


شماره اول    آذر 297 خــــوب حــرف بزنیم  و  حـــرف خـــــوب بزنیم خـــــــارون
چند وقتی است که استفاده از مفاهیم انســانی در تیزینگ محیطی 
شهری جای خود را باز کرده است . شــهرهایی مانند تهران ، اصفهان 
و شیراز آغازگر این اتفاق مهم بوده اند . نجف آباد نیز به عنوان یکی از 
شهرستان های اثرگذار در تاریخ کشورمان با سوژه قرار دادن مفاهیم 
بنیادی انســانی و اخالقی در تابلوهای شــهروندی گام مهمی را در 

راستای افزایش آگاهی مردم برداشته است . 
آذرماه 1397 بود که چهره شــهر نجف آباد با پیام های شــهروندی 
متفاوت شــکل دیگری به خود گرفت . مســووالن فرهنگی این شهر 
با سوژه قراردادن روابط انســانی و با عنوان اصلی " آداب دوستی" به 
یادآوری موضوعاتی مانند بدی نکن ، مجادلــه نکنیم ، کمک کنیم و 
وفادار بمان در سطح شــهر پرداختند . این تابلوها در دو موضوع کلی 
آداب دوستی و خوشگویی طی سیزده طرح متفاوت در شهر نجف آباد 

نصب گردیده است . 

یکی از مهم ترین موضوعاتی که باعث شد اتاق فکر این تیزینگ ها به 
سراغ آن بروند ، توجه به ویژگی های خاص پیامبر در زمینه ُحسن خلق 
و سعه صدر در رفتار با مردم بود که  با استفاده از ابزار هنر بخش هایی 
از این مفاهیم متعالی به تصویر کشــیده شد . در موضوع خوشگویی با 
عنوان کلی »خوب حرف بزنیم و حرف خوب بزنیم« موضوعاتی مانند 
داشتن روی گشــاده، مجادله نکردن، پرهیز از پرگویی و نزدن نیش و 
کنایه در موقع صحبت کردن مورد توجه قرار گرفت . هفت طرح دیگر 
با موضوع  آداب دوستی با موضوعاتی مانند  ناسپاسی نکردن در حق 
دوستی که محبت کرده، عدم خیانت به دوســتی که اعتماد می کند، 
کمک به دوست نیازمند، وفاداری در حق دوست وفادار، تندی نکردن 
با دوستی که مایه آرامش است، همنشینی با دوســتی که ما را به یاد 
خدا می اندازد و بدی نکردن با دوستی که در حق ما خوبی کرده توسط 

تابلوهای شهروندی ارائه گردید .



امــروزه اهمیــت فرهنــگ و کار فرهنگی بر 
کسی پوشــیده نیســت. همه متفکران بزرگ 
جهانی به این موضوع اشــاره دارنــد که دیگر 
مانند گذشــته فرهنگ را نمی توان روبنایی از 
اقتصاد و سیاست دانســت، بلکه این فرهنگ 
است که اهمیت بنیادین خود را هرروز بیشتر 
بر ما آشــکار می کند. در جامعه معاصر ایران 
هم راســتا با تحوالت جهانی در مورد اهمیت 
فرهنگ و کار فرهنگی، توجهــات روزافزونی 
انجام گرفته اســت. تا جایی که نه تنها فعاالن 
این حوزه بلکه بســیاری از مســئوالن هم در 
 مورد ضــرورت فعالیت های فرهنگی ســخن 
می گویند. در حالی که حساسیت های نیکویی 
در این زمینه شــکل گرفته است ولی ابهاماتی 
 نیز هنــوز در مــورد تعریف و مشــخصه های 
کار فرهنگی به چشــم مــی خورد کــه این 
خود ممکن است ناشــی از پیچیدگی مفهوم 
فرهنگ و هم ضعف مطالعــات عمیق در این 
حوزه باشد. در تعریفی گسترده که مورد وفاق 
بیشتر متفکرین علوم انسانی می باشد، تمامی 
امور اکتســابی را می توان به فرهنگ نســبت 
داد. در این جا به علت گســتردگی معنایی که 
به فرهنگ داده شده اســت تقریبا تمامی امور 
زندگی اجتماعی بشــر را می تــوان مرتبط با 
فرهنگ قلمداد کرد. در تلقی رسمی فرهنگ را 
تنها در امور متعالی فرهنگ مانند هنر و ادبیات 
و آموزش و ارزش ها و آرمان هــا و نهایتا آداب 
و رســوم خالصه می کنند. پس از این مقدمه 
نکته اصلی که خواهان مطرح شدن آن می باشم 
این اســت که فرهنگ را باید مانند یک موجود 
زنده در نظر گرفت که خود دارای حیات و رشد 
و شــکوفایی و بلوغ و یا اضمحالل خواهد بود. 
فرهنگ یک جریان پویا و دارای استقالل است. 
بنابراین تصور این نکته که بتــوان  فرهنگ را 
کامال برنامه ریزی کرد و در مقاصد خاصی جهت 
داد تصور غلطی است. البته این به معنای انکار 
برنامه ریزی و فعالیت فرهنگی نیست بلکه اشاره 
به این موضوع دارد که در برنامه ریزی های خود 
توجه داشته باشیم که با پدیده ای بسیار پیچیده 
 روبرو هستیم که هر دخالتی در قسمتی از آن 
مــی توانــد تحوالتــی را در ابعــاد دیگــر 
که مــد نظــر برنامــه ریــزان نبوده اســت 
از  بایــد  بنابرایــن  آورد.  وجــود  بــه  را 
 بلندپــروازی هــا اجتنــاب نمــود و نگاهی 
همه جانبه تر به فعالیت های فرهنگی داشت. به 
نظر مفید ترین کار در عرصه فرهنگی معرفت 
بخشی و آگاهی رسانی می باشد. اگر بستر   الزم 
برای جامعه ایجاد شود، مردم و اهالی فرهنگ 
هر جامعــه ای خودشــان بــه بهترین طریق 

فرهنگشان را سامان خواهند داد.  
محمدمهدي فردوسي

فرهنگ مثل هوا مي ماند که ما درش 
تنفس مي کنیم.
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از دکتری داروسازی 
تا برنده شدن کتاب الالیی

تمرکز فرهنگ  بر تفکیـک 
بازیافتی  هـــا 

برنامه های  اجتماعی
فرهنگی، ورزشی

مردم  نجف آباد  مطالبه گر  
فرهنگی  شده اند

تمرین دموکراسی،
تمرین مسئولیت پذیری

از حضور مصطفی 
رحماندوست تا رونمایی 

از کتاب محسن ما 

میزبانــی نجــف آبــاد از 
هشت بهشت

پاتوق  دانایی و  فرهنگ 

خانه نوریان ؛ تداعی 
کننده مکتب خانه های  

قدیم نجف آباد

کار فرهنگی

سیاســتگذاری : محمــد مغــزي ، 
محمدمهدي فردوسي، ابراهیم رضایي 

مسوول هماهنگی : سودابه کاظمیاني
سرویس عکس :حســن موحدي ، رضا 

قلیچ خاني ، موسي لطفي

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



شماره اول    آذر 497 خـــــــارون

گفت و گو با مسعود منتظری شهردار نجف آباد ؛

مردم  نجف آباد  مطالبه گر  فرهنگی  شده اند

گفــت و گــو

مردم انتظار فرهنگی دارند 
منتظری گفــت: خوشــبختانه با تالش شــهرداری 
نجف آباد و حمایت اعضای شــورای اســالمی شــهر، 
امام جمعــه نجف آبــاد، فرماندار و نماینــده مجلس، 
در حوزه فرهنگی به گونه ای عمل شــد که همگان از 
شهرداری نجف آباد انتظار دارند در حوزه های گوناگون 
فرهنگی ایفای نقش کند. وی با بیان اینکه توقع مردم 
از شــهرداری نجف آباد به خصوص در حوزه فرهنگی 
بســیار باالتر رفته اســت، تصریح کرد: امــروز مردم 
نجف آباد نیازهــای فرهنگی خود را نیز از شــهرداری 
درخواســت می کنند که از نظر من بسیار خوب است 

و مردم در این زمینه مطالبه گر شده اند. 

تابلوهــای فرهنگ  مناســب  بازخــورد 
شهروندی 

شهردار نجف آباد با اشاره به نصب 100 تابلوی فرهنگ 
شــهروندی در این شهر بیان داشــت: به محض تغییر 

این پیام ها و نصــب پیام های جدیــد، بازخورد خوبی 
از طرف مردم می بینیم و مســئوالن شهر نجف آباد در 
حوزه هــای گوناگون مانند آمــوزش و پرورش، پلیس 
راهور، اداره فنــی و حرفــه ای و غیره از شــهرداری 
درخواســت می کنند کــه پیام های ایــن تابلوها را به 
دغدغه های آنهــا اختصاص دهیم. منتظــری اضافه 
کرد: ایــن اقدام به مهیــا کردن برخی زیرســاخت ها 
از جمله یک ســالن مجلل که ظرفیــت جمعیت قابل 
توجه و امکانات خوبی داشــته باشــد، نیاز داشت که 
در همین زمینه ســالن مجلل شــهروند پایه ریزی و 
میزبان برنامه های متعدد شــهرداری نجف آباد و سایر 
برنامه های مشــارکتی شــد، در حالی که در گذشته 
سالن شــریعتی تنها بضاعت شــهر نجف آباد بود. وی 
گفت: فرهنگســراهای ما در تمام پنج منطقه شــهر 
نجف آباد در سطح یک کتابخانه معمولی بوده و به روز 
نشده بود و مردم نیز از آنها استقبال نمی کردند. در این 
زمینه تأسیســات فرهنگســراها تعمیر و تجهیز شد و 
در این مکان ها پوســت اندازی صورت گرفت و در کنار 
بحث ســخت افزاری، اجرای برنامه های متنوع و مورد 

درخواست مردم را در دستور کار قرار دادیم.

تبدیل  بــه مقصد گردشــگری  نجف آباد 
می شود

شــهردار نجف آباد تبدیل شــدن این شــهر از محل 
عبور مسافران به مقصد گردشــگری را از دیگر اهداف 
شهرداری نجف آباد دانست و افزود: در این راستا، چند 
خانه تاریخی تملک و باغ موزه شهر نجف آباد ایجاد شد. 
امکانات مســتهلک و فضای ســبز پارک های قدیمی 
به روز و پارک های جدید ایجاد شــد. منتظری با اشاره 
به برنامه شــهرداری نجف آباد برای ایجــاد باغ گل ها 
خاطرنشــان کرد: امیدوارم فاز نخست محور بوستان 
زندگی در نوروز 98 به بهره برداری برســد و در اختیار 
شهروندان و مســافران قرار گیرد.وی با بیان اینکه اگر 
گردشــگری در نجف آباد زنده شود، ســایر جنبه های 
اقتصادی و فرهنگی نیز احیا خواهد شــد، گفت: بازار 
نجف آباد که در زمانی زبانزد بود، در دورانی دچار افول 
شــد اما با رونق گردشگری شــرایط بهتری را تجربه 
می کند.شهردار نجف آباد با اشــاره به فعالیت های این 
شهرداری در حوزه ورزشــی ادامه داد: تالش می کنیم 

در هر منطقه یک زمین ورزشی روباز ایجاد کنیم.

توسعه مباحث کودک و نوجوان 
منتظری درباره توسعه خانه های کودک اظهار داشت: 
کودکان و نوجوانان و در کل دانش آموزان سرمایه های 
این شهر هســتند و اگر نهادهای دولتی، شهرداری و 
ســازمان های مردم نهاد با همکاری یکدیگر برای این 

ســرمایه ها برنامه ریزی کنند تا از ابتــدا خوب تعلیم 
ببینند و رشد کنند، آینده شهر تضمین می شود. شاید 
نگاه برخــی مدیران تنها به چهار ســال مدیریت خود 
باشد، اما چون خودم شــهروند نجف آباد هستم، برای 
اینکه در آینده و تا آخر عمر احساس شرمندگی نکنم، 
آینده شــهر را نیز در نظر گرفتم و توجه به کودکان و 
دانش آموزان یکی از سیاســت های ما بــود که در این 
زمینه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
نجف آبــاد برنامه هایــی علمی با همــکاری آموزش و 
پرورش و سایر نهادها اجرا کرد که هنوز ادامه دارد. وی 
با اشاره به ایجاد رستوران بازی های فکری و خانه های 
کودک تصریح کرد: شاید در برخی مناطق رفت و آمد 
به این مراکز برای خانواده ها مشکل باشد، اما کودکان 
در تمــام محالت شــهروند نجف آباد هســتند و حق 
برخورداری از امکانات را دارنــد. بنابراین این امکانات 
را در یک مکان متمرکز نکردیم و فرهنگســراها را به 
سمت کار تخصصی سوق دادیم. خوشحالم که سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سرخطی که از 

شهرداری گرفت را به خوبی چکش کاری و اجرا کرد.

برنامه هــای خانواده محــور و برنامه های 
میدانی 

شــهردار نجف آباد به برگــزاری برنامه هــای زندگی 
به سبک بهشت اشــاره کرد و بیان داشــت: در حوزه 
خانواده برنامه های جذاب برگزار کنیم که سخنران ها 
از استقبال زیاد مردم ابراز شــگفتی می کردند. هرچه 
بتوانیم ســطح فرهنگی خانواده ها را ارتقا دهیم شهر 
پویاتری خواهیم داشــت. منتظری درباره برنامه های 
میدانی شــهرداری نجف آباد گفت: شــاید در گذشته 
برنامه های مناســبتی به نصب چند پرچم در شــهر 
خالصه می شد، در صورتی که از بهمن ماه وارد عرصه 
برنامه های ایام نوروز می شــویم و تا خردادماه درگیر 
این برنامه ها هستیم. حتی تالش داریم رنگ هایی که 
در شهر استفاده می شــود، المان ها و دیوارنوشته ها با 
فرهنگ نجف آباد هم خوانی داشته باشد و بیش از 100 
المان موضوعی و مفهومی در نوروز نصب می شــود تا 
خانواده هایی که نمی توانند به مســافرت بروند، از حق 
نشاط و شادابی در شهر بهره مند شوند.وی به برگزاری 
برنامه های شاد به مناســبت های ملی و مذهبی اشاره 
کرد و ادامه داد: با ایجاد نشاط در شهر، سالمت روانی 

شهروندان نیز تأمین می شود.

برندینگ فرهنگی نجف آباد 
منتظری دربــاره برنامه های شــهرداری نجف آباد در 
حوزه برندینــگ فرهنگی افزود: نجف آبــاد برندهایی 
مانند عسل و شــکوفه های بادام و حتی صنایع دستی 

مانند چاقوسازی و نمدمالی دارد و آن قدر در حوزه های 
گوناگون جــای کار دارد که روی یــک ویژگی خاص 
تمرکز نکردیم و حوزه های مختلف را در نظر گرفتیم. 
متأسفانه در ثبت غذاهای خاص نجف آباد ضعف وجود 
داشته و تأکید داریم که غذاهای نجف آباد پیش از آنکه 
به نام دیگران ثبت شــود، برای نجف آباد به ثبت برسد.  
برای مثال نجف آباد نوعی کباب به نام ســیخ انجیری 
دارد که تالش داریم مانند کباب شیشلیک که توسط 

شاندیز ثبت شد، آن را به ثبت برسانیم.

تجلیل از فرهیختگان ماندگار
شــهردار نجف آباد درباره برگزاری برنامــه تجلیل از 
فرهیختــگان ماندگار این شــهر بیان داشــت: مردم 
نجف آبــاد قناعــت خاصــی دارنــد و برخــی مواقع 
داشــته های خود را بزرگنمایی نمی کننــد. نجف آباد 
چهره های ماندگار فراوانی دارد؛ از عالمان دینی گرفته 
تا پزشــکان قدیمی و حاذق که در انقالب نیز پیش رو 
بوده اند تا صنعتگرانی که از گذشته تا کنون حرف برای 
گفتن داشــته اند. همچنین هنرمندان و ورزشکارانی 
که در کشــور شناخته شــده هســتند. نجف آباد در 
خودروسازی، کشاورزی، ســاخت تجهیزات نظامی، 
آی تی و غیره پیش رو بوده اســت و متأسفانه به سراغ 
این چهره ها نرفتــه بودیم.منتظری تصریــح کرد: به 
چند دلیل به ســراغ تجلیــل از این چهره هــا رفتیم. 
مثاًل اینکه تفکــر دانش آموزان بر اثــر برخی تبلیغات 
به این ســمت رفته بود که درس خواندن و دانشــمند 
شــدن چه فایده ای دارد و برای ترغیب دانش آموزان 
به علم آموزی، تجلیــل از چهره های ماندگار علمی که 
در قید حیات هستند را در دســتور کار قرار دادیم که 
با اســتقبال خوبی مواجه شــد و دانش آموزان آینده 

علم آموزی و خدمت به مردم را مشاهده کردند.

وظایف شهرداری با منافع مردم درگیر است
وی درباره مشارکت با نهادهای مختلف و سازمان های 
مردم نهاد در برگــزاری برنامه ها افزود: شــاید برخی 
نهادها بر اساس رســالت خود تنها گروهی از مردم را 
تحت پوشــش قرار دهند، اما تمام وظایف شهرداری 
با منافع مردم درگیر اســت، پس باید مردم را در تمام 
حوزه ها مشــارکت دهیم تا چیزی که آنها می خواهند 
اجرا شــود. شــهردار نجف آباد ادامــه داد: همواره بر 
مشارکت مردمی تأکید داشته و به مدیران شهرداری 
تأکید کرده ام درب ســازمان های خود را بر روی مردم 
باز بگذارند تا هنرمندان و مخاطبان نیز نیازهای خود 
را به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اعالم کنند تا ســرفصل برنامه ها بر اســاس این نیازها 

تدوین شود. 

مسعود منتظری درباره فعالیت های فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری  نجف آباد اظهار 
داشت: شــهر نجف آباد به دلیل پیشینه خود 
از وجود صاحب نظران خوبــی بهره می برد و 
نیروهایی در ســطح ملی و بین المللی در این 

شهر تربیت شده اند.
 وی افزود: دیــدگاه ما در حــوزه مدیریت 
شــهری صرفًا به امــور عمرانــی و خدمات 
شهری معطوف نیســت و یکی از اولویت های 
شــهرداری مسائل فرهنگی اســت و در این 
زمینه دیدگاهی زیرســاختی داریم.شهردار 
نجف آباد با بیان اینکه اگر فرهنگ هر شــهر 
همزمان با توسعه شــهری ارتقا و توسعه یابد 
شــهری زنده و پویا داریم، ادامه داد: اگر یک 
مدیر فرهنگ را کنار گذاشــته و تمام تمرکز 
خود را بر روی مسائل سخت افزاری، عمرانی و 
 خدمات شــهری معطوف کند، یک جای کار او

 مشکل دارد.

100
 تالش داریــم رنگ هایی که 
در شهر اســتفاده می شود، 
المان ها و دیوارنوشــته ها با 
هم خوانی  نجف آباد  فرهنگ 
داشته باشــد و بیش از 100 
المان موضوعــی و مفهومی 
در نوروز نصب می شــود تا 
نمی توانند  که  خانواده هایی 
به مســافرت بروند، از حق 
نشــاط و شــادابی در شهر 

بهره مند شوند

شهردار نجف آباد گفت: امروز مردم نجف آباد 
نیازهــای فرهنگی خود را نیز از شــهرداری 
درخواست می کنند و در این زمینه مطالبه گر 

شده اند.
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در سال 1334 به دبیری دبیرستان های دخترانه و 
پسرانه نجف آباد مشغول به کار شدم و در این مدت 
با گذراندن دوره دکترای داروســازی از دانشــکده 
پزشــکی فارغ التحصیل شدم و نســبت به افتتاح 
داروخانه اقدام کــردم )1341( . در ســال 1340 
مدیریت و اداره دبیرستان دهقان نجف آباد را عهده 

دار شدم و تا سال 1357 عهده دار مدیریت بودم . 
در ایــن مدت با کمــک انجمن خانه و مدرســه به 
مدیریت حــاج آقا مصطفی ســلیمانی نســبت به 
ساخت دو ســالن اجتماعات و امتحانات و چندین 
کالس درس، آبخــوری ، ســاختمان آزمایشــگاه، 
دستشــویی و موزائیک نمودن صحن کامل مدرسه 
و نسبت به ساخت سردری بسیار زیبا برای ورودی 
دبیرســتان اقدام نمودم . در این مــدت به عنوان 
مدیر نمونه آموزش و پرورش معرفی شــدم و مدال 
آموزشــی دو را با حکم وزارت آمــوزش و پرورش 
دریافت کردم . با شــروع تظاهرات انقالب اسالمی 
 از مدیریــت برکنــار و در ســمت معاونــت اداره 
آموزش و پرورش شهرســتان نجف آباد مشــغول 

انجام وظیفه شدم . 
در این مــدت با هجوم چماق داران شاهنشــاهی و 
به عنوان اینکه اینجانب از انقالب اســالمی حمایت 
می نمایم منزل مســکونی و داروخانه را آتش زدند 
و ماشین ســواری و تمام وســایل زندگیم را تاراج 
کرده و داروخانه را بــا تمام دارائیم بــه تل خاکی 
تبدیل کردند و خــودم را راهی زنــدان نموده و با 
پذیرایی در منزل و شــهربانی نجف آباد و اصفهان 
 و زندان، زندانی دســتگرد شــدم و تا نزدیکی های 
پیــروزی هــای انقــالب از زنــدان آزاد شــده و 
بازنشســته شــدم. در ســال 1359 بعد از تعمیر 
منزل مســکونی و داروخانه، در داروخانه مشــغول 
 کار شــدم و اوقات فراغتم را با خواندن و نوشــتن 

پر کردم . 
در این مدت با همت خانواده توانســتم نســبت به 

گردآوری و تدوین چندین کتاب چون : 
قند تلخ ، آلزایمر، طبابت ســنتی، زبان خاموش در 
دو جلد جداگانه ، مجموعه اشــعار نیز در دو جلد ، 
مجلد الالیی و داستان های کودک شبانه، مجموعاً 

 نســبت به گردآوری 8 جلــد کتاب اقــدام کردم . 
کتاب الالیی اینجانب برنــده جایزه ادبی و فرهنگی 
از مدیریت سازمان ارشاد اســالمی استان اصفهان 

شده است . 
در ســال 1395 به عنوان نویسنده و پژوهشگر برتر 
آموزش و پرورش معرفی و از طــرف مقام معاونت 
وزارت آموزش و پرورش  تقدیر شدم . در این مدت 
با وارد شدن در مؤسسات مذهبی و دینی و شرکت 
در جلسات و انجمن های ادبی نســبت به تشکیل  

انجمن هایی چون : 
 انجمن بهبود و دانش )انجمن فرهنگی ادبی قبل 
از انقالب مخصوص شــهروندان و انجمن شــهر در 
ســایه زمان با معرفی آقای ســید محمد لقمانی به 
سمت شهردار معرفی شــد و ایشان فصل جدید در 
بهسازی شــهر و اقدامات مؤثری در تمام جهات به 

عمل آورد . ( 
 تشکیل جمعیت شیر و خورشید برای اولین بار در 

نجف آباد و حمایت سایر معتمدین 
 انجمن دوســتداران میراث فرهنگی با داشــتن 

حکم نمایندگی از میراث فرهنگی تهران 
 تشکیل انجمن حمایت از حقوق شهروندی 

 تشــکیل انجمن ادبی مولوی و ثبت دادن آن در 
اداره ارشاد 

 تشــکیل شــورای آموزش و پرورش و تــا پایان 
ســالهای خدمتم با ســمت های عضویت، معاونت 
 و با حکــم وزارتی ریاســت آن را تــا پایان خدمت 

عهده دار بودم . 
در این مدت با کمک میراث فرهنگی استان نسبت 

به ثبت و شناسایی اماکن میراثی اقدام شد . 
 در این مدت با کمک و اســتعانت مالی شهرداری 
نجف آباد نســبت بــه تعمیر برج هــای هفت گانه 

خارون اقدام شد . 
 نســبت به تعمیر و بازســازی ســقاخانه میراثی 
مســجد نصیر نجف آباد با بودجه شــخصی اقدام 

نمودم . 
 با کمک و اســتعانت ســازمان مســاجد اصفهان 
ایوان داخلی مســجد بازار و دیواره مدرسه ریاضی و 

مسجد امان)چهارراه بازار( تعمیر شد . 

مهدی شــیرمحمدی در جام بین قــاره ای امارات 
که با حضور 8 کشــور برتر دنیا برگزار شــد موفق 
 به کســب عنــوان قهرمانی همــراه با تیــم ملی 

شد.
مهدی شیرمحمدی  ، متولد 8 فروردین ماه 1374  
در شهر نجف آباداســت . او در یک خانواده 5 نفری 
 و دارای یک برادر و یک خواهر اســت. بزرگ شده 
نجف آباد و در حال حاضر در شهرســتان نجف آباد 

شهر گلدشت زندگی می کند. 
ورزش خود را بــا فوتبال چمنی آغــاز نمود که به 
مدت دو ســال در لیگ برتر جوانان  کشــور و یک 
ســال هم در لیــگ امیدهای کشــور بــازی کرد، 
بعد از 2 مــاه حضور و تمرین در تیــم فوتبال ذوب 
آهن اصفهان بعلت رســیدن به  ســن ســربازی و 
 مشــکالت مالی و عدم امکان ادامه تحصیل از تیم 
ذوب آهن جدا شــد، در همین زمان به پیشــنهاد 
یکی از مربیان خود در مســابقات فوتبال ســاحلی 
یزد شرکت نمود که در این مسابقات موفق به کسب 
عنوان آقای گل این رقابتها شــد و در همین زمان 
توســط مربی تیم ملی »مارکو اکتاویو« به تیم ملی 
ب فوتبال ساحلی کشور دعوت شــد و همچنین با 
تیم فوتبال ســاحلی گلســاپوش یزد قرارداد امضا 
کرد او 2 سال خدمت ســربازی خود را در این تیم 
ســپری نمود، پس از درخشــش و حضــور موفق 
خود در تیم ملی ب کشــور، این بار به تیم ملی الف 

فوتبال ساحلی دعوت شــد و پس از حضور در 16 
 اردوی تیم ملی فوتبال ســاحلی کشــور و با اثبات 
شایستگی های خود در تیم 12 نفره تیم ملی کشور 

انتخاب شد.
در مســابقات فوتبال ســاحلی جام باشــگاه های 
جهان تحت عنوان مســابقات اورآســیا )مسابقاتی 
تشکیل شــده از تیمهای اروپایی و آسیایی( که سه 
ســال متوالی به میزبانی یزد برگزار شــده همراه با 
تیم گلساپوش در ســال اول این مسابقات موفق به 
کسب مقام قهرمانی شد، در سال دوم نایب قهرمان 
این رقابتها شــد. سومین و آخرین ســال برگزاری 
 این مســابقات در یزد در فروردین مــاه 98 برگزار 

می شود.
)در زمان حضور در تیم گلســاپوش یــزد در زمان 
خدمت سربازی جهت حل مشــکالت مالی خود و 
خانواده بعنــوان نگهبان پارک یزد مشــغول به کار 
بــود(.در تورنمنت فوتبال در کشــور پرتغال موفق 
 بــه زدن 4 گل برای تیــم ملی شــد و در جام بین 
قاره ای امارات که با حضور 8 کشور برتر دنیا برگزار 
شــد موفق به کســب عنوان قهرمانی همراه با تیم 

ملی شد.
مهدی شــیرمحمدی می گویــد: »از خانــواده و 
تمــام مربیان و دوســتانم کــه در این مســیر یار 
 وهمــراه، قوت قلــب و کمــک من بودند تشــکر 

می کنم.«

 متولد مهــر 1313 هســتم . در ســال تحصیلــی 1320 وارد 
مکتب خانه شــدم و در سال 1326 ازدبســتان منوچهری فارغ 
التحصیل و گواهینامه ششــم ابتدایی دریافت شد . در این مدت 
وارد دبیرستان شدم و بعداً از دبیرستان دهقان فارغ التحصیل و به 
استخدام آموزش و پرورش فریدن در آمدم. در این مدت با انتقالی 
به نجف آباد آموزگارِی دبستان های نجف آباد را تقبل نمودم . در 

سال 1337 ازدواج نمودم و دارای چهار فرزند می باشم . 

روایت زندگـی نعمت اهلل ایزدی از زبان خودش 

از دکتــری داروســازی تا 
برنده شدن کتا ب  الالیی

روایت زندگـی مهدی شیرمحمدی 

از نگهبانی پارک تا قهرمان 
ملی فوتبال  ساحلی 

مهـر ماه 1313

ســــال 1326

ســـال 1395

تاریــخ تولد

فـارغ التحصیل

نویسنده برتر

فروردین 1374

فوتبال چمنی

گلساپوش یزد

تاریــخ تولد

آغـــاز ورزش

دوران سربازی

نام آوران
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هنریتفریحی فرهنگی

در سی امین جشنواره تئاتر اســتان، انجمن هنر های نمایشی شهرستان نجف آباد 
با دو نماینده الیق بنام  سوته دالن به کارگردانی امیر قیطاسی و کرگدن صورتی با 
گلهای ریز قرمز به کارگردانی امیر قاسمی حضور داشت .  در بخش طراحی لباس از 
آنا حسینی برای نمایش کرگدن صورتی با گل های ریز قرمز تقدیر شد و همچنین 
در بخش طراحی صحنه رتبه اول را کســب کرد.در بخش بازیگری زن تینا کاظمی 
برای نمایش سوته دالن رتبه سوم را کسب نمود . در بخش بازیگری مرد سید جواد 
نوریان برای نمایش کرگدن صورتی با گل های ریز قرمز رتبه اول را دریافت کرد. در 
بخش نمایشنامه نویسی رتبه دوم به امیر قاســمی برای نمایش کرگدن صورتی با 

گل های ریز قرمز تعلق گرفت.
در بخش کارگردانی رتبــه اول به امیر قاســمی برای نمایش کرگــدن صورتی با 
گل های ریز قرمز رســید. هیئت داوران این جشــنواره در پایان سه نمایش حادثه 
در عمارت میمـ  ف به کارگردانی هادی عسکری ، افرا به کارگردانی احسان جانمی 
و کرگدن صورتی با گل هــای ریز قرمز به کارگردانی امیر قاســمی  را بدون در نظر 
گرفتن اولویت، برای حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر به ستاد انتخاب این 

جشنواره معرفی کرد.  

سوگواره ادبی رستاخیز در خانه تاریخی نوریان 
برگزار شــد.در این ســوگواره که بــا همکاری 
انجمن ادبی آذرنوش، سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرســتان نجف آباد طرح ریزی شــده بخش 
هایی چون شــعرخوانی توسط شــعرای نجف 
آباد، خوانش متون ادبی، موســیقی عاشورایی 
و مراســم آیینی مذهبی تعزیه خوانی به اجرا در 
آمد. نمایشــگاه عکس منتخبی از آثار جشنواره 
محرم نجف آبــاد در قاب تصویــر از بخش های 
جنبی این سوگواره بود.ســید علی شکراللهی، 
جوزقیان،ســعادت  رضایی،مریــم  مهــرداد 
شیرزادخانی،امید بهارلو،احمد و علیرضا شکرانه، 
امیر حمزه رضایی،جواد شکرانه،مهدی سورانی از 

هنرمندانی بودند که به اجرا پرداختند. 

طــی ده شــب برگزاری ســوگواره 
اســتانی به میزبانی مرکز هنرهای 
نمایشی شهرســتان،پس از  رقابت 
وشــاخصین  منتخبیــن  بیــن 
شهرســتانها ،در پایان با رأی هیأت 
داوران3گروه به عنــوان تعزیهء برتر  
واز هرگروه دو نفر بــه عنوان موافق 
ومخالف خوان برتر ،انتخاب شــدند.
ســه گروه برتر عبارتند از؛ خمینی 
شــهر-رهنان-مبارکه . داوری این 

دوره از ســوگواره را آقایان بهمن نامداری،حسینقلی 
حسینخانی،عباس آبادچی و ســعید مهدوی بر عهده 

داشتند.

درخشش انجمن هنر های نمایشی شهرستان نجف آباد یک ، دو ، سه بازی  

روز شاد ریاضی 

برپایی اولین ایستگاه سالمت 

راهکارهای طالیی فرزند پروری

من ،مامان بازی 

همایش »حرف های ناگفته دنیای فرزندم«

برگزاری تورنمنت بازی و خالقیت در نجف آباد

سلسله  نشست های هفتگی ؛ شبی با موسیقی

برگزاری سوگواره ادبی رستاخیز 

نهمین سوگواره آئینه های نینوا

خانه تاریخی نوریان )مکتب خانه علوم خواجه نصیرالدین طوســی( در مهرماه 
97 میزبان روز شــاد ریاضی ویژه دانش آموزان و خانواده ها بود. در این برنامه که 
با همکاری خانه ریاضیات نجف آباد، اداره آموزش و پرورش و ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری نجف آباد طرح ریزی شده بود در قالب ده میز قصه و 
ریاضی، شگفتی های علم حساب، معما و بازی های ریاضی و اَشکال هندسی در 
سطح مقاطع مختلف تحصیلی آموزش داده شد. آیتم نمایش کودک، نمایشگاه، 
فروشگاه کتاب و محصوالت ریاضی و توزیع بروشورهای معرفی مکتب خانه علوم 
خواجه نصیرالدین طوسی و خانه ریاضیات نجف آباد از دیگر بخش های این ویژه 

برنامه بود.

در مهرماه 97 نوبت دیگری از مجموعه برنامه های1.2.3 بازی با موضوع خالقیت رنگ 
و کاربرد آن در نقاشی و تاثیر آن بر رشد ذهنی روانی کودک در رستوران بازی و کتاب 
کودک برگزار شد. در این نوبت پس از آموزش انواع رنگ ها، کاربرد و ترکیبات رایج و 
ساخت رنگ های درجه دوم و سوم در نقاشی کودک، حاضرین در شانزده گروه مادر و 
کودک توسط وسایلی خالقانه مانند برگ خشک، پوست میوه و ظرف پالستیکی  به 

انجام نقاشی دیواری روی بوم پارچه ای پرداختند . 

در آبان ماه اولین ایستگاه ســالمت نجف آباد برگزار شــد . حضور در نمایشگاه ، 
معرفی فعالیت و برنامه های ســازمان ها و ادارات مشــارکت کننده شهرستان در 
حوزه سالمت و بازدید از پارک ترافیک و مجموعه باغ بانوان از دیگر بخش های این 

نمایشگاه بود.

در مهر 97، سالن شهروند فرهنگســرای خارون میزبان همایش راهکارهای طالیی 
فرزندپروری بــود. این برنامه که با همکاری ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شهرداری و مرکز مشاوره و روانشناسی ماهور طرح ریزی شده بود، دکتر ترکمان به 

تشریح موارد فرزند پروری پرداخت .

دوشنبه 16 مهرماه 97، همزمان با روز جهانی کودک ویژه برنامه جشن مادر و کودک 
طی مجموعه برنامه های من، مامان بازی در رســتوران بــازی فکری و کتاب کندو 
فرهنگسرای خارون برگزار شد. در این ویژه برنامه که با همکاری موسسه رویش آفتاب 
طراحی شــده بود مادر و کودک پس حضور در کالس آموزشی مربوط به جشن، در 
مسابقه های گروهی حرکتی خط و عبور، خالقیت و نقاشی حجمی با خمیر رنگی 

ماکارونی، چاپ اثر رنگی کف پا و دست و نقاشی همزمان انگشتی شرکت کردند.

سه شنبه ششــم آذرماه 97 همایش "حرف های ناگفته دنیای فرزندم"  با همکاری 
واحد آموزش و مشاوره موسسه آموزشــی فرهنگی محمد امین )ص( و سازمان در 
سالن شهروند فرهنگسرای خارون برگزار شد. در این همایش دکتر دشتی با محوریت 
روانشناســی فرزندان و با موضوع ســبک های متفاوت تربیت علمی به سخنرانی 
پرداخت.توصیف فرزندان در جایگاه های متفاوت خانه و اجتماع، افزایش آگاهی از 
خصوصیات فرزندان و کاهش بکارگیری آموخته های شــفاهی در این باره، توضیح 
انواع ســبک های فرزند پروری نوین و علمی، ارتباط موضــوع نوازش با قانونمندی 
والدین در تربیت، تبیین سبک های "ضعیف، رها و مستبد"  با خصوصیات پدر و مادر 
در هر سبک و ویژگی های والدین کامل گرا و مزایا و معایب آن از عمده موارد مطرح 

شده در این همایش بود که در قالب سخنرانی و نمایش دو نفره مطرح و اجرا شد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نجف آباد گفت : از ابتداي 
آبان تا بهمن ماه بیش از چهل و شــش ویژه برنامه مختلف با  عنوان تورنمنت بازی 
و خالقیت در سطح شــش زیر مجموعه ســازمان برگزار خواهد شد. محمد مهدی 
فردوسی مدیر عامل سازمان  با  اشاره به فراهم بودن زیرساخت های مورد نیاز چنین 
حرکتی در سطح ســازمان افزود: 1،2،3 بازی، یادگیری با طعم لذت، شهید شیرین 
دومینو، کلبه مشاغل، پاتوق صمیمی مادر و کودک در کنار من مامان و بازی از جمله 

عناوین بازی های در نظر گرفته شده هستند.

شامگاه شنبه هر هفته ســالن اندیشه فرهنگســراي خارون  میزبان نشست های 
هفتگی شبی با موســیقی اســت. در این برنامه موســیقایی که از سال 1395 با 
همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی، ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری و واحد موســیقی خانه هنرمندان شهرستان نجف آباد برگزار می گردد 
بخش هایی چون اجرای گروه های موسیقی سنتی و پاپ، کنسرت های آموزشی 

و کارگاه های تخصصی تئوری و عملی برقرار می باشد.
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ورزشـــی

کنگــره  ســومین  اختتامیــه 
سراسری شــعر گرامیداشت شهید 
عاشورایی،حجت خدا شهید مدافع 
حرم محســن حججی پنج شنبه 6 
دیماه 97 در یادمان شــهداء نجف 
آباد و مقبره این شــهید برگزار شد. 
در این برنامه که بــا حضور محمد 
علی مودب و محمدرضا طهماسبی 
و اجرای محمــد کاروان همراه بود 
پس از ســخنرانی و شــعرخوانی نفرات برگزیده کنگره، از منتخبین 

بخش های کارگاه ترانه و شعر تجلیل بعمل آمد.

شامگاه پنج شنبه 8 آذرماه 97، یادواره شهید آبروی 
محله ویژه بزرگداشــت شــهید غالمرضــا صالحی 
در ســالن شــهروند فرهنگســرای خارون برگزار 
شــد. پخش فتوکلیپ زندگی نامه شــهید صالحی، 
اجرای گروه سرود، ســخنرانی امام جمعه نجف آباد 
 حجت االسالم و المسلمین حســناتی، سخنرانی و 
خاطره گویی سردار کلیشادی همرزم شهید، تجلیل 
از خانواده شهید و امضا تومار تجدید میثاق با آرمان 

شهدا از بخش های اصلی این بزرگداشت بود.

درخشش ورزشکاران نجف آبادی درخشش انجمن هنر های نمایشی شهرستان نجف آباد

سلسله  نشست های هفتگی ؛ شبی با موسیقی

تجلیل از برگزیدگان کنگره سراسری قلم های بیدار

یادواره شهید آبروی محله ؛ بزرگداشت صالح صابر

 تیم وزنه برداری شهرستان نجف آباد به مربیگری مهرداد 
عظیمی و محمد نادی پور و سرپرستی محمدرضا جعفری  
موفق به کسب مقام نایب قهرمانی  در مسابقات وزنه برداری 
قهرمانی بزرگســاالن استان اصفهان شــد. این مسابقات 
 با حضور 72 نفــر از تیمهای اصفهان، نجــف آباد، لنجان، 
خمینی شهر، شهرضا،  فالورجان، فریدن، مبارکه وکاشان 

در خانه وزنه برداری ملک شهر برگزار شد . 

جودوکاران شهرســتان نجف آباد به مربیگری مهدی الهی 
و سرپرستی حسین قندی در مســابقات قهرمانی جوانان 
استان گرامیداشت شهید حسین فهمیده  موفق به کسب دو 
مدال طال و یک مدال برنز شدند.این رقابتها در شهر مبارکه 
برگزار شد ، که در پایان تیم چهار نفره شهرستان نجف آباد 
با مقام اول مهدی رجبی و رضا داوودی )نشــاط یزدانشهر 
استاد مهدی الهی( و مقام ســومی فردین نعیمی )دلیران 

نجف آباد استاد اکبر یزدانی( به کار خود پایان داد . 

عظیمه شــکرانه و مریم ناصری داوران فوتبال شهرستان 
نجف آباد دیدار دریژنو فرخشهرـ  پویندگان فجر شیراز را در 
هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان کشور قضاوت کردند.

 ناهید پورشــبانان ووشــوکار شهرســتان نجــف آباد در 
رقابت های انتخابی تیم ملی ووشــو کشور موفق به کسب 
مدال طال  شد و به اردوی تیم ملی کشــور دعوت شد.این 
رقابت ها به میزبانی آذربایجان شرقی در شهر تبریز با حضور 

تمامی استان های کشور برگزار شد. 

قهرمانی تیم فوتبال نوجوانان شهرداری نجف آباد در لیگ 
شهرستان

در مهرماه 97، به مناســبت هفته تربیت بدنــی و ورزش، 
همایش پیــاده روی بــزرگ خانوادگــی از میــدان امام 

خمینی)ره( ]باغملی[ تا پارک کوهستان برگزار شد.

وزنه برداری

جــــودو

فوتبــــال

ووشـــــو

فوتبــــال

پیــاده روی
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اینفوگرافیک کتابخانه هــــــای شهرداری نجف آباد 

پاتوق  دانایــــــــی  و  فرهنگ 
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مساحت

مساحت

مساحت

مجموعه فرهنگی و کتابخانه عمومی فرهنگ

مجموعه فرهنگی و کتابخانه عمومی شهید محمد علی امامی

مجموعه فرهنگی و کتابخانه عمومی عالمه دهخدا

تعداد اعضا

تعداد اعضا

تعداد اعضا

تعداد کتاب

تعداد کتاب

تعداد کتاب

2500

1700

1000

1800

5700

2200

9300

10000

12000

این مجموعــه 2 هزار و پانصــد متر مربعی بــا نزدیک بــه چهارصد متر 
فضای اداری، در یک طبقه طی ســال  هشــتاد و پنــج در منطقه چهار 
شهرداری،خیابان 12 شرقی،نبش چهار راه دوم کار خود را آغاز کرده و در 
حال حاضر برای نزدیک به هزار و 800 عضو خــود امکاناتی مانند 9 هزار و 
سیصد جلد کتاب با سرویس دهی دیجیتال، 21 قفسه یک طرفه، هشت 

قفسه دو طرفه و 3 مورد اشتراک روزنامه ها و مجالت را فراهم کرده است.

این کتابخانه دو طبقه که در زمینی به مساحت هزار و صد متر مربع و زیر بنای 
هزار و 700 متر مربع  با داشــتن بیش از 10 هزار جلد کتاب و چهار اشتراک 
روزنامه و مجله به صورت دیجیتــال به 5 هزار و 700 عضــو خود خدمات 
مختلفی را ارائه می دهد.در این کتابخانه که در خیابان باهنر مرکزی واقع شده 
امکاناتی مانند سالن مطالعه برادران با ظرفیت 75 نفر، سالن مطالعه خواهران با 
گنجایش نزدیک به هشتاد و پنج نفر، سوئیت، موتورخانه، پارکینگ،کالسهاي 

فرهنگي و آموزشي به همراه کتابخانه کودک فراهم شده است .

کتابخانه ای که با نهصد متر مربع ســاختمان اداری در زمینی به مساحت 
هزار متر مربع در دو طبقه طی سال هشتاد و پنج کار خود را در منطقه شش 
شهرداری،خیابان ویالي شمالي روبروي مسجد قبا کار خود را شروع کرده 
در شرایط حاضر با امکاناتی همچون بیش از 12 هزار جلد کتاب، 26 قفسه 
دو طرفه،هفت قفســه یک طرفه،36 میز و  147 صندلی برای نزدیک به 2 

هزار و دویست عضو خود خدمات مختلفی را ارائه می کند.

یزدانشهر ،خیابان 12 شرقي،  نبش چهارراه دوم  

نجف آباد، خیابان با هنر مرکزي |    تلفن 42633433

ویالشهر، خیابان ویالي شمالي، روبروي مسجد قبا
 تلفن 42252900

آغاز بکار  

آغاز بکار  

آغاز بکار  

1385 

1381

1385 

شماره اول    آذر 97اینفوگرافیک
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اینفوگرافیک کتابخانه هــــــای شهرداری نجف آباد 

پاتوق  دانایــــــــی  و  فرهنگ 

بع
مر

تر
م

بع
مر

تر
م

فر
ن

فر
ن

دد
ع

مساحت

مساحت

فرهنگسرای شهید محمد منتظری

مجموعه فرهنگی و کتابخانه عمومی شهیدان فتاح الجنان

 کتابخانه ویژه نابینایان  شهیدان فتاح الجنان

تعداد اعضا

تعداد اعضا

تعداد کتاب

700

600

3300

نفر سال
سالـن  مطالعـه 
ویژه  خواهران تأسیس

نفر
سالن  مطالعه 
ویژه برادران

40 40 1391

915

8200
دد

ع تعداد کتاب

5600

این فرهنگ سرای ســه طبقه که  پس از بازسازی اساســی اخیر از یک 
کتابخانه افتتاح شده طی سال  هشتاد و سه در منطقه پنج شهرداری به 
دومین فرهنگ ســرای نجف آباد ارتقاء پیدا کرده، دارای 700 متر مربع 
زیر بنا، 1700 متر مربع ساختمان اداری، بیش از 3 هزار و سیصد عضو و 8 

هزار و دویست جلد کتاب در موضوعات مختلف است.

به دنبال اهدای قطعه زمینی به مســاحت چهارصد متر مربع توسط حجت 
االســالم و المســلمین فتاح الجنان به یاد فرزندان شهیدش غالمحسین و 
مهدی در انتهای خیابان قدس غربی، در سال نود و یک کتابخانه ای دو طبقه 
با مجموع  600 متر مربع ساختمان اداری در این محل مورد بهره برداری قرار 

گرفت.

تنها کتابخانه ویــژه نابینایان نجف آباد در قســمتی از فضای کتابخانه 
شهیدان فتاح الجنان در انتهای خیابان قدس غربی کار خود را  در سال 
نود ویک با 10 عضو فعال، بیش از 2 هزار نســخه کتــاب در چهارصد 
عنوان گوناگون،نــوار خانه و فایلهاي صوتــي و خدماتی مانند آموزش 
خط بریل، آموزش کامپیوتر، ارائه لوح فشــرده و CD به همراه جلسات 

مشاوره نابینایان آغاز کرده است.

امیرآباد، روبروي پارک ملت  |  تلفن 42436661

نجف آباد، انتهاي خیابان قدس غربي
تلفن 42638992

آغاز بکار  

آغاز بکار  

1383

1391

اینفوگرافیک

برگزار کننده جلسات مشاوره نابینایان
01

مجهز به واحد نوارخانه 
دارای امکان پیاده سازی کتابها به صورت فایل های صوتی

آموزش خط بریل، آموزش کامپیوتر و ارائه انواع لوح فشرده 

02

03

04

دد
ع تعداد کتاب

2500

شماره اول    آذر 97
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حال خوش خواندن
در هفتــه کتــاب و کتابخوانی ســال جــاری که از 
نوزدهم تا ســی ام آبان ماه ســال جاری برگزار شد، 
ویــژه برنامه هــای مختلفــی در زیرمجموعه های 
سازمان با شــعار »حال خوش خواندن« برگزار شد. 
دریافــت کتاب های اهدایــی شــهروندان، معرفی 
برترین هــای هــر کتابخانه در زمینه هــای مختلف 
و دیــدار با مدیــران مختلــف شهرســتان از دیگر 
برنامه های در نظر گرفته شــده برای این هفته بود.
از ســوی دیگر  برگزاری نمایش خیابانی در ســطح 
مناطق پنــج گانه، شــاهنامه خوانی، ســخنرانی با 
موضوع هوش اخالقی به میزبانی باغ بانوان و جشــن 
کتاب به میزبانی زیرمجموعه های مختلف ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری در زمره دیگر 
برنامه های انجام شــده در این مدت بودند. از برنامه 
های مهم ایــن هفتــه  در روز پایانی مــی توان به 
برگزاری جشن کتاب در سالن شــهروند، سمیتئاتر 
دانســتن با موضــوع مطالعه و روش هــای صحیح 
آن با ســخنرانی دکتر دوازده امامی اشــاره کرد .در 
حاشــیه این برنامه از فعــال ترین عضو آقــا و خانم 
کتابخانه های سازمان، ناشران کتاب و فعاالن عرصه 

کتابخوانی که در برگزاری نمایشــگاه های کتاب با 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری 
 نجف آباد همکاری و مشــارکت داشته اند نیز تجلیل 

شد.

بازگشــایی مجموعه فرهنگی و کتابخانه 
عمومی عالمه دهخدا

 یکی از مهــم ترین کارهــای انجام شــده در هفته 
کتاب بازگشــایی مجموعــه فرهنگــی و کتابخانه 
عمومی عالمــه دهخدا بــود . تجهیــز و راه اندازی 
ســالن همایش 200 نفره با امکانات به روز صوت و 
تصویــر ، رنگ آمیــزی کل مجموعه و ســالن های 
مطالعه و مخزن ،نصب دوربیــن در تمام مجموعه و 
محوطه ، ایزوگام ســقف، تعمیر و بهسازی سرویس 
هــای بهداشــتی و آبدارخانــه ، تعویض سیســتم 
روشنایی سالن های مطالعه و تجهیز به SMD و کم 
 مصــرف و ... از اقدامات مهم بهســازی این کتابخانه

بود . 

جشن سفیران دانایی
همزمان بــا آغاز گام چهــارم نذر کتاب، دوشــنبه 

12 آذرماه 97 سالن شــهروند فرهنگسرای خارون 
میزبان جشن سفیران دانایی بود. در این ویژه برنامه 
که چهره ملی ادبیــات کودک و نوجــوان مصطفی 
رحماندوســت در آن حضور داشــت و بــا همکاری 
مدیریت آموزش و پرورش، کتابخانه عمومی زهراییه 
و ســازمان رفاهی تفریحــی شــهرداری نجف آباد 
برگزار شــد؛ نخســت با بخش هایی چون سخنرانی 
و پخش کلیپ معرفی ســفیران، اهداف گام چهارم 
نذر کتاب تشــریح شد. ســخنرانی و شــعرخوانی 
مصطفی رحمان دوســت، اجرای نمایش کودک با 
محوریت آثار و اشــعار ایشــان و پخش کلیپ مراکز 
فرهنگی شــهرداری نجف آباد از بخــش های قبل 
از ورود ســفیران کتاب به جشــن بود.پس از ورود 
ســفیران دانایی، مهندس منتظری شــهردار نجف 
آباد در ســخنانی ضمن تاکید بر اهمیــت مطالعه و 
کتابخوانــی و به لزوم فعالیت های بیشــتر مجموعه 
شهری در این راستا بعنوان مهمترین دستاوردهای 
فرهنگی شهرداری اشــاره داشت.جشن اهداء بسته 
کتاب به سفیران در ســالن اندیشه، نشست خصصی 
سفیران در رســتوران بازی و کتاب کندو، مصاحبه 
حضوری کــودکان بــا مصطفی رحمان دوســت و 

گزارشی ویژه از برنامه های مهم هفته کتاب 

از حضـــور مصطفـــی   رحمــــاندوست 
تا رونمایی از کتاب "محسن ما" 

200
تجهیز و راه اندازی ســالن 
امکانات  با  نفره   200 همایش 

به روز صوت و تصویر

گزارش ویژه
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برگزاری نمایش خیابانی در سطح مناطق پنج 
گانه، شاهنامه خوانی، ســخنرانی با موضوع 
هوش اخالقی به میزبانی باغ بانوان و جشــن 
کتاب به میزبانی زیرمجموعــه های مختلف 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
در زمره برنامه های انجام شده در حوزه هفته 

کتاب بود

گزارش ویژه

پخش کلیــپ معرفی زندگی نامه ایشــان توســط 
 کــودکان از دیگر قســمت های این جشــن دانایی

بود.

تجلیل از 30 کتابدار برتر استان اصفهان
چهارشنبه 30 آبان 97 در آخرین روز از هفته کتاب 
و کتابخوانی آیین تجلیل از 30 کتابدار برتر اســتان 
اصفهان در سالن شهروند فرهنگسرای خارون نجف 

آباد برگزار شد. 
حجت االســالم محمد علی انصاری مدیر کل ارشاد 
و فرهنگ اســالمی اســتان اصفهان در ایــن آیین، 
محــوری ترین نکته بــرای نگارش کتــاب را مولف 
و خالق اثر دانســت و گفت: نقــش مجموعه توزیع 
کتاب در این زمینه بســیار مهم است.ســخنرانی، 
اجرای اســتندآپ کمدی خنداننده شــو توســط 
محمد جــواد رضایی، پخــش کلیپ بزرگداشــت 
فعال حوزه کتاب شــهید حججی و کتاب و کتابدار، 
شــعرخوانی علــی شــکرالهی، تجلیــل از برترین 
هــای حــوزه کتــاب و کتابخوانی اســتان، تجلیل 
از مقام شــامخ شــهید محســن حججی، رونمایی 
از تابلوی خوشنویســی بــه خط اســتاد احمدی، 
کتاب "محســن مــا" نوشــته کبــری خدابخش و 
تمبــر یادبود ایــن شــهید از  بخش هــای اصلی و 
تصویرگری و نقاشــی بــا محوریت کتاب و شــهید 
حججی و زنده نویسی اســاتید انجمن خوشنویسی 
 نجف آباد از بخش های جنبی این مراســم اســتانی

بود.
حضور در یادمان شــهداء نجف آباد و تجدید میثاق 
با آرمانهــای ایشــان و ادای احترام به مقام شــهید 
فعال حــوزه کتــاب و کتابخوانی محســن حججی 
 بخش انتهایی این مراسم اســتانی ویژه هفته کتاب 

بود.
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1379500500
ورود روزانــــه 137 
تن زباله به کارخانه 
پسمــانـد نجف آباد 

مربـــــوط  پسمـــاند 
بــه فضــــای ســبز: 
کیلـــوگـــــرم  9500

تولیـــــد روزانـــــه 
پســماند عمرانــی و 
ساختمـــانی شهـــر: 
بیش از پانصـــد تن

قائم مقام شــهردار نجف آباد گفــت: مجموعه مدیریت 
شهری نجف آباد طی چند ســال اخیر تمرکز ویژه ای بر 
روی موضوع فرهنگ شهروندی در ابعاد مختلف داشته اند 
که از مصادیق آن می توان به تقویت فرهنگ تفکیک زباله 
از مبدا به منظور افزایش بهره وری در این بخش اشاره کرد.

اشاره به ورود روزانه 137 تن زباله به کارخانه پسماند نجف محمــد مغــزی با 
آباد بیان داشت: در همین راستا و طی چند نوبت تابلوهای فرهنگ شهروندی 
در ســطح مناطق پنج گانه به موضوع تفکیک زباله ها اختصــاص پیدا کرده 
و همزمان با تقویت ایســتگاه های ثابت جمع آوری و پیمانکار مربوط به جمع 
آوری پسماندهای بازیافتی از درب منازل، تالش شــده میزان ورود زباله های 
قابل بازیافت به طبیعت کاهش یابد. معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی 
شهرداری نجف آباد میزان پسماند حاصل از رفت و روب روزانه مناطق پنج گانه 
را در حدود دوازده تن اعالم داشت و گفت: شــهروندان به طور متوسط روزانه 
هفت تن پسماند را به صورت تفکیک از مبدا به چرخه بازیافت تحویل می دهند 
و پسماند مربوط به فضای سبز شامل شــاخ و برگ درختان نیز روزانه به طور 

متوسط به حدود 9500 کیلوگرم می رسد.

مغزی به تمرکز شــهرداری بر روی موضوع اعالم تاریخ و ســاعت جمع آوری 
پسماندهای خانگی به عنوان دیگر اقدام انجام شده در این بخش اشاره داشت و 
خاطر نشان کرد: عدم رعایت این موضوع از سوی برخی شهروندان، بدنه خدمات 
شــهری را مجبور به اعزام مجدد خودرو به منظور جمع آوری زباله های بیرون 
گذاشته شده می کند که این موضوع سالیانه چندین میلیارد تومان به بودجه 

شهرداری ضرر می رساند.
وی میزان تولید روزانه پسماند عمرانی و ساختمانی شهر را بیش از پانصد تن 
دانست و بیان داشت: تالش شده با تشریح امتیازات ویژه تفکیک پسماندها از 
مبدا همچون کمک به حفظ محیط زیست، جلوگیری از قطع بی رویه درختان 
و بازیافت مواد نفتی شهروندان را بیشتر از گذشته به این موضوع مهم حساس 

کنیم.
همچنین در جهت فرهنگ سازي هر بهتر تفکیک پسماند ، سازمان فرهنگي 
اجتماعي و ورزشــي شــهرداري نجف آباد با همکاری شرکت پسماند شهري 
تئاترهاي فرهنگ شهروندي با موضوعات ســاعت جمع آوري تفکیک زباله و 
شیرابه را برگزار می نماید .  همچنین برگزاري دوره هاي آموزشي در مدارس و 

مراکز بهداشت از دیگر برنامه های شهروندی می باشد .

تمرکز فرهنگ
 بر تفکیـــــک 
بازیافتی  هـــا

شماره اول    آذر 97فرهنگ شهروندیخـــــــارون12
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خانه نوریان ؛ تداعی کننده
مکتب خانه های  قدیم نجف آباد

خانه نوریان از خانــه های تاریخی 
متعلق به اواخر قاجار و اوائل پهلوی 
اول که در بافت تاریخی نصیر واقع 

شده است .

در سال 1394 توسط شهرداری نجف آباد 
مورد تملک واقع شده است و روند اجرای 
مرمــت واحیا آن توســط شــهرداری به 
سازمان بهسازی و نوسازی واگذار گردید 
تا پــس از مرمت و بهســازی، بــه عنوان 
مکتب خانه علــوم خواجــه نصیرالدین 

طوسی مورد بهره برداری قرار گیرد .

این خانــه در فضایی بــه مســاحت 1163 متر مربع 
گسترش یافته که شامل بخش اصلِی دارای شاه نشین 
و بخش خلوت جنبی در شــرق آن می باشد. ورودی 
اصلی خانه از طریق هشــتی بزرگی مفروش شــده با 
سنگ های قلوه ای به مســاحت 16 متر مربع در ضلع 
جنوبی خانه قرار دارد که با پیچشی شرقی و متناسب 
با معمــاری بومی ایران، دسترســی بــه حیاط اصلی 

بخش مرکزی خانه را ممکن می سازد.

 مــوزه : علــوم، رصدخانه و ایســتگاه های نورشناســی، 
مکانیک، الکترومغناطیس، بازی و خالقیت

 مکتب خانه: تصاویر و زندگی نامه مشــاهیر شــهر، موالژ 
تداعی کننده مکتب خانه قدیمی، ابزار سنجش، بخش لیزر 

ماز و بازی های فکری و علمی ایستگاه بازی و خالقیت
 ایستگاه نورشناســی: بخش هایی مانند محفظه مایعات، 
چشــمه های مختف نور، انواع شیشــه و کریســتال، اتاق 
یا محفظه مه نــور، انواع آینــه در فضای باز، آینــه خانه و 
عکاس خانه، انواع عدســی، بخش اندازه گیری سرعت نور، 
 OPTICAL ایستگاه فریب، انواع تصاویر ســه بعدی، انواع
ILLUSIONS ، ایســتگاه ادوات نوری چشــم پزشــکی 
علمی، ادوات تولید امواج الکترومغناطیس و اشــعه ایکس، 
گاما و لیزر در ایســتگاه الکترومغناطیس در کنار فروشگاه، 

کتابخانه و بینایی سنجی

بهره برداری دوره تاریخی  

 از بُعــد تاریخی، خانــه تاریخی نوریــان از خانه های 
تاریخی متعلق بــه اواخر قاجار و اوائــل پهلوی اول  که 
 در بافــت تاریخی نصیر -یکــی از چند بافــت تاریخی 

نجف آباد- واقع شده است. 
 از بُعد معرفی ؛  مشــاهیر و چهره هــای علمی، هنری 
مذهبی و فرهنگی شــهر به همراه ارائه تصاویر و زندگی 

نامه ایشان
 از بُعد مکتب خانــه ؛  با دارا بودن موالژهای اســتاد و 
شــاگرد، کتب خطی، و فضاســازی دوران قاجار تداعی 

کننده مکتب خانه قدیمی نجف آباد است.
نشــانی : خیابان گلبهار نبش کوچه خواجه نصیر الدین 

طوسی، کوچه شهید معین 

ویژگی های  
شاخص 

برنامه ها و 
خدمات 

وسعت  

معرفی جاذبه های گردشگری نجف آباد 
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برنامه تلویزیونی هشت بهشت که حدود 
دو سال است هفته ای سه روز، یک ساعت 
از آنتن زنده شــبکه اســتانی اصفهان را 
به خود اختصــاص داده و مخاطبان قابل 
توجهی پیدا کرده، در ســومین هفته آذر 

ماه امسال مهمان نجف آباد بود.

در اولین شب چه گذشت ؟
در اولین شــب این برنامه اجتماعی و فرهنگی 
شــصت دقیقه ای که از ســاعت 9تا 10 شــب 
نوزدهــم آذر ماه پخش شــد، اســتاد منوچهر 

غیوری از اســاتید برجسته موسیقی استان و کشور در رشــته نی نوازی و دارنده نشان 
درجه یک هنر کشــور به همراه دکتر مهدی نوریان از اســاتید برجسته ادبیات حضور 
داشتند. در ادامه اولین برنامه هشت بهشــت نیز که با اجرای امین صادقی همراه بود، 
مسعود منتظری شهردار نجف آباد به تشریح مهم ترین ویژگی های تاریخی، فرهنگی، 

اجتماعی، ورزشی و ایثار و شهادت پرداخت.

مسوولین استان رودرروی مردم 
در دومین شــب نیز که با اجرای حســن اکلیلی همــراه بود، مجتبی راعــی فرماندار 
شهرستان، محمد مرتضی مدیر شرکت پیشرو دیزل آســیا، دکتر مرتضی ایزدی عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل تهران، علی سلیمان نژاد مدیر عامل خیریه 
قمر بنی هاشم به همراه ناهید پورشبانان قهرمان ووشو و مهدی شیر دل عضو تیم ملی 

فوتبال ساحلی در برنامه حضور داشتند.

تالش برای ارائه شاخص های نجف آباد 
سومین شب برنامه نیز به حضور ابراهیم ابوترابی ریاست شورای اسالمی دوره پنجم و 
مسعود منتظری شــهردار نجف آباد اختصاص پیدا کرد که طی آن مهمترین اقدامات 
در دست اجرا و پروژه های عمرانی شهرداری نجف آباد تشریح گردید. در مجموع ویژه 
برنامه های هشت بهشت در نجف آباد، تالش شــد شاخص ترین ویژگی های این شهر 

در ابعاد مختلف معرفی شود.

پنــج شــنبه 15 آذرماه 97، ســالن شــهروند 
فرهنگســرای خــارون میزبان جشــن علمی 
یادگیری بــا طعم لــذت بود.این برنامــه که با 
همکاری ســازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي 
شهرداري نجف اباد و مدیریت آموزش و پرورش   
ویژه معلمان مقطع دبســتان شهرستان برگزار 
شــده بود دکتر عبدالعالــی با انجــام آزمایش 
های علمی به آمــوزش مفاهیــم علمی مقطع 
دبستان پرداخت. تشریح مفاهیمی چون ذرات 
ماده و ســاختار مولکولی، بازشناســی شــکل 
های مختاف مواد، انبســاط و انقباض، تبخیر و 

میعان و واکنش انــواع مواد بر یکدیگر از عمده آزمایشــات انجام شــده در این بخش 
بود.ســخنرانی منتظری شــهردار نجف آباد، میزبانی معاون پژوهشــی اداره آموزش 
و پرورش شهرســتان، پخش کلیپ های موفقیت و انگیزشــی، غرفه های نمایشگاهی 
مانند رباتیک، رســتوران بازی و کتاب کندو، هواپیمای دســتی و معرفی بخش های 
 مختلف مکتب خانه علوم خواجه نصیرالدین طوســی از قسمت های جنبی این جشن 

علمی بود.

میزبانی نجف آباد از هشت بهشت

جشن علمی یادگیری با طعم لذت

گزارش
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یاسمن غریب که به نمایندگی دختران مدارس ابتدایی 
در این جلسه حضور داشت با خوشحالی از برگزار شدن 
این جلسه صحبت می کرد و درباره فعالیت شورا اینطور 
توضیح داد که »کار ما در شــورا کمک کردن به دانش 
آموزان و درســت کردن شــهری بهتر با مدرسه هایی 
بهتر است.« او به کمک های شــورای شهر و شهرداری 
به شــورای دانش آموزی اشــاره کرد و برگزاری چنین 
جلسه ای برای رسیدگی به مشکالت شهر و مدارس را 

از کمک های آن ها دانست. 
طراحی بیلبوردها با هنرستانی ها

یکی دیگر از اعضای شــورای دانش آمــوزی که قبل از 
جلسه فرصت شد با او صحبت کنیم فاطمه وطن دوست 
رئیس شورای دانش آموزی یکی از هنرستان های نجف 
آباد است. فاطمه بیشتر در حوزه محیط زیست دغدغه 
دارد و خواســته اش این است که بیشــتر به نظافت و 
محیط اطراف مدرسه اهمیت داده شود. او در خصوص 
فعالیت های شــهرداری در سطح شــهر و در رابطه با 
نوجوان ها گفت: »شــهرداری برای طراحی بیلبوردها 
و المان های شــهر از دانش آموزان هنرســتان ها کمک 
گرفته که این کار خیلی قشنگی است.« فاطمه هم مانند 
یاسمن آینده و موقعیت شهر را رو به پیشرفت و بهبود 

می بیند.
جلســه با حضور اعضای کمیســیون فرهنگی شورای 
شــهر، رئیس آموزش و پــرورش و مدیریت ســازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــهرداری نجف آباد آغاز 
شد. بعد از معرفی افراد حاضر در جلسه، مهدی ابراهیم 
رئیس آموزش و پــرورش نجف آباد صحبت کوتاهی در 
خصوص جلسه و اهمیت مشــورت و شورا داشت و بعد 
از آن مهدی حاج صادقیان رئیس کمیسیون فرهنگی،  
اجتماعی شــهر که با دیدن دانش آموزان به یاد حضور 
و فعالیت هایــش در شــورای دانش آمــوزی در زمان 
تحصیل خود افتاده بود، درباره هدف تشکیل شوراهای 
دانش آموزی صحبت کرد. حاج صادقیان گفت: »هدفی 
که از ابتدای شــروع کار شــوراها بوده است و هنوز هم 

ادامه دارد تمرین دموکراسی و تمرین مسئولیت پذیری 
انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان درجامعه است.« 
او در ادامه صحبت هایش به این اشــاره کرد که با وجود 
تمرینی که دانش آموزان در مدارس برای انتخاب شدن 
و انتخاب کردن بهترین ها دارنــد، بعد از پایان تحصیل 
و با ورود به جامعــه و فعالیت های اجتماعی و با توجه به 
پشتوانه ای که از قبل در مدارس دارند می توانند فضای 

اجتماعی بهتری را رقم بزنند.
کمبود فضای آموزشی با باالرفتن جمعیت

یاســمن غریب به نمایندگی مدارس دخترانه ابتدایی 
اولین نفر از شورای دانش آموزی است که صحبت خود 
را آغاز کرد. او از نبود فضای مناسب ورزشی در مدارس، 
نبود پل عابر پیاده در یکی از خیابان های پرتردد شهر که 
با وجود یک کانون فرهنگی و هنری فعال در آن خیابان 
تردد ماشین ها بیشتر شده است و همچنین به کمبود 
مدرسه اشاره دارد و از رئیس آموزش و پرورش و شورای 

شهر خواست به این مشکالت رسیدگی کنند.
بعد از صحبت نماینده مــدارس ابتدایی دخترانه، غزل 
امید نماینده مقطع متوسطه اول به افزایش جمعیت و 
مهاجران در شهر اشاره کرد و گفت: »با وجود باال رفتن 
جمعیت شهر متاسفانه فضای آموزشی به اندازه کافی 
وجود ندارد و این افزایــش باعث بوجود آمدن ترافیک و 

باالرفتن میزان سطح آالینده ها در شهر شده است.«
بعد از دختران نوبت به نمایندگان پسر مدارس ابتدایی و 
مقطع متوسطه اول رسید. مهدی قربانیان از نمایندگان 
مدارس ابتدایی به نبود فضای مناســب برای کســانی 
که با دوچرخه در شــهر تردد می کنند اشاره کرد و رضا 
جمشیدیان که او هم به نمایندگی دانش آموزان ابتدایی 
در جلسه حضور داشت به امنیت کم جاده اصفهان- نجف 
آباد پرداخت و در ادامه گفت: »به علت وجود ماشین هایی 
که در این مسیر اقدام به فروش میوه می کنند تصادفات 
جاده ای زیاد شــده اســت.« او همچنین بــه حضور 
مینی بوس ها و ماشین های سنگین خارج از ساعت تردد 

در شهر نیز اشاره کرد.

نبود تجهیزات مناسب برای ورزشگاه و رفتن ورزشکاران 
برای تمرین به اصفهان و بهــا دادن زیاد به فوتبال باعث 
نادیده گرفتن استعدادها در سایر رشته های ورزشی شده 
است از مشکالتی است که نماینده مقطع متوسطه اول 

پسر، محمد آخوندی آنها را بیان کرد.
توجه به دانش آموزان معماری

شیما یوسفی هم به نمایندگی از دختران مقطع متوسطه 
دوم، ابتدا از شهرداری و شورای شهر بابت آموزش های 
شهروندی از طریق بیلبوردها در سطح شهر و پیشرفت 
در زمینه فرهنگی و هنری، مخصوصا افزایش برگزاری 
تئاتر و کنســرت در شــهر تشــکر کرد و تقاضا داشت 
شهرداری با دانش آموزان و دانشجویان رشته معماری 
همکاری های بیشتری داشته باشــند و به آنها اهمیت 
بدهند. کمبود کتــاب در مدارس و درخواســت برای 
اختصــاص دادن بودجه ای در ایــن زمینه و همچنین 
اختصــاص دادن اتوبوس یا کارت هایی بــرای حمل و 
نقل دانش آموزان از جمله پیشنهاداتی است که فاطمه 
جمشیدیان و سحر عباســی هم به نمایندگی از دانش 

آموزان دختر مقطع متوسطه دوم بیان کردند.
پیشــنهاد کارآموزی و بکارگیری دانش آموزان نخبه 
در ادارات و فضاهــای کاری مرتبط با رشــته تحصیلی 
آنها به رئیــس آموزش و پرورش و اعضای کمیســیون 
فرهنگی شورای شهر از سوی رضا جدیدی مطرح شد. 
او که نماینده پسران مقطع متوسطه دوم است به کمبود 
وسایل آموزشی در مدارس نیز اشــاره کرد و خواستار 
تشدید امنیت و برخورد بیشتر در فضاهای آموزشی در 

خصوص بحث خرید و فروش مواد مخدر شد.
موضوعی که اکثریت اعضای شــورای دانش آموزی در 
صحبت های خود به آن اشاره دارند بحث زباله، تفکیک 
زباله و کمبود ســطل های زباله در ســطح شهر است. 
همچنین آنها به این موضوع نیز اشاره کردند که متاسفانه 
به علت بافت فرسوده شهر خانه های مخروبه مکانی برای 
جمع شدن زباله ها شده است و فضای شهر را نامناسب 

کرده است.

درجلسه مشترک اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر و شورای دانش آموزی چه گذشت؟

تمرین دموکراسی، تمرین مسئولیت پذیری

روزهای آخر پاییز فرهنگســرای خارون میزبان افرادی بود که به بهتر شــدن نجف آباد فکر می کنند. اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
این بار پذیرای نگاه دانش آموزان به نمایندگی اعضای شورای دانش آموزی شــهر بودند تا از دید این دانش آموزان به بررسی مشکالت و پیشنهادات و 

انتقادات آنها بپردازند.
 منتخبان شــورای دانش آموزی را گروه های دختران و پسران دبستانی، متوسطه اول و متوسطه دوم تشــکیل می دهند. قبل از شروع جلسه شورای 
دانش آموزی دورهم جمع شده بودند و صحبت های نهایی خود را که قرار بود مطرح کنند باهم هماهنگ کردند و بین حرف ها و بحث هایشان به سواالت 

ماهم جواب دادند. 

شــهرداری بــرای طراحی 
شهر  المان های  و  بیلبوردها 
هنرستان ها  دانش آموزان  از 
کمــک گرفته کــه این کار 

خیلی قشنگی است

با وجود بــاال رفتن جمعیت 
شــهر متاســفانه فضــای 
آموزشــی به انــدازه کافی 
وجود نــدارد و این افزایش 
ترافیک  آمدن  بوجود  باعث 
و باالرفتــن میزان ســطح 

آالینده ها در شهر شده است

موضوعی که اکثریت اعضای 
شــورای دانش آمــوزی در 
صحبت های خود به آن اشاره 
دارند بحث زبالــه، تفکیک 
زباله و کمبود سطل های زباله 

در سطح شهر است



در شهر ؛ نگاهي به برنامه هاي اجرا شده فرهنگي،اجتماعي  و  ورزشي

27 مهر97

همایش پیاده روی

باغ ملی تا پارک 
کوهستان

19 تا 30 آبان 

با کاروان کتاب

فرهنگسراها و مجموعه 
فرهنگی و کتابخانه ها

30آبان97

جشن کتاب استانی

سالن شهروند

6 آذر97

آئین بهره برداری از مجموعه 
فرهنگی و کتابخانه دهخدا

مجموعه فرهنگی 
و کتابخانه دهخدا

29 آذر

برنامه قرعه کشی شهروند 
خوش حساب

سالن شهروند

19 تا21آذر97

پخش زنده برنامه هشت 
بهشت 

خانه تاریخی 
نوریان

12 آذر 97

جشن سفیران دانایی

سالن شهروند

9آذر97

مسابقات هنرهای فردی 
زورخانه ای

زورخانه شهدا-
پارک الله

اردوی نیمروزه عکاسی از اماکن تاریخی

پارک ملت ؛ شهرداری منطقه 5 نجف آباد 

نشست های هفتگی شاهنامه پژوهی

نمایشگاه نقاشی منیژه حیدری

مسابقات هنرهای فردی زورخانه ای

نمایشگاه خط امید نمازیان

نمایشگاه خط مجتبی انتشاری


