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خطر تخریب کبوترخانه چهارصد ساله
خطر تخریب برج کبوترخانه صفا نجف آباد با قدمتی چهارصد ساله جدی است.

برج های کبوترخانه دو قلو صفا یادگار صفویه در نجف آباد هستند .) ادامه در صفحه 3(
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

.

ــی  ــاد، کتاب ــف آب ــتان نج ــر شهرس ــرا ناش ــر زه ــارات مه ــرم، انتش ــام مح ــا ای ــان ب ــم زم ه
ــا اشــعار و  ــا امــام حســین منتشــر کــرده اســت. کتابــی کودکانــه کــه ب متفــاوت مرتبــط ب

ــت. ــه اس ــین رفت ــام حس ــده از ام ــل ش ــث نق ــی از احادی ــراغ یک ــا، س ــری زیب تصاوی
ــد اول از مجموعــه ای  ــا«  جل ــه م ــه ب ــام حســین گفت ــده هــا؟ ام ــاب »چــی میگــن پرن کت
ــه بــه بیــان  ــان ترانــه و ادبیاتــی ســاده، دلنشــین و کودکان ــا زب چهــار جلــدی اســت کــه ب
ــر و  ــات و ذک ــدای حیوان ــای ص ــوع معن ــا موض ــین)ع( ب ــام حس ــده از ام ــل ش ــی نق روایت
تســبیح آنــان می پــردازد. در نــگارش اشــعار ایــن کتــاب ســعی شــده ضمــن حفــظ غنــای 
کالم معصــوم)ع(، از شــیوه ای بکــر و جــذاب در ارائــه موضوعــات اســتفاده گــردد. بــه همیــن 
خاطــر از طــرح مســائل تکــراری و زیــاد شــنیده شــده در رابطــه بــا حیوانــات پرهیــز شــده 
ــل  ــر و تام ــوران، تفک ــه جان ــا ب ــدی آن ه ــودکان، عالقه من ــی ک ــات عموم ــطح اطالع ــا س ت
آن هــا در بــاب آفرینــش، خلقــت موجــودات و دایــره واژگانــی آن هــا تــا ســطح قابــل توجهــی 

افزایــش یابــد.
کتــاب حاضــر ویــژۀ گــروه ســنی ۵ تــا ۱۰ ســال اســت. در هــر کــدام از اشــعار کتــاب، ابتــدا 
ــه  ــه و ســپس ب ــوان پرداخت ــا ظاهــری حی ــاری ی ــات و ویژگی هــای رفت ــان خصوصی ــه بی ب

معنــی صــدا، تســبیح و ذکــر مخصــوص آن حیــوان اشــاره شــده اســت.
ــد؟« و »چــرا  ــم ســخن می گوین ــات ه ــر حیوان ــه دو ســوال »مگ ــاب ب ــن کت ــه ای در مقدم
موجــودات طلــب آمــرزش می کننــد؟« نیــز پاســخ گفتــه شــده تــا ســوال خاصــی در ذهــن 

کــودکان ایجــاد نشــود.
ایــن کتــاب چهــل و چهــار صفحــه ای را مهــدی عزیزالهــی شــاعر جــوان ســروده و فاطمــه 

ــت. ــام داده اس ــری را انج ــی کار تصویرگ مس چ
انجــام مطالعــه علمــی گســترده در مــورد پرنــدگان، اشــعار قــوی و بــا مفهــوم، تصویرســازی 
کودکانــه و در عیــن حــال زیبــا و جــذاب در کنــار انتقــال مفاهیــم دینــی و انســانی در قالــب 

اشــعار کودکانــه، از جملــه نقــاط قــوت ایــن اثــر محســوب می شــوند.
ایــن اثــر یکــی از جدیدتریــن کارهــای انتشــارات مهــر زهــرا نجــف آبــاد در بخــش کــودک 

محســوب مــی شــود.

ــام انتشار کتاب شعر کودکانه با موضوع امام حسین ــا فرارســیدن ای ــان ب ــوح موســوی گفــت  هــم زم ســید حســن ل

ــالم و  ــه الس ــین علی ــه الحس ــرت اباعبدال ــهادت حض ــوگواری  و ش س

ــر  ــگ و هن ــذر فرهن ــام  گ ــام هم ــای آن ام ــا وف ــاران ب ــاب و ی اصح

ــت . ــی اس ــه خوان ــی  تعزی ــم آیین ــرای مراس ــان اج ــتان  میزب شهرس

وی افــزود ایــن مراســم  بــا هــدف ترویــج  و احیــای فرهنــگ عاشــورا 

و زنــده نــگاه داشــتن نهضــت خونیــن امــام حســین )ع( برگــزار شــد.

ایــن آییــن کــه بــا اســتقبال بــی نظیــر عالقــه منــدان برگــزار شــد و 

گوشــه ای از مصائــب  خانــدان عصمــت و طهــارت در واقعــه کربــال  را 

بــا زبــان هنــر و شــبیه خوانــی بــه تصویــر کشــید.

ــژه برنامــه ؛ مجالــس گســیل و شــهادت حضــرت مســلم،  در ایــن وی

ــر)ع(،  ــرت علی اکب ــهادت حض ــی، ش ــد ریاح ــن یزی ــر اب ــهادت ح ش

ــال اجــرا شــد . ــودکان کرب ــه ک ــاس )ع( و تعزی شــهادت حضــرت عب
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ــه در ســالن اندیشــه  ــر حــوادث و زلزل ــدارس در براب جلســه ایمــن ســازی م
مدیریــت بــا حضــور مســئولین دســتگاه های آمــوزش و پــرورش، فرمانــداری، 

ــد. ــزار گردی ــهرداری برگ ــر و ش ــانی، هالل احم ــس، آتش نش اورژان
ــا هــدف بررســی عملکــرد و همــکاری ســال گذشــته  در ایــن نشســت کــه ب
ارگان هــا بــا مــدارس و تاثیــرات آن و همچنیــن ارائــه راهکارهــای الزم جهــت 
ــا ســوانح در ســال  آمادگــی پرســنل مــدارس و دانــش آمــوزان در مواجهــه ب
تحصیلــی پیــش رو انجــام پذیرفــت، موســوی زاده مدیــر آمــوزش و پــرورش 
گفــت: تدریــس مباحــث چگونگــی مواجهــه بــا حــوادث و بالیــای طبیعــی، از 
ــا قلمــداد می شــود؛ وی ضمــن  ــی دنی ــدارس در تمام ــات آموزشــی م ضروری
اشــاره بــه وجــود مشــکالت ســازه ای و فرســودگی ۴۰ درصــد از بافــت مــدارس 
شهرســتان برلــزوم سرکشــی بــه مــدارس، بازســازی، تجهیــز و ایمــن ســازی 
ــط  ــوزان، توس ــنل و دانش آم ــرای پرس ــی ب ــای آموزش ــزاری کالس ه و برگ
کارشناســان اورژانــس، آتش نشــانی و هــالل احمــر در ســاعات درس دفاعــی 

تاکیــد داشــت.

ــا  ــان راهکاره ــه بی ــدگان دســتگاه ها ب ــن نشســت، نماین ــی اســت در ای گفتن
ــا  ــه پیشــنهادات خــود در حــوزه هــای مربوطــه اشــاره و از همــکاری ب و ارائ

ــد. ــراز خرســندی کردن ــن طــرح اســتقبال و اب ــرورش در ای ــوزش و پ آم
در پایــان ایــن نشســت، تشــکیل کمیتــه ســوانح در مــدارس، بازدیــد مســتقیم 
ــزاری  ــدارس، برگ ــه م ــالی ب ــه ارس ــی برنام ــانی ط ــش نش ــان آت کارشناس
ــنل  ــوزش پرس ــدارس و آم ــوع در م ــن موض ــت ای ــا محوری ــا ب ــنواره ه جش
ــوب  ــی مص ــال تحصیل ــول س ــه در ط ــای مربوط ــط ارگان ه ــدارس توس م

ــد. گردی

تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند

ــا  ــاد ب ــه نجــف آب  مــردم و گروه هــای مختلــف شــهرهای مختلــف اســتان اصفهــان از جمل
محوریــت بســیج پــای کار آمدنــد تــا در قالــب پویــش مهــر کریمانــه بــه ۱۰ هــزار دانــش 
آمــوز نیازمنــد ســطح اســتان اصفهــان کمــک کننــد کــه از نعمــت تحصیــل محــروم نشــوند 
. کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( ایــن شهرســتان نیزبــرای کمــک بــه خانــواده هــای تحــت 
پوشــش ایــن ارگان همچــون ســال قبــل در زمینــه تهیــه بســته هــای نوشــت افــزار اقداماتــی 

را در دســتور کار قــرار داده اســت.
ــراه  ــه هم ــتی ب ــه پش ــتان  2۵۰ کول ــاف شهرس ــکاری اداره اوق ــا هم ــم ب ــته ه ــال گذش س
نوشــت افــزار تهیــه شــد کــه ۱۵۰ کولــه در نجــف آبــاد و باقــی آن بــه منطقــه مهردشــت 
ارســال شــد. در کنــار ایــن کولــه هــا، هزینــه ای بالــغ بــر ۸۰۰ هــزار تومــان هــم بــه حســاب 

باقــی خانــواده هــای تحــت پوشــش واریــز شــد.
ــاد در  ــده حــوزه مقاومــت بســیج خواهــران حضــرت زهــرا )س( شهرســتان نجــف آب فرمان
ــای  ــواده ه ــردن خان ــاد ک ــه و ش ــر کریمان ــرح مه ــتای ط ــد: در راس ــی گوی ــه م ــن رابط ای
نیازمنــد، پایــگاه هــای خواهــر زیــر مجموعــه ایــن حــوزه تعــداد ۸۰ بســته لــوازم التحریــر 

ــد. ــع بیــن دانــش آمــوزان نیازمنــد آمــاده کــرده ان ــرای توزی ب
ــر اعــالم معاونــت بســیج ســازندگی حــوزه هــای مقاومــت بســیج خواهــران حضــرت  بنــا ب
ــداد ۴۰ بســته نوشــت  ــون تع ــا کن ــن شهرســتان، ت ــه)س( و فاطمــه الزهــرا)س( ای معصوم

افــزار تهیــه و آمــاده توزیــع شــده اســت.

شــورای پدافنــد غیرعامــل شهرســتان بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ــه و  ــدار، بخشــداران تابع ــی فرمان ــاون عمران ــا حضــور مع ــژه و ب شهرســتان وی
ســایر مســئوالن اداری، اجرایــی، نظامــی و انتظامــی شهرســتان عضــو برگــزار 
ــان تســلیت شــهادت حضــرت  ــا بی ــی ب ــدس راع ــن جلســه مهن ــد. در ای گردی
امــام ســجاد )ع(؛ ضــرورت بهــره منــدی از مقــوالت تعریــف شــده در راســتای 
ــاط کشــور را بســیار  ــل در اقصــا نق ــد غیرعام ــی پدافن ــر حمایت گســترش چت
برجســته و ضــروری برشــمردند. ایشــان بــا تبییــن دو مولفــه راهبــردی پدافنــد 
ــر  ــذب حداکث ــات و ج ــا و امکان ــاالک نیروه ــازماندهی چ ــی: س ــل یعن غیرعام
ــتند و از  ــت دانس ــا اهمی ــیار ب ــه را بس ــن رابط ــی در ای ــای مردم ــارکت ه مش
ــراد  ــه اف ــن دو مولف ــق ای ــت تحق ــتند جه ــه خواس ــر در جلس ــئولین حاض مس
ــه  ــکاری داوطلبان ــه هم ــتاها را ب ــهرها و روس ــطح ش ــذار در س ــه و تاثیرگ نخب
ــر  ــن ب ــژه همچنی ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس ــد. مع ــوت نماین دع
ضــرورت مانورهــای مشــترک اســتانی و منطقــه ای جهــت افزایــش توانمنــدی 
ــه هــالل  ــد: حضــور داوطلبان ــد و افزودن ــد نمودن ــب خطــا تاکی و کاهــش ضری
احمــر، بســیج ســپاه و ســازمان هــای مــردم نهــاد در راســتای تحقــق اهــداف 
پدافنــد غیرعامــل همــواره بســیار تاثیرگــذار و ثمــر بخــش بــوده اســت. رئیــس 
ــا اشــاره بــه شــرایط خــاص منطقــه و  شــورای پدافنــد غیرعامــل شهرســتان ب
الزامــات پدافنــد غیرعامــل در ســطح کشــور بــر ضــرورت توجــه بــه راهکارهــای 
پیشــگیرانه تاکیــد و خواســتار تقویــت کارگــروه هــای ۱2 گانــه ذیــل شــورای 

ــا  ــا تبییــن ایــن نکتــه کــه ب پدافنــد غیرعامــل شهرســتان گردیدنــد. ایشــان ب
ــدازی موکــب  ــن حســینی )ع( و راه ان ــام اربعی ــودن ای ــش ب ــه در پی ــت ب عنای
ــی  ــینی )ع( ، م ــوگوار حس ــم و س ــران فهی ــی از زائ ــزاداری و پذیرای ــای ع ه
بایســت تدابیــر الزم جهــت رعایــت اصــول ایمنــی و پدافنــد غیرعامــل اتخــاذ و 
نســبت بــه آمــوزش و اطــالع رســانی الزم بــه هیئــات مذهبــی، موکــب داران و 
عــزاداران آگاهــی هــای الزم صــورت پذیــرد، ایشــان در ادامــه بــه تبییــن برنامــه 

هــای در دســت اقــدام پرداختنــد.

شورای پدافند غیرعامل شهرستان

بازدید رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد از هیات های شبیه خوانی 
ســید حســن لــوح موســوی  رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
شهرســتان از اجــرای چنــد مجلــس  شــبیه خوانــی در ســطح 

ــرد . ــد ک ــت بازدی ــه مهردش ــتان و منطق شهرس
ایــن بازدیــد هــا  شــامل شــهرهای نجــف آبــاد ، یزدانشــهر ، علویجــه ، 
دهــق ، هســنیجه و روســتای گلــدره بــود کــه  در مجمــوع از ٩ هیــات 
شــبیه خوانــی باردیــد بــه عمــل آمــد و  ضمــن بررســی فعالیــت هــا 
و حضــور در مراســم از دســت انــدرکاران و بانیــان مراســم تقدیــر بــه 

عمــل آمــد .
ــا افــزودن ایــن  رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آبــاد ب
ــال شــبیه  ــات فع ــاد دارای 22 هی ــر گفــت : شهرســتان نجــف آب خب

خوانــی در ســطح شهرســتان مــی باشــد کــه شــش هیــات در منطقــه 
ــت ،  ــنگ و گلدش ــهرهای کهریزس ــات در ش ــار هی ــت ، چه مهردش
ــهر  ــز ش ــات در مرک ــار هی ــرب  و چه ــه غ ــات در منطق ــت هی هش
ــا  ــب ب ــال متناس ــول س ــد و  در ط ــی نماین ــت م ــاد فعالی ــف آب نج
ــن  ــارت ای ــی تحــت نظ ــای مذهب ــبت ه ــدی مناس ــان بن ــدول زم ج

ــد ــی نماین ــت م اداره فعالی
لــوح موســوی  هــدف از ایــن سرکشــی هــا  را نظــارت بهتــر در شــیوه 
ــبیه  ــای ش ــات ه ــئوالن هی ــا مس ــدار ب ــه و دی ــی تعزی ــای اجرای ه

ــوان کــرد . ــی عن خوان

ایمن سازی مدارس در برابر حوادث و زلزله
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

کسب مدال بانوان موی تای

تیــم مــوی تــای بانــوان شهرســتان نجــف آبــاد در مســابقات کشــوی 
و انتخابــی تیــم ملــی موفــق بــه کســب ۴ مــدال شــد.

ــه میزبانــی  مســابقات کشــوری مــوی تــای و انتخابــی تیــم ملــی ب
اســتان تبریــز شهرســتان اهــر برگــزار شــد کــه تیــم ۵ نفــره مــوی 
تــای بانــوان شهرســتان نجــف آبــاد موفــق بــه کســب ۱ مــدال نقــره 

و 3 برنــز شــد.
ــه  ــای کاران 23 اســتان از جمل ــا حضــور مــوی ت ــن مســابقات ب  ای
اصفهــان، تهــران، البــرز، تبریــز، قشــم، کیــش، کردســتان، هرمزگان، 
ایــالم، اردبیــل، ســمنان، لرســتان، خراســان رضــوی، فــارس، 
ــزار  ــرقی برگ ــی و ش ــان غرب ــدران، قزوین،آذربایج ــتان، مازن خوزس
ــی،  ــه رحیم ــاد زکی ــف آب ــا داوران نج ــت ه ــن رقاب ــه در ای ــد ک ش
راضیــه نجفیــان، وحیــده عــارف نیــا، نرگــس حــاج صادقیــان و زهــرا 

ــد. ــی قضــاوت کردن کیان
مقام های کسب شده :

زهــرا قربانــی- مقــام دوم ، ســمانه هاشــم زاده، مهدیــه جمشــیدی، 
زینــب حیــدری - مقــام ســوم

اثر قلمزنی منحصر به فرد استاد راعی آماده رونمایی

برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی 

مســابقات شــطرنج قهرمانــی نونهــاالن و نوجوانــان شهرســتان نجــف 
آبــاد بــه همــت هیــات شــطرنج شهرســتان  بــا حضــور ۴۰ نفــر بــه 
ــاد  ــف آب ــطرنج نج ــه ش ــا در خان ــام رده ه ــی در تم روش سوئیس

برگــزار شــد.
نتایج مسابقات

رده سنی زیر ۱۰ سال
 مهــراد احمــدی- مقــام اول، پرهــام عبداللهــی -  مقــام دوم، 

محمدامیــن حســین خانــی- مقــام ســوم
رده سنی زیر ۱2 سال

کیانــوش دانــش- مقــام اول، پویــا ســبحانی- مقــام دوم، محمدرضــا 
شــاه نظــری- مقــام ســوم

رده سنی زیر ۱۴ سال
ــاه  ــال ش ــام دوم، دانی ــور- مق ــی غی ــام اول، عل ــدی- مق ــد اس امی

ــوم ــام س ــدری - مق بن
رده سنی زیر ۱۶ سال

ــام دوم، پارســا  ــور- مق ــی غی ــام اول، عل ــی- مق محمــد جــواد توکل
ــام ســوم عزیزاللهــی -مق

عوامل برگزاری :  داوود داوودی و ساجده نوریان
مسئول برگزاری : هدایت ساالری )دبیر هیأت شطرنج نجف آباد(

JSKA مسابقات کشوری کاراته سبک شوتوکان

ســبک  بانــوان  کاراتــه  کشــوری  مســابقات  دوره  ســیزدهمین 
ــی  ــالن ورزش ــاد در س ــف آب ــی نج ــه میزبان ــوتوکان  JSKA  ب ش

ــد. ــزار ش ــت برگ موهب
ایــن مســابقات بــا حضــور محمــد بهرامــی و قاطــع رییــس و دبیــر 
ــب رییــس ســبک،  ســبک شــوتوکان JSKA  کشــور، ســلیمانی نای
ــاون  ــی مع ــان، برات ــتان اصفه ــه اس ــات کارات ــئول هی ــان مس ناظری
ورزش بانــوان اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد، آقایــی 
دبیــر ســبک اســتان، حجــت میرعباســی و منتظــری رییــس و دبیــر 
و نــوری نایــب رییــس هیــأت کاراتــه نجــف آبــاد، حیــدری رئیــس 
ــن دوره از  ــه در ای ــد ک ــزار ش ــور برگ ــوتوکان IKD  کش ــبک ش س
ــام دوم و  ــان مق ــتان اصفه ــام اول، اس ــارس مق ــتان ف ــابقات اس مس

ــد. ــه و بویراحمــد مقــام ســوم را کســب کردن اســتان کهگیلوی

ادامه از صفحه 1
ــی  ــا، یعن ــه روی مســجد قدیمــی صف ــا و رو ب ــریعتی، کوچــه صف ــوار ش بل
تقریبــا در میانه هــای شــهر نجــف آبــاد در اســتان اصفهــان، درســت فضایــی 
ــدود ۴۰۰  ــاید ح ــه ش ــه ای ک ــِن خان ــر از زمی ــدود ۱۰۰ مت ــعت ح ــه وس ب
ــم  ــه ه ــای شــهر آن را ســاخته و روی خان ــه یکــی از خان ه ــل ک ســال قب
ــه روی بخشــی  ــی ک ــوز ســرپایند. برج های ــرده، هن ــاال ب ــرج خشــتی ب دو ب
ــته اند و از  ــی نداش ــرف عموم ــچ مص ــون هی ــده اند و چ ــاخته ش ــه س از خان
ــد. شــاید تعــداد کمــی از مــردم  ابتــدا در اختیــار مالــکان خصوصــی بوده ان
نجف آبــاد فضــای داخلــی آن را دیــده باشــند، بــه جــز کــودکان خوشــبختی 
ــه، پای شــان  ــکان خان ــا کــودکان مال ــه واســطه ی دوســتی ب کــه روزگاری ب

بــه ایــن اثــر تاریخــی بــاز شــده باشــد.
ــاخت  ــان س ــرای زم ــی را ب ــخ دقیق ــگران تاری ــی پژوهش ــد برخ ــر چن ه
ــی  ــناد باق ــر اســاس اس ــا ب ــد، ام ــا نســبت نمی دهن ــوی صف ــای دوقل برج ه
ــه “آق غالمعلــی” در دوره قاجــار  ــده وقتــی “غالمعلــی رادی” مشــهور ب مان
باغــی را در اطــراف نجــف آبــاد خریــداری کــرده، ایــن برج هــا در آن 
ــا را  ــن برج ه ــاخت ای ــینه س ــوان پیش ــن می ت ــت، بنابرای ــته اس ــرار داش ق

ــد. ــه برگردان ــا زندی ــه ی ــه دوره صفوی ــت کم ب دس
امــا امــروز علــی رغــم اینکــه ایــن بــرج تاریخــی در معــرض تخریــب شــدید 
ــر  ــن اث ــه ی ای ــده در عرص ــام ش ــازهای انج ــاخت  و س ــه س ــرار دارد، بلک ق
تاریخــی کــه 2۵ اســفند۱3۷٩ بــه شــماره 3۴۸2 در فهرســت آثــار ملــی بــه 
ثبــت رســیده ، نــه تنهــا دیــِد ایــن اثــر تاریخــی را کامــال مخــدوش کــرده، 

بلکــه دیگــر هیــچ توانــی بــرای ســرپا مانــدن آن باقــی نگذاشــته اســت.
حســین نجفی پــور- مدیرعامــل انجمــن دوســتداران میــراث فرهنگــی 
نجف آبــاد می گویــد: نــه تنهــا از زمــان ثبــِت ایــن اثــر تاریخــی و ارزشــمند 
ــا کنــون هیــچ مرمتــی روی آن انجــام نشــده  ــی، ت در فهرســت میــراث مل
ــب  ــی از آن تخری ــز بخش های ــته نی ــای گذش ــه در بارندگی ه ــت، بلک اس
شــده و در صورتــی کــه زمســتان امســال بارندگی هــا ماننــد گذشــته باشــد، 

احتمــال ریــزش بخــش بیشــتری از ایــن بنــا وجــود دارد.
او  ادامــه می دهــد: در طــول ســال های گذشــته بخشــی از خانه هــای 
ــش  ــه”، بخ ــد “پنگ خان ــتان مانن ــی شهرس ــار تاریخ ــر آث ــی و دیگ تاریخ
زیــادی از بافــت تاریخــی شــهر یــا طبقــه دوم “حســینیه ارشــاد” تخریــب 
ــده،  ــر تاریخــی وارد ش ــن اث ــه ای ــه ب ــیب هایی ک ــا آس ــون ب ــده اند و اکن ش
احتمــال تخریــب برج هــای صفــا نیــز افزایــش پیــدا می کنــد، بــه خصــوص 
کــه درصــد بیشــتری از یکــی از برج هــا تخریــب شــده و در نمــای ظاهــری 

آن هــم مشــخص اســت.

ــکونی  ــای مس ــن در فض ــته مالکی ــال های گذش ــه در س ــان این ک ــا بی وی ب
خانــه زندگــی می کردنــد، امــا چنــد ســالی اســت کــه هیــچ کــس در ایــن 
ــت  ــا درخواس ــل، آن ه ــال قب ــد س ــد: چن ــت، می افزای ــتقر نیس ــا مس فض
ــد، امــا  ــوان عدالــت اداری بردن ــه دی ــر تاریخــی را ب خــروج از ثبــت ایــن اث

نشــد.
ــت کم  ــه دس ــی ک ــای تاریخ ــن بن ــب ای ــت نامناس ــه وضعی ــاره ب ــا اش او ب
ــبی  ــت مناس ــای آن وضعی ــاختمان و طاقچه ه ــی  س ــته پ ــال گذش ــا س ت
ــال  ــد س ــا چن ــوی بن ــِی صف ــتون های چوب ــد: س ــه می کن ــته اند، اضاف نداش
ــی  ــدند، حت ــب ش ــز تخری ــبک آن نی ــات مش ــرده و تزئین ــزش ک ــل ری قب
مدتــی حفاری هایــی بــه منظــور پیــدا کــردن گنــج در ایــن بنــای تاریخــی 
ــرده  ــی آن وارد ک ــا و پ ــه بن ــه بدن ــیب هایی ب ــز آس ــه آن نی ــد ک ــام ش انج

بــود.
او قدمــت ایــن بنــای تاریخــی را دســت کم متعلــق بــه دوره صفویــه 
ــا  ــم ت ــت داده ای ــهرداری درخواس ــه ش ــا ب ــد: باره ــه می ده ــد و ادام می دان
ــکان مطــرح و در صــورت امــکان  ــا برگــزاری چنــد جلســه، مشــکالت مال ب

ــز انجــام نشــده  اســت. ــن کار نی ــوز ای ــی هن ــا حت برطــرف شــود، ام
او بــا اظهــار امیــدواری بــرای ایجــاد توافــق بیــن مالــکان و بخــش  خصوصــی 
ــد:  ــد می کن ــا، تاکی ــای صف ــن برج ه ــامان گرفت ــداری و سروس ــرای خری ب
معتقــدم بــه ثمــر نشســتن ایــن کار، باعــث می شــود تــا یکــی از مهمتریــن 

ــاد برگــردد . ــه شــهر نجف آب ــده شــده و ب ــار تاریخــی شــهر زن آث

ــی روی  ــر قلمزن ــدر  هن ــد ۷۴ ســاله و پ ــی راعــی هنرمن  اســتاد رجبعل
ــره ای  ــرد ورق دای ــه ف ــر ب ــر منحص ــن اث ــت: در ای ــران  گف ــس در ای م
مســی بــا قطــر ۸۰ ســانتی متــر بــا هنــر چکــش کاری ریتــون ســرقوچ 

خلــق  شــده اســت.
ــزار  ــت ه ــت هف ــا قدم ــی ب ــر ایران ــادی از هن ــرقوچ را نم ــون س وی ریت
ــار شــکل  ــر را درایــن ابعــاد نخســتین ب ــزود: ایــن اث ســاله دانســت و اف
ــب هــای سرشــیر،  گرفتــه اســت و پیــش از ایــن تندیــس هایــی در قال
ــر ســاخته شــده اســت. ــاد کوچکت ــه ای در ابع ــوش، خــوک در نمون خرگ

اســتاد راعــی، یکپارچــه بــودن اثــر، نداشــتن هیــچ گونــه درز و 
ــر  ــن هن ــای ای ــی ه ــن ویژگ ــه را از مهمتری ــر روی بدن ــکاری ب جوش
قلمزنــی نقــش برجســته بیــان کــرد و گفــت: ریتــون ســرقوچ تندیســی 

ــش  ــری بی ــا بکارگی ــه ب ــر اســت ک ــه طــول ۶۰ و قطــر۱2 ســانتی مت ب
از ۱۰۰ قلــم در ابعــاد و ســایزهای مختلــف و نمایــش طــرح هــای ریــز 
ــری نفیــس  ــه اث ــه ای ب ــه، تخــت جمشــیدی و فتیل و درشــت گل و بوت

ــت. ــده اس ــل ش تبدی
ــق  ــه خل ــت ماه ــرم، هش ــه وزن  ۱۰کیلوگ ــری ب ــس هن ــر نفی ــن اث ای
شــده و قــرار اســت بــه صــورت ســمبلیک در یکــی از مــوزه هــای کشــور 

نگهــداری شــود.
ــی  ــی ایران ــن اســتاد برجســته قلمزن ــر نظــر ای تاکنــون 2۰۰ هنرجــو زی
ــتان  ــاخص شهرس ــد ش ــه هنرمن ــی از س ــی یک ــد. راع ــده ان ــت ش تربی
نجــف آبــاد محســوب مــی شــود کــه موفــق بــه دریافــت مــدرک درجــه 

ــا دکتــرا شــده اســت. یــک هنــری کشــور معــادل ب
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دیباگران 

حضرت علی )ع( می فرمایند:   
زمامدار اسالمی از مشورت با افراد بخیل و ترسو و طمع کار جداً خودداری کند، زیرا که 
بخل و ترس و حرص غرائزی است که جامع همه آنها سوء ظن به خدا است.

تاسوعا و عاشورا در نجف آباد 

روایتی از یک عاشقانه تاریخی
دراماتــورژی  و  طراحــی  نویســندگی،  بــه  »مه لقــا«  تئاتــر 
ــگاه  ــاخانه ن ــهریورماه در تماش ــجادی، از 2۵ ش ــواد س محمدج
هنــری  فرهنگــی  مجتمــع  در  مهرمــاه   2۱ از  و  نجف آبــاد 

مــی رود. روی صحنــه  فرشــچیان 
محمدجــواد ســجادی  اظهــار کــرد: »مه لقــا« یــک درام عاشــقانه 
تاریخــی اســت کــه داســتان آن در زمــان پهلــوی دوم می گــذرد 
ــه  ــر اســاس نمایشــنامه »پاییــن گــذر ســقاخانه« ب و متــن آن ب

قلــم اکبــر رادی نگاشــته شــده اســت.
ــن  ــرا در ای ــرم اج ــی و ف ــیوه نمایشنامه نویس ــه داد: ش وی ادام
ــش  ــای نمای ــه پارامتره ــه و در آن ب ــه قرارگرفت ــر موردتوج تئات
ایرانــی و به طــور خــاص تعزیــه اهمیــت داده  شــده اســت. 
ــد  ــاد می کن ــتان را ایج ــک داس ــار دراماتی ــه ب ــی ای ک گره افکن

ــود. ــاد می ش ــه ایج ــک تعزی ــی ی ــطه برپای ــه  واس ــز ب نی
ایــن نویســنده تصریــح کــرد: تئاتــر »مه لقــا« ســه کاراکتــر اصلــی 
ــاه  ــیاوش و ش ــا دارد و س ــالم و مه لق ــاه غ ــیاوش، ش ــام س ــه ن ب
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــتند ک ــق هس ــتی گیر عاش ــالم، دو کش غ

ــد. ــت دارن ــم رقاب ــا باه مه لق
ســجادی عوامــل تئاتــر »مه لقــا« را چنیــن معرفــی کــرد: در ایــن 
تئاتــر، احمــد شــکرانه به عنــوان کارگــردان و تهیه کننــده، ســجاد 
ــوان دســتیار کارگــردان، منصــوره  ــا نجفــی به عن ــادری و کیمی ن
ــوان  ــش به عن ــرا یزدانبخ ــه، زه ــر صحن ــوان مدی ــلطانی به عن س
ــط عمومــی  ــر رواب ــوان مدی ــو به عن ــه، روژان غزل گ منشــی صحن

و شــمیم زرافشــان بــرای موســیقی فعالیــت دارنــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه وضعیــت ســالن تئاتــر در نجف آبــاد 
گفــت: تئاتــر نجف آبــاد در ســال های اخیــر همــواره جــزو 
برترین هــای جشــنواره تئاتــر اســتان بــوده و بســتر خوبــی بــرای 

هنــر تئاتــر در آن وجــود دارد، امــا متأســفانه ســالن تئاتــر آن اســتاندارد نیســت و ایــن باعــث ضربــه بــه اجــرا می شــود. تنهــا ســالن خصوصــی 
ــه نبودنــش  ــودن آن نســبت ب ــاد برکــت اســت و به هرحــال، ب ــر نجف آب ــرای تئات ایــن شــهر باهمــت آقــای طاهــری ایجادشــده کــه وجــود آن ب

خیلــی بهتــر اســت.
 تئاتــر »مه لقــا« بــا نقش آفرینــی، ابوالفضــل صفــوی، محیــا رضایــی و احمــد شــکرانه، از 2۵ شــهریور تــا ۱3 مهرمــاه هــر روز رأس ســاعت 3۰:۱٩ 

در تماشــاخانه نــگاه نجف آبــاد و از 2۱ مهــر تــا پنجــم آبــان مــاه در ســالن اصلــی مجتمــع فرهنگــی هنــری فرشــچیان روی صحنــه مــی رود.

مشارکت دانشگاه نجف آباد در تولید قطعات ایران خودرو

رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف آبــاد از مشــارکت فعــال ایــن واحــد دانشــگاهی بــا شــرکت تحقیــق، طراحــی 

و تولیــد موتــور ایــران خــودرو )ایپکــو(، در زمینــه ســاخت قطعــات موتــور خودروهــای جدیــد بــا اســتاندارد یــورو ۵ 

خبــر داد.

امیررضــا نقــش  برنامــه ریــزی پیرامــون رفــع مشــکالت حــوزه صنعــت کشــور را از اولویــت هــای اصلــی ایــن واحــد 

دانشــگاهی برشــمرد و افــزود: دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف آبــاد بــا بهره منــدی از امکانــات و تجهیــزات مــدرن 

آزمایشــگاهی و کارگاهــی و ظرفیــت بــاالی اعضــای هیــأت علمــی خــود، زمینــه بســیار مناســبی را جهــت اجــرای طــرح 

هــای تحقیقاتــی بــرون دانشــگاهی ایجــاد کــرده اســت.

رییــس دانشــگاه آزاد نجــف آبــاد افــزود: دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف آبــاد در پنــج ماهــه نخســت ســال جــاری 

موفــق شــد بیــش از یــک میلیــارد تومــان از میــزان مشــارکت طــرح هــای تحقیقاتــی کشــور را از آن خــود نمایــد کــه 

در تاریــخ ایــن واحــد دانشــگاهی بــی ســابقه بــوده اســت.

نقــش فعالیــت هــای اخیــر واحــد نجــف آبــاد در بیــن واحدهــای دانشــگاه آزاد اســالمی کشــور در راســتای پژوهــش 

اثرگــذار و ارتبــاط موثــر بــا صنایــع مســتقر در داخــل و خــارج از اســتان را کــم نظیــر ارزیابــی و ابــراز امیــدواری کــرد: 

بــا بــه کارگیــری تمامــی امکانــات و همراهــی اعضــاء هیــأت علمــی و کارکنــان دلســوز ایــن واحــد دانشــگاهی، گام های 

موثــری در ایــن مســیر برداشــته شــود.


