


افـــراد )بی / بـا ( برنامـــه 
روی تابلوهای شهروندی 

سی و ششمین و جدیدترین سری از تابلوهای فرهنگ شهروندی با موضوع معضالت اجتماعی اکران 
شد  که این تابلوها  در شش طرح مختلف به نقد عادات افراد بی برنامه پرداخت . در طی شش طرح که 
با عنوان مشترک »شش عبارت رایج افراد بی برنامه« در مناطق پنجگانه شهرنجف آباد ارائه گردید ، 
عبارت هایی چون وقت نشد، سرم شلوغه، تو ترافیک موندم، ببخشید دیر شد، به هیچ کاری نمی رسم 
و یادم رفت بر روی تابلوها ذکر شد . اما طرف دیگر تابلوهای فرهنگ شهروندی به موضوع ترافیک 
پرداخت که در هفت طرح مختلف به نقد عادات ترافیکی مثبت و منفی شهروندان پرداخته شد . در 
هفت طرح با عنوان »هفت عادت ترافیکی افراد با برنامه« به مواردی مانند انتخاب مسیر صحیح، عدم 
تردد در ساعات شلوغ، استفاده از پارکینگ عمومی، استفاده از دوچرخه در مسیرهای کوتاه، خرید 

هفتگی و خرید اینترنتی اشاره شد . 

افراد بی برنامه

افراد با برنامه



در دیدگاه های ســنتی برای دســتیابی به توسعه، تنها 
به ســرمایه های فیزیکی توجه می شــد. در روند تکامل 
نظریات و پیدا شدن کاستی های دیدگاه های گذشته در 
عمل ، سرمایه های انسانی هم مهم تلقی شدند. ولی امروزه 
اجماعی میان دانشمندان حوزه توسعه پیش آمده است 
که بدون داشتن سرمایه اجتماعی، توسعه جوامع به سر 
منزل مقصود نخواهد رسید و استفاده از سرمایه های دیگر 
هم به طور بهینه انجام نخواهد شد. به طور کلی، سرمایه 
اجتماعی، منبع کنش های جمعی است که عامل پیوند 
دهنده عوامل اجتماعی است و موجب استفاده حداکثری 
از منابع فیزیکی و انسانی در جهت رشد و توسعه و تعالی 
جامعه خواهد شد. از آن جایی که شهرداری یکی از ارگان 
های عمومی می باشد که حیطه وظایف و مسئولیت های 
گسترده ای  دارد و هیچ شــهروندی نیست که به صورت 
مستقیم و یا غیر مستقیم روزانه با یکی از وظایف و سیاست 
گذاری های شــهرداری برخورد نداشــته باشد، توجه به 
ســرمایه اجتماعی و افزایش آن باید یکی از اصلی ترین 
دغدغه های مدیران شهری باشــد. راهکارهای زیادی در 
جهت افزایش سرمایه اجتماعی برای شهرداری می توان 
ذکر کرد، که در این جا به طور خالصه به چند مورد اشاره 
می شود. افزایش شفافیت، توجه یکسان به همه مناطق 
شهری در جهت کاهش نابرابری های فضایی و کالبدی و 
محرومیت زدایی از مناطقی که در دوره های گذشته کمتر 
توسعه یافته اند، افزایش فضای گفتگو میان شهروندان به 
ویژه نخبگان شــهرو افراد مرجع با مدیران شهری، ایجاد 
فضای نقد منصفانه، افزایش آگاهی های شهروندی، انجام 
مراسمات و برنامه های ملی و مذهبی، افزایش کارایی ها 
با اســتفاده از نیروهای متخصص و مشارکت شهروندان 
توانمند و ... هر کــدام می تواند یکی از ابعاد ســرمایه ی 

اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. 
در این راســتا است که شــهرداری نجف آباد به اجراهای 
برنامه های ملی و مذهبی بسیار اهمیت می دهد و همیشه 
توانسته است فضاسازی های متناسب با ایام مورد نظر را 
فراهم کند. همچنین در این دوره، اجرای متوازن برنامه ها 
در همه مناطق شهری بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. 
عالوه بر این در حد امکان ســعی شده است تا ارتباطات با 
شهروندان حتی ارتباط رو در رو گسترش یابد و مسئولین 
از دغدغه ها و مشکالت آنان بیشتر اطالع یابند. امید است 
با توجه به این نکته که سرمایه اجتماعی و گسترش آن می 
تواند کلید رفع بسیاری از مشکالت جامعه شهری باشد، در 
همه تصمیم گیری ها و برنامه های آینده به عنوان یکی از 

مبناهای اساسی مورد توجه باشد. 
سید محمد ابراهیم احمدي  

استقالل یک ملت فقط با استقالل 
فرهنگی  تامین می شود.

مقام معظم رهبری ) مد ظله(
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استاد احمدی مبدع
خط نستعلیق با خودکار

فضای سبز را سبز 
بداریم 

برنامه های  اجتماعی
فرهنگی، ورزشی

افتتاح گذر فرهنگ و هنر 
نجف آباد

تعامل سازنده مدیریت 
شهری نجف آباد و 

صداوسیمای استان اصفهان 

عطر امام رئوف در
 نجف آباد

سوگواره
' 'ماه سر به ُمهر"

فیزیک و بازی ؛ همه چی 
با همه

بازدیــد معــاون رییس 
جمهور از غرفه نجف آباد

سیاســت گـــذاری : محمد مغزي، 
محمدمهدي فردوسي، ابراهیم رضایي 

مسوول هماهنگی : سودابه کاظمیاني
دبیر عکس : رضا قلیچ خاني

باتشکر از  : سعید محمدي ، محمدجواد 
یحیایــي، مریم کریمــي ، اداره ورزش و 
جوانان و اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمي 

شهرستان نجف اباد

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نجف آباد
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اتفاقات خوب نجف آباد از زبان سرپرست شهرداری نجف آباد   

افتتاح گذر فرهنگ و هنر نجف آباد

گفــت و گــو

برگزاری موفق جشنواره بهارانه
با توجه به برگزاری موفق جشــنواره بهارانه با عنوان 
شهر شکوفه های بهاری در سال های گذشته ، امسال 
نیز همانند سال های قبل برای ایام نوروز این جشنواره 
را تدارک دیدیم که با استقبال بسیار خوب شهروندان 
و مهمانان نوروزی روبه رو شــد. از همین رو مجموعه 
هفت برج خــارون و ســایر بخش ها میزبــان مردم 
فهیم و فرهنگ دوســت نجف آباد در کنــار میهمانان 
نــوروزی بودنــد. ویژه برنامه شــبی با شــهدا، پخت 
14 دیگ ســمنو، برپایــی غرفه هــای فرهنگی، نماز 
جماعت و قرائت دعای عهد ازجملــه برنامه های این 
جشــنواره بود. برگزاری تورهای گردشگری رایگان، 
برپایی کارناوال شــادی و برنامه های موسیقی سنتی، 
نمایش، نمایشــگاه های گوناگون فرهنگی هنری در 
اماکن فرهنگی تفریحی شهرداری از دیگر برنامه های 

جشنواره بهارانه شهر شکوفه های بهاری بود.

جشنواره استانی عسل، بادام و زعفران 
اولین جشنواره اســتانی بادام، عسل و زعفران باهدف 
معرفی جاذبه هــای تاریخی، فرهنگــی و محصوالت 
کشــاورزی و ســوغات نجف آبــاد دوم تــا پانزدهم 
اردیبهشــت ماه برگــزار شــد. در این جشــنواره که 
با همــکاری فرمانداری، جهــاد کشــاورزی، تعاون 
روستایی و شرکت های تعاونی زنبورداران نجف آباد و 
اشــن برپا شــد بیش از 30 غرفه در مجموعه تاریخی 
هفت برج خارون توانستند ســوغات، صنایع دستی و 
محصوالت کشــاورزی ازجمله بادام، عسل و زعفران 
را بــه بازدیدکنندگان عرضه کنند و عــالوه بر آن کار 
رسانه ای گسترده ای برای معرفی سوغات نجف آباد در 

سطح کشور انجام شد.
بازدید 290 هزار گردشگر و مسافر نوروزی از نجف آباد

نوروز 1398 هم  با برنامه ریزی هــای صورت گرفته و 
اقدامات انجام شده توانستیم میزبان 290 هزار مسافر 

نوروزی و گردشگر داخلی و خارجی باشیم که در ایام 
نــوروز از جاذبه های تاریخی و گردشــگری نجف آباد 
بازدید کردنــد که در این میان پــارک الله با 83 هزار 
نفر به عنوان پربازدید ترین، مجموعه هفت برج خارون 
با 58 هزار نفر و باغ موزه نیــز با بیش از 50 هزار نفر در 
جایگاه های بعدی ازنظر میزان اســتقبال گردشگران 
قرار گرفتند و در مقایســه با سال گذشــته رشد 32 
درصدی استقبال کنندگان را داشتیم و عالوه بر آن ها 
در موضوع اسکان مســافرین نیز بیش از 270 خانوار 
با جمعیت یک هــزار و 200 نفــر در مجموعه هفت 
هکتاری باغ بانوان اسکان داده شدند. مجموعه یادمان 
شــهدا، خانه های تاریخی نوریان، مهرپرور، باغ گل ها، 
مسیر گردشگری بیشه، زورخانه شهدا، پارک فیروزه، 
رســتوران بازی و کتاب کندو، بوســتان های مناطق 
پنج گانه شهرداری و پارک کوهســتان از دیگر اماکن 

مورد بازدید گردشگران و مسافران نوروزی بودند.

ویژه برنامه های  ماه مهمانی خدا
امسال نیز همانند سال های گذشته برنامه های بسیار 
خوب و متنوعــی در ماه ضیافت اهلل برگزار شــد که با 
استقبال مردم مؤمن و والیت مدار نجف آباد همراه بود. 
برپایی نمایشگاه 35 قرآن نفیس خطی با قدمت 200 
تا 400 ســال در خانه تاریخی مهرپرور با عنوان موزه 
مردم شناســی یکی از ویژه برنامه های شــهرداری در 
ماه مبارک رمضان بود که مورد اســتقبال مردم قرار 
گرفت. مراسم شــبی با فردوســی با ویژه برنامه هایی 
همچون شاهنامه خوانی، ورزش باســتانی و نمانقالی 
با عنوان "ســمنگان رفتن رســتم"، اجــرای ورزش 
زورخانه ای در زورخانه شهدا، برپایی جشن گل ریزان 
با همــکاری خیریه امام موســی کاظم ویــژه آزادی 
زندانیان، برگــزاری محافل انس با قرآن با مشــارکت 
ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی و اوقاف و امور خیریه، 
برگزاری مجموعه نشســت های کتاب خوان حرفه ای 

در مجموعه هــای فرهنگــی و کتابخانه های عمومی 
با موضــوع معرفی کتاب هــای مرتبط با مــاه مبارک 
رمضان، برنامه تغذیه ســالم در ماه مبــارک رمضان، 
برنامه قصه گویی قرآنی، نشست بررســی آثار روزه و 
برنامه تفســیر قرآنی ویژه نابینایان از دیگر برنامه های 

شهرداری نجف آباد در ماه مبارک رمضان بود.

حضور موفــق در نمایشــگاه بین المللی 
گردشگری

شهرداری نجف آباد همانند ســالیان گذشته توانست 
با حضور موفق در نمایشــگاه بین المللی گردشگری ، 
صنایع دســتی، محصوالت و ســوغات نجف آباد را به 
بازدیدکنندگان معرفی کند. در این نمایشــگاه عسل، 
بادام، زعفران به عنوان ســوغات نجف آبــاد و چاقوی 
نجف آبادی، کاله نمدی، گیــوه، میناکاری، قالی بافی، 
ارغــوان بافــی و قلم زنی به عنــوان صنایع دســتی 
نجف آباد معرفی شــدند و عالوه بر آن ها آثار تاریخی 
 و گردشــگری شهرســتان نیــز بــه عالقه منــدان 

معرفی شد.

افتتاح گذر فرهنگ و هنر نجف آباد
پس از جلســات متعــدد و بازدیدهای مکرر توســط 
هیئتی مرکب از مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
استان و سایر کارشناســان مرتبط مقدمات الزم برای 
افتتاح مســیر گذر فرهنگ و هنر نجف آباد مهیا شد و 
این گذر به زودی با حضــور عالی ترین مقــام وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی افتتاح می شــود. این گذر با 
همکاری شــهرداری ، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
اداره میــراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری 
با توجه به ظرفیت های بالقوه نجف آبــاد در 32 غرفه 
مجموعه تاریخی هفت برج خارون آماده شــده که در 
اختیار هنرمنــدان به منظور معرفی صنایع دســتی و 

تولیدات فرهنگی و هنری قرار می گیرد.

شهرداری نجف آباد در سال 1398 نیز مانند سالیان گذشــته توانسته است که در ابعاد فرهنگی ، اجتماعی و ورزشــی گام های موثری را بر دارد . یکی از 
اتفاقات تاثیرگذار در حوزه گردشــگری حضور موفق در نمایشگاه بین المللی گردشگری بود . در این نمایشگاه عســل، بادام، زعفران به عنوان سوغات و 
چاقوی نجف آبادی، کاله نمدی، گیوه، میناکاری، قالی بافی، ارغوان بافی و قلم زنی به عنوان صنایع دستی نجف آباد معرفی شدند . عالوه بر این ها آثار تاریخی 
و گردشگری شهرستان نیز به عالقه مندان معرفی شد. در همین رابطه و آگاهی از اقدامات انجام شده به سراغ محمد مغزی سرپرست شهرداری نجف آباد 

رفتیم که در ادامه با هم می خوانیم 

290000
امسال هم  با برنامه ریزی های 
صــورت گرفتــه و اقدامات 
میزبان  توانستیم  انجام شده 
290 هزار مســافر نوروزی و 
گردشــگر داخلی و خارجی 
باشــیم که در ایــام نوروز 
از جاذبه هــای تاریخــی و 
بازدید  نجف آباد  گردشگری 

کردند

شهرداری نجف آباد امسال نیز 
توانست با استقرار دریکی از 
غرفه های یازدهمین نمایشگاه 
گردشــگری  المللی  بیــن 
صنایع دســتی،  اصفهــان، 
محصوالت و سوغات نجف آباد 
معرفی  بازدیدکنندگان  به  را 

کند

اولین جشــنواره اســتانی 
زعفران  و  عســل  بــادام، 
نجف آبــاد باهــدف معرفی 
جاذبه های تاریخی، فرهنگی 
و  کشــاورزی  محصوالت  و 
تا  دوم  نجف آباد  ســوغات 
اردیبهشــت ماه  پانزدهــم 

برگزار شد

گردشگــــــــر
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در این چند سال اخیر ورزش قهرمانی  در بین بانوان اهمیت بسزایی پیدا کرده است و بانوان با وجود محدودیت ها و موانع توانســته اند افتخار آفرینی کنند. یکی از این ورزشکاران ، ترانه احمدی اسکیت کار 
نوجوان تیم ملی است ، که توانسته است عالوه بر افتخار پوشیدن لباس تیم ملی در مسابقات جهانی مدال طال کسب کند و مایه ی افتخار بانوان و این شهرستان شود.وی از سال 91 بطور جدی اسکیت را دنبال 

کرده و توانسته مدال های فراوانی کسب کند .

روایت افتخارآفرینی  ترانه احمدی 

دختر نجف آبادی رکوردشکن و قهرمان جهانی اسکیت 

قهرمان اسکیت جهانیترانه احمدی

زندگی نامه 
او در مورد ورزش قهرمانی می گوید : از ســال 91 به طور جدی اسکیت را دنبال 
می کنم . برای رســیدن به تیم ملی نیز سختی های بســیاری کشیدم تا افتخار 
ملی پوش شــدن نصیبم شود و پس از شکســت ها و زمین خوردن های بسیار،  
باالخره برای اولین بار در سال 2016 برای مســابقات آسیایی چین به تیم ملی 
دعوت شــدم .ترانه احمدی در مورد آرزوهایش هم می گوید : نهایت آرزوی هر 
ورزشکاری کســب مدال در المپیک می باشــد و من هم از این قاعده مستثنی 
نیســتم و تمام تالشــم را می کنم تا در المپیک آینده بتوانم صاحب مدال شوم 
و بنظرم تالش بسیار زیاد، مربی خوب و حمایت مســئولین سه فاکتور مهم در 

موفقیت هر ورزشکاری می باشد . 
دالیل موفقیت ها 

این قهرمان ملی یکی از دالیــل موفقیت هایش را یکــی از مربیان نجف آبادی 
عنوان مــی کند . وی می گوید : جــا دارد از مربی خود تشــکر کنم که زحمات 
بسیاری برای اسکیت ســواران نجف آبادی می کشــد و یکی از دالیل موفقیت 
اسکیت ســواران نجف آباد، بنظرم وجود مربی خوب اســت.  او در مورد لحظه 
رکوردشکنی جهانی هم می گوید : اتفاق بسیاری شیرین و لحظه ی خوشایندی 
بود که توانســتم رکورد جهان را جا به جا کنم. این رکورد شکنی در رقابت های 
انتخابی تیم ملی برای اعزام به مسابقات هلند صورت گرفت و توانستم با زمان8 

4/4 صدم ثانیه رکورد جهان را بزنم.

افتخارات 
وی از اساتید مورد نظر استاد بزرگ خوشنویسی ایران »اســتاد امیرخانی« می باشد و تا 
کنون در بیش از 70 جشنواره ملی و بین المللی دارای رتبه های ممتاز شده است که از آن 

جمله :
 برگزیده جایزه البراده امارات عربیه 2011 میالدی                 

 برگزیده هجدهمین جشنواره بین المللی قرآن کریم  تهران  1389 
 برگزیده جشنواره بین المللی خوشنویسی مقدس یاسین ترکیه  ایران     

 برگزیده هیجدهمین جشنواره بین المللی قرآن کریم  تهران  1389 
 برگزیده بیست و سومین جشنواره بین المللی قرآن کریم تهران 1394      

 برگزیده اولین دوساالنه بین المللی خوشنویسی1391-1389
 برگزیده جشنواره بین المللی تجسمی فجر  1388- 1393                           

 برگزیده جشنواره ملی خوشنویسی شاچراغ شیراز  1394
 برگزیده جشنواره خوشنویسی طلیعه ظهور   قم  1390                         

 برگزیده نخستین جشنواره خوشنویسی طلیعه ظهور 1390-1387-1384
 برگزیده سومین جشنواره خوشنویسی سراسری غدیر 1385-1384-1383-1382   

 برگزیده دومین جشنواره خوشنویسی کریمه اهل بیت 1390-1388-1386
 برگزیده اولین همایش بزرگ ملی خوشنویسی سیره نبوی اصفهان  1388               

 برگزیده جشنواره خوشنویسی نگارش خطبه ی غدیر 
 برگزیده پنجمین جشنواره طریق جاوید یادواره امام خمینی                                      

 برگزیده اولین جشنواره خوشنویسی رضوی یزد 1390-1389-1387-1384-1383
 برگزیده یازدهمین جشنواره خوشنویسی رضوی  1393-1392                                    

 برگزیده سیزدهمین جشنواره خوشنویسی مشهد  1394
 برگزیده جشنواره خوشنویسی استانی امام حسین بخش اساتید  اصفهان 1386            

 برگزیده جشنواره ملی خوشنویسی حافظ قرآن  شیراز  1391
 تجلیل در فصل دوم  فرهیختگان ماندگار نجف آباد در سال 1395

احمد احمدی در نجف آباد متولد شد . دوران ابتدائی، راهنمائی و متوسطه را در نجف آباد طی نمود و بواسطه استعداد و عالقه فراوانی که به هنر خوشنویسی داشت از محضر اساتیدی چون شهید حاج مصطفی 
رجائی و استاد فروزنده بهره برد .او در سال 1369 اولین آموزشگاه خوشنویسی را در استان اصفهان تأسیس کرد . وی در سال 1369 مدرک ممتاز خوشنویسی و در سال 1395 مدرک فوق ممتازی را دریافت کرد 
. احمد احمدی گواهی استادی خود را از انجمن خوشنویسان ایران در سال 1390 دریافت نمود  و در سال 1393 نشان درجه یک )دکترای هنر( از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را در یافت کرد . وی ابداع و نشر 
کننده خط نستعلیق با خودکار بصورت تخصصی است . استاد احمدی داوری چندین جشنواره منطقه ای و کشوری را به عهده داشته است .هنرجویان و هنرمندان بسیاری در جشنواره های ملی و بین المللی 

حائز رتبه شده اند که از شاگردان وی بوده اند .

روایت زندگی 

استاد احمدی مبدع خط نستعلیق با خودکار

فعال  هنریاحمد احمدی

1384

شاخصهنام آور

معروفیتتاریخ تولد

مبدع خط نستعلیق
 با خودکار
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هنریفرهنگی تفریحی

نمایشگاه، 
فروشگاه و 

کارگاه آموزشی 
صنایع دستی

شماره 4    تیر  98خبرنامهخـــــــارون6

به مناسبت عید فطر مجموعه تفریحی باغ بانوان میزبان ویژه جشن بندگی 
همراه با برنامه های شاد و مفرح بود. در این جشن خانوادگی که عید فطر هر 
سال با استقبال پرشکوه شهروندان در باغ بانوان برگزار می شود بخش های 
متنوعی مانند نمایش کودک، مسابقه خانواده موفق، نمایش طنز، موسیقی 

زنده، مسابقه حضوری ، قرعه کشی و استندآپ کمدی اجرا شد. 

 مجموعه تاریخی هفت برج خارون میزبــان ویژه برنامه تخصصی رصد بود. 
در این رصد که با همکاری پژوهش سرای شــهید حجتی طرح ریزی شده 
بود پس از برگزاری کارگاه آموزشی رصد ماه  و با استقرار تلسکوپ و دوربین 
های حرفه ای علم رصد، عالقمندان به تماشــای ماه و سایر اجرام آسمانی 
پرداختند. غرفه بازی های فکری خانوادگی، کاردستی نجومی، غرفه نقاشی 
کودک آســمان شــب از دیگر بخش های جنبی این برنامه بود.نمایشگاه 
تخصصی کتاب و نشست کتابخوان حرفه ای نجوم از دیگر قسمت های این 
بود که با همــکاری نهاد عمومی کتابخانه های شهرســتان دایر بود. در این 
نشست تخصصی به شیوه سایر نشســت های کتابخوان حرفه ای، منتخب 
حاضرین در زمــان پنج دقیقه بــه معرفی و توضیح یک کتــاب علم نجوم 

پرداخته سپس به بهترین ارایه جوایزی اهدا شد.

به مناســبت میالدحضرت معصومه)س(، جشن دختران آســمانی در سالن 
ورزشــی یزدان پاک برگزار شــد. پس از سخنرانی حجت االســالم امان الهی 
مشــاور خانواده و نوجوان در باب الگوگیری دختران از صفات شاخص حضرت 
معصومه)س(، بخش هایی مانند مولودی خوانی ویژه این مناسبت، استندآپ، 

مسابقه حضوری و.. اجرا شد.

به مناســبت میالد حضرت معصومــه)س( و روز دختر ســالن شــهروند 
فرهنگســرای خارون میزبان جشــن روز دختر بود.در این ویژه برنامه پس از 
سخنرانی حجت االســالم امان الهی با موضوع وظایف و حقوق دختر امروز و 
نقش و جایــگاه متفاوت آن در جامعــه  بخش هایی چون مولــودی خوانی، 

استندآپ کمدی، مسابقه و قرعه کشی، نمایش طنز و.. به اجرا در آمد.

جشــن روز دختر)ویژه دختران نوجوان( با سخنرانی استاد هاشم زاده روان 
شناس و مشاور خانواده در محل فرهنگسرای شهید محمد منتظری برگزار 

گردید .

مجموعه تفریحی باغ بانوان میزبان جشــن دختران سرزمین من بود. در 
این جشن که به مناســبت میالد حضرت معصومه)س( و روز دختر برگزار 
شده بود بخش هایی مانند موســیقی، نمایش طنز، غرفه مشاغل خانگی، 
مسابقات ورزشی)دال پالن، 7ســنگ مهارتی، طناب کشی مادر و دختر و 

دارت( و غرفه تست سالمت بانوان به اجرا درآمد.

16  خرداد  98

17 تیر 98

19  تیر 98

20  تیر 98

12 تیر 98

12 تیر 98

به مناســبت هفته صنایع 
دســتی از تاریخ 18 تا 23 خرداد خانه 

تاریخی مهرپرور )موزه مردم شناســی نجف 
آباد( میزبان نمایشــگاه و فروشگاه صنایع دستی 

بود . در این نمایشــگاه  که به مناسبت هفته صنایع 
دستی در موزه مردم شناسی نجف آباد دایر شده بود 
انواع مینا، قلمزنی روی مس، معرق چوب، ارغوان 

بافی، خاتم، فیروزه کوبی، ملیله و سفالگری 
جهت بازدید عالقمنــدان به نمایش 

گذاشته شده بود .

جشن بندگی

رصد آسمان شب

جشن دختران آسمانی

جشن روز دختر

جشن میالد حضرت معصومه)س(

جشن دختران سرزمین من

اکران فیلم 
مستوره

بهتریــن فیلــم نیمــه 
بلند عمار جشــنواره همزمان در 

نگارخانه فرهنگســرای شهید محمد 
منتظری و ســالن اجتماعــات مجموعه 
فرهنگی عالمه دهخدا نمایش داده شد. 
این رویــداد  چهارشــنبه 19 تیر 98 

برگزار شد . 
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ورزشـــی
درخشش ورزشکاران نجف آبادی 

نمایشگاه 
خوشنویسی 
استاد احمدی

کارگاه یک روزه 
خبرنویسی 

اولین دوره مسابقات کشوری شــطرنج )ریتد و متعارف( با نام مسابقات شطرنج 
خارون نجف آباد به میزبانی شهرستان نجف آباد از 6  لغایت 8 تیر ماه 98  در محل 
تاالر اجتماعات دانشگاه فرهنگیان نجف آباد با حضور  محمود یسلیانی رییس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد، سادات منصوری مسئول کمیته پیشکسوتان 
فدراسیون شطرنج کشــور، یوســفان و ســاالری رییس و دبیر هیأت شطرنج 
شهرستان برگزار شد. این مسابقات شطرنج )ریتد، متعارف( خارون نجف آباد ویژه 
ریتینگ داران 1700 و پایین تر با شرکت 201  نفر از 19 استان کشور و در 9 دور 
به همت اداره ورزش و جوانان، سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد و هیأت 

شطرنج و با همکاری دانشگاه فرهنگیان نجف آباد برگزار شد.

تیم والیبال بانوان شــهرداری نجف آباد در مسابقات جام رمضان نجف 
آباد، گرامیداشت پیشکسوت ارزنده خانم عرب، به مقام دوم این مسابقات 
دست پیدا کرد. بازیکنان این تیم به مربیگری خانم شکرانه به شرح زیر 
هستند : زهرا آقا کبیری، فرشته عظیما، مریم ایرانژاد، مینا پورعباس، 
فاطمه آیتــی، زینب احمــدی، محدثه نیکو، شــیرین خبیری، نگین 

خبیری، مائده طاهری، معصومه شکرالهی.

ترامپولین

کوهنوردی

شطرنج

ورزش 
زورخانه ای

اساللوم

والیبال
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سه شنبه یازدهم تیرماه 
محمد مغزی نجف آبادی سرپرست 

شهرداری نجف آباد از نمایشگاه خوشنویسی 
زلف چلیپا )واقع در نگارخانه کوثر میدان نقش 

جهان اصفهان( که آثار چلیپا از استاد احمد احمدی را 
به نمایش گذاشته، بازدید بعمل آورد. در این بازید که 
سید حسن لوح موسوی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی نجف آباد و محمد مهدی فردوسی مدیرعامل 
سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری 
نیز حضور داشتند با حضور استاد احمدی 

آثار ایشان مورد بازدید و تبادل نظر 
واقع شد. 

کارگاه یک روزه خبرنویســی 
همراه با آموزش عکاســی خبری در سالن 

اندیشه فرهنگســرای خارون برگزار شــد. در این 
کارگاه که با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 

شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نجف آباد 
و موسسه فرهنگ دانش پژوهان طرح ریزی شده بود به آموزش 
تاریخچه خبرنویســی در ایران و جهان، تفاوت الگوی شایعه 
ـ واقعیت، توصیف خبر خوب و بد، شیوه های مرسوم و نوین 

تهیه خبر، خصوصیات و ملزومات تهیه یک خبر، شــیوه 
های رایج جذب مخاطب و آموزش عکاسی خبری 

پرداخته شد. این برنامه صبح پنج شنبه 27 
تیرماه 98 برگزار شد . 

مسابقات مینی ترامپولین استان در نجف آباد

به مناســبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای برنامه های ویژه این 
روز درخانه تاریخی مهرپرور برگزار شد.  اجرای ورزش زورخانه ای، سخنرانی 
پیشکسوتان این ورزش آیینی و باســتانی درباره قدمت، پیشینه و فلسفه 
ادوات و مراتب های اجرا شده در آن، اجرای شــاهنامه خوانی در باب شیوه 
های مرســوم این ورزش از بخش های اصلی این ویژه برنامه بود. این برنامه 

چهارشنبه 29 خرداد 98 برگزار شد .

برنامه ویژه ورزش زورخانه ای درخانه تاریخی مهرپرور

قهرمانی نجف آبادی ها در مسابقات اساللوم کشور

نایب قهرمانی تیم والیبال بانوان شهرداری نجف آباد

اولین دوره مسابقات کشوری شطرنج با نام خارون نجف آباد 

اولین دوره مسابقات مینی ترامپولین استان اصفهان به میزبانی شهرستان 
نجف آباد در باشگاه تخصصی ژیمناستیک تکنیک برتر در روز جمعه 21 تیر 
ماه 98 با حضور سیدرسول اسماعیلیان و حسین لطفی رییس و دبیر هیأت 
ژیمناستیک شهرستان برگزار شد. این مسابقات با حضور 118 شرکت کننده 
از تیم های اصفهان، نجف آباد، شاهین شهر، قهدریجان، قلعه سفید و امیرآباد 
برگزار که در پایان تیم باشگاه تکنیک برتر با کسب مقام اول به عنوان برترین 
تیم معرفی شد و تیمهای مهدیه امیرآباد نجف آباد و تیم اصفهان به مقامهای 

دوم و سوم دست یافتند. 

کوهنورد نجف آبادی ؛ دارنده »سیمرغ کوه های ایران « 
حسن شکرالهی اولین کوهنورد شهرستان نجف آباد ، موفق به کسب عنوان طرح ملی سیمرغ 
کوه های ایران و صعود به 31 قله بلند 31 استان کشور شده است. طبق بخشنامه فدراسیون 
کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشــور طرح 31 قله در قالب یک پروژه ملی کوهنوردی با 
عنوان "سیمرغ کوه های ایران" جهت معرفی و صعود بلندترین قله هر استان به عنوان یک 
جاذبه گردشگری ورزشی معرفی و اجرا می شــود که می تواند موجب آشنایی کوهنوردان 
داخلی و خارجی با قلل مرتفع کشور شــود و یک اقدام توســعه گرا در صنعت گردشگری 
کوهستان می باشد. طبق این طرح، از طرف فدراســیون کوهنوردی کشور به هر کوهنورد 
پس از موفقیت در صعود به 31 قله بلند کشــور، در قالب یک همایش ملی"نشان صعود به 
31 قله ایران"  اهدا می شود.حسن شکرالهی از تیر ماه سال 1396 شروع به صعود به این 31 
قله)بلندترین قلل استانهای ایران( کرد و در تاریخ 24 خرداد 98 با صعود به قله زیبای سبالن 

اردبیل موفق به کسب این افتخار شد.

در مسابقات قایقرانی اساللوم )آبهای خروشان( قهرمانی کشور فائزه روناسی موفق 
به کسب مقام اول کانو جوانان و فراز حســینیان موفق به کسب مقام سوم کایاک 
جوانان شدند. این رقابتها روزهای جمعه و شنبه 24 و 25 خرداد 98  با حضور  70 
نفر درقالب 12 تیم از تهران، مرکزی، البرز، قزوین،  اصفهان، بوشهر، کهگیلویه و بویر 
احمد، گیالن، مازندران، کردستان، همدان به میزبانی هیأت چهارمحال و بختیاری 
و روستای سوادجان شهرستان ســامان در رده های ســنی جوانان، بزرگساالن و 
پیشکسوتان برگزار شــد. در این مســابقات فاطمه توکلی رییس هیأت قایقرانی 

شهرستان نجف آباد و محسن عموشاهی به عنوان داور قضاوت کردند.



درشماره سوم خارون مقاصد گردشگری شهر نجف آباد را با هم سفرکردیم . شهر نجف آباد از دیرباز یکی از شهرهای علمی  معتبر 
در استان و کشور بوده است . در این شماره ســفری به مراکز علمی و تحقیقاتی خواهیم داشت . از خانه شکوفه شروع می کنیم و 
بعد از گذشتن از خانه های تاریخی به مکتب خانه علوم  خواهیم رفت .داستان اینفوگرافیک مراکز علمی نجف آبادویژگی های این 

مراکز را به ما نشان خواهد داد .اگر موافق باشید شما هم با من همراه شوید.

فیزیک و بازی ؛ همه چی با همه
داستان اینفوگرافیک علم و خالقیت شهر نجف آباد 

شماره 4    تیر  898 خـــــــارون

خانه کودک
شکوفه

خانه کودک 
ارغوان

سفر اول

سفر دوم

استفاده 
اختصاصی کودکان

استفاده 
اختصاصی کودکان

کتابخوانــی، بــازی های 
متنــوع، نقاشــی بر روی 
بوم، ســاخت کاردســتی 
و بازی بــا شــن، دیواره 
جــداره  دو  ای  شیشــه 

برای نقاشی کودکان 

کتابخوانــی، بــازی های 
متنوع، نقاشــی ، ساخت 

کاردستی

بیش از 50 نوع 
بازی فکری

جلد کتاب مادر و کودک و 
مجالت تخصصی خالقیت 

کودک

خدمت 
مشخص

سفر سوم

خدمت مشخص

10

1050200

ویالشــهر، ویالی شمالی، 
روبروی مسجد قبا 
تلفن : 42252900

ساعت کار: 7.5 صبح تا 18

دلیل نامگذاری
توجه به شناخته شــدن بادام به عنوان 
یکی از محصــوالت اصلی نجف آباد، این 
مجموعه با نام شکوفه نام گذاری شده تا 
کودکان شرکت کننده امکان آشنایی با 
یکی از ویژگی های خاص شــهر خود را 

نیز داشته باشند.

دلیل نامگذاری
با توجه به شناخته شدن ارغوان به عنوان 
یکی از مشــاغل خاص نجف آبــاد، این 
مجموعه با نام ارغوان نام گذاری شــده 
تا کودکان شرکت کننده امکان آشنایی 
با یکی از مشــاغل خاص شهر خود را نیز 

داشته باشند.

دلیل نامگذاری
با توجه به شناخته شدن عسل به عنوان 
یکی از تولیدات نجف آباد، این مجموعه 
با نام کندو نام گذاری شــده تا کودکان 
شرکت کننده امکان آشــنایی با یکی از 
تولیدات مهم شــهر خود را نیز داشــته 

باشند.

اینفوگرافیک
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خانه کودک
قلعه بازی

نقشه بنا
شامل بخش اصلِی دارای شاه نشین و بخش 
خلوت جنبی در شرق آن می باشد. ورودی 
اصلی خانه از طریق هشتی بزرگی مفروش 
شده با سنگ های قلوه ای به مساحت 16 
متر مربع در ضلع جنوبی خانــه قرار دارد 
که با پیچشی شرقی و متناسب با معماری 
بومی ایران، دسترسی به حیاط اصلی بخش 

مرکزی خانه را ممکن می سازد.

فراهم کردن بستر الزم به 
منظور نمایش واقعیات و 
شگفتی های دنیای علم و 

آموزش قوی و بنیادی مباحث 
علمی و میزبانی ویژه برنامه 
های مختلف و تورهای علمی

استفاده 
اختصاصی کودکان

استفاده 
اختصاصی کودکان

اولین نمونه از 
مجموعه های 
خالقیت محور

بافت تاریخی نصیر

• کتابخوانی تخصصی ویژه مادر و کودک
• بازی های متنوع و هیجان انگیز لگویی

• نقاشی روی بوم و بالک بورد 
• ساخت کاردستی

متر مربع

• ســه هــزار جلــد کتــاب و مجــالت 
تخصصی مادر و کودک، 

• بیش از 100  نوع بازی فکری مختلف،
• 60 ســت میــز و صندلــی ویــژه و 
امکانــات ســرویس دهی رســتوران 
بازی)چــرخ حمــل و تحویل بــازی ها، 

منوی سفارش و..( 
• استخرماسه

• اتاق بازی کودکان

رستوران بازی 
فکری و کتاب 

کندو

مکتب خانه علوم 
خواجه نصیرالدین 

طوسی

سفر چهارم

سفر پنجم

قدمــت تاریخــی :خانــه 
تاریخی نوریان در اواخر 
قاجــار و اوائــل پهلــوی 

اول

یزدانشــهر، بلوارشــهید 
مطهری، خیابان 12 شرقی، 

نبش چهارراه دوم
 

ویژگی مشخص 

میزان خدمات خدمات هدف

موقعیتوسعت

1163

در خانه تاریخی نوریان چه می بینیم ؟ 

کافی اســت ســری به این اتاق 
بزنیــد. ادوات تولیــد امــواج 
الکترومغناطیس، اشــعه های 
ایکس،گاما و لیزر در ایســتگاه 
الکترو مغناطیس را مشاهده می 

کنیم.

اتاق برق

این بخــش از خانــه تاریخی 
بیشــتری  جذابیت  نوریــان 
دارد. هم کافه هم فرهنگ . از 

دستش ندهید.

کافه فرهنگ

اینجا ما را بیــاد بزرگان علم و 
خالقیت شــهرنجف آباد می 
اندازد. معرفــی افرادی که در 
تاریخ علمــی نجف آباد تالش 

های فراوان کرده اند.

اتاق مشاهیر

پیشــنهاد می کنیم در کنار 
این مــوارد علمــی از مطبخ ، 
مکتب خانه ، بخش باســتان 
شناسی و البته از کالس های 

آموزشی هم استفاده کنید.

سایربخش ها 

در ایستگاه نور شناســی یا اپتیک نیز بخش هایی مانند محفظه مایعات 
با ابعاد مختلف، چشــمه های مختلف نور، انواع شیشه و کریستال، اتاق 
یا محفظه مه نور، انواع آینه در فضای بــاز، آینه خانه و عکاس خانه، انواع 
عدسی، بخش اندازه گیری سرعت نور، ایستگاه فریب، انواع تصاویر سه 
بعدی، انواع Optical illusions، ایستگاه ادوات نوری چشم پزشکی و 

مدل و تصاویر چشم وجود دارد که می توان از علم فیزیک لذت برد.

اتاق عدسی و نور 

اینفوگرافیک



هم زمان با دهه کرامت و میالد بـــــــا سعادت حضرت ثامن الحج 
امام رضا )ع( مراسم جشنی با عنــــوان زیر سایه خورشید به مدت 
دو شب در محل پارک کوهستــــــــان نجف آباد برگزار شد . در 
این آیین ها که با استقبال پرشـــــــور مردم والیی شهرستان و 
شهرستان های مجاور همراه بـــــود شهرداری نجف آباد به همراه 
لشکر زرهی نجف اشرف مدیـــــــریت این برنامه باشکوه را بر 

عهده داشتند .

عطر امام رئـــــــــــــوف در نجف آباد
گزارش جشن بزرگ زیــــــــــر سایه خورشید

اجرای این گونه جشــن ها ازجمله اهداف شهرداری 
نجف آباد در راســتای پر کردن اوقــات فراغت مردم 
است. شــهرداری نجف آباد به  ویژه سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی در چند سال گذشته همواره سعی 
داشته تا با برپایی این گونه مجالس ضمن غنی سازی 
و پر کردن اوقــات فراغت مردم لبخنــد رضایت را بر 
لبان آنان بنشــانند.  سرپرست شــهرداری نجف آباد 
خاطرنشــان کرد: در این آئین همچنین به قیدقرعه 
جوایز معنوی ســفر به مشــهد مقدس به تعدادی از 

مردم اهدا شد.

محمد مغزی 
سرپرست 
شهرداری 
نجف آباد

در حاشیه دومین شب جشــن »زیر سایه خورشید« در پارک کوهســتان، گفت و گوی کوتاهی با قدرت اهلل 
ایزدی یا همان »آقا رشید« داشتیم. صحبت هایش را با یک شوخی شروع کرد و گفت: »اسم نجف آباد که می 
آید، یاد گوشت شتر می افتم« ولی بالفاصله خیلی جدی نظرش را راجع به این برنامه مطرح کرد. قدرت اهلل 
ایزدی گفت: این شــهر مردم با فرهنگ و مهمان نوازی دارد که هر وقت در آن برنامه اجرا کردم، از نحوه نگاه، 
لبخندها و صحبت های دو طرفه ای که با مخاطب داشته ام، انرژی گرفته ام. اسم نجف آباد که می آید به یاد 
انسانیت و مهمان نوازی می افتم و مطمئن باشــید اگر من و گروهم از اجرا در این شهر ناراضی بودیم، امشب 
اینجا نبودیم. ایزدی ادامه داد: مــردم لطف زیادی به ما دارند و خیلی ابراز عالقــه می کردند که با هم عکس 
یادگاری داشته باشــیم ولی به دلیل محدودیت های خاص زمانی و مکانی، امکان این امر وجود ندارد و بدین 

جهت از تمامی عزیزانی که نتوانستم خدمت شان باشم، عذرخواهی می کنم.
این هنرمند پیشکسوت اصفهان در بخش دیگری از صحبت های خود، خاطره ای از برخورد با یک نجف آبادی 
در اصفهان نقل کرد. او گفت: یک بار در اصفهان، راکب موتورســیکلتی که از کنار ماشینم رد می شد، وقتی 
من را شناخت شروع کرد به اظهار لطف شدید و این که ما نجف آبادی ها شما را خیلی دوست داریم. مشغول 
صحبت بود که ناگهان با خودروی جلویی تصادف کرد و افتاد زمین. وقتی رفتم کنارش، همین طور که روی 

زمین دراز کشیده بود، خواست که عکس یادگاری بگیریم که گرفتیم.

روزبه نعمت الهی دیگر هنرمندی بود که در شب پایانی جشــن بزرگ زیر سایه خورشید، به اجرای برنامه 
پرداخت. او در پایان اجرایش که نزدیک به یک ســاعت طول کشــید، هدف از چنین جشن هایی را خوب 
کردن حال مردم در شرایط سخت اقتصادی کنونی دانست و اضافه کرد: هر قدر به این مردم خدمت کنیم، 
باز هم کم است. وقتی به شــهرهایی مثل نجف آباد دعوت می شوم، با عشــق و افتخار قبول می کنم و از 

حضور در جمع چنین مخاطبانی انرژی زیادی می گیرم.
نعمت الهی که برای اولین بار در نجف آباد به اجرای برنامه پرداخته بود، اعالم داشــت: وقتی انرژی و عالقه 
مردم را دیدیم، بیش از آن چه برنامه ریزی کرده بودیم، اجرای برنامه داشــتیم. اجرا در این گونه فضاهای 
باز، حس خوبی به من می دهد. اشــاره به آثار تاریخی متعدد نجف آباد و تاکید بر معرفی هر چه بیشتر آن 
ها آخرین مطلبی بود که این خواننده مشهور با بیان آن اضافه کرد: امیدوارم با همکاری بهتر دستگاه های 

اجرایی و دولتی، شاهد تکرار این گونه برنامه های شاد در سطح شهرهایی مانند نجف آباد باشیم.

قدرت اهلل ایزدی : 
نجف آباد مردم با فرهنگ و مهمان نوازی دارد

روزبه نعمت الهی
با عشق و افتخار در نجف آباد خواندم
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هم زمان با دهه کرامت و میالد بـــــــا سعادت حضرت ثامن الحج 
امام رضا )ع( مراسم جشنی با عنــــوان زیر سایه خورشید به مدت 
دو شب در محل پارک کوهستــــــــان نجف آباد برگزار شد . در 
این آیین ها که با استقبال پرشـــــــور مردم والیی شهرستان و 
شهرستان های مجاور همراه بـــــود شهرداری نجف آباد به همراه 
لشکر زرهی نجف اشرف مدیـــــــریت این برنامه باشکوه را بر 

عهده داشتند .

عطر امام رئـــــــــــــوف در نجف آباد
گزارش جشن بزرگ زیــــــــــر سایه خورشید

این حرکت، کار بســیار خوبی اســت 
که طی آن بــا همــکاری ارگان های 
تاثیرگذار شــهر همچون شــهرداری 
و لشــکر8 نجف اشــرف، برنامه ای در 
خور مردم شریف و شــهید پرور نجف 
آباد ارائه می شــود. این گونه برنامه ها 
تاثیر قابل توجهی در افزایش نشــاط 

اجتماعی خواهند داشت.

مجتبی راعی 
فرماندار ویژه 

شهرستان

اجرای برنامه های فرهنگی هنری با حضور هنرمندان و 
خوانندگان معروف کشور از ویژگی های این برنامه بود 
. اولین شب از این جشــن بزرگ شامگاه شنبه بیست و 
دوم تیرماه 98 در محل پارک کوهســتان پس از اقامه 
نماز جماعت مغرب و عشاء با تالوت آیاتی از قران کریم 
و اجرای سرود جمهوری اســالمی توسط گروه موزیک 
آغاز شد ســپس با خیرمقدم معاون استاندار و فرماندار 
ویژه نجف آباد به شهروندان و اجرای قطعات نجف آباد 
و امام رضا)ع( در بخش اول ادامــه یافت .در بخش دوم 
برنامه با عطر و حال و هوای معنوی پرچم بارگاه امام رضا 
)ع( طی برنامه ویژه ای توســط خدام آن حضرت مشام 
جان حاضران را از عطر ناب شــاه خراسان سیراب کرد . 
این جشن در شب دوم خود شامگاه شنبه بیست و سوم 
تیر عالوه بر اجرای برنامه های متنوع فرهنگی هنری و 
حضور گروه هنری طنز آقا رشــید در این دو شب پارک 
کوهســتان میزبان خوانندگان مردمــی و محبوب در 
شب اول مجید اخشــابی و در شب دوم گروه پاپ روزبه 
نعمت الهی توانســت لحظات خوب و به یادماندنی برای 
همشــهریان عزیز رقم بزند . تجلیل از خانواده معظم 
شهدای مدافع حرم شهرستان نجف آباد از دیگر برنامه 
های جانبی این ویؤه برنامه بود که با حضور خادمان حرم 

امام رضا علیه السالم برگزار شد .
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ما کال مردمانی فراموش کار هســتیم . مردمانی از جنس مصرف کننده 
و نه زاینده. همین چند روز پیش بود که در یکی از پارک های شــهر قدم 
می زدم . چند قدمی برنداشــته بودم که صدایی مرا به خود جلب کرد . 
همین جا کنار درخت آتیش روشن کن . برق از ســرم پرید . جلو رفتم ، 
خیلی ترسناک بود . بر ترســم غلبه کردم و گفتم آقای محترم مگه شما 

شهروند اخالق مدار نیســتید ؟ گفت بله . گفتم خب ، پس آتش روشن 
کردنت چیه ؟ گفت میخوایم به بچه ها یه کباب انجیری خوشمزه بدیم . 
گفتم نوش جان ، اما آتش کنار درخت !! تازه متوجه شد داستان من چیه . 
دیگه ادامه نمی دهم . تصمیم گرفتم تا اونجا که می توانم همشهریانم را با 

اصول شهروندی محیط زیست آشنا کنم . این هم اصول ما درشهر : 

  گیاه خانگی داشته باشیم 
 ظرف داغ روی چمن نگذاریم 

 نظافت پارک ها را رعایت کنیم 
 در پارک آتش روشن نکنیم 

 گل ها را نچینیم 

فضای سبز را سبز بداریم 

آیا می دانید :
1.5 متر چمن 

ساالنه اکسیزن 
یک انسان را 

تامین می کند ؟

درختان 3 تا 
6 درجه دمای 

محیط را خنک تر 
می کنند 

درختان مهم 
ترین عامل 

کاهش آلودگی 
صوتی 

گیاهان خانگی 
فیلترهای طبیعی 

تصفیه هوا 
هستند

بازای هر نفر سه 
گیاه در خانه نیاز 

است 

فرهنگ شهروندی
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شــهرداری نجف آباد همچون ســال گذشــته در 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع 
دستی اصفهان که  طی روزهای 28 تا 31 خردادماه 
98 در محل برگزاری نمایشــگاه هــای بین المللی 
استان اصفهان برگزار شــد حضور داشت. علی اصغر 
مونسان در آیین افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین 
المللی گردشگری و صنایع دستی از غرفه شهرداری 
نجف آبــاد بازدید بعمل آورد. در ایــن بازدید معاون 
رئیس جمهور و هیئــت همراه ایشــان نظیر دکتر 
اللهیــاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 

و گردشگری اســتان اصفهان با مباحث گردشگری 
و جاذبه ها و اماکن گردشــگری و صنایع دســتی به 
همراه محصوالت و سوغات نجف آباد آشنا شدند. در 
این دیدار که مغزی سرپرست شهرداری نجف آباد ، 
راعی فرماندار ویژه شهرســتان و طرقی نایب رییس 
شورای اسالمی شهر نیز حضور داشتند ، توضیحاتی 
در خصوص  اقدامات صورت گرفته نظیر بازســازی 
و بهســازی خانه های قدیمی و تاریخی، ساماندهی 
تورهای گردشــگری یک روزه رایگان از اصفهان به 
نجف آباد، ســاخت و ارایه تورهــای مجازی به نجف 

آباد به کمک عکاسی سه بعدی توسط روابط عمومی 
شهرداری نجف آباد، فضاسازی های مختلف و متنوع 
در حوزه گردشــگری  و...  ارایه شــد که مورد توجه 
مونسان رئیس ســازمان میراث فرهنگی کشور قرار 
گرفت  و از دســت اندارکاران مدیریت شهری نجف 
آباد مراتب تقدیر و تشــکر خویش را ابراز داشــت. 
در این نمایشــگاه مسوولین شــرکت کننده عالوه 
بر معرفی جاذبه های گردشــگری ، بــه برنامه های 
مدیریت شهری در حوزه جذب گردشگر و همچنین 

سرمایه گذار پرداختند. 

در این نمایشــگاه مسوولین 
شــرکت کننــده عــالوه 
بــر معرفــی جاذبــه های 
گردشــگری ، به برنامه های 
حوزه  در  شــهری  مدیریت 
جذب گردشــگر و همچنین 

سرمایه گذار پرداختند

در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان اتفاق افتاد 

بازدید معاون رییس جمهور از غرفه نجف آباد

مکان : نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان | غرفه 144B  سالن شیخ بهایی 
رویکرد : معرفی صنایع دستی به همراه محصوالت و ســوغات نجف آباد نظیر :چاقو ، قلمزنی ، مینا ، قالی ، ارغوان بافی ، کاله نمدی ، عسل ، 

بادام ، گیوه و .. 
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سوگواره "ماه سر به ُمهر"

همایش بزرگ قرآنی

گزارش

پنجمین سوگواره ادبی "ماه سر به مهر" با اجرای سعید بیابانکی از شعرای شاخص کشور و مناجات خوانی حسام الدین سراج خواننده سرشناس، در سالن مجلل شهروند مجموعه فرهنگسرای خارون برگزار شد. پس از پخش 
کلیپ ویژه شهادت حضرت علی)ع(، مداحی و حضور پرچم متبرک حرم امام رضا)ع(، حافظ ایمانی، محسن ناصحی، محمد حســین ملکیان، محمد خادم، مریم کرباسی و علی شکرالهی به شعرخوانی در رثای ماه سر به مهر 

پرداختند.در بخش دوم این سوگواره نیز حسام الدین سراج با همنوازی نی قطعاتی از مناجات خوانی را به اجرا در آورد.

سالن شهروند فرهنگسری خارون میزبان همایش بزرگ قرآنی با تالوت قاری برتر کشور اســتاد محمد رضا حق شناس بود. در این همایش که با همکاری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نجف آباد برگزار شد ، پس از مداحی شــهادت حضرت علی )ع( و اجرای گروه تواشیح نصر در رثای موالی متقیان، استاد محمد رضا حق شناس به تالوت آیاتی چند 
از کالم روح بخش الهی پرداخت. در بخش دوم این همایش با حضور مسیولین و مدیران شهری از برگزیدگان و نفرات برتر مسابقات قرآنی شهرستان نجف آباد تقدیر بعمل آمد.  سخنرانی حجج االسالم حسناتی امام جمعه و 

بیدرام رییس اداره اوقاف شهرستان نجف آباد، پخش کلیپ ویژه قرآنی، نمایشگاه محصوالت فرهنگی قرآنی و قرعه کشی از دیگر بخش های این همایش بزرگ بود.
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در مســیر تقویت ارتباطات و همکاری  های مشترک 
صدا و ســیمای اســتان اصفهان با شهرستان نجف 
آباد ، مدیریت شهری و شــورای اسالمی شهر نجف 
آباد دیــداری را با عبدالحســینی مدیــر کل صدا و 
سیمای استان اصفهان در دفتر ایشان بعمل آوردند. 
در ایــن برنامه که بــا بازید از بخش هــای مختلف 
صد اوســیما همراه بــود محمد مغزي سرپرســت 
شــهرداری نجف آباد بهمراه پزشکی ریاست شورای 
اسالمی شهرستان، پوراســماعیلی خزانه دار و حاج 

صادقیان دبیر شــورای اســالمی شــهر نجف آباد ، 
فردوســی مدیرعامل ســازمان فرهنگی ، اجتماعی 
و ورزشــی و رضایی مدیریت ارتباطــات و امور بین 
الملل در ســاختمان صداوســیما حضور یافتند . در 
این برنامه بخشــهای مختلفی نظیر استودیو پخش 
صدا، استودیو پخش تصویر ، اســتودیو پخش خبر، 
تجهیزات دریافت و ارســال ، امکانــات پخش زنده 
، و بخشــهای مختلف صدا و سیمای اســتان مورد 
بازید و تبــادل نظر قــرار گرفت. در این جلســه و 

دیدار با اشــاره به تجربیات قبلی همکاری مشترک 
شهرداری با صدا و ســیما مانند برنامه رادیویی نجف 
آباد سالم، اجرای زنده هشت بهشــت و ناز نوروز  بر 
گســترش این همکاری ها در زمینه های مختلف و 
احیاء برخی تجربــه های صورت گرفتــه  همچون 
ادامه برنامــه رادیویی نجف آباد ســالم و داشــتن 
سهمی از ســیمای اصفهان و انعکاس هر چه بیشتر 
 پتانســیل ها و امکانات شهرستان  بحث و تبادل نظر

شد.

در مســیر تقویت ارتباطات و 
همکاری  های مشــترک صدا 
و سیمای اســتان اصفهان با 
شهرستان نجف آباد ، مدیریت 
شــهری و شــورای اسالمی 
شــهر نجف آباد دیداری را با 
عبدالحسینی مدیر کل صدا و 
سیمای استان اصفهان در دفتر 

ایشان بعمل آوردند

تعامل سازنده مدیریت شهری نجف آباد و 
صداوسیمای استان اصفهان 




