


"سالمت شهروندان"  جار زده شد 
همزمان با روز جهانی و هفته غلبه بر دیابت 
در ایران، سی و هشتمین نوبت از تابلوهای 
فرهنگ شهروندی شــهرداری نجف آباد 
به موضوع "ســامت" اختصاص یافت. در 
سی و هشتمین نوبت از تابلوهای فرهنگ 
شــهروندی اتاق فکر کمیتــه طبق روند 

گذشته این رسانه شهری، با بهره گیری گویا 
از شعارهای تصویری مانند قصه سامتی را 
بشنوید؛ غصه نخورید، نگران سامتی تان 
باشید؛ استرس را مهار کنید، با سامتی خود 
بازی نکنید؛ ورزش کنید، سامتی خود را به 
آتش نکشید؛ دخانیات را ترک کنید، دلتان 

برای سامتی شور بزند؛ نمک زیاد نخورید، 
شیرینی سامتی را بچشید؛ شیرینی زیاد 
نخورید با ترکیبی بدیع از شــعارهای دو 
بخشــی تکمیل کننده و مفاهیم گرافیکی 
به مهمترین و تاثیرگذارترین موارد حوزه 

سامت شهروندان در جامعه پرداخت.

اکران سی و هشتم تابلوهای فرهنگ شهروندی
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کتاب، وسیله ای است که دانش و تجربه بشری حفظ 
و به آیندگان منتقل شده اســت. نقش کتاب در این 
زمینه با هیچ کدام از ابزارهــای انتقال دانش و تجربه 
قابل مقایسه نیست. جوامعی که دارای سرانه مطالعه 
باالتری می باشند بهتر توانسته اند مسیر دشوار توسعه 
را طی کنند. اقوام و مللــی که با مطالعه مأنوس بوده و 
کتاب و کتابخوانی در میانشــان رواج بیشتری داشته 
است، توانسته اند فرهنگی ماندگارتر و پویاتر از خود به 
جای بگذارند و میراث فرهنگی و گنجینه های معارف 
و دستاوردهای عالمان و فرهیختگان خود را به نسل 
های دیگر منتقل کنند. کتاب عصاره تاریخ گذشتگان 
است و افرادی که اهل مطالعه هستند خود را در تمام 
گذشته جوامع شــریک می گردانند. عالوه بر انتقال 
دانش، کتاب مانند پنجره ای است که افق های فکری 
و فرهنگی دیگری را نیز بر روی انســان می گشاید. با 
کتاب، انسان این توانایی را به دست می آورد که بتواند 
خود را جای دیگر انسان ها بگذارد و در غم ها و شادی 
های آن ها مشارکت کند و احساسات انسانی خود را 
وسعت ببخشــد، تفاوتهای فرهنگی و یا شخصیتی 
را درک کند و با سینه ای گشــاده با آنها روبه رو شود. 
کتاب و ترویج مطالعه منجر به حفظ هویت ملی می 
شود و جامعه ای که توامندی ها و ضعف های خود را 
بشناسد، کمتر آسیب می پذیرد و می تواند در مسیر 
اصالح قدم بردارد و خود را در برابر هجوم های دشمنان 
حفظ نماید. یکی از مهمترین راهبردها در یک برنامه 
ریزی صحیح فرهنگی، رواج فرهنــگ کتابخوانی و 

مطالعه است. 
برای رسیدن به این هدف یعنی عادت به کتابخوانی و 
بسترسازی فرهنگی برای آن، یک برنامه ریزی صحیح 
و منطقی الزم اســت که با ارایــه راهکارها، فرهنگ 
کتابخوانی را در جامعه ایرانی عملی ساخته و به تداوم 
این فرهنگ در جامعه بینجامد. بالطبع یکی از راه های 
ترویج فرهنگ کتابخوانی، مردمی کردن و تامین منابع 
و ایجاد انگیزه در یکایک افراد جامعه است. مهم ترین 
محورهایی که در راستای تحقق این سیاست فرهنگی 
و نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی که شهرداری ها می 
توانند مدنظر قرار دهند، فراهم کردن زیرساخت های 
مطالعه، و ایجاد احســاس نیاز به کتاب و مطالعه می 
باشد. برای این منظور تهیه جزوات آموزشی، برگزاری 
کارگاه های آموزشی، گروه های مشاوره، تشکیل گروه 
های مطالعه، تدوین سیاست های تشویقی، طراحی و 
برگزاری مسابقات مختلف متناسب با عالقه مخاطبان 
نظیر خالصه نویسی، نقد و بررسی،  تهیه و توزیع کتاب 
مورد نیاز کتابخانه ها، ایجاد تقویت و گسترش کتابخانه 
ها و تامین نیازمندی های کتابخانه ها، آموزش افراد 
مرتبط با کتاب، کتابخانه ها و کتابداران، تعیین حداقل 
استاندارد )ابزار، امکانات، نیروی انسانی، فضا و...( برای 
ایجاد جذابیت وارد شــدن و مطالعه در کتابخانه ها، 
برگزاری نمایشگاه  و فروشــگاه های کتاب، ارایه یک 
سیستم نظام مند برای ارایه اطالعات کتابخانه ای به 
مراجعان، تعامل مثبت با همه سازمان ها و استفاده از 
فرصت های قانونی بــرای تجهیز کتابخانه ها. احیای 
ســنت وقف کتاب، ایجاد گروه های مختلف هنری، 
ادبی در کتابخانه ها و حمایت مالی برای تشکیل این 
گروه ها، ضروری به نظر می رسد، که سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری نجف آباد توانسته 
اســت در اکثر این موارد اقدامات قابل توجه و موثری 
را انجام دهد، تا در این رســالت بــزرگ فرهنگی که 
ترویج فرهنگ مطالعه باشد قدم هایی هرچند محدود 

برداشته شود. 
نویسنده : محمد مغزی 

بیشــتر و پُرحجم تر و مؤثرتر از 
تاشهای سیاسی و امنیتی، تاش 

فرهنگی است . 
بیانات مقام معظم رهبري در سال ١٣٨٥

کتاب و کتابخوانی

04

10

06

12

05

11

08

13
14

چاقوسازی ؛
پیشینه ساکنین اولیه شهر  

رسیدگی به 284 مورد 
آتش سوزی و حادثه

 در پاییز98

رخدادهای فرهنگی ، 
اجتماعی ورزشی 

شهر نجف آباد 

برنامه های ویژه جهت استقبال 
از بهار و مسافرین نوروزی

تنها دیكته نانوشته 
غلط ندارد

تجلیل از کتابداران در 
هفته کتاب و کتابخواني

خانم ها !!  عشق تان را این 
گونه به همسرتان نشان دهید

چند قدم از راسته منصف  
تا پارک کوهستان 

480 اثردریافت شده 
در فراخوان تخصصی 

المانهای شهری

سیاست گـذاری : محمد مغزی، سید 
محمدابراهیــم احمــدي، محمدمهدي 

فردوسي، ابراهیم رضایي 

مسوول هماهنگی : سودابه کاظمیاني
ســرویس عکس : رضا قلیــچ خاني، 

حسن موحدي

باتشکر از  : سعید محمدي ، محمدجواد 
یحیایــي،  اداره ورزش و جوانــان و اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان نجف اباد

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نجف آباد

ورزشكار ارزنده   شهرستان نجف آباد  
جناب آقای مهدی شیرمحمدی 

کسب مقام قهرمانی تیم ملی فوتبال ســاحلی ایران در نهمین دوره مسابقات جام بین 
قاره ای فوتبال ســاحلی 20١٨ امارات متحده عربی افتخار آفرین و غرورانگیز است، که 
موجی از شادی را در میان مردم پدید آورد . این عنوان درخشان که در مصاف با تیم های 
قدرتمند سایر قاره ها بدست آمد جلوه ای از رشادت جوانان ایران اسامی را به رخ جهانیان 
کشاند و بار دیگر توانمندی های کم نظیر جوانان این مرز و بوم را اثبات کرد. اینجانب ضمن 
تبریک این افتخار آفرینی به شیرمرد فوتبال ساحلی شهرستان نجف آباد و همشهریان 
عزیزمان ، بازیکنان، مربیان و سرپرستان تیم امیدوارم همواره شاهد عزت آفرینی جوانان 
برومندمان در عرصه های بین المللی باشیم. به امید پیروزی ها و افتخارآفرینی های بیشتر 

ورزشکاران عزیزمان در رشته ها و میادین مختلف ورزشی.
 محمد مغزی نجف آبادی 
شهردار نجف آباد



شماره 6         آذر  498 گفــت و گــوخـــــــارون

محمد مغزی شــهردار نجف آباد، عیدی محمد 
طرقی رییس و جمعی از اعضای شورای اسالمی 
شــهر نجف آباد از پــروژه های عمرانــی، قطار 
شهری ، ایستگاه متروی زینبیه و سالن اجالس 

اصفهان بازدید بعمل آوردند. 
در این بازدید مهندس بنکدار مدیرعامل متروی 
اصفهان و رضایــی مدیر پروژه ســالن اجالس 
حضور داشــتند که به ارائه  توضیحات الزم در 
مورد این پــروژه پرداختنــد  همچنین در این 
بازدیــد اعضا  بصــورت میدانی از پــروژه های 

شهری بازدید نمودند

محمد مغزی نجــف آبادی شــهردار نجف آباد 
میزبان دکتر حســین رجب صالحی معاون امور 
شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری 

های کشور بود . 
در این دیــدار که چهارشــنبه هشــتم آبانماه 
۹٨ صورت گرفت شــهردار نجف آبــاد به ارائه 
ظرفیت ها و پتانســیل های نجف آباد در حوزه 
 های گردشــگری و پروژه های دردســت اقدام 

پرداخت .

بازدید شهردار و شورای اسالمی 
شهر نجف آباد  از ظرفیتها و 

پروژه های شهرداری اصفهان

بازدید معاون امور 
شهرداری های سازمان 

شهرداری ها و دهیاری های 
کشور از نجف آباد 

جناب آقای مغزی ؛ مهــم ترین اقدامات 
انجام شده در سه ماهه ســوم سال را چگونه 

ارزیابی   می کنید ؟
در این ماه ها شــاهد برگــزاری منظــم دیدارهای 
مردمی در مناطق شــهری نجف آبــاد بودیم که از 
ابتدای ســال ۹٨ تا دهه مبارک فجر  به  چهل جلسه 
رسیده است . فعالیت قریب به پنجاه پروژه عمرانی، 
فرهنگی، خدماتی و ترافیکی، ســاماندهی و اصالح 
معابر شــهری ، اصالح هندســی تقاطع ها و میادین 
و معابر، آســفالت و لکه گیری و روکش معابر، پیاده 
روســازی و نکوسازی، توســعه محورهای تفریحی، 
جدول گذاری و کانیو گــذاری، حفرچاه های جذبی 
و اجرای طرحهــای دفع آبهای ســطحی ، پیگیری 
پروژه های شاخص نظیر کشتارگاه صنعتی نجف آباد 
و تجهیز و جذب اعتبارات آن ، طرح توســعه حمل و 
نقل با امضای تفاهم نامه احداث دپو و ایستگاه اولیه 
قطار شهری نجف آبادـ  اصفهان ، امضای تفاهم نامه 
احداث مجموعه فرهنگــی و موزه دفاع مقدس نجف 
آباد و تملک و پاکسازی، مرمت و شــروع روند احیا 
خانه تاریخــی کبیرزاده)موزه تاریــخ و مفاخر نجف 

آباد( از مهم ترین اقدامات این شهرداری بوده است .

تابلوهای شــهروندی یکــی از مهم ترین 
مواردی است که باعث فرهنگ سازی در بین 
مردم شهر نجف آباد می شود. برنامه های آتی 
در حوزه شــهروندی و این تابلوها به کدام سو 

پیش خواهد رفت؟
ایــن تابلوهــا در 200 وجه طبــق برنامــه و تقویم 

فرهنگ شــهروندی نجف آباد که مسئولین شهری و 
شهرستان در ابتدای ســال آن را تنظیم می کنند ، 
در مناسبتهای ملی و مذهبی و رویدادهای اجتماعی 
پیامهای خــود را به مخاطبان منتقــل می کنند. در 
ســری های جدید از تابلوهای فرهنگ شــهروندی  
طرحهایی با موضوع " زندگی یک مهمونه" طراحی و 

نصب خواهند گردید.
حضور شخصیت هایی مثل بهروز فروتن به 
عنوان یک کارآفرین برجســته در نجف آباد 
اتفاق خوبی بود. آیا شهرداری در نظر دارد که 
از این دســت کارآفرین ها دوباره حضور پیدا 
کنند در شــهر نجف آباد و باعث انتقال تجربه 

شوند ؟
در همایش مذکــور اولین کارآفرین نمونه کشــور و 
نخســتین پایه گذار مرکز تحقیقات ایران به عنوان 
ســخنران بــه تبیین مهمتریــن راهکارهــای رفع 
بیکاری حال حاضر و مبحث اقتصاد شکوفا به کمک 
کارآفرینی پرداخت . سعی شــد در این برنامه سخن 
مقام معظم رهبری)مدظله( در نامگذاری ســال ۹٨ 
بعنوان رونق تولید عملیاتی گردد و در همین راســتا 
با چندین چهره برتــر و کارآفرین در جهت برگزاری 
دوره های آموزشی و مشــاوره ، رایزنی و صحبتهایی 
صورت پذیرفته که ان شــااهلل شاهد حضور ایشان در 

نجف آباد خواهیم بود.
شهرداری نجف آباد برای بحث کتاب و کتاب 
خوانی برنامه های ویــژه ای برگزار می کند . 

برنامه های امسال را چگونه دیدید ؟ 
برنامه های وزین و ویژه ای در جهت نهادینه ســازی 

فرهنگ مطالعه در سطح شهر برگزارشد که در آینده 
نیز با استفاده از پتانســیلهای کتابخانه های عمومی 
شهر و شــهرداری اهداف واالتری برنامه ریزی شده 
اســت که از طریق روابط عمومی شهرداری به اطالع 

شهروندان خواهد رسید .

وســوال اخر اینکه  اتفاق ویژه ای را که در 
سه ماه پایان ســال برای نجف آبادی ها پیش 
بینی خواهید کرد چیست ؟ آیا برنامه خاص و 

ویژه ای برای مردم دارید ؟
در این ماه ها اجرای ویژه برنامه های چهل و یکمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی تحت عنوان  "جشن 
آزادی" انجام خواهد شــد . در حال حاضر قریب به 
پنجاه پروژه عمرانــی ، فرهنگی، خدماتی و ترافیکی 
در حال انجام هســتند و امیدواریــم در دهه مبارک 
فجر و سال جدید نزدیک به 25 پروژه ای که در حال 
گذراندن مراحــل مطالعاتی، کارشناســی ، قانونی ، 
طراحی، مالی و .. هستند عملیاتی و اجرایی گردیده 
و شــاهد کلنگ زنی آنها در مناطق شــهری باشیم. 
همچنین فعال نمودن ســتاد نورزی و برنامه ریزی 
ویژه برنامه های اســتقبال از بهار ، اصــالح و بهبود 
فضای سبز جهت شــادابی ســیما و منظر شهری و 
آماده سازی فضای شهر با طراحی، ساخت، بهسازی 
المانها و نمادهای شــهری، دیوارنگاره ها و بهسازی 
دیواره های شــهر، رنگ آمیزی ، پرچم آرایی و... در 
جهت استقبال از بهار و مســافرین نورزی و حرکت 
نجف آباد به مقصد گردشگری مســافران برای عید 

نوروز تدارک دیده شده است .

گفت و گو با محمد مغزی ، شهردار نجف آباد 

برنامه های ویژه جهت استقبال از بهار 
و مسافرین نوروزی

محمد مغزی که چندماهی است سکان هدایت شهرداری نجف آباد را برعهده گرفته است در راستای     اجرایی کردن سیاست های کاری این شهرداری 
سعی کرده است که تمام توان اجرایی شهر را برای این مهم بکار گیرد. فعالیت قریب به پنجاه پروژه عمرانی ، فرهنگی، خدماتی و ترافیکی، ساماندهی 
و اصاح معابر شهری ، اصاح هندســی تقاطع ها و میادین و معابر، آسفالت و لکه گیری و روکش معابر، پیاده روســازی و نکوسازی و ... از مهم ترین 
اتفاقاتی است که توسط تیم مدیریت شهری در نجف آباد انجام شده است . از این رو جهت بررسی رخدادها و برنامه های اجرا شده در سطح شهرستان 

نجف آباد پای صحبت ایشان نشستیم . 
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یکــی از قدیمی ترین مشــاغل نجف آبــاد چکش کاری 
)آهنگــری، قفل ســازی، چاقوســازی، قیچی ســازی، 
دفتین ســازی، چعره ســازی و درفش ســازی( است که 
پیشینۀ این فن را به ساکنین اولیۀ شهر منصوب می  دانند. 
مهم تریِن این موارد، ساخت کارد و چاقو است که از مشاغل 
باقی  مانده  قورخانه )اسلحه سازی( صفوی می باشد. چاقو 
-دسته، تیغه و اره- توسط استادکاران چاقوساز  مانند کافی 
موسوی، عباسی، ایرانپور، غیور، معین، مهدیه به شرح ذیل 

ساخته می  شد. 
دســته چاقو از جنس شاخ گوســفند بوده و با خرده های 

برنج و استخوان تزیین می  شد. برای ساختن دسته چاقو 
از شاخ ابتدا آن را در آتش کاماًل قرمِز ذغال سنگ یا چوب 
قرار می دادند. وقتی که شــاخ در داخل آتش قابل انعطاف 
می  شــد؛ آن را با انبرک مخصوص از روی آتش برداشته و 
با انبر دیگری که دو دهنه بلند داشــت، آن را می  کشیدند 
و با قدرت دست و فشار زانو و بدن و همچنین مهارت زیاد 
خود، شاخ را به شکل مورد نظر درآورده و سپس با تیغه ای 
برنده آن را صاف و نهایتاً آن را سرد می  کردند. تیغه و اره نیز 
با قدرت دست استادکار و ابزار )ســندان و چکش و آتش 

کوره( شکل می  گرفت.

آشنایی با مشاغل سنتی نجف آباد 

چاقوسازی ؛ پیشینه ساکنین اولیه شهر  

فضل اهلل خلیلی ؛ متولد 1333 خورشــیدی در 
شــهر نجف آباد اصفهان اســت . عالقه وافر او از 
دوران کودکی به ادبیات و فرهنگ و تاریخ ایران 
زمینه وی را بــه کار تعلیم و تربیــت در صحنه 
آموزش و پرورش و هنرســتان های فنی کشور 
کشاند به طوری که تمام دوران تصدی خود را در 
مراکز فنی و حرفه ای و هنرستان های صنعتی و 
تأسیس و مدیریت آن ها ســپری کرد .سرانجام 
دوران بازنشســتگی خود را بــه مطالعه و تألیف 
و تدوین مطالب جمــع آوری کــرده در دوران 
فعالیتش مشــغول گردید و همگام با آن نشست 
و برخاست با فرهیختگان نجف آباد و جمع آوری 
اطالعات ضروری اقدام به تألیف تاریخ و فرهنگ 
مردم زادگاه خود کــرد . از تالیفات او می توان به 

موارد زیر اشاره کرد : 
 کتاب قنوات و شبکه آبیاری

 تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد
 خاطرات پزشک فرهیخته دکتر سید مصطفی 

مرتضوی بنیان گذار خانه سالمندان نجف آباد
 گذری به دیار آل گودرز 

 مقدمه ای جامع بر قــران کریم و نهج الفصاحه 
به قلم مرحوم ابوالقاسم پاینده، بازنویسی و چاپ

 بازنویسی و چاپ و جداکردن داستانها و روایات 
تاریخی مرحوم ابوالقاسم پاینده از 5 کتاب نایاب 

آن مرحوم
 کتاب شــهر بخارای من تکلمــه ای بر تاریخ و 

فرهنگ مردم نجف آباد 
 تاریخ قبرســتان تاریخی شــهر نجــف آباد و 

حسینیه اعظم
 کتاب قیام های نخبگان ایرانی در زمان خلفای 

بنی امیه و بنی عباس
 کتاب پا به پای شیخ اجل از کاشغر تا طرابلس

 کتاب با قافله سربداران ،با جهادگران شهید

اکرم اســدی ؛ فوق دیپلم گرافیک و کارشناسی 
طراحی فــرش ) بارتبــه 2 (، دارای 10 ســال 
سابقه کار و آموزش در رشــته میناکاری است . 
وی در مسابقات ، جشــنواره ها و نمایشگاه های 
گوناگونی شــرکت کرده که حاصل آن دستیابی 
به رتبه اول و سوم در جشــنواره رضوی برای 2 
سال پی در پی، لوح تقدیر برای بهترین چیدمان 
غرفه در ســال 13۹3، دریافت نشان کیفیت و 
مرغوبیت کاال از سازمان بین المللی یونسکو در 
سال 200٨ و نشــان ملی اصالت در سال 13۹4 
می باشــد .  خالقیت و نو آوری این هنرمند در 
طراحی محیطی بعضی از ظروف ، نقاشــی ، آرم 
و طراحی حروف از آثار خود اوست . اکرم اسدی  
در زمینه های مینیاتور، تذهیب، نقاشــی روی 
ســفال و کاشــی هفت رنگ و طراحی کاشــی 

صنعتی همچنین فعالیت دارد .

فرهیخته ای بنام  فضل اهلل خلیلی 
روایتگر تاریخ 

و فرهنگ مردم نجف آباد 

معرفی هنرمندان نجف آباد 
اکرم اسدی ؛ هنرمند میناکاری

فرهنگ و سنن نجف آباد 
اِگردک شیرینی سنتی و محلی  

اگردک نوعی شیرینی سنتی و محلی خاص نجف آباد است. این شیرینی خانگی را برای مراسم های شاد مانند 
عیدی، خونچه برون و پشت بله و.. تهیه می کنند. طرز تهیه اگردک کمی شبیه به پیراشکی دونات، بدون فر و 

با خمیرمایه تهیه و بعد در روغن سرخ می شود.
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دکتر احمد عابدی سخنران این 
همایش پس از بیان خصوصیات 
مشــترک ده گانه کودکان بیش 
فعال ، شرایط روحی و اجتماعی 
جامعه و خانــواده در پیدایش و 
تشــدید این فرزندان،  بــه ارایه 
14 روش عملــی ویــژه درک، 
همراهی و بهبــود و درمان این 

گونه کودکان پرداخت.

تیــم قایقرانی دختران اســتان 
اصفهان بــا حضــور قایقرانان و 
مربی نجف آبــادی خود به مقام 
دوم مســابقات اساللوم آب های 
آرام کشــور دســت یافت. تیم 
بانوان استان اصفهان به مربیگری 
فاطمــه توکلی )رییــس هیات 
قایقرانی شهرستان نجف آباد( و 
با حضور قایقرانان نجف آباد بعد 
از تیم های البرز و قزوین موفق به 

کسب مقام سوم شد.

نمایــش 35 اثر منتخــب زهرا 
حجتــی با تکنیــک هایی چون 
مداد رنگ، ســیاه قلم، خودکار 
و تصویرســازی2۹ مهر تا سوم 
آبان ۹٨ از ســاعت 1۶ تا 1۹ در 
نگارخانه فرهنگســرای خارون 

برپا بود.

به مناســبت روز جهانی کودک 
مســابقه نقاشــی کــودکان در 
مجموعــه تاریخی هفــت برج 
خارون برگزار شــد.حاضرین پس 
از دریافت کد مســابقه بر اساس 
ســن به چهار گروه تقسیم شده و 
با محوریــت موضوعاتی چون ماه 
مهر، بازگشایی مدارس، خانواده و 
مدرسه به اجرای نقاشی پرداختند.

نخستین نمایشــگاه اختصاصی 
نقاشــان معلول نجف آبــاد به 
بهانــه روز جهانــی معلولین با 
حضــور مســئولین شــهری و 
شهرســتان افتتــاح گردید.این 
نمایشــگاه که به توانمندی های 
معلولین پرداخــت در نگارخانه 

فرهنگسرای خارون دایر بود.

بسیجیان شهرستان به مناسبت 
هفته بســیج ، در محل ســابق 
میــدان میــوه و تره بــار نجف 
آبــاد ، گردهمایی و همایشــی 
را در جهــت عرضــه توانمندی 
ها و دســتاوردهای ارگان های 
مختلــف، بســیجیان و برخی 
تولید کنندگان شهرستان برگزار 

نمودند.

ســخنرانی امام جمعــه نجف 
آباد حجت االســالم حسناتی و 
جواد موگویی نویســنده کتاب 
"اسرار آیت" درباره خصوصیات 
و ویژگی های شهید آیت، پخش 
کلیپ زندگینامه سیاسی شهید، 
اجرای گروه همنوایی شمیسا و 
تقدیر از خانواده شــهید آیت از 
بخش های اصلــی این همایش 

بود.

در این برنامــه که با مشــارکت 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ورزشــی شــهرداری نجف آباد و 
اداره آموزش و پرورش برگزار شد ، 
حجت االسالم برادران با محوریت 
موضوعاتی چون خانواده و  معرفی 
زندگی پیامبر اکرم)ص( و حضرت 
خدیجه)س( به عنوان بهترین الگو 

به ایراد سخنرانی پرداخت. 

18 مهرماه 98

14 آذرماه 598 آذرماه 98

29 مهرماه 98 19 مهرماه 98

7 آذرماه 98 آبان ماه 98

4 آبان ماه  98

همایش آشنایی و درمان 
کودکان بیش فعال

مقام سوم بانوان قایقران 
نمایشگاه اختصاصی معلوالن نجف آبادی 

چهل سال خدمت چهل سال 
افتخار

یادواره آیت بصیرت

نمایشگاه تخصصی نقاشی 
خط و رنگ

زندگی به سبک بهشت 
مسابقه نقاشی 
"رویای کودکانه"

رخدادهای فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهر نجف آباد 
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مســابقات ووشــو انتخابی تیم 
ملی بزرگساالن بانوان کشور به 
میزباني آذربایجان شــرقي و در 
سالن شــهید اقدمي شهر تبریز 
برگزار شــد که در این رقابت ها 
ناهید پورشــبانان از شهرستان 
نجف آبــاد  موفق به کســب 2 
مدال طال و برنــز در بخش تالو و 

عضویت در تیم ملی شد.

به مناســبت گرامیداشت میالد 
پیامبر اکرم )ص( ، هفته وحدت 
و روز جهانی دیابــت و فرهنگ 
سازی ورزش همگانی در خانواده 
ها اولین همایش بــزرگ پیاده 
از  روی خانوادگــی مشــترک 
مسیر مناطق شــهری نجف آباد 
به سمت ورزشگاه آزادی برگزار 

شد.

در این همایش که حجت االسالم 
گنابادی معاونت فرهنگی آستان 
قدس رضوی به عنوان سخنران 
و مهمــان ویژه حضور داشــت 
تجلیل از خادمیاران فعال استان 
از برنامه های ایــن همایش بود. 
در این همایــش از محمد مغزی  
نجف آبادی شهردار نجف آباد نیز 

تجلیل شد.

به مناسبت شب یلدا، بــــــــاغ 
بانــــــــوان میزبان جشنی با 
عنوان دورهمی به رنگ انار بود. 
مســابقه میوه آرایی و نمایشگاه 
مشــاغل خانگی از دیگر بخش 
های این برنامه بود. در این ویژه 
برنامه بخش هایی شاد و جذاب 
ماننــد تقلیــد صــدا، پیرامید، 

موسیقی و نمایش طنز اجرا شد.

بــه مناســبت هفتــه پژوهش 
25 آذر تــا 5 دیمــاه ۹٨ در 
محل خانـــــــه تاریـــــخی 
مردم  )مــوزه  مهــــــــرپرور 
شناسی نجف آباد( نمایشگاهی 

برپا گردید .

محمدمهــدی فردوســی مدیر 
عامل سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری نجف آباد و 
لوح موسوی رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرستان نجف 
آباد از گالری امروز بازدید کردند.

به مناســبت والدت پیامبر اکرم 
حضرت محمد )ص( و امام جعفر 
صادق )ع(  در  محل سالن مجلل 
شهروند جشنی بزرگ به همراه 
نور افشانی در هفت برج خارون با 
استقبال چشم گیر مردم برگزار 

گردید .

علی سورانی از شهرستان نجف 
آبــاد در مســابقات کونــگ فو 
قهرمانی کشــور و انتخابی تیم 
ملی موفق به کسب مقام سوم و 
دعوت به اردوی تیم ملی شد. این 
مسابقات به میزبانی منطقه آزاد 

اروند آبادان برگزار شد .

30 آذرماه 98 25 آذرماه 98 

24 آبان ماه 1698 آبان ماه 98

28 آذرماه 2198 آذرماه 98

24 آبان ماه  2398 آبان ماه  98

همایش شکرانه خادمی امام 
رئوف)ع(

دورهمی به رنگ انار
نمایشگاه ُکُتب َو نَُسخ َخطی

مدیران فرهنگی شهر در 
گالری امروز

موفقیت ووشوکار نجف آبادی 
پیاده روی خانوادگی مشترکدر تیم ملی بانوان

جشن بزرگ هفته وحـدت
دعوت کونگ فو کار

 نجف آبادی به تیم ملی 



اینفوگرافیک گردش یک روزه در شهر 

نجف آباد 

چند قدم از راسته منصف  

تا پارک کوهستان

 بازار منصف 

مجموعه تفریحی 
باغ بانوان

محور تفریحي باغ گل ها
بوستان زندگی

پارک آبشار

01

02

030405

روزانه  مراجعه 
هــزاران نفر از 
شهرهای اطراف

استفاده  
اختصاصی  

بانوان

مشاغل سنتی همچون چاقوســازی، نمدمالی، 
ســبدبافی و گیوه دوزی و ســوغاتی های خاص 
شهر مانند عســل، بادام، انار و توت خشک در 
کنار صنایع دستی مشــهور مانند گیوه، چاقو و 

سبد ارغوانی )لوده(

مکانی با کاربردهای 
چندگانه نمایشگاهی، 
آموزشی ،  پژوهشی

پیســت دوچرخه ســواری، وســایل 
بازی،آبنمای موزیکال، شــهربازی، 
ایســتگاه های ورزشــی صبحگاهی، 

زمین اسکیت و ....

70000

550000
1395

m2

m2

انصاف و صداقت نســل قدیم نیز بــه فعالین 
فعلی بــازار نیز منتقل شــده و همین موضوع 

رونق آن را همچنان حفظ کرده است. 

ست کامل طب ورزشی ، وسایل بازی کودکان، 
غرفه و مســیر دوچرخه ســواری ، آمفی تئاتر 
روباز ، شــهر ترافیک ، محل دائمی نمایشــگاه 

ها، زمین های ورزشی 

پاویــون ورودی ، برکــه و آبریــز ، محوطه باغ، 
گذرگاه هــای مــورب ،  بخــش ویــژه آموزش 
کــودکان ،  فضــای کشــت ، بخش نمایشــگاه ، 

کاربــري هــاي مختلف آالچیق پشت بام
تجاری، اداری، رفاهي، 

تفریحي، ورزشي

• مســیر شــش ردیف درختان کهنســال  • سه 
مســیر جداگانه آبــي  •  دو باند پیــاده روی در 
طرفین خیابان  • مســیر ویژه به منظور پیســت 
دوچرخه ســواري در بخش جنوبی مسیر • جوی 
 های آب •  قنات •  پنگ خانه • مســیر پیاده روي  

• مکان هاي اقامتي مانند هتل و رستوران.

میــدان  اطــراف  محــدوده  در 
حضرت امام خمینی )باغملی(

نجــف آبــاد، بلــوار آیــت الــه 
طالقانــی، مقابل گلزار شــهدا، 

ابتدای مسیر بوستان زندگی

خیابــان امام تــا بلوار 
آیت اله طالقاني

کمربنــد  در  واقــع 
شمالی نجف آباد

درشماره پنجم خارون گذر فرهنگ و هنر هفت برج خارون شهر 

نجف آباد را با هم مرورکردیم . اما شهر نجف آباد از دیرباز یکی از 

شهرهای اقتصادی و بازار محور معتبر در استان و کشور بوده است 

. در این شماره ســفری به بازارها و مکان های تفریحی این شهر 

خواهیم داشت. از بازار  شروع می کنیم و بعد از گذشتن از راسته 

بازار به مکان های تفریحی وباغ بانوان  خواهیم رفت. داســتان 

اینفوگرافیک یک روز همراه با گردش و تفریح این مراکز را به ما 

نشان خواهد داد .اگر موافق باشید شما هم با من همراه شوید.

شماره 6         آذر  898 اینفوگرافیکخـــــــارون



شهر بازی الله

پارک فیروزه

پارک الله

پارک ملت

پارک کوهستان

06

07

08

09

10

12000

115823

136000

6000
306200

m2

m2

m2

m2

m2

زیپ الین، دریاچه مصنوعی 10 هزار متر مربع، 
اســکله قایق رانــی، رســتوران، چــرخ و فلک ، 
پاراتاور، قطار شــادی- جامپینــگ ، کارتینگ، 

استروجت،  کشتی هوایی و ...

پارکینگ، فروشگاه و وسایل بازی و پارک بادی 
کودک و آبنما و حوضچه های متعدد 

وســایل اســتاندارد بــازی کــودک، پارکینگ، 
نمایشــگاه و فروشــگاه محصــوالت هنــری و 
فرهنگــی، زورخانه و زمین ورزش و ایســتگاه 

های ورزش صبحگاهی

پارکینگ، فروشگاه و وسایل بازی و پارک بادی 
کودک و آبنما و حوضچه های متعدد 

افتتاحامکاناتخدماتهدفمساحت

فضای سبز، زمین اسکیت، وسایل بازی کودک، 
پــارک بــادی، آالچیــق هــای متعــدد، آبنمای 

موزیکال و آبشار مصنوعی

واقع در ورودی شرقی 
نجف آباد

واقع در منطقه 4

قسمت ورودی شرقی 
شهر

واقــع در منطقــه 5 و 
شــهر  غربــی  ورودی 

نجف آباد

کوهســتانی  منطقــه 
شمال شهر نجف آباد

درشماره پنجم خارون گذر فرهنگ و هنر هفت برج خارون شهر 

نجف آباد را با هم مرورکردیم . اما شهر نجف آباد از دیرباز یکی از 

شهرهای اقتصادی و بازار محور معتبر در استان و کشور بوده است 

. در این شماره ســفری به بازارها و مکان های تفریحی این شهر 

خواهیم داشت. از بازار  شروع می کنیم و بعد از گذشتن از راسته 

بازار به مکان های تفریحی وباغ بانوان  خواهیم رفت. داســتان 

اینفوگرافیک یک روز همراه با گردش و تفریح این مراکز را به ما 

نشان خواهد داد .اگر موافق باشید شما هم با من همراه شوید.

9 خـــــــارونشماره 6            آذر  98 اینفوگرافیک



شماره 6         آذر  1098 گزارش ویژهخـــــــارون

پنج شــنبه 2٣ آبانمــاه ۹٨ : آغاز هفته 
کتاب 

افتتاحیه بــا غبارروبی و گلباران مزار شــهید مدافع 
حرم و فعال حوزه کتاب "شــهید محسن حججی" 
و شــهدا گمنام برگزار شــد . در ایــن افتتاح مغزی 
شــهردار نجف آباد، هالکویی مدیرکل نهاد عمومی 
کتابخانه های اســتان اصفهان، مهندس پزشــکی 
دبیر شــورای اســالمی شــهر و ریاســت شورای 
اســالمی شهرســتان نجف آبــاد، بیگدلــی معاون 
خدمات شــهری، فردوســی مدیرعامل ســازمان 
فرهنگــی اجتماعی، رضایی مدیــر ارتباطات و امور 
بین الملل حضور داشــتند که ضمن ادای احترام به 
 مقام شامخ شهدا، با آرمان های شهدا تجدید میثاق

 شد.

پنج شــنبه ۷ آذرماه ۹٨ : سالن همایش 
مجموعه تاریخی هفت برج خارون 

در این برنامه که بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی 
طرح ریزی شــده بود ، حجت االســالم حســناتی 
امام جمعــه نجف آباد ضمن تبریــک این روز، نجف 
آباد را شــهر علمــا و شــهدای کتابخوان دانســت. 
حســناتی فعالیــت چشــمگیر مجموعــه مراکــز 
فرهنگی و کتابخانه های عمومی نجف آباد را منشــأ 
 و ریشــه پرورش و خلــق فضال و عالمان این شــهر 

دانست.
همچنین محمد مهدی فردوسی مدیرعامل سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری نجف آباد : 
ارایه آماری از مهمترین فعالیت های 5ساله سازمان 
تحت مدیریت خود در بخش هایــی چون عمرانی، 
تجهیز،خرید کتــاب، عضویت و ارایــه خدمات این 

حوزه را بیان نمود.
محمد مغزی نجف آبادی شــهردار نجف آباد پس از 
تبریک هفته کتاب و کتابخوانی به این نکته اشــاره 
داشت که با توجه به این که بسیاری از اشخاص موثر 

این جامعه که امروز در سطح ملی به رشد و پیشرفت 
فرهنگ کمکی شــایان می کننــد از مجموعه های 
فرهنگی و کتابخانه های شروع کردند، به لزوم توجه 
هرچه بیشتر و تقویت عملکرد این بخش از مجموعه 
شــهری تاکید کرد.شــهردار نجف آبــاد همچنین 
مهمترین محوریت های کالن شهری حوزه کتاب و 
کتابخوانی شــهرداری نجف آباد، شاخص ترین ویژه 
برنامه های این مناسبت و برنامه های آتی این حوزه 
را ارایه نمود.وی در آخر بــه تمامی کتابداران حاضر 
کتاب "گزیده داســتان ها و روایات تاریخی" به قلم 
ابوالقاسم پاینده و به کوشــش فضل اهلل خلیلی اهدا 

نمود.

اتفاق ویژه 
رونمایی از نرم افــزار تحت وب "ســامان" )که طی 
آن اتصال مجموعه های فرهنگــی و کتابخانه های 
عمومی تحت پوشــش سازمان به شــبکه کشوری 
جامع مدیریت کتابخانه های عمومی کشــورصورت 
پذیرفت ( توســط مســئولین و جلســه پرسش و 
 پاســخ کتابداران از دیگر بخش اصلی این مراســم 

بود.

شهردار نجف آباد ؛ شهردار نمونه استان در 
حوزه کتاب 

بمناســبت تقدیر از فعاالن و برترین هــای کتاب و 
کتابخوانی، آیین گرامیداشــت اســتان اصفهان در 
سالن دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا برگزار شد. 
طی این برنامه که توسط نهاد عمومی کتابخانه های 
کشور برگزار شــده بود از محمد مغزی شهردار نجف 
آباد به عنوان شهردار نمونه اســتانی در حوزه کتاب 
و کتابخوانی تقدیــر بعمــل آمدهمچنین مهندس 
پزشکی دبیرشورای اسالمی شــهر و ریاست شورای 
اسالمی شهرســتان لوح تقدیر فرماندار نجف آباد را 

دریافت نمودند.

گزارش ویژه از " حال خوش خواندن" بیست و هفتمین دوره هفته کتاب

تجلیل از کتابداران در هفته کتاب و کتابخواني

با توجه بــه این که بســیاری از 
اشخاص موثر این جامعه که امروز 
در سطح ملی به رشد و پیشرفت 
فرهنگ کمکی شایان می کنند از 
مجموعه های فرهنگی و کتابخانه 
های شــروع کردند، به لزوم توجه 
هرچه بیشتر و تقویت عملکرد این 
بخش از مجموعه شهری تاکید کرد



مورد  منزل مسکونی و تجاری  مورد نشست گاز 

مورد آتش ســوزی خــودرو و مورد  نشت مواد نفتی 
موتور سیکلت  

مورد  محل جمع آوری ضایعات مورد منبع حرارتی 

مورد تاالر پذیراییمورد سایر موارد

منطقه یک : 
 کل حریق 22 مورد  - 28 حادثه

منطقه دو : 
کل حریق 30 - 17 حادثه

منطقه سه :
 17 حریق - 29 حادثه

منطقه چهار: 
31 حریق -32 حادثه

منطقه پنج :
 22 حریق -23 حادثه

11 خـــــــارونشماره 6            آذر  98 فرهنگ شهروندی 

مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری نجــف آبــاد گفــت : پرســنل ایــن ســازمان در پاییــز 
۹٨ بــه ١24 مــورد آتــش ســوزی رســیدگی کــرده انــد .آتشــپاد اصغــر مهــدی پــور بیشــترین دلیــل بــروز آتــش 
ســوزی هــای ایــن مــدت را 26 مــورد نشــت گاز و ١۷ مــورد اتصالــی بــرق اعــام کــرد . وی همچنیــن عنــوان داشــت 
پــس از فراخــوان طــرح بازدیــد رایــگان از وســایل گاز ســوز  و دودکــش منــازل مســکونی توســط ایــن ســازمان و 
بــا توجــه بــه اســتقبال شــهروندان از ایــن طــرح ،کارشناســان ایــن ســازمان در ایــن بازدیدهــا نــکات ایمنــی جهت 

اســتفاده صحیــح از وســایل گازســوز  و همچنیــن رفــع مــوارد نــا ایمــن را بــه شــهروندان اعــام نمودنــد.

گزارش سازمان آتش نشانی نجف آباد به شهروندان 

رسیدگی به 284 مورد آتش سوزی 
و حادثه در پاییز98

مکان های آتش سوزی عوامل عمده آتش سوزی 

2638
923
1030
781

آمار حریق وحوادث اتفاق افتاده در آذرماه در مناطق شهری 



شماره 6         آذر  1298 جلسات  شهری  خـــــــارون

در جلسه کمیته زیباسازی چه گذشت ؟

480 اثردریافت شده در فراخوان 
تخصصی المانهای شهری

در پاییز ۹٨ محمد مغزي شــهردار نجف اباد میزبان جلســات متعدد کمیته زیباسازي در دفتر شــهردار بود.  این جلسات در ادامه 
جلسات زیباسازی  اوایل مهرماه و اواخر شهریورماه سال جاری برگزار گردید و طرحهای مختلف که در فراخوان تخصصی المانهای 

شهری دریافت شده بودند، مورد بحث و بررسی و تبادل نظر واقع گردیدند.

تعداد آثار 
دریافت شده 

 480
اثـــــــــــــــــر

فراخوان 
نورپردازی

50
نمـــــــــــونه

مصوبات جلسه 

فراخوان آذین 
بندی شهر

100
طــــــــــــرح

فراخوان 
دیوارنگاره ها

30
نمـــــــــــونه

فراخوان المانهای 
حجمی

300
اثـــــــــــــــــر

نورپردازی، آذین بندی شهر، دیوارنگاره ها، نمادها و المانهای حجمی  حوزه های اثر

بازدید از خیابــان امام جهت تعیین 
نــوع نورپــردازی خیابــان و بلوار 

جانبازان جهت المانی شاخص

طراحي،ساخت و نصب 
تونل نــوري ماهور در 

بلوار استقالل

طراحی و نصــب تابلو 
ورودی غرب نجف آباد 

طراحــی نمــادی بــا 
عنــوان صنعــت ویژه 

بلوار جانبازان

طراحــی نورپــردازی 
میدان و نماد بسیج 

رنگ آمیزی درب های 
غرب نجف آبــاد با دو 

رنگ

تهیه و تنظیم لیســت 
فروش نمادها توســط 

واحد امانی تهیه

اقدامات الزم ویژه محاســبات 
فنی نماد بهاریه پارسی و انجام 

محاسبات و ایستایی نماد

و  ســاخت  طراحــي، 
نصب نماد کوهنورد در 

منطقه دو

طراحي، ســاخت و نصب نماد 
ایثار و مقاومــت در تقاطع غیر 

هم سطح شهیدان حجتي

01

05

091011

060708

0204

چهارشنبه 13 آذرماه ۹٨، جلسه شــهر خالق با حضور محمد مهدی فردوسی 
مدیرعامل ســازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشــی ، سید حســن لوح موسوی 
ریاست اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی نجف آباد و جمعی  از اساتید فرهنگ 
و هنر شهرســتان  به میزبانی فرهنگســرای خارون برگــزار گردید.خطاطی و 
خوشنویسی، نویســندگی و قلمزنی سه موضوع معرفی شــده  جهت پیوستن 
نجف آباد به زنجیره فعال شهری خالق بودند که اساتید در این حوزه ها دعوت 
شده به عنوان اتاق فکر، نظرات و پیشــنهادات خویش را مطرح وارایه نمودند. 
همچنین شــهردار و فرماندار نجف آباد به اتفاق آسیابانی عضو شورای اسالمی 
شــهر نیز در این جلســه حضور یافتند و حمایت خود را در همــه زمینه ها در 

خصوص به نتیجه رسیدن شهر خالق نجف آباد اعالم کردند.
گذری بر طرح شهر خالق

مجموعه اسناد باالدستی از جمله» سند چشــم انداز 1404«، » الگوی اسالمی 
ایرانی پیشرفت «، و بیانیه »گام دوم انقالب « مقام معظم رهبری به مردم ایران، 
اصول و ضروریت های تعالی بخشــیدن به فرهنگ و هنر و سبک زندگی مردم 
بر مبنای توجه به ظرفیت های درونی و بومی را به خوبی روشــن کرده اســت.
گام نخست این مسیر شناسایی داشته ها، ظرفیت های انسانی، فرهنگی،هنری 
و طبیعی در مناطق مختلف کشــور است .هر شــهر بر مبنای گزارش هایی که 
ارائه می دهد و برنامه هایی که تدوین می کنــد مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته 
و به عضویت یک شبکه خالق فرهنگ و هنر در می آید. اعضای شبکه شهرهای 
خالق ، در اولویت دریافت مجموعه ای از خدمات ، تسهیالت ، اعتبارات و منابع 
قرار می گیرند تا زیرساخت های الزم را توسعه داده و برنامه های معرفی شده را 
اجرا کنند. برنامه های هر شهر در زمینه های حوزه فرهنگی و هنری با همکاری 
دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی تدوین و با امضای شهردار و رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و نمایندگان انجمن های فرهنگی و هنری شهر مستند 
و ارائه می شود که این مجموعه برنامه ها مبنای شــرکت در این طرح هستند و 
مجموعه برنامه ها و ســیر فعالیت های اجرایی شهرهای خالق از طریق گزارش 

های منظم دوره ای  مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرند
اهداف کان این طرح شامل :

کمک به برنامه ریزی برای توســعه پایدار مشــارکتی و مبتنــی بر رویکرد 
آمایشی در شهرها و مناطق فرهنگی ایران .

کشف، جذب و پرورش فعالیت ها و حمایت از پیشنهاد های نو ،خالقانه، اثر 
بخش و پایدار بومی.

ساماندهی و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های فرهنگی و هنری در سطح 
محلی و بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانیـ  اسالمی.

تمرکززدایی در امور فرهنگــی و هنری و تقویت ظرفیــت های مردمی در 
فرهنگ.

تبادل تجربه ها و دانش بومی در میان شهرهای مختلف ایران.
توســعه اقتصاد فرهنگ و هنر و کمک به بهبود کســب و کارهای فرهنگی 

هنری و صنایع خالق.

نجف آباد در مسیر 
شهر خالق
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همیشــه عمل کردن بهتر از حرف زدن است. 
قبًا هم شــنیده اید که می گوینــد آقایان با 
دیدن و خانم ها با شــنیدن اســت که تحت 
تاثیر قرار می گیرند. آقایان مریخی هستند و 
خانم ها ونوسی. بنابراین زن و شوهر به انحای 
مختلف مانند دو قطب مخالف هستند و کامًا 
منطقی است که احساسات مختلفی در مورد 
حرف های محبت آمیز یکدیگر داشته باشند. 
در زیر به مواردی اشاره می کنیم که بیشتر از 
“دوستت دارم” محبت و عشــق خانم ها را به 

شوهرشان نشان می دهند.

 توجه کامل به او
مایک داو، تراپیست ازدواج، در مورد توجه به همسر 
می گوید: »وقتی شوهرتان شما را می بیند که هنگام 
شــام با موبایل خود بازی می کنید، ترجمه این کار 
شما این اســت: “برام مهم نیستی.”« این بدان دلیل 
اســت که مغز مردان اینطور تکامــل یافته که بطور 
همزمان نمی توانند چند کار را انجام دهند و محرک 
های مختلــف را فیلتر کننــد. از آنجائیکه مغز زنان 
طور دیگری کار می کند )آنها بــه خوبی می توانند 
چند کار را بطور همزمان انجام دهند( مردان دوست 
دارند که همسرشــان فقط روی آنهــا تمرکز کنند. 
دکتر داو  ایــن طور می گوید: »این حرکت شــما به 
این معناســت: “تو اولویت من هستی و من دوستت 
دارم.”« بنابراین وقتی با او حرف می زنید و کارهای 
 دیگر را کنــار می گذاریــد، تماس چشــمی برقرار 

کنید.

 غذای محبوب او
این ضرب المثل معــروف و قدیمــی حقیقت دارد: 
»بهترین راه بــرای تصاحب دل یک مــرد از طریق 
شکم اوســت.« دکتر داو می گوید: »اینکه بدانید او 
چه غذاهایی دوســت دارد بدون اینکه از او بپرسید 
نشان می دهد که چقدر او را خوب می شناسید. زوج 
هایی که به من مراجعه مــی کنند و می گویند که به 
خوبی از جزئیات یکدیگر آگاهند، بهترین زندگی ها 

را دارند.«

 پوشیدن لباسی که شوهرتان دوست دارد
وقتی به خودتان می رسید به شــوهرتان این پیام را 
می دهید که می خواهید برای او زیبا باشــید. دکتر 
داو می گوید: »مغز آقایان طوری خلق شــده که به 
محرک های بصری واکنش نشــان می دهند. وقتی 
شما را در لباســی زیبا و جذاب می بینند، این به آنها 
می فهماند که شما او را می خواهید و دوست دارید.« 
تحقیقی که توسط پژوهشــگران دانشگاه روچستر 
در نیویورک انجام شد نشــان داد که خانم هایی که 
لباس های قرمز می پوشــند بــرای آقایان جذاب تر 

هستند.

 مراقبت کردن از خودتان
کاهش اســترس، خــوردن غذاهای ســالم، ورزش 
کردن، ترک سیگار و حتی لوس کردن خودتان شاید 
به نظرتان لوکس هایی باشد که برای خودتان فراهم 
می کنید، ولی برای آنها از نشانه های دوست داشتن 
اســت. دکتر داو می گوید: »اینها به شــوهرتان این 
پیام را می رساند: “می خواهم زندگی طوالنی و پر از 
شادی با تو داشته باشم و از انجام هر کاری که باعث 

شود تو را از دست بدهم خودداری می کنم.”«

به بهانه برگزاری کارگاه آموزشی اخاق و خانواده توسط دکتر انوشه 

خانم ها !! 
عشق تان را این گونه به همسرتان نشان دهید

شنبه 30 آذر ۹٨ کارگاه آموزشی اخالق 
و خانواده با محوریت رمزهای موفقیت 
در روابط همسران و سخنرانی دکتــــر 
ســــید محمـــود انوشـــه در سالن 
شــهروند فرهنگســرای خارون برگزار 
شــد. ارایه نشــانی موفقیت و شکست 
در زندگی، تعاریــف اخالق و زندگی در 
شریعت و فرهنگ، تشــریح مهمترین 
فاکتورهــای تعیین کننــده مثبت در 
زندگی مشــترک،  وظایف و حقوق هر 
عضو شــاکله جامعه و خانــواده و لزوم 
تقویت رعایت حــدود متقابــل افراد، 
تبیین مهمتریــن محاســن و معایب 
شــخصی دخیل در مسیر زندگی و نیل 
به اهداف عالی هر مجموعــه و ثمرات 
درک مقابل در زندگی مشترک از عمده 
مباحث مطرح شــده در این سخنرانی 
بــود. قرعه کشــی و اهــدای جوایز به 
زوج های جوان با حضور دکتر انوشــه و 
فردوســی مدیر عامل سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری نجف آباد، 
عکاسی ویژه شب یلدا و غرفه محصوالت 
فرهنگی از دیگر بخش های این کارگاه 

آموزشی بود.

مکث
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باید بشود!
فروتن مــی گوید : در ســال ۶3 و ۶4 کارخانه دچار 
آتش سوزي شد که احیاي مجدد آن زماني به طول 
انجامید و مجبور بودم براي گرفتن ســهمیه روغن و 
شــکر و ... مدت زمان طوالني در ادارات دولتي رفت 
و آمد کنم که با مشــکالت و برخورد هاي نامناسب 
زیادي روبرو شــدم ولي بدون خســتگي ادامه دادم 
و از آجر هایي که به ســوي من پرتاب مي شــد پل 
هایي براي پیشــرفت ساختم ، از دســتاوردهاي آن 
ورود رئیس دپارتمان سازمان ملل متحد در شرایط 
تحریم به ایران و بازدیــد از همه بخش هاي کارخانه 
بود که در بازگشت به ژنو همه صنایع غذایي ایران را 

در حد استاندارد جهاني اعالم کرد .

اوج برند بهروز
بنیانگــذار برند بهروز با اشــاره به اینکه با اندیشــه 
موفقیت ، ممانعت هــا را از بین بــردم ، می گوید : 
اولین تبلیغات صنایع غذایي توســط صدا و سیما در 
آن ســال ها با برند بهروز و مبلغ 200 میلیون تومان 
آغاز شد که رسانه ملي آگهي هاي دوست من سالم 
و مادرم دوســتت دارم را در 3۹ ثانیه پخش مي کرد 
که حتي وقتي به ٧ ثانیه رسید بازهم مورد استقبال 

مردم قرار گرفت.

چشــم انداز ٣0 ساله و مســئولیت هاي 
اجتماعي

این قهرمان صنعت کشــور درباره رمز موفقیت خود 
می گوید : اول ایده و اندیشه تولید را تبدیل به هدف 
و براي انجام آن پشــتکار داشته باشــیم و از اشتباه 
نهراسیم چرا که تنها دیکته نانوشته غلط ندارد. من 
با گفتگو در راستاي مسوولیت اجتماعي خود سعي 
مي کنم کارآفرین دکتر و مهندس براي آینده کشور 
تربیت کنم و از این طریق وظیفه جانشــین پروري 
را انجام دهم و حتي هنوز فکر مي کنم 15 ســال از 
آنچه که باید به عنوان کارآفرین باشم عقب هستم 
و چشم انداز 30 ســاله ام را تصویر کیفیتي از بازار 
مصرف داخلي و خارجي محصوالت صنایع غذایي 

ایران مي بینم.

کارآفریني دولتي
این بنیانگذار برند »بهرنگ« دربــاره کارآفریني در 
بخش دولتي هم می گوید: در کشــور آلمان اگر کار 
انجام نشده روي میز بماند کارمند مربوطه اخراج مي 
شود که البته در ایران عکس آن صورت مي گیرد!!! و 
به طور کلي بخش دولتي ما فضاي کارآفریني نیست 

ولي یک کارآفریــن دولتي در فضاي 
غیــرکاري خود هم مــي تواند 

کارآفریني کنــد و نباید 
جزیره اي فکر کند.

کتاب »همیشــه 
برخاستن«

کتاب  اســت  گفتنــي 
برخاستن«  »همیشــه 
نخستین راهنمای جامع 

کارآفرینی ایرانی توســط 
»بهروز«که  فرهنگي  بخش 

یکي از ابتکارات صنعت غذا مي 
باشد، انتشــار یافته که 

زندگی،  سیر 

تجربه هــای مدیریتــی و توصیه هــای کارآفرینی 
بهــروز فروتن ، بنیانگــذار مرکز تحقیقــات و گروه 
صنایع غذایی بهروز را به شــرح درآورده، که حاوی 
نکته های قابل توجهی به ویژه در زمینه کسب و کار 
است.»همیشه برخاستن« را باید تکمیل شده کتاب 
»دوست من سالم« دانســت که شرحی بر زندگی و 
کارنامه شــغلی این مدیر نمونه و پیشکسوت صنعت 
غذا بوده و در ســال های پس از انتشار به عنوان 
نخســتین کتاب کارآفرینی ایرانی در مراکز 
علمی و صنعتی، استفاده آموزشی داشته 

است.

شــنبه ١٨ آبان ۹٨، ســالن 
خارون  فرهنگسرای  شهروند 
با  کارآفرینی  همایش  میزبان 
حضور بهروز فروتن، بنیانگذار 
صنایع غذایی بهروز بود. او که 
اولین فــارغ التحصیل روابط 
عمومي ایران در ســال ١٣4٥ 
است، پایه صنعت غذایي بهروز 
را در سال ١٣٥6 در آشپزخانه 
کوچک منزل خــود، بنا نهاد.
بهروز فروتن با حضور در نجف 
آباد متواضعانه تجربیات و دانش 
کارآفریني خــود را در اختیار 
مدیران بخش دولتي و خصوصي 
و مردم شهر نجف آباد قرار داد. 
به همین بهانه با هم مروری بر 
این مرد موفق صنایع  زندگی 

غذایی ایران می کنیم .
این برنامه با مشارکت شهرداري 
و دانشکده ســمیه و با همت 
ریاست  ایمانیان  خانم  سرکار 

دانشکده سمیه برگزار گردید.

به بهانه برگزاری "همایش برای کارآفرین آماده می شوید یا کارجو؟" 

تنها دیكته نانوشته غلط ندارد
حضور بهروز فروتن بنیانگذار صنایع غذایی بهروز در نجف آباد

مکث
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نمایش میدانی در مسیر جاودانگی

بازدید مدیران فرهنگی شهر از گالری امروز

همایش شكرانه خادمی امام رئوف)ع(



پاییز نجف اباد


