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شهری که دوستش دارم 
ــناخته  ــکویی از ش ــرداد  اس ــک مه بی ش
شــده  تریــن مســتند  ســازان ایــران اســت. 
وی فیلــم ســازی را در کانــون فیلــم شــهر 
ــت  ــای خدم ــرد، در روزه ــروع ک ــی ش انزل
ــینمای  ــن س ــه انجم ــربازی ب ــدس س مق
جــوان نجــف آبــاد پیوســت و فیلــم 
ســازی اش را درآن انجمــن ادامــه داد و 
ــا  ــه ب ــخ او( ک ــم ) در تاری ــاخت فیل ــا س ب
حمایــت انجمــن جــوان نجــف آباد ســاخته 
ــی در  ــدم مهم ــت ق ــود، توانس ــده ب ش
عرصــه هنــری بــردارد و خــود را بــه عنــوان 
ــد. در  ــرح کن ــازی مط ــم س ــتعداد فیل اس
صحبت هایــش عالقــه بــه ایــن شهرســتان 
ــد و  ــوج می زن ــان م ــتی های آن زم و دوس
هنــوز در گوشــه ذهنــش ایــن خاطــرات جا 
ــای  ــاره روزه ــا او درب ــد. ب ــوش کرده ان خ
حضــورش در نجــف آبــاد و خاطــرات انجمن 
ــتیم و  ــو نشس ــت وگ ــه گف ــا ب در آن روزه
ایشــان بــا صبــری مثــال زدنــی به ســواالت 

ــد. ــواب دادن ــا ج م

 ادامه در صفحه4

مهرداد اسکویی فیلم ساز برجسته کشوری، در مصاحبه اختصاصی با نشریه دیباگران نجف آباد 

انجمن تکه ای از بهشت برای من است



@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

2

هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

وحیــد همایونــی )مؤســس و مربــی باشــگاه( و محمــد معینــی )مربــی باشــگاه و دبیــر هیــأت 
کوهنــوردی نجــف آبــاد( دو کوهنــورد باشــگاه فــردان نجــف آبــاد موفــق بــه پیمایــش خــط 
الــرأس اشــترانکوه فنــی تریــن خــط الــرأس ایــران معــروف بــه آلــپ ایــران و صعــود بــه 21 

قلــه ایــن خــط الــرأس شــدند. 

پیمایش 50 کیلومتری خط الرأس اشترانکوه

سمینار کشوری پیالتس

ــژاد  ــان ن ــان متقی ــا حضــور ایم ــه در همــدان و ب ــس ک ــن ســمینار  تخصصــی پیالت در نهمی
رئیــس انجمــن پیالتــس برگــزار شــده بــود، فریبــا لســانی )نایــب رییــس هیــأت ورزش هــای 
ــن  ــاد در ای ــه نمایندگــی از شهرســتان نجــف آب ــی شهرســتان( و ســعید دانشــمندی ب همگان

ــد . ســمینار شــرکت کردن

ــه مناســبت هفتــه بهزیســتی در  ــاد ب رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان نجــف آب
جمــع اصحــاب رســانه بــه ایــراد ســخن پرداخــت و برنامــه هــای هفتــه بهزیســتی 

امســال را تشــریح کــرد.
ــال  ــای س ــت ه ــه فعالی ــاره ای ب ــدا اش ــس اداره بهزیســتی در ابت ــت کار رئی قناع
گــذ شــته اداره کــرد و شــعار امســال هفتــه بهزیســتی بــا عنــوان بهزیســتی محــور 

مســئولیت و ســالمت اجتماعــی را تشــریح کــرد.
وی در خصــوص وظیفــه بهزیســتی در اطــالع رســانی و آگاه ســازی جامعــه 
ــاب  ــا از اصح ــت ه ــاد و معلولی ــگیری از اعتی ــی و پیش ــائل اجتماع ــون مس پیرام

ــرد. ــاعدت ک ــاری و مس ــای ی ــانه تقاض رس
پــس از آن کارشناســان حــوزه هــای توانبخشــی، اجتماعــی و پیشــگیری و اشــتغال 
و مســکن بــه شــرح مهمتریــن وظایــف بهزیســتی پرداختنــد و پاســخگوی ســوال 

هــای خبرنــگاران بودنــد.
ــداف  ــن در پیشــبرد اه ــگاه خیری ــت جای ــش و اهمی ــر نق ــان ب ــت کار در پای قناع
بهزیســتی تاکیــد کــرد و از اصحــاب رســانه خواســت در خصــوص جلــب و جــذب 

ــاری نماینــد. مشــارکت هــای مردمــی بهزیســتی را ی

نشست خبری رئیس اداره بهزیستی شهرستان نجف آباد 

درخشش ووشوکاران 

مســابقات ووشــو قهرمانــی کشــور کمیتــه خونــگ چــوان در چهــار رده ســنی بــا حضــور ۴۸۰ 
ورزشــکار از 1۵ اســتان کشــور در اصفهــان برگــزار شــد کــه تیــم نجــف آبــاد موفــق بــه کســب 

3 مــدال طــال، 1 نقــره و 6 برنــز شــد. 
مقام های کسب شده :

کامــران صادقــی )نونهــاالن( وزن ۴۵ ، مــدال طــال -  محمدحســین مباشــری )نوجوانــان( وزن 
ــدال طــال - امیرحســین مباشــری  ــوری بزرگســاالن وزن 9۰+ ، م ــن ن ــدال طــال - امی ۴۸ ، م

)نونهــاالن( وزن ۴۵، مــدال نقــره - عرفــان علیخانــی )نوجوانــان( وزن ۴۵، مــدال برنــز
علی علیخانی )نوجوانان( وزن 39، مدال برنز - امیر هارونی )جوانان( وزن ۷۰، مدال برنز

مهــدی معینــی )بزرگســاالن( وزن ۵6، مــدال برنــز -  اســماعیل محمودصالحــی )بزرگســاالن( 
وزن 6۰، مــدال برنــز - ابوالفضــل عمــادی )بزرگســاالن( وزن 6۵، مــدال برنــز 

مربیان :
مهــدی خالویــی )از روســتای اشــن(، مجتبــی صادقــی )علویجــه(  و محمــد جــواد کاویــان پــی 

)رییــس هیــأت ووشــو شهرســتان نجــف آبــاد(

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه، معــاون برنامــه 
ریــزی فرمانــدار، معــاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان، رئیس 
اداره بهزیســتی شهرســتان، مســئولین صفی و ســتادی اداره بهزیســتی و 
اصحــاب رســانه نخســتین کلینیــک مــددکاری اجتماعــی در شهرســتان 
نجــف آبــاد بــا عنــوان »کلینیــک مــددکاری اجتماعــی نویــد زندگــی« به 
ــاب مهدکــودک و هفدهمیــن مرکــز مشــاوره و خدمــات  همــراه یــک ب
روانشــناختی اداره بهزیســتی شهرســتان بــا عنوان مرکز مشــاوره تســنیم 
افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید. معــاون اســتاندار و فرماندار شهرســتان 
ویــژه در ایــن مراســم بــا تقدیــر از فعالیــت هــای خســتگی ناپذیــر دســت 
انــدرکاران اداره بهزیســتی، از حضــور پررنــگ خیــران همــکار در فعالیــت 
ــه  ــد؛ ایشــان کمــک ب ــه اداره بهزیســتی تجلیــل نمودن هــای مددجویان
هــم نــوع را یــک عشــق بــه خوبــی هــا برشــمردند و هفتــه بهزیســتی 
را فرصتــی بــرای اندیشــیدن و تشــکر از خالــق مهربانــی هــا بــه واســطه 
انعامــش خواندنــد و ســی و نهمیــن سالگشــت شــروع بــه کار ســازمان 
بهزیســتی کشــور را بــه همــه مــردم شــریف ایــران اســالمی و خصوصــا 
مــردم فهیــم شهرســتان نجــف آبــاد تبریــک گفتنــد. مهنــدس راعــی بــا 
تبییــن ایــن موضــوع کــه بهزیســتی بایــد الویــت اهــداف خــود را بــر پایه 
اصــل توانمندســازی جامعــه آمــاری تحــت پوشــش خــود قــرار دهــد و با 
آگاهــی بخشــی و تــوان افزایــی بــه جامعــه همــگام بــا گســترش مولفــه 
ــی همچــون مســئولیت اجتماعــی و بهداشــت روان باعــث کاهــش  های

میــزان آســیب هــای اجتماعــی و نارســایی هــای اجتماعــی گــردد، بــر 
شناســایی الویــت هــای راهبــردی و توســعه پــروژه هــای اشــتغال آفریــن 
پایــا در همفکــری و تعامــل بــا ســایر دســتگاه هــای تخصصــی همچــون 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(، ســازمان هــای مــردم نهــاد؛ خیریــه ها 
و ... تاکیــد و تصریــح نمودند.معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویژه 
توســعه فرهنــگ گفتگــو و تعامــل را وظیفــه اصلی مشــاوران و مــددکاران 
ــددکاری  ــک م ــان کلینی ــمردند و از صاحب ــی برش ــه اجتماع در عرص
ــروغ در  ــر ف ــی پ ــه صورت ــتند ب ــاوره ای خواس ــز مش ــی و مراک اجتماع
فضــای مجــازی وارد شــوند و در ایــن راســتا بــه مقابلــه بــا کــژ اندیشــی 
و کاهــش آســیب هــای اجتماعــی بپردازنــد. ایشــان همچنیــن جایــگاه 
مهدهــای کــودک را در رونــد اجتماعــی ســاز نمــودن کــودکان و افزایــش 
ــر  ــی بســیار موث ــاالی اســتانداردهای جهان رشــد شــناختی در ســطح ب
ــا اندیشــیدن  ــا ب ــد و از مســئوالن خواســتند ت ــی نمودن و درخــور ارزیاب
ــم  ــای ک ــواده ه ــدان خان ــرای حضــور فرزن ــردی راه را ب ــدات راهب تمهی
بضاعــت و بــی بضاعــت در اســتفاده از امکانــات مهدهــای کــودک و دوره 

پیــش دبســتانی بیشــتر از پیــش تســهیل نماینــد.

به مناسبت نکوداشت هفته بهزیستی با حضور معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه نجف آباد

افتتاح و بهره برداری از سه پروژه اداره بهزیستی

تجلیل از قهرمانان تیراندازی

ــدازی شهرســتان  طــی مراســمی در محــل ســالن تخصصــی شــهید  ــأت تیران ــه همــت هی ب
حججــی بــا حضــور توتونیــز رییــس و ســمیه رهبــری نایــب رییــس هیــأت از قهرمانــان و مقــام 
آوران مســابقات جــام رمضــان و هفتــه دفــاع مقــدس بــا اهــدای جوایــز، مــدال و لــوح تقدیــر 

تجلیــل شــد.

ــا  ــاری ب ــال ج ــت س ــه نخس ــه ماه ــی س ــت: ط ــتان گف ــای شهرس ــر آبف مدی
همــکاری مامــوران کنتورخــوان شهرســتان، بــرای بیــش از یــازده هــزار نفــر از 
مشــترکان پرمصــرف اخطاریــه صــادر شــده و همــراه قبــض آب بهــا بــه آن هــا 

تحویــل داده شــده اســت.
ناصــر علیــزاده اعــالم داشــت: بــه منظــور ارتقــا شــاخص های ســالمت، حفــظ 
ــر  ــای اخی ــی هفته ه ــوذی، ط ــرات م ــردن حش ــن ب ــت و از بی ــط زیس محی
ــورد از  ــات سم پاشــی بیــش از دو هــزار و چهارصــد م ــه عملی پنجمیــن مرحل

ــاد انجــام شــده اســت. ــتان نجــف آب ــای فاضــالب شهرس منهول ه
علیــزاده از ادامــه توســعه شــبکه آب رســانی در نقــاط مختلــف شــهر خبــر داد 
و اضافــه کــرد: در همیــن راســتا بــا هزینــه بالــغ بــر چهــل میلیــون تومــان در 
پنــج معبــر ســطح شــهر شــاهد اجــرای نزدیــک بــه ســیصد متــر لوله گــذاری 
بوده ایــم کــه ایــن اقــدام زمینــه بهره منــدی بیســت و هشــت واحــد مســکونی 

از آب شــرب بهداشــتی را فراهــم خواهــد کــرد.

مدیــر آبفــای نجف آبــاد همچنیــن بــه اســتفاده از ژنراتــور دیــزل در تصفیه خانــه 
فاضــالب شــهر طــی ســاعات اوج مصــرف بــرق اشــاره داشــت و گفــت: ایــن کار 
ــان فصــل  ــا پای ــه و ت ــرق صــورت گرفت ــر مصــرف ب ــت بهت ــه منظــور مدیری ب

گرمــا ادامــه خواهــد داشــت.
علیــزاده اعــالم داشــت: بــه منظــور انتقــال فاضــالب قســمت شــرقی نجف آبــاد 
و ویالشــهر بــه تصفیه خانــه موجــود، عملیــات ســاخت ســازه پمپــاژ در عمــق 
ــا  ــا هزینــه بیــش از شــش میلیــارد تومــان ب بیســت و چهــار متــری زمیــن ب
پیشــرفت بیــش از نــود و پنــج درصــد در حــال انجــام اســت کــه بــا تکمیــل 
آن زیرســاخت الزم بــرای اجــرای شــبکه جمــع آوری فاضــالب بــرای بیــش از 

یکصــد و پنجــاه هــزار نفــر از شــهروندان فراهــم خواهــد شــد.
ــه منظــور برخــورداری مجموعــه واحد هــای ســنگبری  ــان گفــت: ب وی در پای
ــر  ــغ ب ــه بال ــا هزین ــذاری ب ــر لوله گ ــد مت ــزار و چهارص ــرای ه ــتان، اج شهرس

دویســت میلیــون تومــان در ایــن منطقــه انجــام گرفتــه اســت.

صدور اخطاریه برای ۱۱ هزار مشترک پرمصرف آب

ــت:  ــاد گف ــف  آب ــد نج ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــجویی دانش ــی دانش ــاون فرهنگ مع
مســابقات قهرمانــی کاراتــه کشــور ســبک کیوکوشــین )KWF( در بخــش آقایــان 
بــا حضــور 6۵۰ نفــر از 22 اســتان کشــور در قالــب بیســت و دو تیــم در دو بخــش 
ــا 2۸ تیرمــاه در ایــن دانشــگاه در حــال برگــزاری اســت. ــا و کومیتــه، از 26 ت کات

رقابت ۶50 کاراته کا در مسابقات کشوری در دانشگاه آزاد
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

آتش سوزی در انبار علوفه دامداری

ــاره  ــن ب ــانی در ای ــش نش ــازمان آت ــس س ــور رئی ــدی پ ــر مه اصغ
گفــت: آتــش ســوزی در انبــار علوفــه یــک گاو داری بــه علــت بــرش 
ــه  ــش بالفاصل ــاد آت ــعت زی ــت وس ــه عل ــه ب ــود ک کاری رخ داده ب
ــودرو  ــج خ ــا پن ــراه ب ــازمان هم ــتگاه س ــار ایس ــانان چه ــش نش آت

ــزام شــدند . ــه محــل اع ســنگین ب
در همــان ابتــدا نیــروی هــای ایــن ســازمان بــا اســتفاده از دســتگاه 
تنفســی وارد محــل حریــق شــده و آتــش را اطفاکردنــد  .مهــدی پور 
در پایــان گفــت: حریــق انبــار مذکــور با3ســاعت تــالش بــی وقفــه 
آتــش نشــانان کامــال اطفــاء شــدو امیدواریــم شــهرواندان گرامــی بــا 
ــروز  ــکات ایمنــی در هنــگام انجــام کار هــای روزمــره از ب رعایــت ن

چنیــن حوادثــی پیشــگیری نماینــد.

واژگونی خودروی وانت یک کشته برجا گذاشت

اصغــر مهــدی پــور رئیــس ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات 
ــه  ــن حادث ــفانه  در ای ــت :متاس ــاد گف ــف آب ــهرداری نج ــی ش ایمن
راننــده خــودرو جــان خــود را از دســت دادنــد در ضمــن امیدواریــم 
شــهروندان گرامــی بــا رعایــت نــکات ایمنــی و قوانیــن را هنمایــی و 

ــی نشــوند. ــن حوادث ــی دچــار چنی رانندگ

ــی  ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــکاری س ــا هم ــه ب ــن کارگاه ک در ای
ــش  ــگ دان ــه فرهن ــالمی و موسس ــاد اس ــگ و ارش ــهرداری، اداره فرهن ش
ــی در  ــه خبرنویس ــوزش تاریخچ ــه آم ــود ب ــده ب ــزی ش ــرح ری ــان ط پژوه
ــات و  ــر، خصوصی ــه خب ــن تهی ــای مرســوم و نوی ــان، شــیوه ه ــران و جه ای
ملزومــات تهیــه یــک خبــر، شــیوه هــای رایــج جــذب مخاطــب و آمــوزش 

ــد . ــه ش ــری پرداخت عکاســی خب
ایــن کارگاه  یــک روزه  در راســتای ضــرورت و افزایــش توانمنــدی و ارتقــاء 
ــن حــوزه توســط  اداره  ــدان ای ــه من ــش اصحــاب رســانه و عالق ســطح دان
ــی ســازمان  ــه میزبان ــاد و ب فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آب

فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی  شهرســتان  برگــزار شــد .

درایــن دوره  آموزشــی  مباحــث ریشــه ای دانــش روزنامــه نــگاری ،  اصــول 
مهــم خبــر نویســی  ، عناصــر خبرنویســی ، ارزش هــای خبــری و چگونگــی 
تهیــه و تنظیــم خبــر و عکاســی خبــری  توســط  » هــادی زمانــی« 

ــه شــد . ــگاری  اســتان  ارائ ــر ن کارشــناس ارشــد خب
ــب  ــد قری ــزار ش ــاعت برگ ــدت ۴  س ــه م ــه ب ــک روزه  ک ــن کارگاه ی در ای
ــی ادارات و  ــط عموم ــگاران نشــریات و مســئولین رواب ــر از  خبرن ــه 6۰ نف ب
عالقــه منــدان بــه حــوزه خبــر  شهرســتان  حضــور داشــتند  و بــا  چگونگــی 

تنظیــم خبــر بــه صــورت عملــی  آشــنا شــدند .
ــالن  ــری در س ــی خب ــوزش عکاس ــا آم ــراه ب ــی هم ــن کارگاه خبرنویس ای

ــد. ــزار ش ــارون برگ ــرای خ ــه فرهنگس اندیش

ــت:  ــاد گف ــف آب ــد نج ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــات علم ــو هی عض
ــی  ــته مهندس ــد رش ــی ارش ــع کارشناس ــجوی مقط ــال ادب آوازه دانش نازی
ــرد  ــی عملک ــه »ارزیاب ــوان پایان نام ــا عن ــاد ب ــگاه آزاد نجف آب ــع دانش صنای
ــره  ــده زنجی ــته بندی ش ــت دس ــی موفقی ــل اصل ــاس عوام ــازمان براس س
ــت  ــرد کیفی ــا رویک ــا ب ــل پوششــی داده ه ــه روش تحلی ــن معکــوس ب تأمی
ــر  خدمــات« در جشــنواه ملــی پروفســور حســابی شــرکت کــرد و عــالوه ب
کســب عنــوان پایان نامــه برتــر عناویــن پژوهشــگر برتــر، دانشــجوی برتــر و 
ــه خــود اختصــاص داد. ــن جشــنواره را ب ــژه پروفســور حســابی ای ــس وی تندی

مهــرداد نیکبخــت، کســب ایــن موفقیــت علمــی را نشــان از بالندگــی ایــن 
واحــد در تمــام حوزه هــا، به ویــژه حــوزه مهندســی صنایــع دانســت و گفــت: 
ــن رویدادهــای علمــی، افقــی روشــن را در تحقــق چشــم انداز  ــزاری ای برگ

پژوهشــی ایــران اســالمی پدیــدار مــی کنــد.
ــع دانشــگاه آزاد  مدیرگــروه تحصیــالت تکمیلــی دانشــکده مهندســی صنای
ــران  ــر ای ــای برت ــنواره پایان نامه ه ــزود: جش ــاد اف ــد نجف آب ــالمی واح اس
ــای  ــش ه ــذاری پژوه ــده ای در ارزش گ ــش عم ــراوان نق ــت ف ــا ممارس ب

ــده دارد. ــر عه ــگاهی ب دانش
مهــرداد نیکبخــت گفــت: هــدف از ایــن پژوهــش، ارزیابــی عملکــرد ســازمان 
ــت  ــی موفقی ــل اصل ــاس عوام ــازمان براس ــتمر س ــود مس ــور بهب ــه منظ ب
ــا حفــظ اســتمرار بهبـــودی  دستـــه بندی شده زنجیــره تأمیــن معـــکوس ب
و رضـــایت مندی مصرف کننده هاســت و رویکــرد کیفیــت نیــز عاملــی 

ــرای اثربخشــی عملکــرد ســازمان و رضایــت مشــتریان خواهــد  افزایشــی ب
بــود.

ــال عوامــل  ــی موفقیــت و غرب ــزود: شناســایی جامــع عامل هــای اصل وی اف
کلیــدی و اصلی تــر بــا ارزیابــی روایــی محتوایــی و کمــی بــا حضــور 
خبــرگان دانشــگاهی، ارائــه نمونــه پایــه ای توســعه داده شــده عوامــل اصلــی 
موفقیــت و ارائــه روش جدیــد تحلیــل شــکاف کیفیــت خدمــات پشــتیبانی 
معکــوس و ارائــه روش تحلیــل پوششــی داده هــا بــرای ارزیابــی عملکــرد از 

ــت. ــش اس ــن پژوه ــتاوردهای ای ــا و دس نوآوری ه

ــه  ــاون برنام ــراه مع ــه هم ــژه ب ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
ــی در  ــی و درمان ــای عمران ــروژه ه ــی از پ ــع هیات ــدار در جم ــزی فرمان ری
ــد و   ــدار نمودن ــرا )س( دی ــه الزه ــرت فاطم ــتان حض ــل بیمارس ــال تکمی ح
از نزدیــک و بــه صــورت  رو در رو از خواســته هــا، معضــالت و نظــرات 
ــتان،  ــم بیمارس ــدوم و فهی ــنل خ ــتان، پرس ــش بیمارس ــت زحمتک مدیری
بیمــاران شــریف و همراهــان صبــور ایشــان آگاهــی یافتنــد. مهنــدس راعــی 
ــر از رویدادهــای انجــام شــده توســط مدیریــت ارشــد بیمارســتان،  ــا تقدی ب
گفتنــد: »انصافــا بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی کارهــای خوبــی در بخــش 
درمانــی و عمرانــی صــورت پذیرفتــه ولیکــن بــه نســبت میــزان افــراد تحــت 
ــا  ــه ب ــا در مقایس ــتان آماره ــودن شهرس ــژه ب ــی و وی ــام درمان ــش نظ پوش
شــاخص هــای عمومــی کشــور هنــوز تــا خدمــات موثــر بــه جامعــه فهیــم 
و متدیــن نجــف آبــاد فاصلــه دارد«. معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان  
ویــژه بــا آرزوی شــفاء عاجــل بــرای همــه بیمــاران، از همــه زحمــت کشــان 
عرصــه بهداشــت و درمــان شهرســتان تقدیــر نمودنــد و وظیفــه هــرم درمانــی 
شهرســتان را بــا عنایــت بــه کمبــود هــا و هجمــه هــای وســیع نظــام ســلطه 
بســیار ســنگین و درخــور توجــه خواندنــد. ایشــان بــا بیــان اینکــه متاســفانه 
ــت  ــکی، تخ ــزار پزش ــانی، ادوات و اب ــروی انس ــه نی ــات از جمل ــزان امکان می
هــای تخصصــی بیمــاران خــاص و ... بــا نیــاز جمعیتــی شهرســتان همخوانــی 

نــدارد، بــا اشــاره بــه بازدیــد اخیــر اســتاندار معــزز اســتان از شــهر نجــف آبــاد 
و افتتــاح پــروژه خیرســاز خیریــه حضــرت قمــر بنــی هاشــم )ع( نجــف آبــاد 
ــردم شهرســتان  ــده م ــت ایشــان، نماین ــا حمای ــم ب ــان داشــتند، امیدواری بی
در مجلــس شــورای اســالمی و همــکاری و تامــل مســئوالن اداری و اجرایــی 
ــالت  ــش معض ــتای کاه ــم در راس ــکان بتوانی ــد ام ــا ح ــریف ت ــران ش و خی
پزشــکی و درمانــی شهرســتان و ارائــه خدمــات بــه مــردم متدیــن و نجیــب 

شهرســتان توفیــق خدمــت اثربخــش تــر  پیــدا نماییــم.

غرق شدن 2 نفر در دانشگاه آزاد نجف آباد

ــی دانشــگاه آزاد  ــران خدمات ــی از کارگ ــبز و یک مســئول فضــای س
ــن  ــاران ای ــره آب ب ــتخر ذخی ــاد، در اس ــف آب ــد نج ــالمی واح اس
ــع شــرقی آن  ــر در ضل ــه عمــق تقریبــی چهــار مت مجموعــه کــه ب

ــدند. ــرق ش ــده، غ احــداث ش

انتصاب یک مدیر از نجف آباد به روابط عمومی همراه اول

ــط  ــت رواب ــی مدیری ــرای مدت ــه ب ــان ک ــی  رحیمی ــرث حاج  کیوم
عمومــی دانشــگاه آزاد اســالمی نجــف آبــاد را عهــده دار بــود، 
ــراه اول انتخــاب شــد. حاجــی  ــرکل ارتباطــات هم ــوان مدی ــه عن ب
ــود را  ــانه خ ــت رس ــرای مدیری ــدرک دکت ــی م ــه تازگ ــان ب رحیمی
از دانشــگاه آزاد اســالمی اصفهــان واحــد خوراســگان دریافــت 

کرده اســت.

کارگاه یک روزه آموزش خبر نویسی همراه با آموزش عکاسی

درخشش دانشگاه آزاد نجف آباد در جشنواره پروفسور حسابی

بازدید از بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا

مدیــر امــور آزمایشــگاه های محیــط زیســت اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
در تمامــی ایســتگاه های ســنجش آالیندگــی شهرســتان ها کیفــی هــوا 
ــن  ــان داشــت: میانگی ــت شــده اســت، بی ــا نارنجــی ثب ــت زرد و ی در وضعی
ــا ۸۷،  ــا 9۰، مبارکــه ب شــاخص کیفــی هــوای اصفهــان در شــاهین شــهر ب
ــاد 1۰۰ در وضعیــت ســالم ثبــت  ــت آب ــاد ۸۷، و ســجزی 9۰، دول نجــف آب

شــده اســت.

ــا ۵۰ نشــانه هــوای  ــازه صفــر ت وی تاکیــد کــرد: شــاخص کیفــی هــوا در ب
پــاک، ۵۰ تــا 1۰۰ نشــانه هــوای ســالم، 1۰۰ تــا 1۵۰ ناســالم بــرای 
ــودکان  ــی، ک ــی تنفس ــای قلب ــار بیماری ه ــراد دچ ــاس )اف ــای حس گروه ه
ــت  ــا 2۰۰ نشــانه وضعی ــره( و 1۵۰ ت ــاردار و غی ــان ب ــراد میانســال و زن و اف
ــر از 3۰۰  ــالم و باالت ــا 3۰۰ بســیار ناس ــردم، 2۰1 ت ــرای عمــوم م ناســالم ب

ــت. ــاک اس ــوای خطرن ــانه ه نش

وضعیت هوای نجف آباد
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ادامه از صفحه 1
ــا بازیگــری تئاتــر در شــهر بنــدر انزلــی شــروع کردیــد. دلیــل پیوســتن  1.شــما فعالیــت هنــری خــود را ب

شــما بــه ســینمای نجــف آبــاد چیســت؟ 
ــون فیلمــی  ــردم. در آنجــا کان ــاز ک ــر آغ ــری تئات ــس از بازیگ ــی، پ ــدر انزل ــم بن ــون فیل ــا کان ــت ســینمایی ام را ب ــن فعالی م
تشــکیل شــد کــه فیلــم هــای کارگردانــان بــزرگ ســینمای ایــران همچــون )عیــاری، کیارســتمی و امیــر نــادری( را نمایــش 
می دادنــد و مــن عضــو آن کانــون شــدم و اولیــن فیلــم کوتــاه هشــت میلــی متــری خــودم را درهفــده ســالگی بــه نام)تولــدی 
ــم، ســاختم. بعــد از آن  ــا فــروش بخــش عمــده ای از کتاب های ــا بودجــه خــودم و ب ــی ب ــم بنــدر انزل ــون فیل دیگــر ( در کان
ــادگان  ــه پ ــودم و بعــد از دوران آموزشــی تقســیم شــدیم و ب ــه خدمــت ســربازی در آمــدم، آموزشــی در شوشــتر ب فیلــم، ب
ــادگان  ــی نزدیــک پ ــان طوالن ــرای ادامــه خدمــت منتقــل شــدم. خاطــرات بســیاری از آن خیاب ــاد ب نجــف اشــرف نجــف آب
ــان قــدم مــی زدم و  ــود هنــوز در ذهنــم اســت، هــر وقــت مرخصــی می گرفتــم پیــاده در آن خیاب ــه کــوه ب کــه چســبیده ب
بســیار بــه ایده هــا، طرح هــا، فیلــم نامــه، کارگردانــی و آینــده ام فکــر می کــردم. امــا پیوســتن مــن بــه انجمــن نجــف آبــاد 
ــه انجمــن و آقــای  ــود مــرا ب از طریــق دوســت هــم خدمتــی ام انجــام شــد. دوســتم کــه از اقــوام ســعید پــور اســماعیلی ب
عبداللهــی عزیــز کــه رئیــس انجمــن بودنــد، معرفــی کــرد. مــن آن زمــان دو فیلــم نامــه نوشــته بــودم کــه یکــی از آن هــا 
 ) در تاریــخ او ( بــود و بــه صــورت نمادیــن و شــرح حــال زندگــی خــودم بــود و ماننــد فیلــم اول، داســتانی بــود. پــس از ارائــه 
فیلــم نامــه هایــم، آقــای عبداللهــی از یکــی از فیلــم نامــه هــا حمایــت کــرد، ســپس  فیلــم نامــه در تاریــخ او را بــا حمایــت 
انجمــن، فیلــم بــرداری علــی محمــد قاســمی و همچنیــن کمــک آن دوســتم کــه مــرا  بــه انجمــن معرفــی کــرده بــود ســاختم. 
در اینجــا بایــد بگویــم علــی محمــد قاســمی بســیار بــه مــن کمــک کــرد و حتــی بــه جــرات مــی توانــم بگویــم بخــش هایــی 
از ســینما را مــن از علــی محمــد قاســمی، مهــدی عبداللهــی، حمیــد امانــی و ســعید پــور اســماعیلی یــاد گرفتــم. بــه هــر 
حــال مــن خیلــی کتــاب خوانــده بــودم و ایــده هــای زیــادی در ذهــن داشــتم ولــی بــه لحــاظ تکنیکــی آن قــدر بــه ســینما 
آگاهــی نداشــتم و خصوصــا در فیلــم بــرداری و کارگردانــی خیلــی چیزهــا را از علــی محمــد قاســمی یــاد گرفتــم و در تدویــن 

و صداگــذاری نیــز از کارهــای حمیــد امانــی بســیار تاثیــر گرفتــم.
ــای عبداللهــی  ــودم، آق ــه در خرمشــهر ب ــی ک ــل شــدم. زمان ــه خرمشــهر منتق ــخ او، ب ــرداری در تاری ــم ب ــس از اتمــام فیل پ
تلگــراف زد کــه  فیلــم بــه مرحلــه ظهــور رســیده و از آلمــان برگشــته اســت و بــرای تدویــن آمــاده شــده اســت، مرخصــی 
گرفتــم  و بــه نجــف آبــاد آمــدم و روی فیلــم کــه تدویــن و صــدا گــذاری شــده بــود بــا حمیــد امانــی، مهــدی عبداللهــی و 
دوســتان انجمــن کار کردیــم. حتــی بــه خاطــر دارم یــک شــب کــه کار تدویــن طوالنــی شــد مجبــور شــدم در انجمــن بخوابــم. 
مهــدی عبداللهــی اصــرار داشــت کــه بــه خانــه شــان بــروم ولــی خــودم اصــرار کــردم کــه بمانــم، ولــی از او خواســتم کــه 
برایــم فیلمــی بگــذارد. فیلمــی کــه مــن در آن شــب خاطــره انگیــز دیــدم و برایــم بســیار پــر خاطــره شــد،)دیوانه از قفــس 
پریــد ( از ) میلــوش فورمــن( بــود، از آنجــا کــه هــوا ســرد بــود وخوابــم نمی بــرد، ســه مرتبــه آن فیلــم را دیــدم و تبدیــل بــه 
یکــی از فیلم هــای مــورد عالقــه ام شــد. بــا اتمــام تدویــن بــه خرمشــهر بازگشــتم دوبــاره پــس از مدتــی مهــدی عبداللهــی 
تلگــراف زد کــه فیلمــت بــرای جشــنواره ســینما جــوان تهــران کــه جشــنواره ای ملــی بــود انتخــاب شــده اســت و در نهایــت 
آن فیلــم در آن جشــنواره جایــزه بیشــترین قــدرت تخیــل وخالقیــت، بهتریــن فیلــم بــرداری، بهتریــن صدابــرداری و بهتریــن 
فیلــم را کســب کــرد. ایــن اتفــاق بزرگــی بــرای مــن بــود کــه بــا اولیــن فیلــم جــدی کوتــاه داســتانی ام توانســته بــودم بــه 

همچیــن ســرانجام خوبــی برســم و مســیر مــرا بــرای ورود بــه فیلــم ســازی همــوار کــرد.
پــس از آن عزمــم بــرای تحصیــل در رشــته کارگردانــی بیشــتر شــد و  بــه همیــن خاطــر در ایــام خدمــت روزی 1۰ ســاعت 
بــه مطالعــه پرداختــم و در نهایــت رتبــه ام در کنکــور چهــار شــد و توانســتم دانشــگاه قبــول شــده و در رشــته ی کارگردانــی 

مشــغول بــه تحصیــل شــوم.
البتــه چنــد ســال بعــد بــرای فیلــم پایــان نامــه ام کــه شــانزده میلیمتــری بــود، وســایل را از انجمــن ســینمای جــوان گرفتــم 
و بــه نجــف آبــاد آمــدم و بــا فیلــم بــرداری علــی محمــد قاســمی و دســتیاری ســعید تــارازی، علیرضــال بختیــان، غالمرضــا 
ــود، فیلــم مــرز را کــه فیلمــی ده  ــاد ب حیــدری و همراهــی ســعید پوراســماعیلی کــه در آن زمــان رئیــس انجمــن نجــف آب

دقیقــه ای بــود بســازیم. 
ــاد بســیار از  2.در مصاحبــه و دلنوشــته هــای هنرمنــدان آن ســال هــای انجمــن ســینمای جــوان نجــف آب
ــا و  ــت ه ــی آن رفاق ــل اصل ــود. دلی ــه می ش ــا گفت ــا و هنرجوه ــن اعض ــتی بی ــی و دوس ــا، همدل ــت ه رفاق

همدلــی هــا چــه بــود؟
ــرا  ــا م ــودن در آن جمــع را نداشــتم و تمــام بچــه ه ــه ب ــن اصــال حــس غریب ــه م ــود ک ــن ب ــه وجــود داشــت ای ــزی ک چی

ــد. ــاد دادن ــن ی ــه م ــادی ب ــای زی ــد و درس ه ــه بودن ــان پذیرفت ــع خودش ــه در جم صمیمان
خیلــی اوقــات کــه بــه مــن مــی گوینــد تــو ســینما جوانــی هســتی، بایــد بگویــم مــن دوره ای در ســینمای جــوان ندیــدم ولــی 
کال فیلــم ســازی را در انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد یــاد گرفتــم و همچنیــن آموختــم کــه چطــور می شــود متفــاوت 
ــا  ــم ی ــگاه کــرد و حــال کــه در انجمــن ســینمای جــوان تهــران و برخــی مراکــز کــه تدریــس می کن ــم و ســینما ن ــه فیل ب
ــه  ــه خاطــر لطفــی اســت کــه مهــدی عبداللهــی و مجموع ــن هــا ب ــم، ای در جشــنواره هــای ســینمای جــوان داوری می کن
انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد بــه مــن داشــتند و مــن همیشــه از آن تاریــخ، انجمــن ســینمای نجــف آبــاد مدیونــم و 

ــه انجمــن ســینمای جــوان ادا می کنــم. ــه نوعــی دینــم را ب ب
ــاد ســاختم، بایــد از علــی محمــد قاســمی و پــدر و مــادرش و  از طرفــی دیگــر بایــد بگویــم در دو فیلمــی کــه در نجــف آب
ــه  ــه پذیرفت ــد و مــرا در جمــع خودشــان صمیمان ــه مــن کمــک کردن ــی ب ــاد کنــم کــه خیل ــواده نازنینــش ی همچنیــن خان
بودنــد و مــن عاشــق خانــه آن هــا شــده بــودم. علــی محمــد پــدر و مــادر مهربانــی داشــت و شــب های ســرد نجــف آبــاد در 
کنــار کرســی خانــه شــان و جمــع صمیمانــه آن هــا برایــم گــرم و آرامــش بخــش می شــد و طعــم غذاهایــی کــه مــادر علــی 

محمــد برایمــان مــی پخــت هنــوز بــه یــاد دارم.
ــت  ــتید. وضعی ــور داش ــوان داور حض ــتند به عن ــاه و مس ــم کوت ــنواره های فیل ــن دوره در جش ــما چندی 3. ش

ــد؟  ــی می کنی ــه ارزیاب ــتند را چگون ــاه و مس ــم کوت ــی فیل فعل
ــاه و مســتند از ســینمای فیلــم بلنــد شــرایط بهتــری داریــم  مــن فکــر می کنــم مــا اآلن در زمینــه فیلــم ســازی فیلــم کوت
ــی کار  ــز ســینمای گســترش مســتند و تجرب ــا مرک ــا انجمــن و ی ــه ب ــم ســازانی ک ــم ســازان مســتقل و هــم فیل و هــم فیل
می کننــد، مجموعــه ایــن فیلــم ســازان، بــه غیــر از بعضــی از فیلــم ســازانی کــه در حــال یادگیــری و کســب تجربــه هســتند، 

دیگــر فیلــم ســازان کارشــان خــوب اســت و فعالیــت هــای خوبــی در زمینــه فیلــم ســازی انجــام  می دهنــد. 
افــزون بــر ایــن مــن معتقــدم کــه ایــن فیلــم ســازان جــوان و بــا اســتعداد، پیشــنهادهایی بــه آینــده ســینمای ایــران هســتند 
و در حــال حاضــر کــه در ســینمای مــا شــرایطی مهیــا شــده کــه ســینمای متفــاوت بــه حاشــیه کشــیده شــود و ســینمای 
پیشــرو و ســینمایی کــه مــا بــه آن در دنیــا شــناخته شــده ایــم، بــه گوشــه رینــگ کشــیده شــود و بعــد از مدتــی محــو شــود 
ــه  ــرود، مــن فکــر می کنــم کســانی کــه چــراغ ایــن ســینما را روشــن نگــه خواهنــد داشــت، یعنــی ســینمایی ب و از بیــن ب
مثابــه هنــر و جایــی بــرای تفکــر، همیــن فیلــم ســازان کوتــاه داســتانی، مســتند و انیمیشــن هســتند کــه تــالش می کننــد 

چــراغ آن ســینما را روشــن نگــه دارنــد. 
ــد؟  ــر می دانی ــوان موث ــازان ج ــم س ــا و فیل ــتعداد ه ــف اس ــایی و کش ــا را در شناس ــنواره ه ــا جش  4. آی

ــند؟ ــته باش ــوان داش ــینمای ج ــداف س ــبرد اه ــری در پیش ــد تاثی ــته ان ــا توانس ــنواره ه جش
همیشــه جشــنواره هــا ویتریــن شناســایی فیلــم ســازان بــوده اســت و مــا در جشــنواره ها فیلــم ســازان را کشــف می کنیــم 
ــه شــان را ادامــه دهنــد  ــگاه و تجرب ــد ن ــرای اینکــه بتوانن ــات و بودجــه داده می شــود ب ــم ســازان امکان ــن فیل ــه ای و بعــد ب
ــازی  ــم س ــه فیل ــه در حیط ــد ک ــبب ش ــی س ــی و جهان ــنواره های مل ــور در جش ــن حض ــرای م ــد، ب ــا کار کنن و در آن فض
شــناخته شــوم و جشــنواره ها، مــن را بــه ســینما معرفــی کردنــد و در ایــران جوایــز بســیاری در فیلــم ســازی و عکاســی در 
جشــنواره ها گرفتــم و توانســتم بــا همیــن جشــنواره ها خــودم را بــه ســینما معرفــی کنــم. طبیعتــا بعــد از ایــن کــه کاری در 
جشــنواره ها دیــده می شــود،  بعــد بایــد پیشــتیبانی هایــی صــورت بگیــرد کــه ســرمایه در اختیــار فیلــم ســاز قــرار دهنــد 
تــا بتوانــد فیلمــش را بســازد. شــرایط مــن نیــز بــه همیــن گونــه پیــش رفــت و بعــد از دیــده شــدن در جشــنواره ها، فیلــم 
ســازی در انجمــن ســینمای جــوان  و همچنیــن  ســاخت دو فیلــم در مرکــز ســینمای مســتند و تجربــی، شــرایطم بــه گونــه 
ای پیــش رفــت کــه توانســتم بــه عنــوان فیلــم ســاز و تهیــه کننــده مســتقل کار کنــم و فیلم هــای خــودم را بســازم و بعــد 
از آن در جشــنواره های مختلــف جهانــی نیــز، بخصــوص در زمینــه مســتند از مــن پشــتیبانی و حمایــت شــد و فرصت هایــی 
را در اختیــار مــن قــرار دادنــد و مــن توانســتم بــه عنــوان فیلــم ســازی مســتقل روی پــای خــود بمانــم و بــه مســیرم ادامــه 
دهــم و فیلم هــای دلخواهــم را بــا موضوعاتــی کــه دغدغــه مــن اســت بســازم. االن نیــز هــر دو، ســه ســال یک بــار،  فیلمــی 

مــی ســازم کــه آن فیلــم بــه عنــوان نماینــده ای از ایــران در مجامــع ملــی و بیــن المللــی حضــور پیــدا می کنــد . 
ــان در  ــتید در دوران حضورت ــه توانس ــد ک ــازی بودی ــم س ــن فیل ــما اولی ــی ش ــدی عبدالله ــه مه ــه گفت 5.ب
انجمــن، در جشــنواره ای خــارج از کشــور شــرکت کــرده و جایــزه خــود را دریافــت کنیــد. کمــی از آن اثــر و 

ــد . ــان بگویی ــزه ت ــب جای ــنواره و کس ــان در آن جش حضورت
در ســال 1369 کــه در دانشــکده ســینما و تئاتــر مشــغول بــه تحصیــل بــودم، در همــان اوایــل ســال تحصیلــی ، از انجمــن 
ســینما جــوان تمــاس گرفتنــد و گفتنــد کــه آقــای جعفــر صانعــی مقــدم رئیــس انجمــن ســینمای جــوان و آقــای وحیــد 
توفانــی مســول امــور بیــن الملــل  فیلمــت را دیده انــد و از آن فیلــم بســیار تعریــف کردنــد و گفتنــد فیلمــت بــرای جشــنواره 
یونیــکا در ســوییس انتخــاب شــده و مــن بــه عنــوان اولیــن فیلــم ســاز زیــر 2۵ ســال در ایــران بــا آقــای صانعــی مقــدم و 

توفانــی بــه جشــنواره یونیــکا در ســوییس رفتیــم و در آنجــا مــدال یونیــکا بــه مــن تعلــق گرفــت.   
6. چه شــد که به مستند سازی عالقمند شدید و ساخت مستند را دنبال کردید؟ 

مــن کال فیلــم ســاز داســتانی بــودم و همــان طــور کــه گفتــم فیلــم هــای اولــم داســتانی بــود، ولــی وقتــی کــه بــه جشــنواره 
ــود و  ــد ب ــورم نمی گنجی ــه در تص ــدم ک ــی دی ــازان جوان ــم س ــی از فیل ــای کوتاه ــم، فیلم ه ــوئیس رفت ــکا در س ی یونی

توجهــم در آن جشــنواره بــه ایــن موضــوع جلــب شــد کــه فیلــم ســازان جوانــش چقــدر فیلم هــای خــوب و تــکان دهنــده 
ــده هایشــان را  ــد و ای ــه شناســی و انســان شناســی را می فهمن ــوالت جامع ــردم، مق ــر م ــر ب ــر تاثی ــالوه ب ــه ع ــازند ک می س
ــه دانشــکده، هیــچ وقــت  ــی می ســازند. پــس از بازگشــتم ب ــد و فیلم هــای خوب ــا تکنیک هــای خــوب ترکیــب می کنن ــز ب نی
یــادم نمــی رود کــه بــه هــر دانشــجو، دانشــکده یــک دوربیــن یاشــیکا ســوپر دو هــزار بــا قیمــت مناســب می فروخــت و مــن 
آن دوربیــن را خریــدم و هنــوز هــم آن را دارم. ســپس بــا آن دوربیــن عکاســی کــردم و ســفرهای عکاســی بســیاری انجــام 
دادم و در بیــن مــردم رفتــم  و همیــن ســفرهای عکاســی کــه بســیار هــم زیــاد بــود و هــزاران فریــم از جــای جــای ایــران 
می شــد، باعــث شــد کــه بــه مــردم نزدیــک شــوم، ســپس بــه ))ژان روش(( فیلــم ســاز مســتند ســاز فرانســوی عالقــه منــد 
شــدم و فیلم هــای مســتند ایرانــی را دنبــال کــردم و آنجــا بــود کــه تصمیــم گرفتــم بــه عنــوان یــک فیلــم ســاز مســتند بــا 
ــی اولیــن فیلــم مســتند  ــه کــردم ول رویکرد هــای مــردم شناســی کارم را شــروع کنــم. ســپس دو، ســه فیلــم مســتند تجرب
جــدی ام کــه مــرا بــه عنــوان مســتند ســاز بــه ســینمای مســتند معرفــی کــرد و ســعی کــردم بعــد از آن فقــط فیلــم مســتند 
بســازم، فیلم)خانــه ی مــادری ام مــرداب( بــود کــه در ســال ۷۸ آن را ســاختم و آن فیلــم مــرا بــه عنــوان یــک مســتند ســاز 

و عــکاس حرفــه ای بــه دنیــای هنــر معرفــی کــرد .
ــا در  ــه این ه ــردم و هم ــروع ک ــی کارم را ش ــتال های تاریخ ــی و کارت پس ــگر عکاس ــوان پژوهش ــه عن ــز ب ــال ۸9 نی از س
ــت  ــتند فعالی ــره و مس ــی پرت ــازی و عکاس ــتند س ــری و مس ــخ تصوی ــه تاری ــه در عرص ــی ک ــوان آدم ــه عن ــرا ب ــوع م مجم

ــاند. ــینما شناس ــه س ــم، ب می کن
7.بــا توجــه بــه بحــث آموزشــی و تدریــس شــما در انجمــن ســینمای جــوان، وضعیــت آمــوزش در انجمــن 
ــش در  ــه اهداف ــت ب ــته اس ــن توانسس ــا انجم ــد و آی ــی می کنی ــور ارزیاب ــا را چط ــن روزه ــوان ای ــینما ج س

زمینــه آمــوزش برســد؟
مــن فکــر مــی کنــم بــا آمــدن ســعید پــور اســماعیلی اتفــاق بزرگــی در شــیوه آمــوزش ســینمای جــوان نــه تنهــا در مرکــز، 
بلکــه در شــهرهای دیگــر نیــز افتــاد. البتــه بایــد بگویــم مــن بــه عنــوان معلــم ثابــت انجمــن نیســتم کــه دوره هــا را درس 
بدهــم و فقــط در بعضــی از کارگاه هــا یــا کارگاه هــای اصلــی جشــنواره های ســینمای جــوان بــا آن هــا همــکاری و همراهــی 
می کنــم و اگــر شــیوه ای کــه ســعید پوراســماعیلی و مجموعــه همــکاران شــان در آمــوزش و شــیوه هایی کــه آرش رصافــی 
ــزان از  ــن عزی ــای ای ــد و برنامه ه ــزی می کنن ــان برنامه ری ــینمای جوان ــن س ــد انجم ــش تولی ــان در بخ ــه همکاران ش و مجوع
ــات بســیار مهمــی در  ــم اتفاق ــل شــود فکــر می کن ــزاران ســینمایی پشــتیبانی کام ــت ســینمایی و سیاســت گ طــرف معاون

زمینــه فیلــم کوتــاه، مســتند و انیمیشــن ایــران در آینــده رخ خواهــد داد. 
8.بــا ســینمای جــوان نجــف آبــاد هنــوز در ارتبــاط و تعامــل هســتید؟ چــه عواملــی موجــب شــده کــه در 

نجــف آبــاد کارگاه و یــا ورکشــاپ برگــزار نکــرده ایــد؟
ــور اســماعیلی و همــه ی دوســتانم مثــل  ــا رفتــن مهــدی عبداللهــی و ســپس ســعید پ متاســفانه خیــر . سال هاســت کــه ب
ــران  ــه ته ــی ب ــه همگ ــدری ک ــا حی ــری و غالمرض ــدی جعف ــی، مه ــعود امین ــارازی، مس ــعید ت ــمی، س ــد قاس ــی محم عل
ــی،  ــای عبدالله ــیر دادن آق ــر مس ــران و تغیی ــه ته ــتان ب ــن دوس ــرت ای ــم مهاج ــر می کن ــن فک ــد و م ــرت کرده ان مهاج
ســینمای جــوان نجــف آبــاد غریــب و تنهــا مانــد و پشــتیبانی الزم از ایــن انجمــن صــورت نگرفــت و ســینمای جــوان نجــف 
آبــاد تنهــا در تاریــخ بــه عنــوان یــک دوره طالیــی در تاریــخ انجمــن ســینمای جــوان نــام و اســم  و حرکتــش جاودانــه مانــد 

ــاد نشــنیدم.  ــی و حرکتــی  از انجمــن ســینمای جــوان نجــف آب ــی بعــد از آن هیــچ صدای ول
9.چــه خاطــره ای از شهرســتان نجــف آبــاد هنــوز در ذهنتــان اســت و بــا یــادآوری اش دوران حضورتــان در 

ــود؟ ــده می ش ــا زن ــن آن روزه انجم
آن جــاده ای کــه از دل پــادگان مــرا بــه دل جایــی کــه رویاهایــم بــه نتیجــه می رســاند را هنــوز در خاطــر دارم و در ذهنــم بــه 
نوعــی بایگانــی شــده اســت. یــک پــادگان در دل کــوه کــه زمســتانش ســرد و تابســتانش بســیار گــرم بــود و از آن جــاده کــه 
جــاده مهــم زندگــی مــن بــود کــه در آن خیلــی از اتفاقــات مهــم زندگــی ام در ذهــن مــن اتفــاق می افتــاد و همیشــه پیــاده 
آن مســیر طوالنــی را طــی می کــردم و آن جــاده بــرای مــن جــاده وصــل یــک دوران ســخت بــه دنیایــی سرشــار از آرامــش، 
امیــد و خوشــبختی بــود و جایــی بــود کــه رویاهایــم در آن جــاده شــکل می گرفــت. انجمــن ســینمای جوانــان نجــف آبــاد در 

آن دوران برایــم، مثــل تکــه ای از بهشــت بــود و هنــوز در یــاد و ذهنــم بــه عنــوان جایــی اســت کــه بســیار دوســتش دارم. 
البتــه در ایــن چنــد ســال، بســیار برایــم پیــش آمــد، کــه مــن بــه ســینمای جوانــان نجــف آبــاد بیایــم و آنجــا را ببینــم، ولــی 
ــم  ــم می خواهــد آن خاطــره همــان طــور کــه در ذهن ــل اینکــه دل ــه دلی ــم،  ب ــه بیای ــی دوســت نداشــتم ک حقیقتــش خیل
بــوده ثابــت و شــیرین باقــی بمانــد، مثــل دوســت داشــتن هــای بچگــی کــه بســیار شــیرین و خاطــره انگیــز اســت کــه بــا 

ــاد می شــود.  ــت ش ــره ات می نشــیند و دل ــر چه ــدی ب ــادش لبخن ی
10. چه توصیه ای به هنرجویان فیلم ســازی، خصوصا مستند سازان جوان دارید؟

ــوغ و 99  ــد نب ــک درص ــد ی ــت. می گوی ــون اس ــه از ادیس ــرار داده ام ک ــق ق ــی ام سرمش ــه ای را در زندگ ــا جمل ــن واقع م
ــاور داشــته باشــیم ســپس بســیار کار  ــی هایمــان ایمــان و ب ــه توانای ــد ب ــا بای درصــد عــرق ریختــن اســت. معتقــدم کــه م
کنیــم، همچنیــن در کنــار تــالش و کار مطالعــه منظمــی داشــته باشــیم و تجربیــات بســیاری کســب کنیــم و مــن احســاس 
ــه عنــوان فیلــم ســاز  ــرای هــر چهــره جوانــی کــه می خواهــد در آینــده ب می کنــم کــه جایــگاه شایســته  هنــر و فرهنــگ ب
فیلــم کوتــاه، مســتند، داســتانی و انیمیشــن فعالیــت کنــد، فقــط ایــن اســت کــه هــر روزش دارای برنامــه باشــد و در آن روز 
ــه رویاهایــش و جایگاهــش در فیلــم ســازی  ــرای رســیدن ب ــرای یــاد گرفتــن بدســت آورد و کارهایــی ب ــازه ای ب چیزهــای ت
ــما  ــد ش ــه بای ــن اســت ک ــم ای ــم می گوی ــه دل ــن را از ت ــا ای ــه واقع ــم ک ــائل مه ــی از مس ــرور نشــود. یک ــد و مغ ــام ده انج
شــرایط دلخــواه خــود را پیــش بیاوریــد و بــرای کاری کــه دوســت داریــد بــه آن برســید حرکــت کنیــد و ایــن کار صــد در 
صــد هزینــه خواهــد داشــت و نیــاز بــه ریســک اســت. مــن خیلــی وقــت هــا در زندگــی ام و در خیلــی جاهــا موقعیــت هایــی 
برایــم پیــش آمــده امــا همیشــه بــرای رســیدن بــه هدفــم بســیار جنگیــده ام و هزینــه هــای بســیاری داده ام. مثــال همیــن 
چنــد وقــت پیــش بــه مــن پیشــنهاد 3 میلیــاردی بــرای ســاخت یــک فیلــم ســینمایی داســتانی دادنــد، البتــه ایــده اش هــم 
بــد نبــود تــازه گفتنــد کــه حاضریــم ســرمایه را نیــز افزایــش دهیــم ولــی مــن قبــول نکــردم بــرای اینکــه از ســینمای مســتند 
ــن مســیر را ادامــه دهــم و ترجیــح  ــده هــای خــودم و شــرایطی کــه در آن کار می کنــم ، ســیر نشــدم و می خواهــم ای و ای
می دهــم، حتــی اگــر پــول زیــادی نداشــته باشــد. دوســت دارم جوانــان و فیلــم ســازان جــوان بــه ایــن موضــوع توجــه کننــد 
کــه انســان بایــد روز بــه روز بــرای رســیدن بــه هدفــش قــدم بــردارد. خیلــی اوقــات شــما پــس از اینکــه مدتــی کار کردیــد 
ــه انجــام کارهایــی بزنــی کــه دل خواهــت نیســت  فشــارهای مالــی و شــرایط ســخت زندگــی باعــث می شــود کــه دســت ب
ــه  ــا مثــال کارمنــد اداره ای شــوی و همــه این هــا باعــث می شــود کــه گام ب ــدارد ی ــا نظــرات و ایده هــای تــو همخوانــی ن و ب
گام از آن هدفــت دورتــر شــوی. مــن فقــط دوســت دارم جوانــان بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه چطــور انســان مــی توانــد 
ــد بســیار  ــه ایــن امــر بای ــرای رســیدن ب کارمنــد زندگــی خــودش نباشــد، بلکــه قهرمــان فیلــم زندگــی خــودش باشــد و ب

تــالش کنــد و زحمــات بســیاری بکشــد. 
11.به عنون آخرین ســوال از فیلم جدیدتان بگویید؟ ساختش به کجا رسید؟

ــام ســایه های بی خورشــید آخریــن مراحــل تولیــدش را ســپری می کنــد کــه انشــاهلل امیــدوارم هــر چــه  ــه ن فیلــم جدیــد ب
زودتــر بــرای نمایــش آمــاده شــود . 
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