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انجمن سینمای جوان کانون فیلمسازی نجف آباد
فریبا چوپان نژاد رئیس انجمن سینمای جوان نجف آباد  در مصاحبه  با هفته نامه  دیباگران 

همگی باید تالش کنیم که این محفل هنری چراغش هر روز پر فروغ تر از قبل گردد
در شــماره هــای اخیــر هفتــه نامــه دیباگــران از انجمــن ســینمای جــوان نجــف 
آبــاد و هنرمنــدان آن کــه همــه از چهــره هــای کشــوری و حتــی بیــن المللــی 
ــینما،تلویزیون  ــه س ــه در عرص ــی ک ــک هنرمندان ــک ت ــتیم، ت ــتند نوش هس
ــث  ــدام باع ــر ک ــروز ه ــتند و ام ــذاران هس ــر گ ــره تاثی ــاه در زم ــم کوت و فیل
ــان  ــا و بی ــه ه ــتند. در مصاحب ــاد هس ــف آب ــتان نج ــات شهرس ــار و مباه افتخ
خاطــرات ایــن بزرگــواران متوجــه شــدیم، انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد 
جــز معــدود نهادهایــی بــوده کــه بــه جهــت نحــوه عملکــرد از اول انقــالب تــا 
کنــون توانســته اســت خروجــی خوبــی را طــی ایــن ســال هــای فعالیــت خــود 

ــه جامعــه هنــری عرضــه کنــد. در رده هــای مختلــف فرهنگــی هنــری ب
ــن  ــی ای ــز در معرف ــا ناچی ــت م ــت و بضاع ــمار اس ــی ش ــداد ب ــوع تع در مجم
عزیــزان. در پایــان خدمــت مدیریــت فعلــی انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد 
خانــم فریبــا چوپــان نــژاد رســیدیم و بــا  او بــه گفتگــو دوســتانه نشســتیم وی 
ــذب  ــر در ج ــی تاثی ــه ب ــا ک ــن روزه ــادی ای ــای اقتص ــت و خیزه ــم، اف علیرغ
هنرجــو و حمایــت از آنهــا نیســت ، چــراغ انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد 

را هنــوز روشــن نگــه داشــته اســت.
1- ضمن معرفی خود ، مختصری در مورد سوابق اجرایی خودتان بفرمایید ؟

بنــده فریبــا چوپــان نــژاد متولــد 1345 در شهرســتان نجــف آبــاد، دارای مــدرک کارشناســی 
هنرهــای نمایشــی از دانشــکده هنرهــای زیبــای تهــران هســتم. از فعالیــت هایــم در زمینــه  
ــر، نمایشــنامه  ــف تئات ــای مختل ــر، داوری در جشــنواره ه ــس تئات ــه تدری ــوان ب ــی ت ــر م هن
نویســی، کارگردانــی و تولیــد بیــش از 50 اثــر نمایشــی و کســب جوایــز متعــدد در جشــنواره 
ــه ســبب چندیــن ســال  ــم اشــاره کنــم. در زمینــه اجرایــی نیــز ب هــای مختلــف را مــی توان
ســکونت در گــرگان، فعالیــت هایــی از قبیــل دبیــر جشــنواره نمایشــنامه خوانی گلســتان، عضو 
شــورای سیاســت گــذاری جشــنواره منطقــه ایــی مــاه در گلســتان، عضــو شــورای برگــزاری 
 جشــنواره فیلــم رشــد در گلســتان، عضــو شــورای بازبینــی تئاتر گلســتان، مســئول گــروه تئاتر

»آوار« دارای درجــه الــف از مرکــز هنرهــای نمایشــی، عضــو شــورای تاییــد و صــدور مجــوز 

ــر در  ــه عنــوان داور در جشــنواره هــای تئات آموزشــگاه هــای آزاد هنــری گلســتان، حضــور ب
اســتان هــای گلســتان و مازنــدران، نماینــده بانــوان هنرمنــد در اســتانداری گلســتان، مدیــر 
ســینما بهمــن گــرگان، مدیــر آموزشــگاه ســوره حــوزه هنــری گلســتان را داشــته ام. در نهایــت 
پــس از مهاجــرت بــه نجــف آبــاد، مســئولیت شــورای بازبینــی تئاتــر شهرســتان و اکنــون نیــز 

ریاســت انجمــن ســینمای جــوان را برعهــده دارم .
2- شــما محصــول انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد هســتید و در دوره طالیــی 
ایــن انجمــن رشــد کردیــد. مهــم تریــن دلیــل موفقیــت انجمــن در آن روزهــا را 

چــه مــی دانیــد؟
اول بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه هــر زمــان و مــکان، شــرایط خــاص خــود را دارد و 
صحبــت شــما از زمانــی اســت کــه دیــدگاه نســل جــوان بــه مقولــه هنــر و ســینما کامــا بــا 
امــروز متفــاوت و بــا محدودیــت هایــی همچــون تعــداد کــم جشــنواره هــا، آمــوزش هــا بیشــتر 

بــه صــورت تئــوری و .... روبــه رو بودیــم.
 نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن اشــاره کنــم، در آن زمــان بــه دلیــل محدودیــت هــا و کمبــود 
امکانــات، تعــداد فیلــم هــای ســاخته شــده بســیار کــم و رقابــت هــا مــی تــوان گفــت ســاده 
ــا ایــن شــرایط  ــود و هــر کجــا هنرمنــد دلســوز و خاقــی فیلمــی مــی ســاخت، طبیعتــا ب ب
دیــده مــی شــد. از طرفــی بــا پایــه ریــزی انجمــن در شــهری ماننــد نجــف آبــاد، روزنــه ایــی 
از هنــر بــرای جوانــان عاقــه منــد شــهر بــاز شــد و توانمنــدی هــا و اســتعداد هــای بالقــوه 
بــه فعــل تبدیــل شــد. البتــه نبایــد از فیلــم هــای خوبــی کــه توســط بچــه هــای انجمــن در 
آن روزهــا ســاخته شــد و موجــب شــور و شــوق جوانــان آن دوره شــده بــود، غافــل شــد، امــا 
اینکــه آن دوران را دوره ی طایــی بنامیــم و موفقیــت را ایــن گونــه تعریــف کنیــم، مخالــف 

هســتم.
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بــه مناســبت هفتــم مهــر مــاه ســالروز مراســم خاکســپاری تاریخــی پاســدار شــهید مدافــع 
حــرم محســن حججــی، مراســم دعــای ندبــه صبــح جمعــه 5 مهــر ۹۸ کــه بــه صــورت زنــده 
ــزار شــهید  ــاد و م ــان شــهدای نجــف آب ــار یادم ــک ســیما پخــش شــد، در کن از شــبکه ی

حججــی برگــزار شــد.
حجــت االســام مانــدگاری ســخنران ایــن مراســم بــود و دعــای ندبــه را ســید رضــا نریمانــی 

ند. ا خو

دعای ندبه شبکه یک سیما در یادمان شهدا
 اگــر بــرای ســفارش ســاخت مهــر وارد وارد مغــازه بیســت متــری اش 
شــوی، بــه ســختی خواهــی فهمیــد کــه این جــا یــک کارگاه هنــری 
هــم هســت. کارگاهــی کــه در ســه ســال گذشــته بیــش از هشــتاد 
تابلــوی هنرهــای تجســمی بــا محوریــت اســماء الهــی در آن ســاخته 

شــده اســت.
اولیــن نمایشــگاه تاریــخ عمــر هنــری اش همیــن چنــد روز پیــش در 
فرهنگســرای خــارون نجف آبــاد تمــام شــد. ظــرف نزدیــک بــه ده روز 
بیشــتر مســئوالن شــهر و حــدود ســیصد شــهروندان عــادی تابلوهــای 
محســن مختــاری را دیدنــد و بیشترشــان تحســین کردنــد و تعــدادی 

اشــک ریختنــد.
هیــچ کــدام از تابلوهایــش شــبیه هــم نیســت و در هــر کدام گوشــه ای 
از توانایــی و هنــرش در رشــته هایی ماننــد خــط، ســفالگری، نقاشــی 
و معــرق را می تــوان دیــد. می گویــد: »همیشــه تــاش می کنــم 
ــراری و  ــم کار تک ــد نمی خواه ــاوت باش ــذاب و متف ــم ج ــه کارهای ک

ــازم«. ــته کننده بس خس
ــده  ــا ده روز روی ای مختــاری اضافــه می کنــد: »گاهــی یــک هفتــه ت
و طــرح اولیــه اثــر جدیــدم فکــر می کنــم ولــی ســاختش حداکثــر دو 
ــی بیشــتر  ــث، محــور اصل ــرآن و احادی ــات ق روز طــول می کشــد. آی
ــا موضــوع  ــد و اولیــن نمایشــگاه را هــم ب تابلوهــا را تشــکیل می دهن

اســماء الهــی و عنــوان ماقــات بــا خــدا برگــزار کردیــم«.
محســن مختــاری در خصــوص علــت عاقه منــدی اش بــه هنــر 
ــه هفــت  ــر می گــردد ب ــی کــه کشــیدم، ب ــد: »اولیــن چیزهای می گوی
ــری  ــان هن ــه. خانواده م ــت بام خان ــراف پش ــای اط ــالگی و دیواره س
هســتند ولــی فقــط مــن بــه صــورت جــدی وارد ایــن عرصــه شــدم. 
ــش  ــی پی ــه ای خوشنویس ــم، دوره 10جلس ــه رفت ــی ک ــا کاس تنه
ــه  ــی ک ــه توانمندی های ــود. بقی ــماعیلیان ب ــید کمال اس ــوم س مرح

ــرده ام.« ــب ک ــی کس ــورت تجرب ــه ص ــه ب دارم را هم

هنرمند گمنامی که بدون استاد هنرمند شده 

دبســتان دوازده کاســه و خیرســاز حــاج میــرزا حســین فاضــل کــه در زمینــی 
ــع و زیربنــای بیــش از 1۶00 متــر  ــه مســاحت دو هــزار و دویســت متــر مرب ب
مربــع بــا هزینــه بالــغ بــر دو و نیــم میلیــارد تومــان ســاخته شــده، بــا حضــور 
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان و مســئوالن شهرســتان دیــروز بــه طــور 

رســمی افتتــاح شــد.
در ایــن مدرســه ســه طبقــه کــه زمیــن آن را مرحــوم حــاج قربانعلــی کاظمــی 
ــد  ــات دیگــری مانن ــد، امکان ــرده ان ــدا ک ــی اه ــری خزائیل ــم صغ ــه خان و حاجی
آزمایشــگاه، ســالن اجتماعــات و چهــار اتــاق اداری نیــز پیــش بینــی شــده اســت.

ــم از  ــن مراس ــتان در ای ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم ــدادی مدی ــد اعت محم
خیــران بــه عنــوان مهمتریــن شــرکای آمــوزش و پــرورش یــاد کــرد و افــزود: 
ــران مدرســه ســاز،  ــت خی ــه اســتفاده از ظرفی ــاد در زمین شهرســتان نجــف آب

ــی شــود. پیشــتاز اســتان محســوب م
دکتــر فرهــاد فاضــل فرزنــد حــاج میــرزا حســین و همســرش کــه او نیــز پزشــک 
ــان  ــد. اســتفاده از الم ــوده ان ــه ب ــن مجموع ــی ســاخت ای ــان اصل اســت، متولی
هــای ســنتی و طراحــی هــای جدیــد از جملــه ویژگــی هــای ایــن مدرســه در 

انتهــای خیابــان مجاهــد )آیــت( شــمالی نجــف آبــاد  اســت.

نهمین جلسه شورای اداری

ــا حضــور  ــاد  ب جلســه شــورای اداری اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب
رئیــس اداره و همــکاران فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد بــه منظــور تقدیــر و تشــکر از 

زحمــات  تــوکل صالحــی و خیــر مقــدم بــه دو  همــکار جدیــد اداره  برگــزار شــد .
ــوکل  ــات ت ــتان از زحم ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــه رئی ــدای جلس در ابت
صالحــی کارشــناس مطبوعــات و ســینمایی و انجمــن هــای ادبــی شهرســتان  بــا ارائــه لــوح  

تقدیــر تشــکر  نمــود .
ــرای رشــد  ــه ب ــی از کســانی ک ــده اســت : ســپاس و قدردان ــر آم ــوح تقدی ــن ل ــن ای در مت
ــی پســندیده  ــی و خصلت ــه ای انســانی و اخاق ــد وظیف ــه گام برداشــته ان و بالندگــی جامع
اســت . برخــود وظیفــه مــی دانــم از همــکاری خالصانــه و خدمــات بــی شــائبه جنابعالــی در 
ــاد تشــکر  طــول ســال هــا تــاش در اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب
ــق و  ــات حضــرت ولیعصــر )عجــل اهلل( موف ــد اســت در ظــل توجه ــم. امی ــی نمای و قدردان

ســربلند باشــید .
ــوح موســوی اظهــار داشــت : تــوکل صالحــی یکــی از نیروهــای پــر تــاش  ســید حســن ل
اداره بــود و انشــاء اهلل ادامــه خدمــت خــود را در اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان 

خمینــی شــهر ســپری خواهــد نمــود.
ــادی و ارشــاد امیــدی  ورود  ــه  ســید مرتضــی میردام ــر مقــدم ب وی همچنیــن ضمــن خی
ایشــان را بــه جمــع کارکنــان اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد مغتنــم شــمرد و 
خواســتار تعامــل و همــکاری کارشناســان در راســتای رســیدن بــه اهــداف و برنامــه ریــزی 

جهــت ارتقــای فعالیــت هــای فرهنگــی هنــری در شهرســتان شــد .

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی

افتتاح دبستان خیر ساز فاضل در نجف آباد

به مناسبت هفته دفاع مقدس، صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان به میزبانی ناحیه مقاومت بسیج برگزار شد.

افزایش رفاهیات دانشجویان دانشگاه آزاد
ــطحی و  ــای س ــره آب ه ــتخرهای ذخی ــاد اس ــت: ایج ــاد گف ــف آب ــگاه آزاد نج ــس دانش ریی
کشــاورزی، تعمیــر، تجهیــز و بهســازی خوابگاه هــای دانشــجویی، ســاخت گیت هــای ورودی 
ــاختمان  ــازی س ــه س ــر و ب ــی، تعمی ــوس داخل ــتگاه های اتوب ــازی ایس ــه س ــجویی و ب دانش
ــزی  ــذا در سلف ســرویس مرک برخــی از دانشــکده ها و استانداردســازی ســالن های پخــت غ

ــه اقدامــات انجام شــده در یــک ســال گذشــته هســتند. دانشــگاه  ازجمل
ــگاه  ــل خواب ــات در مح ــالن اجتماع ــه و س ــداث نمازخان ــات اح ــش عملی ــا نق ــر رض امی
خواهــران، نصــب آسانســور در دانشــکده فنــی و مهندســی و ترمیــم آســفالت معابــر دانشــگاه 
را از فعالیت هــای در دســت اقــدام برشــمرد و افــزود: به منظــور توســعه فضاهــای خدماتــی 
و رفاهــی در دانشــگاه و بنــا بــه تقاضــای مکــرر دانشــجویان، مجموعــه ســالن های مطالعــه 
خواهــران و بــرادران هرکــدام بــا گنجایــش 200 نفــر در مرکــز دانشــگاه مکان یابــی و پــس 
ــار دانشــجویان قرارگرفتــه  ــرداری در اختی ــرای بهره ب ــن ســالن ها، ب ــز ای از نوســازی و تجهی

اســت.
ــه ســازی  ــر  و ب ــزود: تغیی ــان اف ــای دانشــگاه آزاد اســامی اســتان اصفه عضــو هیئــت  امن
ــجویان و  ــان دانش ــی آس ــور دسترس ــگاه به منظ ــی دانش ــت آموزش ــوزه معاون ــاختمان ح س
تســهیل در فراینــد صــدور گواهی هــای آموزشــی و پژوهشــی دبیرخانــه شــماره دو در ســالن 

اندیشــه ایــن دانشــگاه راه انــدازی و آمــاده ارائــه خدمــات بــه دانشــجویان اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: بازنگــری و بهینه ســازی فرآیندهــای اداری،  آموزشــی و پژوهشــی 
اتوماســیون فعالیت هــا بــا ارتقــای فنــاوری اطاعــات به ویــژه در بعــد نرم افــزاری در دســتور 

کار اســت کــه خروجی هــای آن بــرای دانشــجویان و کارکنــان ملمــوس شــده اســت.
ــی،  امیــر رضــا نقــش ادامــه داد: احــداث میــدان ورودی دانشــگاه و ســاماندهی ورودی غرب
ــا  ــان ب ــتاری هم زم ــکی و پرس ــکده های پزش ــم دانش ــاختمان قدی ــازی س ــازی و بهس نوس
طراحــی و اجــرای سیســتم سرمایشــی و گرمایشــی ایــن ســاختمان و تعریــف کاربری هــای 
ــای  ــر فعالیت ه ــه را از دیگ ــاختمان اندیش ــوان س ــا عن ــجویی ب ــی و دانش اداری و آموزش

ــی اســت. عمران
نقــش خاطرنشــان کــرد: ارتقــای کیفیــت غــذای ســلف دانشــجویی و رســتوران آزاد، طــرح 
ــهری،  ــی و بین ش ــاب داخل ــاب و ذه ــرویس های ای ــت س ــر کیفی ــارت ب ــاماندهی و نظ س
ــاب و  ــل دانشــجویی و ســرویس های ای ــاوگان حمل ونق ــر ن ــدازی اپلیکیشــن نظــارت ب راه ان
ــده  ــوارد انجام ش ــر م ــجویی از دیگ ــای دانش ــی پارکینگ ه ــامان دهی و نظم بخش ــاب، س ذه

یــا در دســت اقــدام اســت.
ــا شــروع ســال  ــان ب ــادآور شــد: هم زم ــاد ی ــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف  آب رئی
تحصیلــی جدیــد بوفــه مرکــزی دانشــگاه در ســاختمانی جدیــد و بــا امکانــات منحصربه فــرد 
ــای  ــت در ارتق ــد اس ــه امی ــود ک ــاح می ش ــی افتت ــژه غذای ــوع وی ــا و تن ــاری زیب و معم

ــود. ــع ش ــر واق ــجویان مؤث ــه دانش ــانی ب خدمت رس
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

درخشش تیراندازان نجف آبادی 

ــوان  ــان بان ــتان اصفه ــدازی اس ــگ تیران ــه اول مســابقات لی در هفت
شهرســتان نجــف آبــاد  بــه مقــام اول و آقایــان بــه مقام ســوم دســت 
ــهید  ــام ش ــام ج ــا ن ــتان ب ــدازی اس ــگ تیران ــابقات لی ــد. مس یافتن
ــالن  ــل س ــادی در مح ــه ب ــگ و تپانچ ــته ی تفن ــن در دو رش زری

ــن برگــزار شــد. شــهید زری
ــهید  ــوان ش ــه بان ــگ و تپانچ ــای تفن ــم ه ــابقات تی ــن مس در ای
ــای  ــم ه ــام اول و تی ــب مق ــه کس ــق ب ــاد موف ــف آب ــی نج حجج
ــه  ــق ب ــاد موف ــف آب ــی نج ــهید حجج ــان ش ــه آقای ــگ و تپانچ تفن

ــدند. ــوم ش ــام س ــب مق کس
در ایــن مســابقات در بخــش بانــوان ۶ تیــم تفنــگ و ۶ تیــم تپانچــه 
و در بخــش آقایــان ۸ تیــم تفنــگ و۸ تیــم تپانچــه بــه مصــاف هــم 
ــای شــهید حججــی  ــم ه ــوان، تی ــگ بان ــه در رشــته تفن ــد ک رفتن
نجــف آبــاد، پدافنــد شــهرضا و شهرســتان شــاهین شــهر بــه ترتیــب 
در مقابــل تیــم هــای مقاومــت، المپیــک زریــن شــهر و شهرســتان 
درچــه بــه برتــری دســت یافتنــد و در بخــش تپانچــه بانــوان، تیــم 
ــهید  ــهر و ش ــاهین ش ــتان ش ــهر، شهرس ــن ش ــک زری ــای المپی ه
حججــی نجــف آبــاد در مقابــل تیــم هــای مقاومــت، پدافنــد شــهرضا 

و درچــه بــه پیــروزی رســیدند.
ــی  ــهید حجج ــت، ش ــای مقاوم ــم ه ــان، تی ــگ آقای ــش تفن در بخ
نجــف آبــاد، شهرســتان شــاهین شــهر و ســپاهان موفــق شــدند تیــم 

هــای شــهرضا، درچــه، پاالیشــگاه و المپیــک را شکســت دهنــد
ــهر،  ــن ش ــک زری ــای المپی ــم ه ــان تی ــه آقای ــش تپانچ  و در بخ
ــم  ــل تی ــاد و ســپاهان در مقاب ــت، شــهید حججــی نجــف آب مقاوم
ــاهین  ــتان ش ــزاب و شهرس ــهید خی ــهرضا، ش ــگاه، ش ــای پاالیش ه

ــد. ــت یافتن ــت دس ــه موفقی ــهر ب ش
مقام های انفرادی

رشته تفنگ ـ آقایان
محمدمتیــن صیــام پــور )تیــم شــهید حججــی نجــف آبــاد( -مقــام 

اول، علــی رضایی-مقــام دوم، محمدرضــا نیــک روان- مقــام ســوم
رشته تپانچه بادی ـ آقایان

ــس  ــام اول، محمــد مهشــید-مقام دوم، یون  مجتبــی بدیعــی فر-مق
کریمــی- مقــام ســوم

رشته تفنگ ـ بانوان
ــه  ــام دوم، محدث ــات- مق ــه بی ــام اول، راحل ــری- مق ــام نصی  اله

ــوم ــام س ــف آباد(-مق ــی نج ــهید حجج ــم ش ــاری )تی غف
رشته تپانچه ـ بانوان :

مریــم شــریفی )تیــم شــهید حججــی نجــف آبــاد(- مقــام اول، مریــم 
ــام دوم، فاطمــه  ــاد( - مق ــم شــهید حججــی نجــف آب اتحــادی )تی

رضایــت )تیــم شــهید حججــی نجــف آبــاد( - مقــام ســوم
مربی تیم بانوان: سمیه رهبری

مربی تیم آقایان: محسن علی ملکی

پــس از یــک مــاه تمریــن و فضاســازی، نمایــش میدانــی متفــاوت و جــذاب 
ــه  ــیجی و تعزی ــصت بس ــش از ش ــور بی ــا حض ــی« ب ــیر جاودانگ »در مس
ــار  ــاد در کن ــف آب ــران نج ــگاه کارگ ــه در ورزش ــت ک ــب اس ــوان، دو ش خ
ــه کار  اســتخر کوهســتان در حــال اجراســت و طــی دو شــب آینــده نیــز ب

ــد داد. ــه خواه خــود ادام
در ایــن نمایــش کــه از جلــوه هــای ویــژه همچــون انفجارهــای کنترل شــده و 
تیرانــدازی هــای متعــدد نیــز بهــره مــی گیــرد، روایــت از کتــک زدن حضــرت 
زهــرا در کوچــه هــای مدینــه شــروع شــده و بــا بــه تصویــر کشــیدن صحنــه 
حملــه بــه خانــه حضــرت علــی و آتــش زدن در خانــه ادامــه پیــدا مــی کنــد.

در قســمت بعــد ایــن نمایــش کــه از دکــور و نورپــردازی متفــاوت و حرفــه 
ای برخــوردار اســت، حرکــت کاروان اســرای عاشــورا، بازســازی شــده و بعــد 
از آن هــم راوی بــه ســراغ پیــروزی انقــاب و آغــاز دفــاع مقــدس مــی رود.

ــری  ــای دیگ ــش ه ــش بخ ــاهد نمای ــد ش ــی توانن ــه م ــاچیان در ادام تماش
همچــون روایــت ســقوط خرمشــهر، حماســه آ زادگان، اعــزام نیــرو بــه جبهــه 

هــا و فتــح خرمشــهر باشــند.
بخــش بعــدی نمایــش بــه فتنــه داعــش اختصــاص دارد. گوشــه ای از جنایات 
ــارت و  ــه اس ــاهد لحظ ــن ش ــده و حاضری ــازی ش ــری بازس ــروه تکفی ــن گ ای

شــهادت پاســدار شــهید محســن حججــی خواهنــد بــود.
تشــییع نمادیــن پیکــر شــهید حججــی و اشــاره بــه مقطــع ظهــور امــام زمــان 

دیگــر بخــش هــای ایــن نمایــش را تشــکیل مــی دهنــد.
صــدا و اجــرای جــذاب کارگــردان نمایــش، صحنــه ســازی مناســب، اســتفاده 
مناســب از کلیــپ هــای صوتــی و تصویــری همزمــان بــا اجــرای بخــش هــای 
ــدازی هــای متعــدد، اســتفاده از تجهیــزات  مختلــف نمایــش، انفجــار و تیران
ــاخت  ــم شــدن زیرس ــنگین، فراه ــه س ــای نیم ــنگین و ســاح ه ــی س نظام
ــی و  ــای صلوات ــتگاه ه ــودرو و ایس ــگ خ ــه پارکین ــب از جمل ــای مناس ه
ــه  ــاد از جمل ــف آب ــهدای نج ــر ش ــتفاده از تصاوی ــا اس ــاوت ب ــازی متف فضاس
نقــاط قــوت ایــن نمایــش میدانــی هســتند کــه اجــرای آن در چنیــن ســطحی 

در نجــف آبــاد بــی نظیــر محســوب مــی شــود.
ناحیــه مقاومــت بســیج، شــهرداری و لشــکر زرهــی۸ نجــف اشــرف در کنــار 
ــن  ــزاری ای ــی برگ ــدرکاران اصل ــت ان ــور دس ــس راه ــی و پلی ــروی انتظام نی

نمایــش را تشــکیل مــی دهنــد.

نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دیدار از خانواده معظم شهدا

ــور باشــگاه  ــزه مســئول ام ــوان و جــواد من ــاون ورزش بان ــی مع مهــری برات

ــای  ــات ورزش ه ــی رییــس هی ــان  و ســعید کیان ــای اداره ورزش و جوان ه

رزمــی و مســئول بســیج ورزشــکاران شهرســتان بــه همــراه نماینــده بنیــاد 

ــواده  ــاع مقــدس از خان ــه دف ــه مناســبت هفت ــران،  ب ــور ایثارگ شــهید و ام

هــای شــهدای ورزشــکار شهرســتان شــهیدان ســعید پزشــکی، غامحســین 

ــا اهــدای هدایایــی دیــدار کردنــد. تــرکان و حســن عبدلــی مشــکنانی ب

 تصادف مرگبار در اتوبان شهید کاظمی

ــوو  رئیــس پلیــس راه اســتان از تصــادف یــک کامیــون کشــنده ول
بــا کامیــون کشــنده هــوو در اتوبــان شــهید کاظمــی نجــف آبــاد و 

فــوت راننــده یکــی از خودروهــا خبــر داد.
ســرهنگ حســین پورقیصــری اعــام کــرد: در ایــن حادثــه رانندگــی 
دو دســتگاه کامیــون کشــنده ولــوو و هــوو بــا یکدیگــر برخــورد کرده 

بودنــد کــه متأســفانه راننــده ولــوو در دم فــوت شــد.
ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: علــت وقــوع ایــن حادثــه 
رانندگــی توســط کارشناســان تصادفــات رانندگــی عــدم توجــه بــه 

ــت. ــده اس ــام ش ــوو اع ــده ول ــط رانن ــو توس جل
اتوبــان شــهید کاظمــی، یکــی از مســیرهای بــه نســبت خلــوت ولــی 
پــر حادثــه اســت کــه ماهیانــه چندیــن تصــادف منجــر بــه جــرح یــا 

فــوت در آن روی مــی دهــد.
)تصویر تزیینی است(

صعود کوهنوردان باشگاه فردان

کوهنــوردان باشــگاه فــردان نجــف آبــاد بــه همــراه چنــد کوهنــورد 
شهرســتان خمینــی شــهر  بــه سرپرســتی وحیــد همایونــی بــه قلــه 43۸0 
متــری قــزل و قلــه 4300 متــری هــرم از رشــته کــوه دنــا واقــع در منطقــه 

ــد. ــود کردن ــمیرم صع ــتان س ــر شهرس ــتای خف روس
شرکت کنندگان :

وحیــد همایونــی، اکبــر دبیــری، احمــد دبیــری، محمدرضــا رضــازاده، مجیــد 
ــی،  ــژاد، محمدحســن رحیمــی، رســول یعقوب ــان ن ــه، محمدرضــا چوپ مهدی
محســن لچینانــی، محمدعلــی کازرونــی، مجیــد کریمــی، سیدحســین 

ــی منتظــری، هاجــر پارســاکیا و اعظــم باران
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

به مناسبت بزرگداشت روز سالمند: 
ســالمندی،موهبتی الهــی اســت و ســالمند گرچــه خســته ي راه اســت، ولــی تجربه ی 

گرانبهایــش، از بزرگتریــن گنجینه هاســت.
روز سالمند مبارک

3-  کمی از فعالیت ها، اقدامات و کارگاه های آموزشی انجمن بفرمایید.
ــاس  ــر اس ــد ب ــوزش و تولی ــت آم ــا محوری ــور ب ــر کش ــر در سراس ــی دفات ــد تمام ــاد همانن ــف آب ــوان نج ــینمای ج ــن س انجم
دســتورالعمل و شــیوه نامــه ســتاد مرکــزی تهــران عمــل مــی کنــد. در بحــث آمــوزش بــه برگــزاری تــک درس هــای آموزشــی، 
دوره هــای هفــت ماهــه فیلــم ســازی، ورک شــاپ هــا و کارگاه هــای تخصصــی بــه طــور ســاالنه، مــی تــوان اشــاره کــرد. در بخــش 
تولیــد نیــز مــا در ایــن انجمــن فعالیــت هایــی نظیــر ســاخت فیلــم هــای کارگاهــی و آموزشــی کــه بــا صــدور مجــوز و قــرار دادن 
تجهیــزات همــراه اســت را در برنامــه کاری خــود داریــم، در بخــش ســاخت فیلــم هــای نیمــه حرفــه ای نیــز حمایــت هــای مالــی 
بــر اســاس بودجــه تعریــف شــده توســط انجمــن مرکــزی از تهــران در دســتور کار خــود داریــم و خوشــبختانه در ســال ۹7 ســه 

فیلــم نیمــه حرفــه ای بــا حمایــت هــای مالــی انجمــن نجــف آبــاد ســاخته شــد. 
از دیگــر فعالیــت هــای انجمــن نیــز مــی تــوان بــه طــرح پیجینــگ کــه از اول امســال شــروع شــده اســت، اشــاره کــرد و امیــدوارم 
کــه بــا تغییراتــی کــه در ســاختار تولیــد فیلــم بوجــود آمــده، بتوانیــم تولیــدات بهتــر و البتــه بــا کیفیــت تــری را داشــته باشــیم.

در کنــار ایــن فعالیــت هــا، برنامــه هــای جنبــی نیــز از قبیــل اردوهــای آموزشــی، پاتــوق فیلــم کوتــاه، رونمایــی از آثــار ســاخته 
شــده توســط هنرجویــان انجمــن، کارگاه هــای نقــد و بررســی فیلمنامــه هــای هنرجویــان، را در انجمــن نجــف آبــاد داریــم.

 4-  وضعیت انجمن سینمای جوان نجف آباد را چطور ارزیابی می کنید ؟
طبیعتــا مشــکات زیــادی مثــل دفاتــر دیگــر انجمــن هــا داریــم و اگــر چــه بــا وضعیــت عالــی و مدنظــر مــا فاصلــه دارد، امــا در 
مجمــوع مــن وضعیــت فعلــی را خــوب ارزیابــی مــی کنــم و خوشــبختانه چــرخ آمــوزش و تولیــد انجمــن نجــف آبــاد در چرخــش 

اســت، انجمــن نیــز تبدیــل بــه پاتوقــی بــرای فیلــم ســازان، عاقمنــدان و جوانــان پرشــور شــهر شــده اســت . 
5- مهم ترین مشکل پیش روی انجمن نجف آباد را چه می دانید؟ برای رفع این مشکل چه پیشنهادی د ارید؟

بزرگتریــن مشــکل عــدم امکانــات کافــی جهــت فیلــم ســازی هنرجویــان اســت و بــه دلیــل بــاال رفتــن قیمــت تجهیــزات جهــت 
اجــاره و یــا خریــد، هنــر فیلــم ســازی را تبدیــل بــه هنــری پرهزینــه کــرده اســت و بســیاری از هنرجویــان، بــه خاطــر همیــن 
مســئله هنــوز نتوانســته انــد فیلــم اول خــود را بســازند. از طرفــی متاســفانه امکانــات و تجهیــزات انجمــن نیــز کافــی نیســت و 
انجمــن بــا مشــکات بســیاری در ایــن زمینــه مواجــه اســت و در جهــت رفــع ایــن مشــکات، مکاتبــات و درخواســت هایــی در 
ایــن زمینــه بــا مســئولین اســتانی و کشــوری داشــته ام و تمــام ســعی و تــاش خــود را بابــت بهبــود اوضــاع و شــرایط انجمــن 
انجــام مــی دهــم  و بــا پیگیــری هــای فــراوان در ســال اول مدیریتــم در انجمــن توانســتم درجــه انجمــن را از رتبــه C بــه B ارتقــا 
دهــم و امکاناتــی مثــل دوربیــن عکاســی و فیلــم بــرداری، ریکــوردر صــدا را از دفتــر ســتاد انجمــن در تهــران دریافــت کنــم ولــی 
هنــوز ایــن اقدامــات را کافــی نمــی دانــم و تمــام ســعی خــود را مــی کنــم کــه اوضــاع انجمــن روز بــه روز بهتــر از قبــل شــود.  
6- فیلــم نامــه هــای بایــد دارای چــه ویژگــی هایــی باشــند تــا از حمایــت انجمــن برخــوردار شــوند؟ آیــا انجمن 
بــر ســاخت فیلــم هایــی بــا موضاعــات خــاص تاکیــد دارد؟ از فیلــم نامــه هــا و یــا طــرح هــای مســتندی کــه  

بــه رســوم، آئیــن، قدمــت و هویــت ایــن شهرســتان پرداختــه شــده ، حمایــت مــی کنیــد؟
در انجمــن هیــچ محدودیتــی بــرای فیلــم نامــه هــا قائــل نیســتیم و در شــورایی فیلــم نامــه هــا توســط مــن و همکارانــم خوانــده 
مــی شــود و اگــر اصــول اولیــه فیلــم نامــه نویســی رعایــت شــده باشــد، تمــام همــکاری هــای الزم را بــرای ســاخت فیلــم نامــه 
هــای بچــه هــا را انجــام مــی دهیــم، البتــه ایــن نکتــه را بایــد بگویــم کــه بســیار کــم پیــش مــی آیــد کــه فیلــم نامــه هــا رد 

شــود و یــا اصاحیــه بخورنــد و انجمــن تمــام تــاش خــود را در جهــت ســاخت فیلــم هــا بــا هنرجویانــش انجــام مــی دهــد.
امــا در مــورد فیلــم نامــه هایــی کــه بــه هویــت شهرســتان پرداختــه شــده اســت، طبیعتــا بهــای بیشــتری مــی دهیــم و از چنیــن 
ــاد در شــورای تولیــد فیلــم هــا در  فیلــم نامــه هایــی بیشــتر حمایــت مــی شــود . البتــه بایــد بگویــم نماینــده دفتــر نجــف آب
اســتان، علــی محمــد قاســمی فیلــم ســاز برجســته کشــور هســتند کــه ایشــان نیــز حمایــت و راهنمایــی هــای خوبــی در جهــت 

ســاخت فیلــم نامــه هــا بــه هنرجویــان مــی کنــد.
7-   سطح تعامالت انجمن را با موسسات فرهنگی هنری و آموزشگاه های سینمایی در شهرستان نجف آباد را چطور 

ارزیابی می کنید ؟ با کدام موسسه فرهنگی هنری و یا آموزشگاه بیشتر در ارتباط هستید ؟
بــه دلیــل ایــن کــه انجمــن نجــف آبــاد، زیــر نظــر ســتاد مرکــزی تهــران اســت و برنامــه هــا و کارهــای مــا زیــر نظــر آن ســتاد 
ــد و برایشــان  ــا خوشــحالیم کــه موسســات ســینمایی در شــهر فعالن ــم. ام ــی نداری اســت، متاســفانه همــکاری و تعامــل چندان

ــا را دارم. ــن ه آرزوی بهتری
8- آیا شما با طرح هیئت امنایی شدن انجمن ها موافقید ؟ این طرح را چطور ارزیابی می کنید ؟

در اول بایــد بگویــم کــه بــه شــدت مخالــف ایــن طــرح هســتم. ســاختار انجمــن همیــن گونــه شــکل گرفتــه اســت و فیلــم ســازان 
بزرگــی نیــز تربیــت کــرده اســت و چــون خوشــبختانه ایــن طــرح بــه تصویــب نرســید، فکــر کنــم پرداختــن بــه آن در ایــن گفــت 

و گــو اجمالــی خواهــد بــود و نیــاز بــه فرصــت و گفــت و گــوی زیــادی دارد.
9- مهم ترین عامل بازدارنده در ساخت فیلم را در شهرستان نجف آباد را چه می دانید؟

مهــم تریــن عامــل بازدارنــده بــه نظــر مــن، خــود هنرجویــان هســتند. در ایــن چنــد ســال متاســفانه شــوق و شــور و هیجــان 
خلــق یــک اثــر هنــری بــا ایــده هــای نــاب را دیگــر کمتــر در آن هــا مــی بینــم و البتــه مشــکات مالــی و فقــدان تجهیــزات نیــز 

در ایــن مــورد موثــر هســتند.
 10- با توجه به سوابق مدیریتی شما چه توصیه ای به هنرجویان و عالقمندان فیلم سازی دارید ؟

وقتــی هنرجویــی حاضــر نیســت ســاعتی در پاتــوق فیلــم کوتــاه بنشــیند، فیلــم تماشــا کنــد و مطالعــات منظمــی نیــز نــدارد و 
تاشــی بــرای رســیدن بــه هدفــش نمــی کنــد، چگونــه بایــد توقــع داشــته باشــیم کــه بــا ایــن شــرایط هنرجــو فیلمســاز شــود، 

پــس مهــم تریــن توصیــه ی مــن بــه هنرجویــان فیلــم ســازی مطالعــه، پژوهــش، تحقیــق و دیــدن فیلــم اســت.
 11-  برنامه های آینده و اهداف مدنظر شما در انجمن چیست ؟

یکــی از برنامــه هــای آینــده دفتــر، برگــزاری هفتــه فیلــم و عکــس در بهمــن مــاه اســت. همچنیــن امیــدوارم بتوانیــم چهارمیــن 
دوره فیلــم ســازی در زمــان مدیریــت بنــده را، برگــزار کــرده و تولیــدات خوبــی را بــا طــرح جدیــد تولیــد داشــته باشــیم.

12-  پاتــوق فیلــم شــما یکــی از جــذاب تریــن برنامــه هــا و فعالیــت هــای اخیــر شماســت. بــرای رونــق ایــن 
رویــداد و محــل فرهنگــی هنــری چــه پیشــنهادی داریــد؟

پیشــنهاد و درخواســت مــن از عاقــه منــدان و فیلــم ســازان ایــن اســت کــه بــرای تماشــای فیلــم هــا بــه پاتــوق بیاینــد و در 
کنــار هنرمنــدان و عاقــه منــدان بــه فیلــم ســازی فیلــم هــا را تماشــا کننــد و امیــدورام کــه بتوانــم پاتــوق فیلــم را از ســالن 50 
نفــری  مجتمــع فرهنگــی هنــری آســمان، بــه فضــای بزرگتــری بــا صندلــی هــای بیشــتر ببــرم کــه بــرای تحقــق ایــن امــر نیــاز 

بــه حمایــت فیلــم ســازان و عاقــه منــدان بــه فیلــم ســازی اســت . 
13- طبیعتــا شــما بــه عنــوان یــک خانــم، در جهــت رســیدن بــه جایــگاه فعلــی، بــا محدودیــت هــا و مشــکالت 
ــان در  ــد. کمــی در مــورد غلبــه برایــن  مشــکالت و عــزم راســخ ت ــه مــردان مواجــه بودی بســیاری نســبت ب

جهــت دســتیابی بــه اهدافتــان را بــرای عالقمنــدان و هنرمنــدان خانــم را بفرمائیــد.
ــد  ــه اهــداف و آرزوهــای خــود بیشــتر از مــردان جنگیــده و تــاش کــرده ان ــرای رســیدن ب زن هــا همیشــه در طــول تاریــخ ب
و ایــن جنگیــدن نتیجــه بخــش هــم بــوده و خوشــبختانه زنــان موفــق نیــز کــم نداشــته ایــم کــه بــا تــاش و همــت خــود در 

عرصــه هــای هنــری موفــق بــوده انــد. 
در ایــن جــا توصیــه ام بــه زنانــی کــه زحمــت تربیــت فرزنــدان را بــر عهــده دارنــد، ایــن اســت کــه مردانــی تربیــت کننــد کــه از 
نظــر حقــوق انســانی خــود را برتــر از زنــان  نداننــد و همچنیــن دخترانــی تربیــت کننــد کــه بداننــد حقشــان را بــا کار و تــاش، 
ــا ایــن فرهنــگ جلــو برویــم زن و مــرد دیگــر مهــم نیســت و خالــق یــک اثــر هنــری  ــد و اگــر ب ــه دوش مــردان بگیرن دوش ب

مهــم اســت.
14- با تشکر از اینکه وقتتان را به ما اختصاص دادید ، در آخر اگر حرف و یا سخن نگفته ای دارید بفرمایید .

ســینما جــوان دفتــر نجــف آبــاد پاتــوق تمامــی هنرمنــدان فیلــم ســاز، عاقــه منــدان بــه ایــن هنــر و اســاتید برجســته قدیــم و 
جدیــد ایــن شــهر اســت و مــن امــروز مدیــر ایــن دفتــرم و فــردا عزیــز دیگــری جــای مــن اســت و ایــن زحمــت را متقبــل مــی 
شــود و همگــی بایــد تــاش کنیــم کــه ایــن محفــل هنــری چراغــش هــر روز پــر فــروغ تــر از قبــل گــردد. جــا دارد در پایــان 
از مربیــان گرانقــدر و فیلــم ســازان و عکاســان جوانــی کــه دوره هــای آموزشــی مــا را ســپری کردنــد و مربیــان بزرگــواری کــه 
در کاس هــای آموزشــی دســت مــرا گرفتنــد، صمیمانــه تشــکر کنــم و افتخــار مــی کنــم کــه تمامــی تاشــم را بــرای جــذب 
ــه  ــرده ام ب ــاد ب ــه کار گرفتــم و از همیــن جــا اعــام مــی کنــم اگــر کســی را از ی تمامــی ظرفیت هــای مربیــان جــوان شــهر ب
بزگــواری خــود بــر مــن ببخشــد. در پایــان از همــه آنــان کــه می تواننــد بــه بدنــه ســینمای جــوان نجــف آبــاد کمــک و در کشــف 
ــرای دیــدن و پیشــنهاد وانتقــادات  ــاری رســانند اعــام مــی کنــم دفتــر مــن همیشــه ب ــان خــوب ســرزمینم ی و پــرورش جوان
شــان بــاز اســت بــه خصــوص کــه هــم زمــان بــا تمامــی دفاتــر در سراســر کشــور در تاریــخ نوزدهــم مهرمــاه آزمــون دوره فیلــم 
ســازی را برگــزار مــی کنیــم و دور جدیــدی از آمــوزش را داریــم و یــک خبــر بســیار خــوب دیگــر اینکــه در پورتــال تولیــد اســتان 
ــی انجمــن در تولیــد  ــد و حمایــت مال ــه ای انیمیشــن تأییــد گردی ــر حرف ــه ای داســتانی ویــک اث ــم حرف ــاد دو فیل از نجــف آب
ایــن آثــار تولیــدات خوبــی را در امســال خواهیــم داشــت در ضمــن دفتــر ســینمای جــوان نجــف آبــاد بــا تمامــی مراکــزی کــه 
هدفشــان کمــک بــه فیلــم ســازی شــهر باشــد آمادگــی هــر همــکاری را داشــته و دارد ودر انتهــا از هفتــه نامــه شــما نیــز بابــت 

توجــه بــه مســائل انجمــن و مصاحبــه بــا هنرمنــدان قدیــم ایــن شــهر نیــز تشــکر مــی کنــم و برایتــان آرزوی موفقیــت دارم.
خدایا چنان  کن سرانجام کار تو خشنود باشی ما رستگار


