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ــل و  ــیقی اصی ــری از موس ــده و فاخ ــرای زن ــر اج ــار دیگ ــال ب ــی س ــای پایان در ماه ه
ــروه را  ــن گ ــای ای ــب اعض ــه اغل ــت ک ــد رف ــه خواه ــر روی صحن ــاد ب ــنتی در نجف آب س
بایــد نوازنــدگان بین المللــی موســیقی اســتان دانســت. کســانی کــه در ده هــای فســتیوال 
ــا  ــر ب ــوی دیگ ــد و از س ــرکت کرده ان ــون ش ــان تاکن ــر جه ــیقی در سراس ــی موس بین الملل
ــوان  ــدام را می ت ــر ک ــه ه ــد ک ــده پرداخته ان ــرا زن ــه اج ــیقی ب ــه موس ــی در عرص بزرگان
قلــه ای ســترگ در حیــات موســیقی امروزیــن ایــران زمیــن دانســت. مفاخــری هــم چــون 
محمــد رضــا لطفــی، شــهرام ناظــری تــا علــی قربانــی، ســاالر عقیلــی و محمــد معتمــدی. 
ــاعران  ــی را از ش ــهروند قطعات ــالن ش ــود در س ــن خ ــرای 5 بهم ــاربانگ در اج ــروه س گ
ــه  ــث ب ــوان ثال ــون اخ ــم چ ــر ه ــاعران معاص ــا ش ــظ ت ــا، حاف ــون موالن ــم چ ــن ه دیری
ــوا،  اجــرا در خواهنــد آورد. تمــام قطعــات و پیــش درآمدهــا کــه در دســتگاه های شــور، ن
اصفهــان و همایــون بــه اجــرا گذاشــته خواهــد شــد، قطعاتــی خواهــد بــود کــه بــه صــورت 
جدیــد و بدیــع بــرای ایــن اجــرا ســاخته و آمــده گردیــده اســت و بــرای مخاطبان موســیقی 
ایرانــی شــب شــگرفی را رقــم خواهــد زد. ســعید صفــری خواننــده نــام آشــنا ایــن دیــار 
در دومیــن اجــرا امســال خــود ســعی کــرده بیشــتر بــه بطــن موســیقی اصیــل ایــران کــه 
همــان آواز اســت ورود کنــد و قطعــات مختلــف آوازی را بــه همراهــی اســاتید زبــده گــروه 
ســاربانگ بــه همشــهریان خــود تقدیــم نمایــد. بــرای ادامــه ایــن برنامه هــا نیــاز اســت کــه 
همشــهریان گرامــی هــم چــون گذشــته مشــوق گروه هــای و هنرمنــدان بومــی ایــن شــهر 
باشــند و بــا مشــارکت فعــال خــود در ایــن دســته از برنامه هــا فضــای فرهنگــی و هنــری 
ــم. ــاس می داری ــداد فرهنگــی پ ــن روی ــبزتان را در ای ــور س ــاء بخشــند. حض ــهرها را ارتق ش
ادامه در صفحه 3
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هنرســتان  بــه  ورود  بــا   1367 ســال  از   1356 مشــتاقی،متولد  آرش 
موســیقی)کالس هــای آزاد(در رشــته تــار و ســه تــار وارد دنیــای موســیقی 
ــی ابتدایــی موســیقی و نوازندگــی : مجتبــی  شد.اســاتید وی در حــوزه مبان
ــد  ــوازی و ارش ــرداد دلن ــوک، مه ــا جنگ ــفی، عط ــهریار فریوس ــرزاده، ش می
ــزد علیرضــا مشــایخی و دکتــر  ــز ن تهماســبی.در حــوزه آهنــگ ســازی نی
محمدرضــا آزاده فــر تلمــذ نمــود. وی فعالیــت حرفــه ای خــود را از 
ســال 1372 بــا اجــرای اولیــن کنســرت خــود و ســپس تدریــس موســیقی 
ــای  ــوزه ه ــال در ح ــن 25 س ــای وی در ای ــت ه ــتر فعالی ــاز نمود.بیش آغ
ــرک  ــوم دخت ــار آلب ــد. انتش ــی باش ــوزش م ــازی وآم ــگ س نوازندگی،آهن
ژولیــده ،درحــوزه دونــوازی تــار،از جملــه آثــار مهــم وی مــی باشــد کــه بــه 
ــه عنــوان اولیــن وتنهــا کتــاب  ــن اثرب ــد ای همــراه کتــاب آن منشــر گردی

ــود. ــی ش ــناخته م ــار ش ــوازی ت ــی دون تخصص
ــارج  ــیاردرداخل و خ ــای بس ــیقی واجراه ــروه موس ــا گ ــا ده ه ــکاری ب هم
ــدا و  ــر در ص ــن اث ــاز،تولید چندی ــگ س ــده وآهن ــوان نوازن ــوربه عن از کش
ســیمای ایران،تدویــن دوره هــای کاربــردی مختلــف در حــوزه آموزش)ماننــد 
: ارکســترنوازی، ریتــم شناســی، آنالیــز و تحلیــل ردیــف، جــواب آواز، شــیوه 
ــا  ــاخت ده ه ــه تار،...(،س ــذاری تاروس ــت گ ــدی و انگش ــراب بن ــای مض ه
آهنــگ بــرای ارکســترهای ایرانــی و ســمفونیک،چندین مقالــه و ســخنرانی 
در حــوزه هــای مختلــف موســیقی،....را مــی تــوان از جملــه فعالیــت هــای 

ــمرد. وی برش
وی مؤسس و سرپرست گروه موسیقی ساربانگ می باشد.

بــه بهانــه کنســرت گــروه ساربانگ،خواســتار گفتگویــی بــا ایشــان شــدیم 
کــه بــا وجــود مشــغله فــراوان بــا روی بــاز پذیرفتنــد.

بــا ســالم.می دانیــم کــه ســخت مشــغول تمریــن و کارهــای تــور کنســرت 
خــود هستید.ســپاس کــه بــا وجــود فرصــت انــدک دراختیــار مــا گذاشــتید.
ــروه  ــا گ ــرتی ب ــن ماه(کنس ــم بهم ــه بزودی)درپنج ــدیم ک ــر ش ــا خب ب
خودتان)گــروه ســاربانگ(در شــهر نجــف آبــاد خواهیــد داشــت.اگر ممکــن 

ــد. ــرت بفرمایی ــن کنس ــاره ای ــتری درب ــح بیش ــت توضی اس
ســام بــه شــما و همــکاران عزیزتان.قصــد داشــتم در پایــان ســال 97 و آغــاز ســال 98 
تــور کنســرتی را برگــزار نمایــم و ایــن کنســرت درشــهر نجــف آبــاد واقــع ســرآغاز ایــن 
تــور اســت. قطعــات ایــن کنســرت شــامل گزیــده ای اســت از قطعــات مــن در ده ســال 
گذشــته. ترکیــب ارکســتر از ســازهای ایرانــی شــامل :تار،ســنتور، عود،کمانچه،کمانچــه 
آلتــو  و ســازهای کوبــه ای اســت کــه بــه همــراه آواز ســعید صفــری اجــرا مــی گــردد.

درمورد فضای کلی این اجراو قطعات آن توضیح بیشتری می دهید؟
ــگ  ــورد آهن ــرای کنســرت توضیحــی در م ــش از اج ــدارم پی ــوال دوســت ن ــه معم البت
ــاص  ــت خ ــرض و ذهنی ــش ف ــدون پی ــنونده ب ــه ش ــت دارم ک ــم و بیشتردوس ــا بده ه
بــه شــنیدن کنســرت بیایــد و در قضــاوت آزاد باشــد.تنها مــی توانــم بــه صــورت کلــی 
عــرض کنــم کــه ســعی شــده اســت کــه فضایــی متفــاوت از موســیقی ســنتی ایرانــی 

ــه نوعــی تکــرار مکــررات نباشــد. ارایــه شــود و ب
چــه شــد کــه شــهرنجف آبــاد را بــرای شــروع تــور کنســرت خــود انتخــاب 

؟ ید د کر
ــن شــهر همیشــه فضــای  ــودم. ای ــه نب ــاد بیگان ــا فضــای شــهر نجــف آب ــه هرحــال ب ب
بســیار خوبــی بــرای موســیقی ایرانــی داشــته و دارد و مــا در عرصــه موســیقی همــواره 
هنرمنــدان خوبــی از ایــن شــهردیده ایــم. همچنیــن مــردم ایــن شــهر ثابــت کــرده انــد 
ــی  ــم خوب ــیقی، دارای درک و فه ــه موس ــری، از جمل ــف هن ــای مختل ــوزه ه ــه درح ک
هســتند. مــن ایــن بســتر را بــرای اجــرای موســیقی ایرانــی بســیار مناســب مــی بینــم.

خوشــبختانه در کنــار ایــن بســتر مردمــی، عوامــل اجرایــی خــوب و دلســوزی اکنــون در 
شــهر نجــف آبــاد هســتند کــه بــا تمــام تــوان بــرای موســیقی ایــن شــهر تــاش مــی 
کننــد و تــاش ایــن عزیــزان واقعــا قابــل تقدیــر اســت. از جملــه آقــای شــریعتی، مدیــر 
ــای میرعباســی کــه جــا دارد  ــری فرهنــگ ســازان معاصــر و آق موسســه فرهنگــی هن

همیــن جــا از زحمــات ایــن دوســتان عزیــز سپاســگزاری کنــم.
چــه شــد کــه ســعید صفــری را بــه عنــوان خواننــده ایــن کنســرت انتخــاب 

ــا اولیــن همکاری شماســت؟ کردید؟آی
ــن  ــه ای اولی ــرای صحن ــه اج ــم. در زمین ــی شناس ــت م ــالی اس ــد س ــان را چن ایش
همــکاری اســت ولــی در حــوزه ضبــط اثــر همــکاری قبلــی داشــته ایــم. بــرای نمونــه 
هــم اکنــون بــا ایشــان مشــغول ضبــط یــک اثــر ملــی بــا ارکسترســمفونیک در صــدا و 

ســیما هســتیم.
ــک  ــاش وی را از نزدی ــال ت ــن چندس ــت. در ای ــدی اس ــده توانمن ــن خوانن ــظ رم از ن
ــن و پیشــرفت اســت. در مجمــوع  ــم درحــال تمری ــدم کــه دای ــودم و مــی دی شــاهد ب
خوانندگــی ایشــان را پســندیدم و بــه گمانــم بــرای ایــن کنســرت مناســب و از عهــده 

ــی برآمــده اســت. ــه خوب اجــرای قطعــات ب

ــک  ــد ی ــازار آم ــه ب ــال 94 ب ــه در س ــده ک ــرک ژولی ــاب دخت ــوم و کت آلب
ــد. ــح دهی ــورد توضی ــن م ــود. درای ــی ش ــداد م ــرد قلم اثرمنحصربف

البتــه بــاز هــم دوســت دارم قضــاوت را بــه عهــده شــنوندگان اثــر بگــذارم. ولــی شــاید 
علــت آن ایــن باشــد کــه دونــوازی تــار خــود یــک مقولــه خــاص و کمیــاب اســت)البته 
ــار  ــوازی ت ــرای دون ــری ب ــتاد وزی ــار اس ــم آث ــت تنظی ــوم درحقیق ــن آلب ــفانه(. ای متآس
اســت. کتــاب ایــن مجموعــه را بــه همــراه آلبــوم چــاپ کــردم تــا منبعــی باشــد بــرای 
ــع در  ــه کارهســتند. در واق ــل ب ــار مای ــوازی ت ــوزه دون ــن ح ــه در ای ــار ک ــدگان ت نوازن

انتشــار کتــاب دختــرک ژولیــده بیشــتر هــدف آموزشــی را دنبــال مــی کــردم.

ظاهرا این کتاب تنها کتاب حاضر در حوزه دونوازی تار است؟
تا جایی که من تحقیق کرده ام، بله. نمونه دیگری ندیدم.

اشــاره بــه اهــداف آموزشــی کردید.شــما 25 ســال اســت درحــوزه آمــوزش 
ــرای دوره  ــن واج ــف و تدوی ــغول تعری ــم مش ــواره ه ــتید و هم ــال هس فع
هــای تخصصــی و بعضــا جدیــد درحــوزه آمــوزش بــوده و هســتید. درچنــد 
مصاحبــه عنــوان کــرده ایــد کــه آمــوزش موســیقی مــا دارای حلقــه هــای 

گمشــده ای اســت. منظــور شــما از ایــن » حلقــه ای گمشــده«  چیســت؟
بیاییــد بــه تعریــف آمــوزش فکــر کنیــم. درهرحــوزه، نــه فقــط موســیقی، مثــا شــما بــه 
کارگاه نجــاری مــی رویــد و آمــوزش نجــاری مــی بینیــد. بــه چــه هدفــی؟ کــه زمانــی 
حداقــل یــک میــز ســاده بســازید. نــه اینکــه فقــط چندســال بــه کاس برویــد و بیاییــد! 
ایــن همــان حلقــه گمشــده اســت. متآســفانه آمــوزش موســیقی مــا امــروزه تــا حــدود 
زیــادی »آمــوزش بــرای آمــوزش« شــده اســت نــه »آمــوزش بــرای اجــرا«. بــرای نمونــه 
هنرجویــی کــه ســال هــا مشــق ســاز مــی کنــد و دوره هــای عالــی و حتــی ردیــف را 
هــم مــی گذرانــد ولــی یــک جــواب آواز ســاده را نمــی توانــد بدهــد یــا در یــک ارکســتر 
ســاده نمــی توانــد ســاز بزنــد. قطعــا بخشــی از ایــن ناتوانــی بــه کــم کاری خــود هنرجــو 
برمــی گــردد، امــا ســؤال اساســی مــن از خــودم همیشــه ایــن بــوده اســت کــه آیــا مــن 
در کاس خــود بســتری فراهــم کــرده ام تــا ایــن هنرجــو در ایــن مســیر گام بــردارد؟ 
قطعــا اســتعداد ذاتــی، نبــوغ،....در افــراد مختلــف متفــاوت اســت وحتمــا تآثیرگــذار .در 
ادامــه همــان مثــال همــه نجــار درجــه یــک نمــی شــوند، امــا آیــا مــن معلــم بایــد همــه 
چیــز را بــه اســتعداد ذاتــی واگــذار کنــم؟ قطعــا نه.کمــا اینکــه برنامــه ریــزی درســی 
درهیــچ نظــام آموزشــی برمبنــای نوابــغ انجــام نمــی گیــرد. مــن دوره ای را برگزارکــردم 
ــن ســال ســاز  ــوازی«. شــرکت کننــدگان همگــی چندی ــا عنــوان » کارگاه ارکســتر ن ب
ــد!  ــه حــال اصــا موســیقی کار نکــرده ان ــا ب ــه ت ــگار ک ــی جلســه اول ان ــد ول زده بودن
حتــی بلــد نبودنــد چگونــه بــرای تمریــن ارکســتر بنشــینند! خــوب از کجــا بایــد مــی 
دانســتند؟ بایــد آمــوزش مــی دیدنــد. درآن کارگاه پیشــرفت نفــرات فــوق العــاده بــود. 
یعنــی کافــی بــود چگونگــی کارفقــط بــه ایشــان گفتــه مــی شــد،به ســرعت دریافــت 

میکردنــد و انجــام مــی دادنــد.
ــول  ــه درس معم ــط ب ــا فق ــیقی م ــای موس ــه کاس ه ــن ک ــی ای ــده یعن ــه گمش حلق
هفتگــی ختــم مــی شــود.این الزم اســت ولــی کافــی نیســت.حلقه گمشــده یعنــی ایــن 
ــر  ــد و اگ ــد بدان ــو بای ــود هنرج ــب را خ ــان مطل ــه ف ــم ک ــان کن ــم گم ــن معل ــه م ک
نمــی دانــد دیگــر نخواهــد دانســت.حلقه گمشــده در واقــع انقطــاع مســیر آمــوزش بــه 

اجراســت.
ــا  ــده ای ب ــا نوازن ــیقیدان ی ــا موس ــه لزوم ــا هم ــما، آی ــف ش ــن تعری ــا ای ب

ــد؟ ــد ش ــاال خواهن ــدی ب توانمن
قطعــا خیر.چــون افــراد متفــاوت هســتند و قابــل پیــش بینــی قطعــی هــم نیســت کــه 
چــه کســی در چــه حــدی از توانمنــدی خواهــد ایســتاد)حداقل در کوتــاه مــدت( امــا 

بســترباید فراهــم باشــد تــا افــراد مســتعد امــکان رشــد داشــته باشــند.

خوشبختانه در کنار این بستر مردمی، 
عوامل اجرایی خوب و دلسوزی اکنون در 

شهر نجف آباد هستند که با تمام توان 
برای موسیقی این شهر تالش می کنند و 
تالش این عزیزان واقا قابل تقدیر است. 

نجف آباد در عرصه موسیقی هنرمندان خوبی دارد
به بهانه اجرای کنسرت پنجم بهمن در مصاحبه با آرش مشتاقی سرپرست گروه ساربانگ

 این آلبوم درحقیقت تنظیم آثار استاد 
وزیری برای دونوازی تار است. کتاب این 
مجموعه را به همراه آلبوم چاپ کردم تا 

منبعی باشد برای نوازندگان تار که در این 
حوزه دونوازی تار مایل به کارهستند.

متاسفانه آموزش موسیقی ما امروزه تا 
حدود زیادی »آموزش برای آموزش« شده 

است نه »آموزش برای اجرا«

توقیف ۴ تن چوب بلوط قاچاق در نجف آباد

ــل  ــودروی حام ــتگاه خ ــک دس ــف ی ــاد از توقی ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــن  ــوران ای ــط مام ــف توس ــرد متخل ــک ف ــتگیری ی ــاق و دس ــوط قاچ ــوب بل ــن چ ۴ ت

ــر داد. ــی خب فرمانده
ــت:  ــاد گف ــتان نجــف آب ــی شهرس ــده انتظام ســرهنگ »محمدرضــا خدادوســت« فرمان
ــر قاچــاق چــوب بلــوط، مامــوران فرماندهــی انتظامــی  در پــی کســب خبــری مبنــی ب
ــد. ــرار دادن ــژه در دســتور کار خــود ق ــه صــورت وی ــاد موضــوع را ب شهرســتان نجــف آب

وی ادامــه داد: در ایــن راســتا مامــوران حیــن گشــت زنی هــای خــود در ســطح 
ــار چــوب مشــکوک و  ــل ب ــت نیســان حام ــک دســتگاه خــودروی وان ــه ی شهرســتان ب
در بازرســی انجــام شــده مقــدار ۴ تــن چــوب بلــوط قاچــاق را کشــف و تحویــل منابــع 

ــد. ــی دادن طبیع
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد ارزش ایــن محمولــه را برابــر اعــام کارشناســان 
ــرد  ــک ف ــن رابطــه ی ــان داشــت: در ای ــرد و بی ــوان ک ــال عن ــون ری مربوطــه ۴۰۰ میلی
ــت  ــده جه ــکیل پرون ــس از تش ــتگیر و پ ــوط دس ــوب بل ــاق چ ــرم قاچ ــه ج ــف ب متخل

ــی تحویــل داده شــد. ــه مراجــع قضائ ــی ب اقدامــات قانون
ســرهنگ خدادوســت در پایــان ضمــن تاکیــد برســهم مشــارکتی مــردم در حفــظ منابــع 
طبیعــی از شــهروندان خواســت: در صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد مشــکوک موضــوع 

را بــه مرکــز فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ اطــاع دهنــد.

کسب پنج رتبه برتر از شهرستان نجف آباد

ــا  ــاد ب ــف آب ــتان نج ــان شهرس ــاب اصفه ــزه کت ــاالنه جای ــن دوس ــت و چهارمی در بیس
ــر شــد. ــای برت ــه ه ــز رتب ــه حائ کســب ٥ رتب

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد از کســب ٥ رتبــه برتــر از 
نجــف ابــاد  در بیســت و چهارمیــن جایــزه کتــاب اصفهــان خبــر داد.

ــه نویســندگان  و  ــن خبــر ضمــن تبریــک ب ــا  اعــام ای ــوح موســوی  ب ســید حســن ل
فعالیــن توانمنــد شهرســتان نجــف آبــاد  گفــت :  در آییــن اختتامیــه بیســت و چهارمیــن 
دوســاالنه جایــزه کتــاب اصفهــان در ســال ۱397  کــه بــا حضــور مدیــرکل دفتــر توســعه 
کتــاب و کتابخوانــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، مدیرعامــل مؤسســه خانــه کتــاب 
ــتانی  ــئوالن اس ــان و  مس ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن ــران ، مدی ای
ــن  ــزار شــد نویســندگان و فعالی ــان برگ ــری فرشــچیان اصفه ــی هن ــع فرهنگ در مجتم

شهرســتان  نجــف آبــاد حائــز  ٥ رتبــه برتــر شــد.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد افــزود : در بخــش تولیــد 
ــاب  ــن کت ــرای چــاپ مت ــت محمدرضــا رســتگاری ب ــه مدیری ــار آزادی ب ــه به ، چاپخان
ــده  ــرا برگزی ــر زه ــان«  از انتشــارات مه ــری اصفه ــاب ســال تصویرگ ــی» کت و لیتوگراف
شــد . همچنیــن در بخــش محتــوا  کتــاب هــای » مشــاغل روبــه خاموشــی « بــه قلــم 
علــی محمــد ســرمدی و » گــذری بــه دیــار آل گــودرز « نوشــته فضــل الــه خلیلــی از 
ــه قلــم  عبــاس اســماعیلی و  انتشــارات مهــر زهــرا  کتــاب » چنــد قــدم تــا نجــف « ب

ــر شــناخته شــد . ــگاری شایســته تقدی ــی در گــروه مســتند ن عبدالحمیــد امان

فرسودگی بیش از ۴۰ درصد از فضای آموزشی
رییــس اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آبــاد گفت:بیــش از ۴۰ درصــد فضاهای 
آموزشــی شهرســتان طبــق نظــر کارشناســان اداره نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان ، 

فرســوده محســوب می شــود.
ــرد:  ــار ک ــاد اظه ــرورش شهرســتان نجــف آب ــوزش و پ ــم رییــس اداره آم مهــدی ابراهی
بیــش از ۴۰ درصــد فضا هــای آموزشــی شهرســتان طبــق نظــر کارشناســان اداره نوســازی 
ــز  ــه نی ــه دو نوبت ــل ۶۰ مدرس ــود و حداق ــوب می ش ــوده محس ــتان، فرس ــدارس اس م
وجــود دارد کــه مجمــوع ایــن شــرایط، مشــارکت هــر چــه بیشــتر خیــران در رفــع ایــن 

ــد. معضــل را در شــرایط ســخت بودجــه ای کشــور می طلب
وی بــا اشــاره بــه وجــود بیــش از 3٥۰ مجموعــه آموزشــی در بخــش مرکــزی شهرســتان 
اضافــه کــرد: یکصــد پیش دبســتانی، ۱3٥ ابتدایــی و بیــش از ۱2۰ مدرســه در مقاطــع 
ــت  ــه در اولوی ــل 7۰ مدرس ــداد حداق ــن تع ــه از ای ــود دارد ک ــطه اول و دوم وج متوس

نوســازی و بازســازی قــرار دارد.
رییــس اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: بــا بــه تمامــی 
ــاز  ــران مدرسه س ــت، خی ــاری دول ــع اعتب ــدید مناب ــت ش ــود و محدودی ــکات موج مش
ــگاه 9  ــردوی، آموزش ــاد ف ــه زنده ی ــد کتابخان ــی مانن ــاخت مجموعه های ــتان س شهرس
ــه  ــش کاس ــتان ش ــی، هنرس ــهیدان کمال ــه ش ــه ۱2 کاس ــدی، مجموع ــه حمی کاس
ــار، آموزشــگاه شــش کاســه ســلیمانی و آموزشــگاه شــش کاســه  ــک شــماره چه مل
ــه  ــه کــردن ســه کاس درســی ب ــل آموزشــگاه شــهید حقیقــی، اضاف ــاد، تکمی جال آب
ــه مجهــز و مســتقل از  ــه همــراه چهــار نمازخان ــاد ب آموزشــگاه شــهید صالحــی صالح آب
ســاختمان اصلــی مدرســه در مجموعه هــای موســوی پور، هنرســتان آیــت اهلل خامنــه ای 
ــاز  ــته آغ ــال گذش ــر از یک س ــنگ را در کمت ــف کهریزس ــه و یوس ــگاه های رقی و آموزش

کرده انــد.
ــه خاطرنشــان کــرد: در  ــه و نمازخان ــران در ســاخت کتابخان ــه ورود خی ــا اشــاره ب وی ب
ــه در  ــی ک ــهید حجج ــه ش ــی 3۰ کاس ــی آموزش ــه فرهنگ ــه مجموع ــم افتتاحی مراس
زمینــی بــه مســاحت تقریبــی 2۰ هــزار متــر مربــع و هزینــه ۱2 میلیــارد تومــان توســط 
ــول داد کــه شــش آموزشــگاه  ــاد برکــت ق ــر عامــل بنی ــاد برکــت انجــام شــد، مدی بنی
ــد. ــاد احــداث کنن ــع حــرم نجف آب ــاد شــهدای مداف ــه ی ــد در ســطح شهرســتان ب جدی

ابراهیــم تصریــح کــرد: بــرای ســاخت ایــن آموزشــگاه های جدیــد کــه مرحلــه جانمایــی 
ــع  ــهدای مداف ــکونت ش ــل س ــتان و مح ــای شهرس ــه نیاز ه ــه ب ــا توج ــز ب ــا نی این ه
حــرم شهرســتان انجــام شــده، پیشــنهاد ســاخت ۱2 کاس در هــر مجموعــه را مطــرح 

ــرد. ــرار گی ــاد برکتق ــورد موافقــت بنی ــن موضــوع م ــم ای ــه امیدواری ــم ک کرده ای
گفتنــی اســت، لشــکر زرهــی 8 نجــف اشــرف تاکنــون ۱۱ شــهید مدافــع حــرم داشــته 
ــاد بوده انــد و تاکنــون نیــز هشــت نفــر از  کــه از ایــن تعــداد شــش نفــر ســاکن نجف آب

ــیده اند. ــهادت رس ــه ش ــز ب ــتان نی ــن شهرس ــون از ای ــپ فاطمی ــای تی اعزامی ه
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فرهنگ سازی تفکیک

 از مبدا برای 

۴6۰۰دانش آموز

شــهردار نجــف آبــاد گفــت: در ادامــه مجموعــه برنامــه هــای صــورت گرفتــه بــرای تقویــت 
فرهنــگ شــهروندی در موضوعــات مختلــف، طــی دو مــاه گذشــته بیــش از چهــار هــزار و 
ششــصد دانــش آمــوز در قالــب ســی و یــک مدرســه و دویســت کاس درســی از آمــوزش 

هــای ارائــه شــده بــا موضــوع تفکیــک پســماند از مبــدا آشــنا شــده انــد.
مهنــدس مســعود منتظــری نجــف آبــادی بــا اشــاره بــه درگیــر بــودن دانــش آمــوزان دختــر 
ــن طــرح  ــا متوســطه دوره دوم در ای ــی از مهــد کــودک ت و پســر مقاطــع مختلــف تحصیل
ــه صــورت حضــور کارشناســان مربوطــه در محــل  اعــام کــرد: عمــده ایــن آمــوزش هــا ب
مجموعــه هــای آموزشــی بــوده و در پــاره ای مــوارد نیــز دانــش آمــوزان بــا همراهــی کادر 
آموزشــی خــود از مجموعــه کارخانــه پســماند بازدیــد کــرده و از نزدیــک در جریــان نحــوه 

کار ایــن مجموعــه قــرار گرفتــه انــد.
منتظــری ادامــه داد: ارائــه آمــوزش در خصــوص ســاعات و تاریــخ بیــرون گذاشــتن 
پســماندهای خانگــی از دیگــر مطالــب ارائــه شــده توســط کارشناســان اســت کــه در صــورت 
فرهنــگ ســازی صحیــح در ایــن خصــوص، ســالیانه از تحمیــل خســارت هــای میلیــاردی 

ــه بودجــه شــهرداری جلوگیــری خواهــد شــد. ب
ــن  ــه چهــار هــزار و پانصــد ت ــه دریافــت ماهیان ــا اشــاره ب ــاد در ادامــه ب شــهردار نجــف آب
پســماند در کارخانــه پســماند نجــف آبــاد اعــام داشــت: از ایــن میــزان بیــش از دو هــزار و 
چهارصــد تــن بــه صــورت بهداشــتی و ایمــن در ســایت موســوم بــه بیســت، دفــن مــی شــود 

و حداقــل هــزار و هشــتصد تــن مــواد آلــی نیــز بــه کــود تولیــد مــی شــود.
ــاد  ــراف نجــف آب ــهر اط ــج ش ــه شــدن پســماند پن ــه اضاف ــاره ب ــا اش مســعود منتظــری ب
ــه اعــام کــرد: از حــدود ۱37  ــه پســماند جمــع آوری شــده از ســطح مناطــق پنــج گان ب
ــه  ــوط ب ــن مرب ــت ت ــد و بیس ــود، یکص ــی ش ــع آوری م ــه جم ــه روزان ــماندی ک ــن پس ت
ــاد اســت و بقیــه توســط شــهرداری هــای سهامدار)کوشــک،  ــه نجــف آب مناطــق پنــج گان

ــردد. ــی گ ــماند م ــه پس ــل کارخان ــهر (تحوی ــران و رضوانش ــت، تی ــنگ، گلدش کهریزس
ــه دلیــل  ــر را ب ــاه هــای اخی ــد پســماندهای خانگــی در م ــد تولی ــاد رون شــهردار نجــف آب
تشــدید مشــکات اقتصــادی بــه صــورت کاهشــی اعــام داشــت و گفــت: از مجمــوع مــواد 
بازیافتــی جداســازی شــده در کارخانــه پســماند، ۴3درصــد از جنــس الک بــوده و 2۱ درصد 
همــه پــت هســتند. کارتــن بــا هفــده و انــواع پاســتیک بــا هشــت درصــد در جایــگاه هــای 
بعــدی قــرار دارنــد و فلــزات نیــز بــا پنــج درصــد باالتــر از ســهم یــک درصــدی گونــی هــا 

و رانــی هــا در ایــن رده بنــدی قــرار گرفتــه انــد.

ادامه از صفحه 1
آرش مشــتاقی : آهنگســاز و سرپرســت گــروه 

ســاربانگ
ــه در  ــتاقی ک ــای آرش مش ــی آق ــی از فعالیت های ــه برخ ب

ــد از: ــد عبارتن ــام داده ان ــر انج ــه اخی ــه ده ــول س ط
*انتشــار کتــاب و آلبــوم »دختــرک ژولیــده« بــرای دونوازی 

تــار، بــه عنــوان اولیــن کتــاب تخصصــی دو نــوازی تــار
*تهیــه چندیــن جــزوه آموزشــی در حوزه هــای ریتــم، 
ــار و... ــه ت ــار و س ــات ت ــی، تمرین ــتر ایران ــم، ارکس ــه ریت دیکت

ــده و  ــوان نوازن ــه عن ــف ب ــای مختل ــا گروه ه ــکاری ب *هم
آهنگســاز از ســال ۱372 و حضــور در بیــش از ٥۰ کنســرت 

داخلــی
*حضــور در فســتیوال موســیقی مســکو، کنســرو اتــور 

چایکوفســکی، فســتیوال نــوروز مــزار شــریف، ...
ــه  ــیس ب ــدو تاس ــز از ب ــور انگی ــروه ش ــا گ ــکاری ب * هم
عنــوان آهنگســاز و ســپس سرپرســت گــروه و کســب مقــام 

ــورانگیز ــروه ش ــا گ ــوان ب ــنواره ج اول جش
* موسس آموزشگاه موسیقی ساربانگ

* موسس و سرپرست گروه ساربانگ
ــک و  ــازهای تنب ــدرس س ــر: م ــا آزاده ف حمیدرض

ــه. کمانچ
حمیدرضــا آزاده فــر در پانزدهــم اســفند مــاه ۱3٥2 در 

ــد. ــد ش ــری متول ــواده ای هن ــان و در خان اصفه
فعالیــت موســیقی خــود را در ســال ۱3۶2 بــا ســاز تنبــک 
نــزد اســتادان:مرتضی قاســمی، جمشــید محبــی و زنــده یــاد 

ناصــر فرهنــگ فــر آغــاز نمــود.
در ســال ۶9 بــا انتخــاب ســاز کمانچــه نــزد اســتادان: 
زنده یــاد کامــران داروغــه، محمــد مقدســی، مهــدی علومــی 
ــان راه  ــیقی اصفه ــتان موس ــه هنرس ــکار ب ــیر کام و اردش

ــت. یاف
اولیــن کنســرت بــرون مــرزی خــود را در ســال ۱37۰ 
ــوان  ــه عن ــان( ب ــلدورف آلم ــر ایران)دوس ــتیوال هن در فس
ــان اجــرا نمــود.  ــده ی تنبــک در گــروه موســیقی جوان نوازن
در نهمیــن جشــنواره ی موســیقی فجر)ســال 72( موفــق بــه 
دریافــت لــوح تقدیــر گردیــد. در ســال 73 در بــدو تاســیس 
گــروه موســیقی شــور انگیــز بــه عنــوان نوازنــده ی کمانچــه، 
ــود  ــیقی خ ــت موس ــه فعالی ــده ب ــم کنن ــاز و تنظی آهنگس
ــارج  ــل و خ ــددی را در داخ ــرت های متع ــه داد و کنس ادام
ــال۱38۰  ــود. وی در س ــرا نم ــروه اج ــن گ ــا ای ــور ب از کش
ــرد. ــیس ک ــان را تاس ــش خ ــیقی دروی ــگاه آزاد موس آموزش

ــا  میثــاق مهرپــور متولــد۱3۶3 اهــواز  نوازندگــي خــود را ب
ــار  ــاز ت ــي س ــد از آن نوازندگ ــدر و بع ــزد پ ــک ن ــاز تنب س
ــي و  ــرداد یزدان ــي، مه ــاه والیت ــهرام ش ــتادان ش ــزد اس را ن
شــهرام میرجالــي آموخــت و ســپس نوازندگــي ســاز عــود 

ــاز نمــود.  ــوان ســاز تخصصــی آغ ــه عن را ب
اســتاد  سرپرســتی  بــه  شــیدا  گــروه  بــا  همــکاری   
ــه خوانندگــي  محمدرضــا لطفــي، گــروه ســیه چشــم ب
ــور در  ــي، حض ــد تفضل ــتي حمی ــتمیان و سرپرس ــي رس عل
فســتیوال هفــت پــرواز، هفــت نفــس عمیــق چایکوفســکی 
در شــهر ســنپترزبورگ و مســکو، فســتیوال راه ابریشــم کــره 
ــورگ  ــهر فرایب ــار در ش ــتیوال به ــان، فس ــی در اصفه جنوب
آلمــان، فســتیوال ملــی هنــر بخارســت در رومانــی از جملــه 

ــت. ــوده اس ــد ب ــن هنرمن ــری ای ــای هن فعالیت ه

ــاد  کارشــناس  ــد 1368 نجف آب ســعید صفــری متول
ارشــد زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه اصفهــان.

 ســعید صفــری بــه واســطه صــدا رســا و پرتوانــش از 
ــتگاه های  ــا و دس ــری ردیف ه ــه یادگی ــروع ب ــی ش نوجوان
ایرانــی در نــزد اســاتیدی هــم چــون علــی جهانــدار، دکتــر 
احســان رئیســی، رضــا شــریعت، وحیــد تــاج، احســان 
ــان  ــر ایش ــالیان اخی ــول س ــت. در ط ــرده اس ــی ک ابراهیم
کنســرت های مختلفــی را در شــهرهای مختلــف اجــرا 

نموده انــد کــه از آن جملــه می تــوان بــه 
* برگــزاری کنســرت ای شــهید در تــاالر عمــران بهارســتان 
ــی  ــای مجتب ــه سرپرســتی آق ــگ ب ــروه نوبان ــا گ ــان ب اصفه

دهقانــی، ســال 9۰.
ــی  * برگــزاری کنســرت مــرغ ســحر در ســالن تربیــت بدن
ــی  ــای مجتب ــتی آق ــا سرپرس ــگ ب ــروه نوبان ــا گ ــان ب اصفه

ــی 9۱. دهقان
* برگــزاری کنســرت بــرای دانشــجویان بــه مناســبت تولــد 
حضــرت محمــد )ص( در دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران 
ــی  ــای مجتب ــتی آق ــه سرپرس ــگ ب ــروه نوبان ــراه گ ــه هم ب

ــی9۴. دهقان
ــی  ــجویان خارج ــرای دانش ــن ب ــرت میه ــزاری کنس * برگ
ــه  ــران ب ــدرس ته ــت م ــگاه تربی ــران در دانش ــم در ای مقی
همــراه گــروه نوبانــگ بــه سرپرســتی آقــای مجتبــی 

دهقانــی، ســال ۱39٥.
ــه همــراه گــروه  * برگــزاری کنســرت شــب آواز اصفهــان ب
ــالن  ــی در س ــی دهقان ــای مجتب ــه سرپرســتی آق ــگ ب نوبان

ــان، ســال 9٥. خورشــید اصفه
ــه مناســبت روز  ــرای دانشــجویان ب ــزاری کنســرت ب * برگ
پزشــک، در دانشــکده ی علــوم پزشــکی اصفهــان بــه همــراه 

گــروه مولیــان بــه سرپرســتی آقــای فــکاری، ســال 9٥.
ــگ  ــروه نوبان ــراه گ ــه هم ــاهنامه ب ــزاری کنســرت ش * برگ
ــران نســاج  ــای مه ــه سرپرســتی آق ــان ب در دانشــگاه اصفه

ــور، ســال 9۶. پ
* دعــوت بــه ارکســتر ســمفونیک آرتیــک و اجرای کنســرت 

در ســالن شــهروند نجــف آباد در خــرداد 97.
ــری  ــی هن ــه فرهنگ ــازی در موسس ــدرس آواز و صداس * م

ــوان ــازان معاصــر و آموزشــگاه ارغ ــگ س فرهن
اشــاره نمــود. ســعید صفــری هــم چنیــن در چند ســال اخیر 
ــگاه های  ــازی در آموزش ــدا س ــس آواز و ص ــه تدری در زمین
ســاربانگ و آهنــگ در اصفهــان و آموزشــگاه ارغــوان در نجف 

ــد. ــت می نمای ــاد فعالی آب
پویــان جمشــیدی متولــد 1362 نوازنــده دف و 

پرکاشــن
ــری  ــا فراگی ــال ۱379 ب ــود را از س ــری خ ــای هن فعالیت ه
ســاز ســه تــار شــروع نمــود و درادامــه بــا حضــور در محضــر 
ــه  ــی در زمین ــورت تخصص ــه ص ــکار ب ــژن کام ــتاد بی اس

ــت. ــری پرداخ ــه فراگی ــی دف ب نوازندگ
تــا کنــون  بــا گروه هــای مختلفــی موســیقی  ایشــان 

جملــه: آن  از  می تــوان  کــه  اســت  کــرده  همــکاری 
* نوازندگــی در ارکســتر ملــی اصفهان و ارکســتر ســمفونیک 

دماونــد، بــه خوانندگــی ســاالر عقیلــی و علی رضــا قربانــی
* نوازندگــی در کنســرت تــور کویــر بــه خوانندگــی محمــد 

معتمــدی
* برگــزاری کنســرت در تــاالر اپــرا شــهر ایــروان ارمنســتان 

بــه همراهــی گــروه خــزان

* شــرکت در جشــنواره بین المللــی ICCN یونســکو در 
ــزان ــیقی خ ــروه موس ــراه گ ــه هم ــی ب ــره جنوب ــور ک کش

* سرپرست و آهنگساز گروه دف  نوازان آستیاژ
* سرپرست و آهنگساز گروه ساز های کوبه ای دگرسو

* نوازندگــی در آلبــوم »خوشــا ســرو« بــه خوانندگــی 
حســام الدیــن ســراج و آهنگســازی امیــن حیــدری

ــی  ــه خوانندگ ــف« ب ــم تصنی ــوم »طع ــی در آلب * نوازندگ
ــاری ــی غف ــازی عیس ــواص و اهنگس ــا اخ پوری

* نوازندگــی در آلبــوم تصویــری »ســرو خرامــان« بــه 
ســامان  آهنگســازی  و  عســکری  مجتبــی  خوانندگــی 

صادقیــان
* آهنگســازی و نوازندگــی آلبومــی بــا نــام »ســیاه مشــق« 
ــگ  ــا حضــور اســتاد ارژن ــی ب ــه ای ایران ــرای ســازهای کوب ب

کامــکار)در دســت انتشــار(
* انتشــار و تدویــن کتــاب آمــوزش دف نــوازی بــا مقدمــه ای 

از اســتاد بیــژن کامــکار
محمــد جمشــیدی نوازنــده تنبــک شــروع فعالیــت 

از ۱37۶
 محمــد جمشــیدی از محضــر اســاتیدی چــون اســتاد بهمــن 

رجبــی و اســتاد کامبیــز گنجــه ای بهره منــد گردیــد.
برخی از اهم فعالیت های این هنرمند عبارت است از:

* همکاری با گروه موسیقی ژولیاگ
* ارکستر ملی اصفهان به خوانندگی ساالر عقیلی

* گــروه موســیقی نجــوا بــه خوانندگــی اســتاد علــی 
رســتمیان

ــرای  ــان و اج ــت خ ــیقی هف ــروه موس ــا گ ــکاری ب * هم
ــکو مس

ــا گــروه موســیقی فــراق و شــرکت در اولیــن  * همــکاری ب
 The Music Map Of The فســتیوال جهانــی موســیقی

World
* نوازندگــی در آلبــوم تصویــری »ســرو خرامــان« بــه 
ســامان  آهنگســازی  و  عســکری  مجتبــی  خوانندگــی 

صادقیــان
* برگــزاری کنســرت در تــاالر اپــرا شــهر ایــروان ارمنســتان 

بــه همراهــی گــروه خــزان
* کســب چندیــن عنــوان برتــر در جشــنواره های مختلفــی 

موســیقی
مسعود یونسي، شروع فعالیت موسیقي از سال۱38٥

ــي و اردوان  ــیامک آقای ــژاد، س ــي ن ــعود رضای ــاتید: مس اس
کامــکار، گذرانــدن دوره مبانــي موســیقي، ســلفژ، هارمونــي 
و مبانــي آهنگســازي نــزد آقــاي ســعید هنرمنــد، سرپرســتي 
و آهنگســازي گــروه موســیقي ســروا، برگــزاري کنســرت در 
شــهرهاي مختلــف، نوازندگــي در گروهــاي دلشــدگان، هــور، 

هونیــواک، کهــن

برگزاری جلسه بررسی مشکالت شهرک صنعتی 2 نجف آباد

ــتاندار  ــرم اس ــاون محت ــور مع ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس در ای
و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، نماینــده محتــرم مــردم 
مدیرعامــل  اســامی،  شــورای  مجلــس  در  شهرســتان 
ــاون  ــتان، مع ــی اس ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــرم ش محت
محتــرم برنامــه ریــزی و عمرانــی فرمانــداری و هیــات امنــا 
شــهرک صنعتــی 2 نجــف آبــاد برگــزار شــد، مهنــدس راعــی 
بــا تبییــن ایــن موضــوع کــه همــه دســت انــدرکاران اداری 
ــذف  ــتای ح ــل در راس ــجام کام ــا انس ــتان ب ــی اس و اجرای
ــعه  ــی و توس ــد مل ــت از تولی ــران و حمای مشــکات صنعتگ
ــر تعامــل  ــد، ب زیرســاخت هــای صنعتــی اجمــاع نظــر دارن
ــه  ــران و مســئولین در راســتای غلب ــان صنعتگ ــادی می جه
ــن  ــد.  در ای ــد کردن ــد تاکی ــات تولی ــکات و معض ــر مش ب
جلســه در خصــوص جانمایــی و واگــذاری قطعــه زمینــی در 
شــهرک صنعتــی جهــت احــداث شــعبه بانــک، رفــع موانــع 
موجــود در واگــذاری انشــعاب و کاربســت پســاب صنعتــی 
شــهرک صنعتــی و احــداث ســاختمان اداری بــا هیــات امنــا 

ــت. ــورت پذیرف ــم ص ــاذ تصمی ــی و اتخ هماهنگ

مراسم درگذشت مرحوم سید کمال اسماعیلیان
ــم  ــه شــب ســه شــنبه هجده ــال اســماعیلیان نیم کم
دی مــاه بــر اثــر ســکته قلبــی، در شــصت و پنــج 

ســالگی دار فانــی را وداع گفــت.
ــاد  ــال ۱332در نجف آب ــد س ــماعیلیان متول ــای اس آق
ــردان  ــر و کارگ ــوان بازیگ ــال ۱3٥7 به عن ــود و از س ب
در تئاتــر، ســینما و تلویزیــون فعالیــت داشــت و اخیــرا 
ــته  ــه برگش ــه صحن ــر ب ــال دوری از تئات ــس از ۱۴س پ
بــود و از ۱9 تــا 2۶ آذرمــاه امســال به عنــوان بازیگــر در 
نمایش»شــلوک« بــه کارگردانــی ناصــر کبیــرزاده ایفــای 

نقــش کــرد.
بــه گفتــه محمــد محمــدی  بازیگــر تئاتــر کــه از 
شــاگردان ایشــان و نمایــش »چنــگار« حاصــل همکاری 

آنهــا بــود » او مــردی خوش خلــق و مؤمــن بــود کــه همیشــه بــه دیگــران امیــد مــی داد 
ــرد.« ــت ک ــان بســیاری را تربی و در رشــته خوشنویســی، هنرجوی

مراســم  ایــن مرحــوم بــا حضــور جمعــی از مســئولین شهرســتان از جملــه امــام جمعــه 
شــهر نجــف آبــاد، فرماندهــی بســیج  ، روســای ادارت  ، رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
ــان و  ــتان اصفه ــش اس ــر نمای ــارت ب ــورای نظ ــای ش ــهر ، اعض ــاهین ش ــامی ش اس

ــد . ــزار گردی ــدان و پیشکســوتان برگ هنرمن
ــی  ــان موسســه فرهنگ ــه کارکن ــاد و مجموع ــران نجــف آب ــه دیباگ ــه نام ــه هفت تحریری

هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر در پــی درگذشــت ایــن هنرمنــد پیشکســوت 
در پیامــی فقــدان ایــن هنرمنــد فقیــد را تســلیت گفــت .

  متن پیام به این شرح است :
انا هلل و انا الیه راجعون

آقای بازیگر و هنرمند شهرستان نجف آباد به دیار باقی شتافت...
این رسم جهان است؛ یک روز می آییم و یک روز می رویم...

خوش بر احوال آنان که با عزت زندگی می کنند و با عزت می روند...
درگذشت فقید »سید کمال اسماعیلیان نجف آبادی« را به خانواده 

محترمش، و دوستان و دوستداران آن زنده یاد تسلیت عرض می کنیم.

نخستین دانش آموخته رشته هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه پیام نور
ــد  ــی ارش ــع کارشناس ــه مقط ــش آموخت ــتین دان نخس
ــور  ــام ن رشــته هــوش مصنوعــی و رباتیکــز دانشــگاه پی
طــی جلســه ای در دانشــگاه پیــام نــور مرکــز نجــف آبــاد 

از پایــان نامــه خــود دفــاع نمــود.
ــجویان   ــر دانش ــه برت ــه رتب ــی ک ــده تاج ــدس مائ مهن
ــام  ــگاه پی ــز در دانش ــی و رباتیک ــوش مصنوع ــته ه رش
نــور را نیــز در کارنامــه خــود دارد، در پایــان نامــه خــود 
بــه تشــخیص بیمــاری رتینوپاتــی دیابــت بــا اســتفاده از 

ــای  ــک ه ــبکیه و تکنی ــدوس ش ــر  فون ــردازش تصاوی پ

ــت. ــه اس ــک پرداخت مورفولوژی

ــز نجــف  ــور مرک ــام ن ــر اســت دانشــگاه پی ــه ذک الزم ب

آبــاد تنهــا مرکــز ارائــه دهنــده رشــته هــوش مصنوعــی 

و رباتیکــز در مقطــع کارشناســی ارشــد در میــان تمــام 

ــور سراســر کشــور اســت. ۴۰۰ دانشــگاه پیــام ن
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