معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه و بــا حضــور معــاون برنامــه ریــزی و امــور عمرانــی 
فرمانــدار و ســایر اعضــاء کارگــروه برگــزار گردیــد، مهنــدس راعــی، طــی ســخنانی ضمــن تاکیــد 
ــر  ــی، خاط ــای طبیع ــش بالی ــارات و کاه ــری از ورود خس ــگیرانه در جلوگی ــات پیش ــه اقدام ب
نشــان نمودنــد: در مدیریــت بحــران و مقابلــه بــا بالیــای طبیعــی کوچــک تریــن خســارت در 
ابعــاد مالــی و جانــی کــه در آن قصــور انســانی خصوصــا ضعــف عملکــرد مدیریــت مبــرز گــردد، 
ــد، مســئوالن  ــح نمودن ــه تصری ــد، ایشــان در ادام ــی باش ــاض نم ــل بخشــش و اغم ــز قاب هرگ
بداننــد کــه صرفــا پذیــرش مســئولیت نمــی توانــد رافــع رخــداد هــای ناشــی از عــدم اطــالع و 
یــا نــا آگاهــی باشــد؛ از مدیــران و روســا انتظــار مدیریــت جهــادی در همــه میادیــن و عرصــه 
هــا مــی رود، بایــد مســئولین در حیطــه امــور محولــه از وظایفــی کــه بــر عهــده دارنــد کامــال 
آگاه بــوده و در پروســه مدیریــت همــواره حاضــر و ناظــر باشــند. مهنــدس راعــی همچنیــن بــر 
ــرای شناســایی نقــاط پرخطــر و  ضــرورت تشــکیل کمیتــه ای در ســطح شــهرها و روســتاها ب
وجــود درختــان سســت ریشــه و اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای اســتحکام بخشــی یــا حــذف آنهــا 
تاکیــد و بــر ضــرورت اطــالع رســانی ســریع و بــه موقــع در خصــوص هشــدارهای هواشناســی 

تصریــح نمودنــد.

کاشت و برداشت گل محمدی در بخش مهردشت

ــش  ــدار بخ ــراه بخش ــه هم ــژه ب ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
مهردشــت و مدیــر اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان از طــرح برداشــت گل 
ــه همــت بخــش خصوصــی  ــار ب ــر ۴ هکت ــغ ب ــی بال ــه در فضای ــدی ک محم
ــرح  ــن ط ــف ای ــوت و ضع ــاط ق ــد و از نق ــدار نمودن ــت، دی ــده اس ــاد ش ایج
منطقــه ای اطــالع یافتنــد. در ایــن دیــدار مهنــدس راعــی بــا بیــان ضــرورت 
توســعه کاشــت محصــوالت جایگزیــن و حمایــت در راســتای توســعه 
محصــوالت کشــاورزی ارگانیــک، ایــن مقولــه را امــری بســیار جــدی و تعییــن 
کننــده برشــمردند و از ایجــاد صنایــع تبدیلــی و فــرآوری محصــوالت در کنــار 
محیــط هــای کشــت بــه عنــوان یــک اصــل بنیادیــن پیشــرفت در راســتای 
توســعه پایــدار اقتصــادی و اشــتغال نــام بردنــد. معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ــل گالب  ــال تکمی ــد از کارگاه در ح ــن بازدی ــه ای ــژه در ادام ــتان وی شهرس
گیــری دمــاب دیــدن بــه عمــل آوردنــد و توصیــه هــای الزم را بــه مســئوالن 
ــن  ــت هــای دولتــی در ای ــی و حمای ــع تبدیل ــورد توســعه صنای حاضــر در م

ــد. راســتا بیــان کردن

طرح انتقال کارگاه های مشاغل مزاحم

معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه بــه همراه سرپرســت شــهرداری 
نجــف آبــاد، رئیــس اتــاق اصنــاف و تنــی چنــد از مســئوالن ذیربــط از مراحــل 
اجــرای طــرح انتقــال کارگاه هــای مشــاغل مزاحــم شــهری در شــهر نجــف 
آبــاد بازدیــد بــه عمــل آوردنــد و از نحــوه اجــرای ایــن طــرح همــراه با آســیب 
شناســی کلــی آن آگاهــی یافتنــد. در ایــن بازدیــد مهنــدس راعــی ایــن طــرح 
را طرحــی موفــق و ثمــر بخــش خواندنــد کــه در راســتای ایجــاد هماهنگــی و 
نظــام بخشــی بــه مناطــق شــهری و مشــاغل بــه صورتــی کاربــردی تاثیــرات 
خــود را عیــان مــی ســازد. ایشــان بــا بیــان ایــن نکتــه کــه تجمیع مشــاغل در 
یــک مــکان از پیــش مشــخص شــده و هــدف گــذاری شــده ، جایــی کــه برای 
جامعــه کمتریــن میــزان آســیب همچــون آالینــده هــای محیطــی، آالینــده 
هــای صوتــی و ... را داشــته باشــد یــک ضــرورت ایجابــی اســت از صاحبــان 
مشــاغل مزاحــم شــهری خواســتند بــه کمــک تســهیالت پیــش بینــی شــده 
ــد  ــن بازدی ــه اجــرای طــرح نماینــد. در ای ــدام ب ــه صــورت خودخواســته اق ب
معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه بــا عنایــت بــه صحبــت هــای 
صاحبــان صنایــع نــکات ویــژه ای را بــه مجریــان و طراحــان طــرح ارائــه و بــر 
تعامــل شــهرداری و ســایر دســتگاه هــای اداری، اجرایــی و خدماتــی در ایــن 

راســتا تاکیــد نمودنــد.

تکریم و معارفه شهردار شهر جوزدان

مراســم تکریــم شــهردار قبلــی شــهر جــوزدان آقــای ایرجــی و معارفــه شــهردار جدیــد آقــای 

منتظــر القائــم بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه،  مدیــرکل دفتــر امــور 

ــئولین  ــتان، مس ــزی شهرس ــدار مرک ــان، بخش ــتان اصفه ــتانداری اس ــوراهای اس ــهری و ش ش

ــام جمعــه شــهر جــوزدان، اعضــاء شــورای  ــی، نظامــی و انتظامــی شهرســتان، ام اداری، اجرای

ــد. اســالمی شــهر جــوزدان و جمعــی از شــهروندان ایــن شــهر برگــزار گردی

برگزاری کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 

کارگــروه اشــتغال و ســرمایه گــذاری شهرســتان بــه ریاســت فرمانــدار 
ــتی  ــعب سرپرس ــور ش ــاون ام ــرپور مع ــور  مباش ــا حض ــژه و ب ــتان وی شهرس
بانــک ســینا در اســتان اصفهــان و کلیــه اعضــاء برگــزار گردیــد. در این جلســه 
ــد  ــک ســینا در شهرســتان تاکی ــر ایجــاد باجــه شــعبه بان ــی ب مهنــدس راع
ــت  ــا در جه ــتند ت ــل خواس ــای عام ــک ه ــه بان ــدگان کلی ــد و از نماین نمودن
ــته  ــر از گذش ــر ت ــی موث ــد مل ــت از تولی ــا حمای ــادی و خصوص ــق اقتص رون
حاضــر شــوند. ایشــان بــا بیــان ایــن نکتــه کــه امــروزه یکــی از عمــده تریــن 
آفــت هــای نظــام بانکــی، تحقــق صــرف بنــگاه اقتصــادی و منفعــت طلبــی 
یکســویه اســت بــر نظــام بانکــداری اســالمی تاکیــد نمودنــد. مهنــدس راعــی 
بــا ویــژه بیــان اینکــه ملمــوس تریــن حلقــه زنجیــره اشــتغال پایــدار تســریع 
ــان اســت،  ــه متقاضی ــا ب ــک ه ــع توســط بان ــه موق در پرداخــت تســهیالت ب
ــر  ــی و زمانب ــت را طوالن ــق پرداخ ــا تحق ــت ت ــت درخواس ــان ثب ــه زم فاصل
ــد.  ــه را امــری آســیب زا در چرخــه تولیــد قلمــداد کردن برشــمردند و ایــن مقول

بازدید از شهرک صنعتی نجف آباد 2

ــا آقــای بیگــی  ــژه در همراهــی ب ــدار شهرســتان وی معــاون اســتاندار و فرمان
مدیرعامــل  شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان و تنــی چنــد از مســئولین 
ــای  ــاد 2 و فازه ــف آب ــی نج ــهرک صنعت ــع از ش ــان صنای ــط و صاحب ذیرب
عملیاتــی در حــال تکمیــل ایــن شــهرک نظیر اســتخر ذخیــره آب، ســاختمان 
ــد  ــن بازدی ــد. در ای ــد نمودن ــهرک بازدی ــا و مســیر دسترســی ش ــات امن هی
مهنــدس راعــی بــر عــزم قاطــع دولــت در حمایــت از صنایــع مولــد و ایجــاد 
کننــده اشــتغال پایــدار بــه کمــک مشــوق هــای اقتصــادی بــه عنــوان یــک 
برنامــه ســاختارمند تاکیــد نمودنــد. ایشــان در ادامــه بــر حمایــت تســهیالتی 
موثــر در راســتای گســترش صنایــع مولــد اشــتغال پایــدار تصریــح کردنــد و 
همچنیــن بــر ضــرورت نظــارت مســتمر بــر اجــرای پــروژه هــای عمرانــی در 
قالــب یــک برنامــه زمــان بنــدی مشــخص تاکیــد نمودنــد . در ایــن مراســم 
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان خواســتار در مــدار قــرار گرفتــن 

تصفیــه خانــه فاضــالب ایــن شــهرک نیــز گردیدنــد.

برگزاری جلسه ستاد انتخابات 

ــاون اســتاندار و  ــه ریاســت مع ــات شهرســتان ب جلســه ســتاد انتخاب
فرمانــدار شهرســتان ویــژه و بــا حضــور معــاون سیاســی و اجتماعــی 
ــد.  ــزار گردی ــتاد برگ ــای تخصصــی س ــه ه ــران کمیت ــدار و دبی فرمان
در ایــن جلســه مهنــدس راعــی بــا بیــان اینکــه انتخابــات پیشــرو بــه 
دالیــل مختلــف از جملــه هجمــه هــای نظــام ســلطه و بدعهــدی های 
آنهــا از حساســیت بســیار خاصــی در جامعــه ملــل برخــوردار اســت 
بــر ضــرورت اندیشــیدن تمهیــدات الزم در راســتای برگــزاری هرچــه 
باشــکوه تــر انتخابــات تاکیــد نمودنــد. ایشــان از حاضریــن خواســتند 
تــا بــا آســیب شناســی انتخابــات گذشــته راه را در راســتای برگــزاری 
ــاون  ــازند. مع ــا س ــر مهی ــر شــورتر و دشــمن شــکنانه ت ــی پ انتخابات
اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه بــر محوریــت تقــوا و عــاری بودن 
ــر اصــل  ــا تاکیــد ب ــد و ب ــح نمودن ــازی تصری ــاح ب اعضــا ســتاد از جن
صیانــت از آراء مــردم از حاضــران خواســتند تــا در تمــام طــول فراینــد 
ثبــت نــام کاندیدهــا و برگــزاری انتخابــات و قرائــت آراء نهایــی هرگــز 
ــد کــه حافــظ خــون شــهداء و راه امــام شــهداء هســتند.  ــاد نبرن از ی
ــر رعایــت  ــژه همچنیــن ب ــدار شهرســتان وی معــاون اســتاندار و فرمان
ــتعفاء از  ــون اس ــزدان مشــمول قان ــورد نام ــن وضــع شــده در م قوانی
ــد و خواســتار بســتر ســازی مناســب  ــد نمودن مناصــب رســمی تاکی

ــد. ــات گردیدن ــرای مشــارکت گســترده مــردم در انتخاب ب

نشست مدیران اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

ســید حســن لــوح موســوی  با اشــاره بــه فعالیــت چشــمگیر مدیران 
ســابق در دوران ریاســت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آبــاد 
،  اظهــار داشــت : تقبــل مســئولیت خطیــر حــوزه فرهنــگ و هنــر  
نیــاز بــه مدیریــت و برنامــه ریــزی مدبرانــه دارد کــه ایــن مهــم در 
حــوزه هــای مختلــف فرهنــگ و هنــر  و در طــول مــدت ریاســت 

هریــک از روســای شهرســتان بــه وضــوح دیــده شــد .
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــروز اداره  فرهن ــتاوردهای ام ــزود دس وی اف
ــر ،  ــاد در حــوزه هــای مختلــف فرهنــگ ، هن شهرســتان نجــف آب
ــالش و پشــتکار روســای  ــون همــت ، ت ــب مره ــی مذه ادب و حت
قبلــی  ایــن اداره بــوده اســت  و شهرســتان نجــف آبــاد توانســت بــا 
تــالش هــای بــی وقفــه  ایــن عزیــران  در مســیر رشــد ، توســعه  و 

جایــگاه بســیار خــوب خــود برســد .
ــاد  ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــای قبل ــی روس ــدار صمیم ــن دی در ای
ــد  ــی ، محم ــادق صالح ــالم ص ــت االس ــتان ، حج ــالمی شهرس اس
باقــر معیــن ، محمــد گیــوی ، فرامــرز رادمنــش ، اقبــال صالحــی و 

ــتند . ــرکت  حضــور داش ــا ش علیرض



@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

3

هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

کشف و معدوم سازی ۳۵۰۰کیلو فرآورده دامی

رییــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: بــا 
ــژه  ــکی وی ــتی دامپزش ــای بهداش ــدید نظارت ه ــرح تش ــرای ط اج
ــای  ــه فرآورده ه ــا عرض ــد ت ــز تولی ــر مراک ــان ب ــارک رمض ــاه مب م
خــام دامــی در شهرســتان نجــف آبــاد، بیــش از ۵۸۰ مــورد بازرســی 

ــد. ــام ش ــتی انج بهداش
محمــد مهــدی حســن پــور بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح از مراکــز 
عرضــه و فــروش، کشــتارگاه هــا، مراکــز بســته بنــدی، خــودرو هــای 
حمــل و نقــل بازرســی شــد گفــت: در گــزارش هــای مردمــی مبنــی 
بــر کشــتار غیــر مجــاز و عرضــه گوشــت از دو منــزل مســکونی، ســه 
هــزار و پانصــد و هشــتاد کیلوگــرم انــواع فــرآورده هــای خــام دامــی 

تاریــخ مصــرف گذشــته و یــا غیــر بهداشــتی کشــف و توقیــف شــد.
وی افــزود: بــا انجــام بیــش از چهــار مــورد نمونــه بــرداری و 
ــا  ــرآورده ه ــن ف ــرم از ای ــش از ۵۵۰ کیلوگ ــای الزم بی ــش ه آزمای

ــد. ــازی ش ــدوم س مع
ــه  ــاره ب ــا اش ــاد ب ــف آب ــتان نج ــکی شهرس ــبکه دامپزش ــس ش ریی
ــدون  ــد فــرآورده هــای خــام دامــی ب خــودداری شــهروندان از خری
ــای  ــرآورده ه ــا ف ــدی و ی ــته بن ــد بس ــی فاق ــش دام ــت و آالی هوی
خــام دامــی منجمــد و غیرمنجمــد بــا برچســب مخــدوش، از آن هــا 
ــرداری بهداشــتی  ــه بهــره ب ــه کــد پروان خواســت ؛ هنــگام خریــد ب
از اداره کل دامپزشــکی، تاریــخ تولیــد، انقضــاء و شــرایط نگهــداری 

فــرآورده هــای خــام دامــی دقــت کننــد.

برگ هــای ســفیدی کــه دسته دســته در کنــار هــم می نشــینند تــا مجلــدی 
شــوند حــاوی خاطــرات روزهــای خــوب یــا ثمــره ســالیان تحقیق یا شــرحی 
ــوم  ــک ق ــدگار ی ــراث مان ــه می ــر نگاشــته های دیگــران. اوراق مصحفــی ک ب
از پــس قــرون و اعصــار اســت و فخــر آینــدگان بــه اقــران و امثــال خــود از 

البــه الی ســطور نوشــته بــر آن هــا می گــذرد.
ــش  ــش و روی ــودش زای ــی  وج ــت و ب ــت اس ــر و کتاب ــه نش ــذ، بن مای کاغ
ــن  ــرارزش ای ــن کاالی پ ــا ای ــاب غیرممکــن اســت. ام کلمــات در لفــاف کت
ــر  ــیار از س ــای بس ــراز و فروده ــی دالر ف ــوج گران ــر م ــته ب ــا نشس روزه
ــل  ــودن قف ــاه کلید گش ــیاه ش ــازار س ــای ب ــول قیمت ه ــد و گاه قب می گذران
ــش  ــه لقای ــش را ب ــد عطای ــه بای ــود ک ــران می ش ــدر گ ــت و گاه آنق آن اس
بخشــید و در ایــن میــان مطبوعــات محلــی بــرای رفــع نیــاز کاغــذ، بیــش از 

ــد. ــرار می گیرن ــازار آن ق ــد ب ــزر و م ــر ج ــت تأثی ــران تح دیگ
دالل ها سوار بر موج قیمت کاغذ

ــی ظــرف  ــد: قیمــت کاغــذ واردات ــام ســلیمی، کارشــناس نشــر می گوی بهن
ــا  ــه شــش ت دو ســال گذشــته و در نبــود رقیــب داخلــی جــدی نزدیــک ب
هفــت برابــر رشــد کــرده اســت و اختصــاص ارز دولتــی بــه واردات نیــز نــه 
ــرای  ــا ب ــتیاق دالل ه ــه اش ــرده، بلک ــع نک ــن بخــش رف ــا مشــکلی از ای تنه

ــن عرصــه پرســود را افزایــش داده اســت. جــوالن در ای
ــوری  ــاپ ط ــی چ ــواد مصرف ــذ و م ــای کاغ ــد: قیمت ه ــه می ده وی ادام
ــخه های  ــر نس ــراغ نش ــار س ــه اجب ــات ب ــیاری مطبوع ــه بس ــه ک ــاال رفت ب
ــش داده  ــود را کاه ــی خ الکترونیــک رفته انــد یــا تعــداد صفحــات چاپ
ــان  ــن می ــیده اند. در ای ــش بخش ــه لقای ــه را ب ــن عرص ــای کار در ای ــا عط ی
مطبوعــات محلــی کــه ســهم کمتــری از دریافــت یارانه هــای دولتــی دارنــد، 
اوضــاع بدتــری را تجربــه می کننــد. ماه هــا از آخریــن چــاپ  آن هــا گذشــته 

ــد. ــدی بدهن ــاپ بع ــرای چ ــتریان ب ــه مش ــول ب ــد ق ــوز نمی توانن و هن
کارشــناس نشــر تصریــح می کنــد: ورود قطره چکانــی کاغذهــای دولتــی بــه 
بــازار نشــر، اوضــاع را تــا حــدودی تغییــر داده اســت و بیشــتر ناشــران از ایــن 
یارانــه دولتــی برخــوردار شــده اند، ولــی ایــن موضــوع تاثیــر محسوســی در 
قیمــت کتــاب نگذاشــته و مابه التفــاوت قیمــت کاغذهــای دولتــی و آزاد در 
بهتریــن حالــت بــه نفــع ناشــران بــوده و توانســته بخشــی از عقب ماندگــی 

درآمــدی ســال های اخیــر آن هــا را جبــران کنــد.
ــای  ــه کتاب ه ــرد ک ــدا ک ــوان پی ــر ناشــری را می ت ــد: کمت ــلیمی می گوی س
خــود را بــر اســاس نــرخ کاغذهــای دولتــی قیمت گــذاری کنــد و در 
بســیاری مــوارد نیــز کاغذهــای دولتــی از انبــار دالل هــا و حتــی مســیرهای 

ــه خــارج کشــور ســر در مــی آورد. قاچــاق ب

مجبوریم با حداقل تعرفه کار کنیم!
محمدرضــا نوریــان، مدیــر انتشــارات مهــر زهــرا)س( بــه عنــوان فعــال تریــن 
ــتان،  ــن شهرس ــر ای ــازار نش ــت ب ــاره وضعی ــاد درب ــی نجف آب ــر خصوص نش
ــتر  ــه بیش ــت ک ــه اس ــاال رفت ــدی ب ــه ح ــاپ ب ــای چ ــد: هزینه ه می گوی
مولفــان ترجیــح می دهنــد کتــاب خــود را بــه جــای تیــراژ هــزار جلــد بــه 

صــورت دیجیتــال و تعــداد کمتــر از صــد جلــد چــاپ کننــد.
نوریــان بــا اشــاره بــه ســابقه شــش ســاله فعالیــت در عرصــه چــاپ و نشــر، 
ــا  ــتیم ب ــور هس ــر مجب ــازار نش ــتن ب ــده نگه داش ــرای زن ــد: ب ــه می کن اضاف
حداقــل تعرفــه کار کنیــم بــه طــوری کــه نــرخ دریافــت خدمــات را در چنــد 
ــداری آن  را  ــال مق ــا امس ــته ایم و تنه ــه  داش ــت نگ ــا ثاب ــر تقریب ــال اخی س
ــالم شــده  ــه اع ــا تعرف ــان ت ــز همچن ــزان نی ــن می ــه ای ــم ک ــش داده ای افزای

ــادی دارد. ــه زی ــازار فاصل ب
وی خاطرنشــان می کنــد: مشــکل دیگــر مــا ســاعات انــدک مطالعــه 
ــر  ــازار نش ــه ب ــکالت روان ــه مش ــا هم ــی را ب ــی کتاب ــت. وقت ــه اس در جامع
ــا معضــالت بیشــتری  ــد ب ــی مخاطــب از آن اســتقبال نمی کن ــم ول می کنی
مواجــه می شــویم و بســیاری نویســندگان از تجدیــد چــاپ یــا تدویــن اثــر 

ــوند. ــرف می ش ــد منص جدی
حمایت از نشریات محلی از شعار تا عمل

سیدحســن لوح موســوی، رییــس فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجف آبــاد 
ــات و  ــه مطبوع ــورت گرفت ــی ص ــی های کارشناس ــق بررس ــد: طب می گوی
ــن  ــه در همی ــد ک ــرار گرفته ان ــذ ق ــکل کاغ ــع مش ــت رف ــران در اولوی ناش

خصــوص ســال گذشــته چندیــن نوبــت ســهمیه کاغــذ بــه ناشــران 
اختصــاص یافــت و در ســال جــاری نیــز درصــدد رفــع ایــن معضــل بــرای 

ــتیم. ــات هس مطبوع

ــتان  ــی شهرس ــات محل ــر از مطبوع ــای اخی ــد: در هفته ه ــه می کن وی اضاف
ــذ  ــوع کاغ ــزان و ن ــوص می ــود در خص ــای خ ــه نیازمندی ه ــته ایم ک خواس
ــا خالصــه ای از  ــدی آن ه ــا جمع بن ــا ب ــد ت ــالم کنن ــی را اع ــک مصرف و زین
ــری  ــالم و در خصــوص آن تصمیم گی ــه اســتان اع ــای شهرســتان را ب نیازه

شــود.
رییــس فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجف آبــاد خاطرنشــان می کنــد: مدیــران 
اســتان از طریــق مقامــات ارشــد وزارت ارشــاد و دیگــر وزارتخانه هــای 
ــول  ــوز ق ــی هن ــتند، ول ــل هس ــن معض ــع ای ــرای رف ــالش ب ــط در ت مرتب
مشــخصی در ایــن بــاره داده نشــده اســت؛ بهتــر اســت کــه هماننــد موضــوع 
ــود و  ــادر ش ــات ص ــود مطبوع ــام خ ــه ن ــی ب ــذ دولت ــهمیه کاغ ــران، س ناش
ــته  ــی داش ــش نظارت ــا نق ــی تنه ــتگاه های متول ــر دس ــار دیگ ــاد در کن ارش

باشــد.

رفع مشکل کاغذ، یک بار برای همیشه
ــواد  ــن م ــرای تامی ــده ب ــام ش ــای انج ــه تالش ه ــاره ب ــا اش ــوی ب لوح موس
ــر  ــن شهرســتان و دیگ ــات ای ــای آگهــی و تبلیغ ــاز کانون ه ــورد نی ــه م اولی
ــال  ــر امس ــود: اگ ــادآور می ش ــب، ی ــرخ مناس ــا ن ــه ب ــن عرص ــاالن ای فع
جشــنواره مطبوعــات و خبرگزاری هــا برگــزار شــود، بهتریــن فرصــت 
ــا تشــکیل جلســات و کارگروه هــای  ــا فعــاالن ایــن عرصــه ب ــود ت خواهــد ب

ــد. ــع کنن ــه رف ــرای همیش ــار ب ــک ب ــذ را ی ــکل کاغ ــی، مش کارشناس
وی بــا اشــاره بــه توانمندی هــای ایــن شهرســتان در عرصــه چــاپ و 
نشــر، اظهــار می کنــد: تقریبــا از صفــر تــا صــد امکانــات چــاپ بــا بهتریــن 
کیفیــت در شهرســتان وجــود دارد و حتــی شــاهد ســفارش گرفتــن برخــی 
ــز  ــواردی نی ــی در م ــتیم، ول ــتان هس ــارج شهرس ــهر از خ ــای ش چاپخانه ه
ــت  ــل قیم ــه دلی ــود را ب ــفارش های خ ــی س ــی و خصوص ــای دولت ارگان ه

ــد. ــام می دهن ــتان انج ــر در خــارج شهرس پایین ت

ــدد  ــای متع ــاد از نامه نگاری ه ــالمی نجف آب ــاد اس ــگ و ارش ــس فرهن ریی
بــه دســتگاه های دولتــی بــرای هماهنگــی بیشــتر در ایــن خصــوص 
خبــر می دهــد و می افزایــد: تعــدادی از کانون هــای آگهــی و تبلیغــات 
شهرســتان، مجموعــه ای راه انــدازی کرده انــد و همــه نیازهــای بخــش 
دولتــی و خصوصــی در ایــن عرصــه را برطــرف کرده انــد و اداره ارشــاد نیــز 
ــا همــه تــوان ســفارش های شهرســتان را بــه ســمت مجموعه هــای فعــال  ب

هدایــت می کنــد.
ــر  ــای دیگ ــکاری ارگان ه ــا هم ــالش هســتیم ب ــد: در ت لوح موســوی می گوی
چــون اوقــاف و امــور خیریــه، ســاختمانی بــا حداقــل کرایــه ممکــن بــرای 
ــاپ و  ــی، چ ــه طراح ــال در عرص ــای فع ــر مجموعه ه ــدن دفات ــز ش متمرک

نشــر فراهــم کنیــم.

اشتغال ۱۵هزار نفر در صنایع نجف آباد
رییــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان گفــت: در حــال حاضــر 
ــرای  ــوده و ب ــال ب ــع شهرســتان فع ــج درصــد صنای ــل و پن ــه چه ــک ب نزدی
ــزان  ــن می ــه ای ــد ک ــتغال کرده ان ــاد اش ــر ایج ــزار نف ــزده ه ــا پان ــیزده ت س
حــدود چهــل و پنــج درصــد از کل اشــتغال ایجــاد شــده را بــه خــود 

ــت. ــاص داده اس اختص

انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر

ــگان  ــوران ی ــت: مام ــاد گف ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــده انتظام فرمان
امــداد شهرســتان حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری در عوارضــی 
فوالدشــهر بــه یــک دســتگاه کامیونــت هیونــدای یخچــال دار 
ــاق  ــواع کاالی قاچ ــان ان ــون توم ــد میلی ــکوک و از آن چهارص مش

ــد. ــف کردن کش
ســرهنگ محمــد حســین باباکالنــی از ادعــای راننــده در خصــوص 
وجــود تخــم مــرغ در بــار کامیونــت خبــر داد و افــزود: مامــوران در 
بازرســی دقیــق متوجــه شــدند فقــط در اولیــن ردیــف تخــم مــرغ 
ــک،۱۵۰  ــف هــای دیگــر 2 هــزار و ۴۱ پاوربان وجــود دارد و در ردی
ــده  ــازی  ش ــی جاس ــی« خارج ــو اس ب ــته »ی ــری و 2۷ بس هندزف

اســت.
ــوص  ــری در خص ــدرک معتب ــچ م ــده هی ــه رانن ــان اینک ــا بی وی ب
بــار خــود ارائــه نکــرده، ادامــه داد: خــودرو و محمولــه کشــف شــده 

ــی شــد. توقیــف و راننــده نیــز تحویــل مراجــع قضائ

کشته شدن زن جوان در طوفان نجف آباد
طوفانــی کــه بــا ســرعت نزدیــک بــه هفتــاد کیلومتــر در ســاعت عصــر دیــروز 

ــک  ــد، ی ــاد را درنوردی ــف  آب ــای نج ــتر بخش ه ــاه بیش ــرداد م ــم خ هفده

کشــته هــم داشــت. زن جوانــی کــه همــراه خانــواده بــرای تفریــح بــه محــور 

تفریحــی و تــازه افتتــاح شــده بوســتان زندگــی رفتــه بــود.

بالتکلیفی استخر آزادی نجف  آباد 

ــس از  ــاد پ ــاد( نجف آب ــر آب ــی آزادی )امی ــه ورزش ــتخر مجموع  اس
۱۵ ســال در ســال گذشــته افتتــاح شــد امــا نبــود ثبــات نرخ هــای 
ــدم  ــن ع ــزات و همچنی ــداری تجهی ــه ســنگین نگه اســتخر و هزین
ــرداری الزم از ایــن  ــا بهره ب اســتقبال کافــی مــردم، موجــب شــده ت

مجموعــه انجــام نشــود.

سقوط از افست به دیجیتال

طبق بررسی های کارشناسی صورت گرفته مطبوعات و ناشران در 
اولویت رفع مشکل کاغذ قرار گرفته اند که در همین خصوص سال 
گذشته چندین نوبت سهمیه کاغذ به ناشران اختصاص یافت و در 

سال جاری نیز درصدد رفع این معضل برای مطبوعات هستیم.

قیمت کاغذ وارداتی ظرف دو سال گذشته و در نبود رقیب داخلی 
جدی نزدیک به شش تا هفت برابر رشد کرده است و اختصاص ارز 
دولتی به واردات نیز نه تنها مشکلی از این بخش رفع نکرده، بلکه 

اشتیاق دالل ها برای جوالن در این عرصه پرسود را افزایش داده است.

لوح موسوی می گوید: در تالش هستیم با همکاری ارگان های دیگر چون 
اوقاف و امور خیریه، ساختمانی با حداقل کرایه ممکن برای متمرکز شدن 

دفاتر مجموعه های فعال در عرصه طراحی، چاپ و نشر فراهم کنیم.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ســال هــای ابتــدای نوجوانــِی مــن در کنــار دوســتان خوبــی مثــل صــادق ایــران نــژاد و 
اســتاد محمــد رســتگاری بــه هنــر بازیگــری و کارگردانــی تئاتر گذشــت . ســالهای۶2 تا ۶۴ 
وقتــی فقــط چهــارده پونــزده ســال داشــتم بــا احمــد خمــس لویــی و دوســتان دیگــر برای 
گــروه کــودک تلویزیــون اصفهــان آیتــم هــای  نمایشــی ضبــط مــی کردیــم . کمــی بعد با 

محمــد احمــدی در امیرآبــاد چنــد ِســل انیمشــین کار کردیم . 
گذشــت تــا تابســتان ۶۴ و یــک روز کــه مــن بــا دوچرخــه 2۸ مرحــوم پــدرم از دبیرســتان 
شــهید طالبــی نجــف آباد بــه امیرآباد بازمی گشــتم تابلویــی را روی ســردرِ تــاالر اجتماعات 

دکتــر شــریعتی دیــدم کــه روی آن نوشــته بود:
 » آزمون پذیرش هنرجو برای  انجمن سینمای جوانان نجف آباد ... «

یــک لحظــه هــوش از ســرم رفــت . برگشــتم و دوبــاره بــا دقــت خوانــدم .... بــاورم نمی شــد 
در شــهر نجــف آبــاد ِخودمــان جایــی صحبــت از آمــوزش هنر ســینما شــده اســت . 

در طــول ســال هایــی کــه تئاتــر کار می کردیــم و پیــش از ورود به ســینمای جــوان، از روی 
کنجــکاوی کتــاب هایــی را دربــاره آمــوزش الفبــای فیلــم ســازی خوانده بــودم . خــوب یادم 
اســت وقتــی یــک روز تــوی اســتودیوی ضبــط صدا و ســیمای اصفهــان پیش یکــی از فیلم 
بردارهــا رفتــه بــودم تــا بپرســم آیــا مــن وقتــی از ایــن قســمت از صحنــه خــارج  می شــوم 
هنــوز هــم تــوی کادر هســتم یــا نــه  ، فیلــم بــردار نگاهــی بــه قد و قــواره مــن انداخــت و با 
تعجــب پرســید تــو کــی کلمــه کادر رو  یــاد گرفتــی بچــه ؟! کمــی که بــا هم گــرم گرفتیم 
تــازه فهمیــد  دامنــه اطالعــات ســینمایی  مــن در ســن چهــارده ســالگی کمــی بیشــتر از 

کادر و پالن و ســکانس اســت . 
وقتــی در آزمــون ورودی ســینمای جــوان پذیرفتــه شــدم حــس بــدی نســبت به تــرک ِ بی 
خداحافظــی صحنــه ی نمایــش نداشــتم امــا ســال ها بعــد از فــارغ التحصیلــی از دانشــگاه 
هنــر حســرت ایــن اشــتباه بــزرگ را بر دل داشــتم کــه چــرا ناگهــان  از صحنه تئاتــر بریدم  

و چــرا در کنــار ســینما کار ِ تئاتــر را ادامــه نــدادم  ... بگذریم...
 در فاصلــه ۶۴ تــا ۶۷و پیــش از پذیــرش در  دانشــکده ســینما تئاتــر دانشــگاه هنر تهــران  ، 
در ایــن چهــار ســال طالیــی و حتــی کمــی بعــد از آن ، پرنــده ی خــوش پــر و بــال ســینما 
در انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد در  روح مــن النــه کــرد . بعدهــا خــدا را شــکر مــی 
کــردم کــه مــن از چنیــن شانســی بهــره منــد بــودم کــه در ســن پانــزده ســالگی تکلیــف 

مســیر کاری و زندگــی خــود را بــا جــرات مشــخص کــرده بــودم . 
در کنــار آموختــن مبانی ســینما مثل عکاســی ،فیلم بــرداری ، تدویــن و صدا و... ، ســینمای 
جــوان نجــف آبــاد مــرا   تشــنه خوانــدن کــرد  و مشــتاق اندیشــیدن و مهــم تــر از همــه 
آنکــه  بــه مــن راه و رســم رفاقــت  و همدلــی آموخــت . جمــع رفقــای خوبــی کــه همدیگر 
را در اولیــن دوره هــا پیــدا کــرده بودیــم جمــع کــم نظیــری بــود . جمعــی کــه اغلــب آنهــا 
هنــوز درحلقــه نزدیــک رفاقــت ســی ســاله بــا هم  مانــده ایم . اســماعیل شــفیعی ، ســعید 
پوراســماعیلی ، مســعود امینــی ، ســعید تــارازی  ، علی محمد قاســمی ، غالمرضــا حیدری 
، مجیــد قربانــی فــر ، علیرضــا بختیــان ، مهــدی شــفیعی و ....در کنار اســتادنی چون حمید 
امانــی و مهــدی عبدالهــی کــه او هــم از تئاتــر بــه ســینما آمــده بــود  مــی آموختیــم و 

آموختــه هــای خــود را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک مــی گذاشــتیم . 
مــدل آمــوزش در ســینمای جــوان آن زمــان  الگــوی منحصــر بــه فــردی بــود کــه ســال ها 
بعــد کــم ســو و کــم فــروغ شــد . روزی بایــد در مــورد ایــن الگــوی زیبای آموزشــی بیشــتر 
بنویســم . ایــن آموختــن، آموختــن در مســیر بــود ، در راه خانــه و مدرســه ، در متــن زندگی 
و تجربــه . روی تــرک دوچرخــه در مســیر خانــه بــا علــی محمــد حــرف مــی زدیــم و ایــده 
هــا و طــرح هــای یکدیگــر را تحلیــل مــی کردیــم . بــا حمیــد امانــی در مســیر عکاســی ، از 
جهــاِن نــگاه و از جــادوی چارچــوِب قــاب  مــی گفتیــم ، از عکــس هــای جادویــی و خیــال 

انگیــز انســل آدامــز . در کوچــه بــاغ هــای نجف آبــاد و کبوترخانــه های قدیمی عکاســی می 
کردیــم و ســاعت هــای طوالنــی در تاریِکــی البراتــوار چــاپ عکــس از شــکوه تولــد دوبــاره 
لحظــه هــا روی کاغذهــا بــه وجــد مــی آمدیــم و جهــان بیــرون را انــگار از نو می ســاختیم . 
حمیــد امانــی بــود کــه شــاید بــا روشــن کــردن آتــش ِ عشــق و عالقــه ی وصــف ناپذیــر به 
هنــر عکاســی در وجــود مــن مســیر حرفــه ای فیلــم بــرداری در ســینما را هــم پیــش پایم 
نهــاد  . در جلســات انجمــن  بــا بچــه هــای نخبــه  از کویــِر دکتــر شــریعتی می گفتیــم و از 
فاطمــه فاطمــه اســت ، از آنــدره ژیــد و کاندینســکی از  اقبــال الهــوری و  ســهراب ســپهری 

و  از کیارســتمی و امیــر نــادری و خیلــی هــای دیگــر .
 بــا مهــدی عبدالهــی، ریاســت ســینمای جــوان نجــف آبــاد -  وقتــی بــرای آبیــاری باغــش 
رفتــه بودیــم از قصــه و شــخصیت حــرف مــی زدیــم و از بــازی و بازیگــری وتفــاوت هــای 
آن در تئاتــر و ســینما . موویــالی تدویــن ســوپر هشــت را نوبتــی بــه خانــه مــی بردیــم تــا 
فیلــم هــای گرفتــه شــده را بــرش بزنیــم و نیمــه شــب هــا کــه شــهر ســاکت شــده بــود 
مــا در ســاختمان انجمــن بــا آپــارات هشــت میلیمتــری کانــن فیلــم هــا را صداگــذاری می 
کردیــم . گاهــی هــم مــن بــرای شــخصیت هــای فانتــزی  انیمیشــن  تــارازی صداپیشــگی   

مــی کــردم .
خــوب بــه یــاد دارم کــه صبــح اولیــن روزی کــه بــرای ســاخت مســتندی  از حــاج اکبــر یــا 
اکبــر کهنــه چــی  قدیمــی ترین شکســته بنــد نجــف آبــاد بــه درِ مغــازه اش رفته بــودم در 
پوســت خــود نمــی گنجیــدم کــه زودتــر از او و پیــش از آنکــه تختــه هــای مغــازه اش را باز 
کنــد  رســیده بــودم . بیشــتر زندگــی مــا بیــرون از خانــه و در ســینمای جوان می گذشــت 
. پــدر ِخــدا بیامــرزم حــاج غالمعلــی  مــی گفــت وقــت کــردی گاهــی یــک ســری هــم بــه 

مــا بــزن ثــواب داره !... 
  خــوب کــه فکــرش را مــی کنــم مــا در آن ســاختمان کوچــک ۵۵۵ خیابــان شــریعتی 
نجــف آبــاد بخــش مهمــی از وجودمــان را مــی ســاختیم و همچنــان کــه گفتــم اگــر نبــود 
اکســیر بــی ریــای رفاقــت و دوســتی هــا ی پــاک و بــی آالیــش شــاید ایــن همــه دســت 
آورد ســینمایی بعدهــا برایــم بــی ارزش مــی نمــود . درســت در همــان ســال هایی کــه وارد 
محیــط کمــی خشــن و کمــی بــی رحــِم ســینمای حرفــه ای ایــران مــی شــدم ، آنوقــت 
هــا قــدر و ارزش ایــن مســیر پــاک ســینمای جــوان را بهتــر درک مــی کــردم . البتــه ایــن 
سیســتم و نظــام آموزشــی ســالم  بــه واســطه ی مدیریت درســت و حســاب شــده  مدیران 
ارشــد ســینمایی آن دوران یعنــی آقــای جعفــر صانعــی مقــدم و آقــای نورالدیــن انــوار و در 
راس آن ســید محمــد خاتمــی پایــه ریــزی شــده بــود . مــی تــوان گفــت کشــف و پــرورش 
نســل جدیــدی از اســتعدادهای جــوان در عرصــه هنــر ســینما بــا در نظــر گرفتــن تفــاوت 
آشــکاری کــه مــی بایســت در ابعــاد اخالقــی و فکــری بــا نســل قبــل از خــود مــی داشــتند 
، هــدف پنهــان و آشــکاری بــود کــه ایــن بزرگــواران آن را بــا جدیــت دنبــال مــی کردنــد . 
آن بــرگ ســبز آرم انجمــن ســینمای جــوان هــم یــک نشــانه بــود . نشــانی از یــک باغچــه  
کوچــک کــه در محیــط ســالم آن قــرار بــود گلهــا و نهــال های ســینمای آینــده این مــرز و 
بــوم رشــد و پــرورش یابنــد و امــروزه کیســت کــه  در این باغســتان باشــکوه ســینمای ایران 
منکــر محصــوالت پــر بــار آن باغچه ی سرســبز و  بــی ادعا باشــد ؟... حاال دیگر فیلمســازان 
مطــرح  مــا مثــل اصغــر فرهــادی، از بچــه هــای ســینما جــوان اصفهــان -  حتــی دغدغــه 
اصلــی و موضــوع بیشــتر آثــارش نیــز بــر مباحــث اخالقــی متمرکــز شــده اســت . منــش و 
روش ایــن نســل در فیلــم ســازی بــا دیگــر ســینماگران متفــاوت  و قابل تشــخیص اســت  . 
نســلی کــه از ســِم حســادت مصــون مانــده  و ســودای ســیمرغ باعــث نمی شــود تا ســلوک 
و صفــای باطــن نــزد انهــا از یــاد بــرود .  نســلی کــه آموختــه بــود بــا عشــق  بــرای ملتــش 
فیلــم بســازد و همــواره هــوای همــه هموطنانــش را داشــته باشــد نــه فقــط اصغــر فرهادی 

عزیــز کــه همــه  جوانــان دیــروز و امــروز  ســینمای جــوان ایــران  را مــی گویــم .
 یــاد آن روزهــا همیشــه همــراه من اســت و امیدوارم که شــعله ی صفــا و صداقــت آن دوران 
هیچــگاه در هیچکــدام از مــا بچــه هــای ســینما جــوان خامــوش نشــود و بــوی خــوش آن 
گلهــای بــا طروات تا همیشــه در شــامه ی ســینمای ایــران یــادآور مهر و دوســتی و همدلی  
باشــد . یعنــی همــان داروی نجــات بخشــی کــه  ســینما ی ناخــوش احــوال امــروز مــا بــه  

شــدت بــه آن نیازمنــد اســت  . 

ــت دارد و  ــال قدم ــیصد س ــل س ــاد حداق ــف  آب ــتان نج ــه در شهرس ــزاری تعزی برگ
ــای  ــال۸2 اجراه ــکاری، از س ــی خودجــوش و ابت ــن عرصــه طــی حرکت ــن ای فعالی
خــود را قانون منــد کرده انــد ولــی در ســال های اخیــر ســر و کلــه گروه هــای 

ــت. ــده اس ــدا ش ــی پی ــهر مذهب ــن ش ــب در ای ــای اس ــاز و دالل ه غیر مج
در حــال حاضــر بیســت گــروه مجــوز دار تعزیــه در ایــن شهرســتان فعــال هســتند 
ــرای  ــال ب ــول س ــخص در ط ــی مش ــق تقویم ــود را طب ــای خ ــژه برنامه ه ــه وی ک
ــج  ــزی شهرســتان و پن ــروه در بخــش مرک ــزده گ ــد. پان ــدان اجــرا می کنن عالقه من

ــد. گــروه نیــز در بخــش مهردشــت فعالیــت دارن
ــا اشــاره بــه حضــور حداقــل  محمــد هارونــی مســئول انجمــن تعزیــه شهرســتان ب
ــدن  ــد ش ــاماندهی و قانون من ــد: س ــا می گوی ــن گروه ه ــدام از ای ــر ک ــر در ه ده نف
ــد و  ــروع ش ــال۸2 ش ــوش از س ــال خودج ــورت کام ــه ص ــا ب ــن گروه ه ــت ای فعالی
ــه تشــکیل و ضمــن  ــا همــکاری اداره فرهنــگ و ارشــاد شهرســتان، شــورای تعزی ب
صــدور مجوز هــای یک ســاله بــرای فعالیــت هــر گــروه، هــر برنامــه نیــز بــه صــورت 
جداگانــه از نظــر عوامــل اجرایــی، زمــان و مــکان اجــرا و محتــوای ارائــه شــده مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــی ق بررس
ــالم  ــر داد و اع ــتان خب ــاط اس ــر نق ــت در دیگ ــن حرک ــدن ای ــو ش ــی از الگ هارون
کــرد: بســیاری از مفاهیــم نــاب اســالمی و شــیعی در خــالل همیــن مراســم ها بــه 
نســل های بعــد منتقــل شــده و خواهنــد شــد و همیــن موضــوع، اهمیــت نظــارت 

ــدان کــرده اســت. ــه را دو چن کارشناســی در برگــزاری مراســم تعزی
تعزیه به سبک خوانندگان زن

هارونــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود می گویــد: اجراهــای گروه هــای تعزیــه 
ــاط  ــردم در نق ــوب م ــیار خ ــتقبال بس ــا اس ــاص و ب ــکلی خ ــدون مش ــتان ب شهرس
مختلــف مطابــق تقویــم مشــخص شــده انجــام می شــود ولــی مشــکل مــا بــا معــدود 
ــوز در  ــذ مج ــدون اخ ــتان ب ــرقی اس ــهرهای ش ــه از برخــی ش ــی اســت ک گروه های

ــد. ــه می پردازن ــرای برنام ــه اج ــاد ب نجف آب
ــکالت  ــی از مش ــرا را یک ــب اج ــکل نامناس ــتان ش ــه شهرس ــن تعزی ــئول انجم مس
ــی  ــی از گروه های ــال یک ــوان مث ــه عن ــت: ب ــت و گف ــاز دانس ــر مج ــای غی گروه ه
ــعار را  ــه اش ــد ک ــتفاده می کن ــخصی اس ــته، از ش ــه داش ــب برنام ــرا دو ش ــه اخی ک
ــورای  ــل ش ــن دلی ــه همی ــد و ب ــرا می کن ــدگان زن اج ــی خوانن ــبک برخ ــه س ب

تعزیــه شهرســتان بیــش از یــک ســال اســت کــه در مکاتبــه بــا دادســتانی و نیــروی 
ــی ایــن گــروه در  ــی اعــالم کــرده ول انتظامــی، فعالیــت ایــن شــخص را غیــر قانون
شــب های اخیــر بــه صــورت غیــر قانونــی اجــرای برنامــه داشــته و برخــورد موثــری 

ــا آن هــا صــورت نگرفتــه اســت. نیــز ب
ــرای  ــرادی ب ــن اف ــزام چنی ــه الت ــوط ب ــخاصی را من ــن اش ــت چنی ــی فعالی هارون
ــن  ــر چنی ــکل دیگ ــزود: مش ــت و اف ــی دانس ــاز تعزیه خوان ــبک های مج ــت س رعای
ــت.  ــه اس ــوی تعزی ــای معن ــا فض ــوس ب ــیقی های نامان ــتفاده از موس ــای اس گروه ه
ــا مخالــف، از نواهایــی اســتفاده می کننــد کــه هیــچ  ــرای شــخصیت های موافــق ب ب

ــد. ــزل می ده ــدت تن ــه ش ــان آن را ب ــدارد و ش ــه ن ــا تعزی ــی ب قرابت
سرمایه گذاری سنگین دالل های اسب برای تعزیه

بررســی های صــورت گرفتــه نشــان می دهــد کــه برخــی دالل هــای اســب و 
ــی  ــبی« را در نقاط ــای اس ــنگین »تعزیه ه ــیار س ــای بس ــا هزینه ه ــل داران، ب اصطب
ــاد تــدارک می بیننــد تــا بــه ایــن بهانــه، اســب های خــود را نمایــش  ماننــد نجف آب

ــر افزایــش دهنــد. داده و قیمــت آن هــا را گاهــی چنــد براب
ــد  ــوان هنرمن ــه عن ــه ب ــتر از آن ک ــی بیش ــل اجرای ــا، عوام ــه تعزیه ه ــن گون در ای
تعزیــه شــناخته شــوند، ســوارکاران ماهــری هســتند کــه اگــر از هــر اســبی ســواری 
بگیرنــد، اقبــال آن اســب بــرای فــروش افزایــش خواهــد یافــت. در ایــن میــان حتــی 
شــایعاتی در خصــوص تزریــق مــواد محــرک بــه اســب ها قبــل از اجــرای تعزیــه نیــز 
مطــرح اســت. مــوادی کــه تحــرک بیــش از حــد و در نتیجــه قیمتــی باالتــر بــرای 

اســب بــه همــراه خواهــد آورد.
ایــن در حالــی اســت کــه نجف آبادی هــا در مقایســه بــا برخــی شــهرهای هم جــوار 
ــد و  ــان داده ان ــه نش ــم تعزی ــب در مراس ــدن اس ــه دی ــه را ب ــن عالق ــود کمتری خ
بیشــتر گروه هــای مجــوزدار شهرســتان، تعزیــه خــود را بــدون اســب یــا بــا یــک تــا 
حداکثــر دو اســب اجــرا می کننــد. ویژگــی کــه در برخــی شــهرها برعکــس اســت 
ــز  ــان نی ــا شــصت درصــد مخاطب ــی ت ــه، گاه ــه تعزی ــن اســب ها از صحن ــا رفت و ب

ــد. ــرک می کنن ــه را ت برنام

پیش بینی محلی ثابت برای اجرای تعزیه
سید حســن لوح موســوی رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجف آبــاد در 
ــد:  ــاد می گوی ــه در نجف آب ــای تعزی ــی گروه ه ــی برخ ــر قانون ــرای غی ــوص اج خص
ــارت  ــخص تحــت نظ ــی و مش ــدی قانون ــی فرآین ــتان ط ــی شهرس ــای داخل گروه ه
ــی  ــد و گروه های ــت می کنن ــاص فعالی ــکلی خ ــدون مش ــه ب ــورای تعزی ــاد و ش ارش

کــه از دیگــر نقــاط اســتان متقاضــی اجــرای برنامــه هســتند بایســتی ضمــن اخــذ 
ــای شهرســتان را  ــای مشــخص شــده، یکــی از گروه ه ــت چارچوب ه مجــوز و رعای

هــم بــه عنــوان همــکار خــود معرفــی نماینــد.
ــم  ــارج از تقوی ــر و خ ــب های اخی ــی ش ــه ط ــی ک ــه داد: گروه ــوی ادام لوح موس
ــای  ــه تذکره ــفانه ب ــته اند، متاس ــه داش ــرای برنام ــوز اج ــذ مج ــدون اخ ــالیانه ب س
ــروز  جــدی نیــروی انتظامــی در ایــن خصــوص نیــز توجــه نداشــته و زمینه ســاز ب

ــده اند. ــی ش ــتگاه های دولت ــهروندان و دس ــرای ش ــکالت ب ــی مش برخ
رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجف آبــاد بــه میزبانــی شهرســتان از 
ــه  ــای تعزی ــور گروه ه ــا حض ــوا« ب ــی ن ــای ن ــه ه ــوگواره »آیین ــن دوره س چندی
ــا  ــرد: ب ــالم ک ــت و اع ــاره داش ــر اش ــال های اخی ــور در س ــتان و کش ــاخص اس ش
همــکاری اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان در تــالش هســتیم مکانــی بــرای 
برگــزاری فصلــی تعزیــه و محلــی را هــم بــرای میزبانــی دائــم از عالقه منــدان ایــن 

ــم. ــاده کنی ــی آم مراســم آیین
 شش نسل تعزیه خوانی

ــی  ــت: برخ ــد اس ــد و معتق ــنتی می گوی ــن س ــن آیی ــن ای ــده روش ــی از آین هارون
فعالیــن تعزیــه شهرســتان کــه اجدادشــان ســاکن نقــاط دیگــری از کشــور بوده انــد، 
ــت،  ــال ها فعالی ــول س ــد و در ط ــابقه دارن ــه س ــل در تعزی ــش نس ــا ش ــا ت بعض

چهره هــای شــاخصی را تربیــت کرده انــد.
وی در خصــوص رونــد صــدور مجــوز بــرای گروه هــای متقاضــی می گویــد: شــورای 
تعزیــه در چندیــن نوبــت اجــرای ایــن گروه هــا را بــه صــورت علمــی و کارشناســی 
ــای مشــارکت کننده  ــه شــده و چهره ه از نظــر نحــوه اجــرا، اشــعار و موســیقی ارائ
ــرار داده و در خصــوص درخواســت مجــوز تصمیم گیــری می کنــد. مــورد بررســی ق

محمــد هارونــی ادامــه می دهــد: در گروه هــای قدیمــی و ریشــه دار تعزیــه، فرآینــد 
ــه شــیوه اســتاد و شــاگردی ادامــه دارد و  ــان عالقه منــد ب ــان و جوان تربیــت نوجوان
ــوژی   ــک تکنول ــه کم ــود را ب ــدی خ ــه، عالقه من ــن حیط ــارج از ای ــز خ ــی نی برخ
ــه کمــک اجراهــای عملــی در تعزیه هــا  ــی در نهایــت ب ــد دنبــال می کننــد ول جدی

ــن هنــر دســت پیــدا کننــد. ــاال در ای ــب ب ــه مرات می تواننــد ب

فشــار خــون یکــی از عالئــم اصلــی حیــات اســت، هنگامــی کــه ســرخرگ های بــزرگ، قابلیــت 
ــوند،  ــر ش ــز باریکت ــک نی ــروق کوچ ــد و ع ــت بدهن ــود را از دس ــی خ ارتجــاع و اســتحکام طبیع

ــاال مــی رود. فشــار خــون ب
ــی   ــل  انتهای ــا مراح ــرا ت ــود ، زی ــده  می ش ــدا نامی ــر و ص ــنده  بی س ــی  کش ــاال گاه ــون  ب ــار خ فش
اکثــرا هیــچ  عالمتــی  نــدارد.  فشــارخون  بــه طــور طبیعــی  در اثــر اســترس و فعالیــت بدنــی بــاال 
مــی رود، امــا فــردی  کــه  دچــار بیمــاری  فشــارخون  بــاال اســت ، بــه  هنــگام  اســتراحت  نیــز فشــار 

خونــش  باالتــر از حــد طبیعــی  اســت.

دالل  های اسب، پشت پرده تعزیه  های غیرمجاز


