


اکران چهل سالگی 
امســال با توجه به چهلمین سالگرد انقاب اســامی ایران، مردم و 
سازمان ها فکرهای خاقانه را  در قالب طرح های جدید برای نشان دادن 
دستاوردهای کشورمان در طول این چهل سال به منصه ظهور گذاشتند. 

ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری نجف آباد هم از این 
قاعده مستثنی نبود. از این رو همزمان با آغاز ویژه برنامه های دهه فجر 
و    جشن های چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی ایران، مجموعه 
تابلوهای فرهنگ شهروندی سطح شهر با یازده طرح مختلف که محور 

اصلی آن ها کلید واژه ۴۰سال است، در شهر نجف آباد اکران شد. 

در طرح های جدید این تابلوها که در نزدیک به صد نقطه از مناطق پنج 
گانه نصب هستند، به ویژگی های شاخص انقاب همچون، ایستادگی، 
توانمندی، مشارکت، والیت مداری، پیشرفت، امنیت، افتخار، خودباوری 

و اقتدار پرداخته شده است.
در این سری از تابلوها تمامی مراحل مربوط به تدوین طرح ها با استفاده 
از پتانسیل فکری و ایده پردازی شهرداری بوده و در هر کدام از طرح های 
جدید، جماتی از مقــام معظم رهبری یا حضرت امــام )ره( مرتبط با 

ویژگی های انقاب اسامی استفاده شده است.
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خودباوری و اقتدار



بدون شک توسعه اجتماعی و اقتصادی مستلزم 
مشــارکت های مردمی در ابعاد مختلف اســت. 
شــهروندان با هر نوع گرایش فکری و عقیدتی و 
همچنین قومیــت ها و فرهنگ هــای گوناگون 
در فرایند مشارکت، امکان می یابند تا با توجه به 
صالحیت و توانمندی ذهنی شان، در تمام پدیده 
ها و متغیرها اثرگذار باشــند. توســعه اجتماعی 
بیشتر ناظر بر شرایط مطلوب آموزشی، بهداشتی، 
فقرزدایی، گسترش عقالنیت و بهزیستی اجتماعی 
اســت. توســعه اجتماعی، جهت برآورده کردن 
اهداف انسانی مانند آزادی، عدالت، برابری، صلح و 
انسجام و وحدت است. یکی از علل شکست برنامه 
های توسعه در سال های گذشته که از تجربیات 
کشــورهای گوناگون به دســت آمده است، عدم 
مشارکت های مردمی در این برنامه هاست. از این 
رو پس از آن  بر مشارکت به عنوان استراتژی اصلی 
توسعه تأکید شد، که بر این اساس انسان ها باید به 
عنوان کنشگران فعال در این فرایند حضور داشته 
باشند، که این مشــارکت باید به طور دائمی، و در 
جریان برنامه ریزی، تأمین مالــی، اجرا و ارزیابی 
طرح ها جریان داشته باشد. در این راستا شهرداری 
نجف آباد، به خاطر اعتقاد راسخی که در مدیران 
به مشــارکت فعال مردمی وجود دارد، سعی شده 
است تا از حداکثر ظرفیت های مشارکت استفاده 
شــود. هرچند که هنوز موانع زیادی مانند موانع 
ســاختاری و فرهنگی در این زمینه وجود دارد، 
ولی گام های بســیار مفیدی در این راه برداشته 
شده است. شهر نجف آباد به علت تنوع فرهنگی 
که دارا می باشد، زمینه بســیار مناسبی دارد که 
برای مدیریت امور محلی از مشــارکت اجتماعی 
مردم استفاده کرد. مشارکت مردمی در شهرداری 
نجف آباد را می توان در مراحل مختلفی مشاهده 
نمود. از ایده پردازی و ارائه طرح های شــهری و 
فرهنگی و عمرانی گرفته تا اجرای این برنامه ها که 
از ابتدای هر برنامه تا پایان آن می توان حضور فعال 
شهروندان را مشاهده نمود. اگر بخواهیم به عنوان 
نمونه برنامه شاخصی را که در راستای گسترش 
مشارکت مردمی برنامه ریزی شده است را نام برد، 
جلسات هم اندیشی شــهردار و مدیران شهری با 
معتمدین شهری و نخبگان جوان و نوجوان شهر 
و همچنین متخصصان شهری است که با استقبال 
خوب مردمی و گروه های مختلف اجتماعی روبه 
رو شده است و زمینه ساز نزدیکی و همکاری های 
میان مردم و شهرداری گردیده است.   برنامه های 
ویژه نوروز که شامل زیباسازی و المان های شهری 
و همچنین برنامه های متنوع فرهنگی است تقریبا 
از برنامه ریزی تا اجرا بر عهده هنرمندان و اصناف 
و دیگر شــهروندان فعال در این حوزه می باشد. 
نکته قابل توجه در این جا این موضوع می باشد که 
مشارکت مردمی نباید محدود به چند برنامه خاص 
شود یا این که جنبه تبلیغاتی یا دستوری به خود 
بگیرد. در این راستا اراده شهرداری در این جهت 
بوده است که بتواند مکانیسم هایی ایجاد شود که 
مشارکت شهروندان به طور ساختاری و طبیعی در 

همه امور ملموس باشد.
 محمد مغزی

استقال یک ملت فقط با استقال 
فرهنگی  تامین می شود.

مقام معظم رهبری ) مد ظله(

شهر مشارکت  پذیر
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تولید کننده
 فرشی که شاعر شد

تمرکز فرهنگ
بر حمایت از کاالی ایرانی

برنامه های  اجتماعی
فرهنگی، ورزشی

از نخبگان جوان در اداره 
شهر استفاده می کنیم 

بازطراحی
باغ بانوان نجف آباد

"چهـــل   چــــــراغ" 
انقالب 

حضور شهرداری نجف آباد  
در نمایشگاه شهر ایده آل

تورفرهنگـی یک روزه 
مــــن در نجف آبــــــاد 

شــهرداری خــوش قول؛ 
شهروندان خوش حساب

سیاســتگذاری : محمــد مغــزي ، 
محمدمهدي فردوسي، ابراهیم رضایي 

مسوول هماهنگی : سودابه کاظمیاني
سرویس عکس :حســن موحدي ، 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

QRCode
را اسکن کنید
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دیدار شهردار نجف آباد با نخبگان شهر  

از نخبگان جوان در اداره شهر استفاده می کنیم 

گفــت و گــو

این شش حوزه در کارگروه های شهرسازی و معماری، 
عمران و بازآفرینی شــهری، فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشــی، شــهر هوشــمند و انفورماتیک و خدمات 
شهری، فضای ســبز و  زیبا ســازی و منظر و سیمای 
شهری تشــکیل و مقرر شــد هر کدام از این موارد به 
صورت تخصصی تدوین و اولویت بندی شوند. شهردار 
نجف آباد در مورد مشــارکت جوانان گفت : از ابتدای 
فعالیت شــورای اســالمی دوره چهارم و طی دوران 
پنجمین دوره پارلمان شهری، همواره از نقطه نظرات 
مردمی به ویژه موارد مطرح شــده از ســوی جوانان 
اســتقبال کرده ایم و در حد امکان پیشــنهادات ارائه 

شده را عملیاتی کرده ایم.  

پیش بینی بودجه ۱۷۸ میلیاردی برای سال 
9۸

مسعود منتظری همچنین با اشــاره به سختی تامین 
بودجه مورد نیاز شهرداری ها طی سال های اخیر بیان 

داشــت: چندی پیش الیحه بودجه یکصــد و هفتاد و 
هشت میلیارد تومانی سال آینده شهرداری و سازمان 
های وابســته که شــامل 158 میلیارد تومان بودجه 
نقدی و بیست میلیارد  تومان بودجه غیر نقدی است، 
جهت بررســی و تصویب نهایی تقدیم صحن پارلمان 
شــهری شــد.منتظری با اشاره به مشــکالت خاص 
بسیاری از شهرداری های کشور از جمله مراکز استان 
ها و معوقه حقوق چند ماهه برخی از آن ها اعالم کرد: 
به لطف خدا، حمایت های مدیران ارشــد شهرستان 
و شورای اسالمی شهر و تالش شــبانه روزی پرسنل 
خوشبختانه تاکنون با مشــکل خاصی در مورد تامین 
هزینه های جاری و عمرانی مواجه نشده ایم.وی خاطر 
نشان کرد: در راستای حمایت از اقشار مختلف مردم، 
در بودجه ســال آینده هیچ گونه افزایشی در دفترچه 
عوارض نخواهیم داشــت و عمده تــالش خود را روی 
تعیین تکلیف پرونده های راکد ســال های گذشــته 
متمرکز خواهیم کرد.شهردار نجف آباد مجموع بودجه 

نقدی پیش بینی شده برای سال آینده را بالغ بر 158 
میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: از این میزان 
134 میلیارد تومان مربوط به خود شــهرداری بوده و 
بقیه مطابق دســتورالعمل های وزارت کشــور برای 
سازمان های زیرمجموعه شهرداری مرتبط با ماده 54 

و 84 قانون شهرداری ها در نظر گرفته شده است.

تقدیــر از احســاس مســئولیت پذیری 
شهروندان

شــهردار نجف آباد در بخش دیگری از ســخنان خود 
به برگزاری جشنواره شهروندان خوش حساب در ایام 
پایانی سال اشاره کرد و اظهار داشت: به دنبال چندین 
دوره برگزاری این برنامه طی ســال های اخیر، امسال 
برای اولین بار شــاهد دو مرحله ای برگزار شدن این 
جشنواره هســتیم به طوری که قرعه کشی مربوط به 
پرداخت عــوارض نیمه ابتدایی ســال، انجام گرفت و 

مرحله دوم نیز طی بهار سال آینده اجرا خواهد شد .

در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری پیرامون استفاده هر چه بیشتر از توان فکری نخبگان جوان، چندی پیش نشست مجموعه مدیریت شهری با 
تعدادی از جوانان شهر برگزار شد . در این جلسه که با عنوان دومین هم اندیشی جوانان شهر با شهردار نجف آباد در محل فرهنگسرای خارون برگزار شد ، 
مسعود منتظری شهردار نجف آباد  با چهار طرح با موضوعات زباله الکترونیکی و الکتریکی، پایلوت مدیریت شهری، حمل زباله های هوشمند و نظرسنجی 
شهری میزبانی این جلسه را برعهده داشت . طی این جلسه  شاخص ترین نقطه نظرات ارائه شده، در شش حوزه مختلف تدوین و در دستور کار پیگیری قرار 

گرفت. 

178
چندی پیــش الیحه بودجه 
یکصــد و هفتاد و هشــت 
میلیارد تومانی ســال آینده 
های  ســازمان  و  شهرداری 
 ۱5۸ شــامل  که  وابســته 
میلیارد تومان بودجه نقدی و 
بیست میلیارد  تومان بودجه 
غیر نقــدی اســت، جهت 
بررســی و تصویــب نهایی 
تقدیم صحن پارلمان شهری 

شد. 

در این جلســه که با عنوان 
دومین هم اندیشــی جوانان 
شهر با شهردار نجف آباد در 
محل فرهنگســرای خارون 
برگزار شد ، مسعود منتظری 
شــهردار نجف آباد  با چهار 
طرح بــا موضوعــات زباله 
الکتریکی،  و  الکترونیکــی 
شــهری،  مدیریت  پایلوت 
حمل زباله های هوشــمند و 
نظرسنجی شــهری میزبانی 

این جلسه را برعهده داشت

دوره  چندیــن  دنبــال  به 
برگزاری این برنامه طی سال 
های اخیر، امسال برای اولین 
بار شاهد دو مرحله ای برگزار 
هستیم  جشنواره  این  شدن 
به طــوری که قرعه کشــی 
مربوط بــه پرداخت عوارض 
انجام  ســال،  ابتدایی  نیمه 
گرفت و مرحله دوم نیز طی 
بهار سال آینده اجرا خواهد 

شد .

میلیــارد تومــان

بودجـــــــه
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در مسابقات دانشــجویان جهان از طرف فدراســیون جهانی لقب ماتریکس 
به ایشان داده شد و عکس اجرای ناهید پورشــبانان به عنوان برترین عکس 
ســال ۲۰18 انتخاب شــد .فدراســیون جهاني ورزش هاي دانشــجویي با 
انتشار برترین تصاویر ســال ۲۰18 میالدي که یکي از آنها متعلق به »ناهید 
پورشــبانان« اســت با به کار بردن عبــارت »دنیاي وارونه« نوشــت: دختر 
ووشــوکار ایران همچون فیلم ماتریکس با اجراي عالي خود، زمان را متوقف 
کرد.در ادامه این متن آمده است: تالو بخشــي از رشته جذاب ووشو است که 
نمونه هاي آن را مي تــوان در فیلم هاي معروف رزمي و تخیلي تماشــا کرد. 
در پایان متن فدراســیون جهاني ورزش هاي دانشــجویي ذکر شده است : 
پیشنهاد مي کنیم گوشــي همراه یا لپ تاپ خود را برگردانید و آنگاه متوجه 
خواهید شد که ووشــوکار ایراني چه حرکت زیبایي را از خود برجاي گذاشته 
است. ناهید پورشــبانان یکی از نام آوران شهرســتان نجف آباد است . او می 
گوید : »می خواهم از پدر و مادرعزیزم که در تمام شــرایط ســخت و آسیب 
پشتیبان من بودند و حمایتم کردند تشکر کنم و امیدوارم که بتوانم با    مدال 

های بیشتر و بهتر مردم شهر ، کشور و خانواده ام را خوشحال نمایم .

متولد دی ماه ۱3۷۷  در نجف آباد می باشد . ورزش را با ژیمناستیک آغازکرد اما حاال دارای دو مدال طا و یک برنز مسابقات جهانی ، دو مدال طا، یک نقره و یک برنز مسابقات آسیایی و کسب عناوین قهرمانی 
تیمی جهانی و آسیایی و عناوین متعدد قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در رشته ووشو است.

روایت افتخارآفرینی  ناهید پورشبانان 

 توقف زمان توسط دختر ووشوکار ایران 

قهرمان ووشو جهانناهید پورشبانان

تمجید فدراسیون دی ماه 1377
جهانی با لقب ماتریکس

علی یزدانی در حوزه داســتان نویســی که از ســال ها پیش در آن فعال بود 
از سال 1369 با تشــکیل نشســت ادبی"جمعه" به طور جدی فعالیت خود 
را پی گرفــت و مجموعه ای از داســتان های خود را تحــت عنوان"زیرگنبد 
شــیرگویا" منتشــر کرد . وی در ســال 1395 رمان "روزگار آفلو"  ، در سال 
1397 دو مجموعه داستان " ســرو ناز  دختر ایاز" و " مردی با کاله شاپور" را 
به چاپ رســاند . کار دیگر وی در زمینه تدوین و انتخاب مجموعه داســتانی 
از داســتان نویســان نجف آباد می باشــد که با عنوان " جرگه و باغ جمعه" 
در سال 1397 انتشــار یافت . یزدانی در ســال 1373 نخستین پژوهش در 
زمینه بوم شناســی نجف آباد را با نــام "دیباچه دیار نون" به چاپ رســانید 
که با استقبال کم نظیر مخاطبین روبرو شــد . وی در همین موضوع "رساله 
دیاریه خوراکوشک" را در سال 1396 منتشر کرد که ویراسته کاملی از بخش 
نخست دیباچه می باشــد . بخش دوم که اختصاص به تاریخچه زندگی علما 
،شعرا،نویســندگان،هنرمندان ،فن آوران ،سیاســتمداران و سایر رجال این 
شهر می باشد نیز به جلد دیگری اختصاص یافت که به مجلد  دیگری تبدیل 
می شــود. دیوان محمد رحیم آصف نجف آبادی با عنوان "زبرجد سقف لیلی 
پوش" نیز با تذهیب و مقدمه نویســی ایشان انتشــار یافت که از آن می توان 
به عنوان کهن ترین دیــوان مکتوب نجف آباد یاد کرد .همکاری با نشــریات 
مختلفی چون آوا ،نی رود ، آدینه ،عصر پنج شــنبه، آزاد، ایرانیان ،پیام شمال 

و... از دیگر فعالیت های این فعال فرهنگی نجف آباد می باشد .

دوم دی ماه ۱333 در نجف آباد متولد گردید .پس از گذران دوره ابتدایی و کسب فوق دیپلم علوم انسانی ابتدا به تولید فرش و فروش مواد اولیه آن اشتغال ورزید و سپس وارد شغل کتابفروشی شد . از نوجوانی با 
 ادبیات انس داشت و با شرکت در محافل ادبی" انجمن ادبی بزم اشک" "انجمن ادبی مولوی" و انجمن شعر و موسیقی پروین اعتصامی و با تخلص"پویا" به سرایش شعر پرداخت و مجموعه ای از اشعار خود را با نام

"بانگی بر ستیغ سکوت" را در سال ۱359 به چاپ رسانید .

روایت زندگی علی یزدانی ؛فعال فرهنگی ادبی 

تولید کننده فرشی که شاعر شد

فعال فرهنگی و ادبیعلی یزدانی

دی ماه 1333

شاخصهنام آور

معروفیتتاریخ تولد

استقبال کم نظیر از 
پژوهش دیباچه دیار نون



شماره 2    اسفند 697 خـــــــارون

هنریفرهنگی تفریحی

نمایش 
موزیکال خونه 

قمرخانم

برگزاری 
کنسرت 
ساربانگ 

نام گروه 
نمایش دهنده: 

نگاه
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سالن شهروند فرهنگســرای خارون میزبان جشــن میالد حضرت زینب 
)س( بود. در این ویژه برنامه حجت االســالم دکتر رفیعی ضمن تبریک این 
مناســبت به بارزترین صفات و ویژگی های آن حضرت اشاره داشت. اجرای 
زنده خواننده مردمی امید معنوی در وصف حضرت امام علی)ع( و حضرت 
زینب)س( بخش دوم این جشــن بود. در این برنامه با حضور دکتر رضایی 
اســتاندار اصفهان از پرســتاران نمونه ،خیرین حوزه بهداشــت و درمان و 

همچنین زینب های متولدشده در این روز تجلیل گردید . 

اسفندماه امسال مجموعه تاریخی هفت برج خارون میزبان پرواز بالن های 
آرزو بود. در این جشنواره که با استقبال پرشــور خانواده برگزار شد، پس از 
تهیه بالن و آموزش ساخت و پرواز آن ها در رستوران بازی و کتاب کندو، از 
ساعت ۲۰ شرکت کنندگان مستقر در مجموعه تاریخی هفت برج خارون به 

پرواز بالن های آرزوی خود پرداخته و به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

سالن شهروند به مناسبت میالد حضرت زهرا)س( میزبان جشن دختران آسمانی 
بود. در این جشن که ویژه بانوان طرح ریزی شده بود، بخش هایی چون موسیقی، 
پیرامید، همخوانی قطعات مادرانه توسط حضار، مسابقه دختران، پخش کلیپ 

دختران آسمانی و استندآپ کمدی باحضور مهسا خدادادی اجرا شد.

مجموعه فرهنگی و کتابخانه عالمه دهخدا با همــکاری حوزه علمیه فاطمه 
الزهرا)س( ، سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد و دفتر 
امام جمعه منطقه سه )ویالشهر( میزبان کرســی علمی ترویجی با موضوع 

مبانی و شاخص های حوزه های انقالبی ؛ بررسی وضعیت موجود بود.

در ادامه سلسله نشســت های باهم، سالن شــهروند فرهنگسرای خارون 
میزبان دکتر محمود انوشه بود. در این نشست که با موضوع باید و نبایدهای 
روابط همسران برگزار شد ، تعریف مشــخص از مفهوم رابطه و خصوصیات 
یک رابطه موفق در زندگی مشــترک، تعیین حدود و وظایف زن و شوهر در 
ایجاد یک رابطه پایدار، اولویت بندی ارزش ها و بایدهای زندگی مشترک در 

فرهنگ جامعه ایران از مهمترین بخش های این سخنرانی بود.

در ایام دهه فجر به مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
ایران فرهنگسرای شــهید منتظری میزبان جشن انقالب ویژه کوکان بود. 
نقاشی متری با موضوع دهه فجر، ساخت گل الله کاغذی نماد شهیدان و 

کارگاه خاطرگویی از بخش های این ویژه برنامه بود

22 دی ماه 1397

سوم اسفند 1397

هفتم اسفند 1397

هشتم اسفند 1397

اول اسفند 1397

18 بهمن 1397

گروه هنری نمایشــی 
نگاه با همــکاری اداره فرهنگ 

و ارشــاد اســالمی نجف آبــاد در 
تماشــاخانه نگاه به مدت ســه ماه 
میزبان برگزاری خونه قمرخانم به 

عنوان یک کمــدی موزیکال 
بود.  

ی  جرا ا
موســیقی زنده سنتی  

گروه ساربانگ با همکاری موسسه 
فرهنگــی و هنری مکتوب نخســت 

اصفهان، اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
و ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 

شــهرداری نجــف آباد در ســالن 
شهروند فرهنگسرای خارون 

برگزار شد.

تجلیل از پرستاران نمونه 

پرواز بالن آرزوها

جشن بزرگ دختران آسمانی

کرسی های آزاد اندیشی در حوزه انقالب

سلسله نشست های باهم

جشن انقالب ویژه کوکان 

شاخص 

شاخص 

شاخص 

شاخص 

شاخص 

شاخص 

 برنامه جشن میالد حضرت زینب )س(

هفته نجف آباد

جشن میالد حضرت زهرا)س(

کرسی علمی ترویجی 

سخنرانی دکترمحمود انوشه

چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران
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ورزشـــی
درخشش ورزشکاران نجف آبادی 

نمایش 
سنتی َملی

اجرای نمایش 
شاد جشن 

عروسی

نام گروه 
نمایش دهنده: 

بازیگاه 

برنامه صعود بــه قله 3895 متری کرکس نطنز توســط باشــگاه 
کوهنوردی فــردان نجــف آبــاد در روز جمعه ۲1 دی مــا 97 به 
سرپرســتی علی ســلیمان نژادبا حضــور ۲3 نفــر از کوهنوردان 

شهرستان اجرا شد.

رویا نوریان کماندار شهرستان نجف آباد در مرحله ششم مسابقات 
رنکینگ تیراندازی با کمان کشور  موفق به کسب جایگاه سوم این 
رقابتها شد.این رقابتها در روز چهارشنبه 1۲ دی ماه 97 به میزبانی 
بوشهر با حضور 1۰6 کماندار از استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، 
البرز، بوشــهر، چهارمحال و بختیاری، خراســان رضــوی، تهران، 
خوزســتان، لرســتان، کرمان، قم، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، 
فارس، یزد، همدان و مازندران با عنوان گرامیداشت مرحومه اسماء 

زحمتکش در رشته های ریکرو و کامپوند برگزار شد. 

بمناسبت گرامیداشت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
ایران ، پنجمین همایش پیاده روی خانوادگی به همت شــهرداری 
نجف آباد ، هیأت ورزش های همگانی،دفتر امام جمعه و اداره ورزش 
و جوانان شهرستان نجف آباد در تاریخ جمعه 1۲ بهمن 97 از مسجد 
جامع تا مجموعه ورزشــی یزدان پاک با استقبال پرشور شهروندان 

منطقه چهار برگزار گردید. 

تکواندو

وزنه برداری

کوهنوردی

تیراندازی

پیاده روی
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گروه نمایشــی بازیگاه 
انجمن هنرهای نمایشی و اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
نجف آباد نمایش ســنتی زنانه َملی 
را در تماشــاخانه انجمن هنرهای 

نمایشــی مجتمــع فرهنگی 
آسمان برگزار کردند.

خبر درگذشــت پیشکسوت 
هنر تئاتر شهرســتان استاد سید کمال 

اســماعیلیان موجب تاثر و تالم بسیار زیاد شد . 
وی هنرمندی نامدار ، صاحب سبک ،  انسانی شریف 
و متین و از افتخارات هنر شهرســتان نجــف آباد بود.

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد 
درگذشت این هنرمند فقید را به جامعه هنری نجف آباد 
خاصه خانواده مکرم ایشان تسلیت عرض نموده و از 

خداوند بزرگ برای آن استاد فقید علو درجات و 
برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی 

مسالت می نماید.  

یــش  نما
شاد و موزیکال " جشن 

عروســی" با همــکاری اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمی، انجمن 

هنرهای نمایشی و سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف 
آباد در ســینما الله نجــف آباد 

برگزار شد.

قهرمانی بانوان تکواندو نجف آباد 

درخشش بانوی کماندار نجف آباد 

کسب مقام سوم وزنه برداران شهرستان نجف آباد 

همایش پیاده روی خانوادگی در یزدانشهر 

صعود به قله کرکس 

در گذشت 
استاد سید کمال 

اسماعیلیان

در پایان هفته آخر از دور برگشت مسابقات تکواندو لیگ دسته یک 
پومسه کشور  تیم هیات تکواندو شهرستان نجف آباد به مربیگری 
فهیمه سلمانی زاده و سرپرستی منصوره محمدی با کسب 7 مدال 
طال 5 نقره و 9 برنز و مجموع 63 امتیاز با اقتدار بر ســکوی قهرمانی 
ایســتاد.هفته آخر از دور برگشت این مســابقات به میزبانی هیات 
تکواندو استان اصفهان برگزار شد.همچنین فهیمه سلمانی زاده از 
شهرســتان نجف آباد به عنوان مربی نمونه کشور و نرگس بلغند از 

نجف آباد به عنوان فنی ترین بازیکن این رقابتها معرفی شدند.

وزنه برداران نجف آبادی عضو تیم اســتان اصفهان که شامل مسعود 
چترایی، رضا قاسمی، محمدجواد جوزی، محمد محمدی و محمد 
خدادادیی بودند در مسابقات قهرمانی بزرگساالن کشور به سرپرستی 
سیدمحمد حســنی رییس هیات وزنه برداری شهرستان نجف آباد 
موفق به کسب مقام سوم شــدند. مســابقات وزنه برداری قهرمانی 
بزرگساالن کشور یادواره سرلشکر شهید اسماعیل دقایقی و شهدای 
شهرستان امیدیه  طی 4 روز از تاریخ ۲ بهمن ماه 97 لغایت 5 بهمن در 

سالن ورزشی مجتمع والیت شهرستان امیدیه برگزار شد.
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بخش
 دوم

اینجا جذاب ترین بخش فرهنگســرا از 
دید من بود . کتاب های فراوان با اعضای 

زیاد .

در این فرهنگســرا ، بازهم ذوق کودکانه 
ام شکوفا شد . خانه کودک شکوفه مرا به 

دوران کودکی برد .

اینجا هم یک ســالن بــرای برنامه های 
متوســط بود . نزدیکی به کتابخانه می 
تونســت باعث برگزاری برنامه هایی با 

محوریت کتاب بشه 

بعد از یک روز جذاب تور در فرهنگسرای 
خارون ، یک روز دیگر به فرهنگســرای 
شــهید منتظری رفتم . یک فرهنگسرا با 

کاربری اکثرا فرهنگی و کتاب .

این فرهنگسرا هم امکانات مناسبی داشت. 
قطعا اون روز باید جاهای زیر را سر می زدم: 

سال
1394

سال
1394

200
مترمربع

 150
نفر

 2500
مترمربع

150
صندلی

 5
سالن

 3
طبقه

برگزاری 
برنامه

بیش از 
10000 نفر

سالن اجتماعات
نگارخانه

خانه کودک شکوفه
سالن های مطالعه و مخزن کتاب

کتابخانه عمومی
کالس های آموزشی

فرهنگسرای شهید منتظری

سالن اجتماعات

مخزن کتابخانه منتظری

پالن اول

پالن دوم

پالن سوم

سن نمایش

چرخ حمل و تحویل بازی ها

نور و صدا

منوی سفارش

ویدئو پروژکتور، مناسب 
برای همایش ها

خدمات کتابخوانی، بازی های 
متنوع، نقاشی بر روی بوم، 

ساخت کاردستی و بازی با شن

اجرای تئاتر و برگزاری 
نمایشگاه ها

امکانات

امکانات

 19000
جلد 
کتاب

 5000
نفر

خانه کودک شکوفه

پالن
 چهارم

سال
1395 3000 کودکان

جلد
مادر و 
کودک

 50
نوع چگونه باید برویم ؟

خارون

نجف اباد، خیابان شریعتی، 
مقابل پارک ملت

چگونه اطالعات کسب 
کنیم ؟

www.farhangnajafabad.com

ن 
رو

ی خا
سرا

نگ
ره

ف
نه

ر خا
نگا

دو 
کن

ند 
رو

شه
ن 

سال
شه 

دی
ر ان

تاال
منتظری

ری
تظ

 من
مد

 مح
ید

شه
فه 

کو
ک ش

ود
ه ک

خان
ت 

اعا
تم

ن اج
سال
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یک روز صبح که از خوب بیدار شدم ، تصمیم گرفتم که به شهر نجف 
آباد برم . شنیده بودم مردم اونجا مطالبه گر هستند ، اون هم در حوزه 
فرهنگ. قبا تحقیق کرده بودم و امروز تصمیم داشتم که هر طور شده 
اونجا را از نزدیک ببینم . قبل از اینکه حرکت کنم ، به ســایت سازمان 
فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد سری زدم . یک اینفو 

خوب برای معرفی مراکز دیدم که اگر موافق باشید شما هم با من بیایید .

 
تورفرهنگــی یک روزه 
مــــن در نجف آبــــــاد 

 فرهنگسرای خارون 

سالن شهروند 

نگارخانه

رستوران بازی و کتاب کندو

سالن اندیشه

پالن اول

پالن دوم

پالن سوم

پالن
 چهارم

پالن 
پنجم

چگونه باید برویم ؟

فرهنگسراها چه کاربری 
هایی دارند ؟

چگونه اطالعات کسب 
کنیم ؟

داستان اینفوگرافیک فرهنگسراهای شهر

بخش
 اول

قرار شــد اول فرهنگســرای خارون برم . 
شنیده بودم کنار این فرهنگسرا برج های 
جالبی هست.برای همین  از خارون شروع 

کردم . 

اما این جا برام خیلی جــذاب بود . اگر می 
خواستم گالری نقاشی یا هر گالری دیگه 

راه بندازم اینجا مکان مناسبی بود .

بعد از نگارخانه و ذوق هنری ام جایی رفتم 
که کودک درونم شــکوفا شــد . رستوران 
 بازی و کتاب کنــدو جایی بود که مختص
خانواده ها بود . یک فضای جذاب و صمیمی. 

https://t.me/shahrefarhangy 

بعد از بازدید از تاالر شهروند به سراغ سالن 
اندیشه رفتیم . این ســالن کمی قدیمی 
تر بود ولی برای جلســات متوسط خیلی 

مناسب بود . 

مجموعه بزرگی بود .باب برگزاری همایش 
های 1۰۰۰ نفره و بزرگ بود . برای همین 
تا تونســتم اطالعات جمع آوری کردم . 

مسوولش می گفت : 

امکانات مناســبی داشــت . برای همین 
فهمیدم که رفتن به مراکز فرهنگی در یک 
روز امکان پذیر نیست . قرار شد اون روز را 

به جاهای زیر سر بزنم : 

سال
1393

سال
1395

مادر و
 کودک

سال
1387

 830
نفــر

 3000
جلد

 100
نوع

 231
متــر

 30
صندلی

 160
نفــر

همایش 
های 
بزرگ

خانواده
کودکان  و 
نوجوانان

برنامه های  
متوسط

سالن شهروند

سن نمایش

دارای پنل نصب آثار

اتاق فرمان وسوئیچینگ

سالن اندیشه

نور و صدا

نورپردازی موضعی

 Line( استفاده ازتکنولوژی
Arey( در سیستم صوت

ضبط وپخش تصویر دیجیتال 
 Full HD به صورت

نور تخصصی به صورت 
Effective

نگارخانه

ویدئو پروژکتور

سیستم صوت

رستوران بازی و کتاب کندو

امکانات

امکانات

امکانات

20 ست میز و صندلی ویژه
چرخ حمل و تحویل بازی ها

منوی سفارش

امکانات

5500
مترمربع

بیش از 
 30000
نفــــر

سال
1387

سال
1387

 200
مترمربع برپایی 

نمایشگاه

نجف آباد ، بلوار شهید حججی

 برگزاری نشســت ها ، همایشــها ، کالسهای 
آموزشی در زمینه های مختلف 

 برگزارکننده انواع جشــن های خانوادگی در 
راستای نشاط اجتماعی

 برگزار کننده مسابقات و جشنواره های علم و 
خالقیت در راستای شکوفایی کودکان و نوجوانان

هدف فرهنگسراها چیست؟ 

سبک زندگی

تفریح

ورزش و سالمت

فرهنگ و هنر

تجلیل از فرهیختگان

فرهنگ شهروندی

گردشگری

کتاب و کتاب خوانی

رسانه

علم و خالقیت

سال تاسیس

مساحت

بازدید

ظرفیت

کاربری

نوع کتاب

مخزن کتاب

اعضا

انواع بازی

کالس آموزشی 

گنجایش حجمی

کتاب و نشریات

VIP ظرفیت
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همزمان با  ایام دهه فجر و چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی، ویژه برنامه های متنوعی در مجموعه شــهرداری 
با عنوان چهل چراغ در نظر گرفته شــد کــه از یازدهمین روز 
بهمن ماه با برگزاری "جشــن چهل چراغ" در سالن شهروند 
شــروع گردید .عالوه بر جشــن چهل چراغ که در آن برنامه 
های مختلف همچــون اجرای مجید اخشــابی در نظر گرفته 
 شده بود،در تاریخ پانزدهم بهمن ماه ارکستر سمفونی انقالب 
به میزبانی سالن مجلل شهروند برگزار شد. اجرای ویژه برنامه 
پیاده روی خانوادگی در دوازدهمین روز بهمن ماه به میزبانی 
منطقه چهار و ادامه برنامه با برگزاری جشــن در سالن یزدان 
پاک همچنین همایش دوچرخه سواری از پارک کوهستان تا 
گلزار شهداء نجف آباد از مهم ترین برنامه های ورزشی این ایام 
بود .همچنین تمامی ســاختمان های مربوط به شهرداری در 
ســطح مناطق پنج گانه طی این مدت به صورت ویژه تزیین یا 
نورپردازی شدند.در سطح شهر نیز مجموعه دیگری از بنرهای 

فرهنگ شهروندی با عنوان کلی "چهل سالگی" نصب گردید .
برگزاری جشنواره عکس با موضوع انقاب

از دیگر برنامه های ایام دهه فجر که با همکاری کانون عکاسان 
برگزار شد ، مسابقات عکاســی در دو محور کلی دستاوردهای 
انقالب و ویژه برنامه های جشن چهل ســالگی انقالب بود. در 
این برنامه همچنین بخش هایی از تصاویر و اســناد مربوط به 

گزارش ویژه از جشن های چهل ســــــالگی انقاب اسامی در نجف آباد 
 

"چهـــل   چــــــــــراغ" انقالب 
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جشن چهل چراغ

ارکستر 
سمفونی  انقالب 11 بهمن  1397

16 بهمن  1397

رونمایی از ویژه 
برنامه های شهرداری 
نجف آباد به مناسبت 

چهلمین     سالگرد 
 پیروزی   انقالب
" چهل چراغ" 

مراسم 
تکبیرگویی و 

نورافشانی

پنجمین 
همایش 

پیاده روی 
منطقه چهار

غبارروبی و عطر 
افشانی قبور مطهر 

شهدا

مراسم راهپیمایی 
22 بهمن

از دیگــر برنامه های 
ایام دهه فجــر که با همکاری 

شــد،  برگزار  عکاســان  کانون 
مسابقات عکاســی در دو محور کلی 
دســتاوردهای انقاب و ویژه برنامه 
های جشن چهل ســالگی انقاب 

بود.

گزارش ویژه

ارکستر 
سمفونی
 انقالب
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آن دوران نیز در محل مــوزه مردم شناســی مهرپرور به دید 
عموم گذاشته شد . 

نورافشانی پارک کوهستان 
از اقدامات دیگر شــهرداری نجف آباد در این ایام می توان به  
برنامه تکبیر و نورافشانی پارک کوهســتان در شامگاه بیست 
و یکم بهمن اشــاره کرد . برگزاری تور گردشگری ویژه بهمن، 
مسابقه نقاشــی و قصه خوانی انقالب، مســابقه کتابخوانی با 
محوریت کتاب »57ریشــتر« بــا همــکاری مجموعه »نون 
و القلم«، رقابت های ورزشــی در رشــته هایی مانند فوتسال، 
والیبال، طناب کشــی، بدمینتون، دارت و شــطرنج در کنار 
برگزاری جشــنواره کیــک انقالب و پــرواز بادبــادک های 
 رنگی از دیگر برنامه هــای در نظر گرفته شــده در دهه فجر

بودند. 
برنامه های گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقاب

اما یکی از مهــم ترین برنامه هــای برگزار شــده در این ایام  
اهتزار پرچم جمهوری اســالمی در پارک کوهســتان و مانور 
موتوری سازمان های آتش نشانی، تاکســیرانی و اتوبوسرانی 
بود. همچنین برای گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای انقالب 
در نجف آباد نیز ویژه برنامه های متنوعی در نظر گرفته شــده 
که نصب تصاویر آن ها و فضاســازی خاص در محل شهادت یا 

خاکسپاری این بزرگواران از جمله آن ها بود. 

گزارش ویژه از جشن های چهل ســــــالگی انقاب اسامی در نجف آباد 
 

"چهـــل   چــــــــــراغ" انقالب 
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23 بهمن  1397

15 بهمن  1397
برنامه  تکبیر 

و نورافشانی پارک 
کوهستان

ویژه برنامه 
پیاده روی
 خانوادگی

گرامیداشــت  برای 
یاد و خاطره شــهدای انقاب 

در نجف آباد نیــز ویژه برنامه های 
متنوعی در نظر گرفته شده که نصب 
تصاویر آن ها و فضاســازی خاص در 
محل شــهادت یا خاکسپاری این 

بزرگواران از جمله آن ها بود. 

گزارش ویژه
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یکی از موضوعات تابلوهای فرهنگ شــهروندی، موضوع حمایت از کاالی 
ایرانی به عنوان شعار ســال در پنج طرح مختلف مورد توجه قرار گرفت.از 
این رو با وجود بیش از صد تابلوی دو رو در سطح مناطق پنج گانه با کاربرد 
نمایش طرح های فرهنگی و با توجه به اهمیت شعار سال و تاکید مدیریت 
ارشد شهرداری در خصوص توجه به مســائل فرهنگ شهروندی، طراحی 

ویژه ای در این خصوص انجام گرفت تا امــکان تاثیر گذاری حداکثری در 
این خصوص فراهم گردد. همچنین این تابلوها با شــعارهایی چون  خرید 
کاالی ایرانی اشــتغال جوان ایرانی، اســیر برندهای خارجی نشویم، تولد 
دوباره تولید با حمایــت از کاالی ایرانی، همه ایرانی حامــی تولید ایران و 

حمایت از کاالی ایرانی افتخار هر ایرانی اکران گردید

تمرکز فرهنگ بر حمایت از کاالی ایرانی

شماره 2    اسفند 97فرهنگ شهروندیخـــــــارون12

موضوع : 
حمایت از کاالی 

ایرانی 

تنوع طرح   

6
تعداد تابلوها

100
گستردگی

مناطق
5گانه

مساحت تابلوها 

متر مربع
حدود440
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پنج شنبه ۲9 آذرماه 97، مرحله اول چهارمین دوره 
جشنواره شهروندان خوش حساب عوارض نوسازی 
و عمران شهری شــهرداری نجف آباد همراه با برنامه 
های شــاد و متنوع و با اجرای موســیقی زنده بابک 
جهانبخش در سالن شــهروند فرهنگسرای خارون 

برگزار شد.
اســتقبال شــهروندان از ایــن برنامــه باشــکوه 
بود تــا جایــی کــه در فضاهــا و راهروهــای این 
ســالن 9۰۰ نفــره مملــو از شــهروندانی بــود 
 که بــرای دیــدن ایــن برنامــه اشــتیاق خاصی 

داشتند.
ویژه برنامه قرعه کشی جشــنواره شهروندان خوش 
حساب ساعت 19 شروع گردید و شهردار نجف آباد 
بعنوان سخنران گفت :امشب شاهد عملی شدن قول 
مجموعه مدیریت شهری در مورد شهروندان خوش 
حســاب در قالب اولین مرحله قرعه کشــی جوایز 
هســتیم و بنده در همین فرصت از تمامی عزیزانی 
که با پرداخت به موقع عــوارض، خادمان خود را در 
عمران و آبادانی بیشتر شــهر کمک می کنند کمال 

تشکر را دارم.
منتظری با اشــاره به فرصت کوتاه سخنرانی و لزوم 
استفاده شهروندان از فضای شاد فراهم شدن در این 
شب اظهار داشت: همان طور که مستحضر هستید، 
تمامی مبالغ پرداخت شده در قالب عوارض نوسازی 
در ســرفصل های عمرانی هزینه شده و به هیچ وجه 
 امکان اختصــاص آن ها بــه امورات جــاری وجود 

ندارد.
شــهردار نجف آباد اذعان داشــت: بخش زیادی از 
همکاران بنده در بدنه شــهرداری برای تدارک این 
شــب شــاد، ماه ها برنامه ریزی و تالش کرده اند و 
امیــدوارم ماحصــل آن رضایتمندی تمامی شــما 

بزرگواران باشد.

همــان طور که مســتحضر 
مبالغ  تمامــی  هســتید، 
پرداخــت شــده در قالب 
عوارض نوسازی در سرفصل 
های عمرانی هزینه شــده و 
به هیچ وجه امکان اختصاص 
 آن ها به امورات جاری وجود 

ندارد

قرعه کشی چهارمین دوره جشنواره شهروندان خوش 
حساب۱39۷ 

شهرداری خوش قول؛ 
شهروندان خوش حساب
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حضور شهرداری نجف آباد 
در نمایشگاه شهر ایده آل

گزارش

نهمین همایش و نمایشــگاه مدیریت شهری و روســتایی همزمان با چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب شــکوهمند اســالمی ایران در بندرعباس با حضور وزیر کشور برگزار 
شد . در این رخداد بزرگ رییس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، 
معاون امور عمرانی استانداری های سراسر کشــور، برخی از اعضای شوراهای اسالمی 
شهرهای سراســر کشور، شــهرداران کالنشــهرها و مراکز اســتان ها حضور داشتند. 
شهرداری نجف آباد نیز در این نمایشــگاه با حوزه های مدیریت شهری ، دستاوردهای 
شــهری و معرفی پروژه هــای عمرانــی ، ترافیکــی ، خدماتی ،گردشــگری، معرفی 
 جاذبه های گردشــگری، آداب و رســوم و صنایع دســتی نجف آبــاد و... حضور پیدا 

کرد. 
هدف از برگــزاری این همایش و نمایشــگاه، انتقال دانش مدیریت شــهری با رویکرد 
اســتراتژیک پذیر به مدیران شــهری، اعضای شــوراهای اســالمی و کارشناسان این 
حوزه اســت. ایجاد بســتر مناســب برای عرضه محصوالت با کیفیت به شــهرداری 
ها، دهیاری هــا و پیمانکاران، ارائه الگوی شــهرهای ایده آل ، کمک به توســعه فروش 
عرضه کنندگان فنــاوری های نوین روز دنیــا در حیطه مدیریت شــهری و حمایت از 
 تولیدات ملی با رویکــرد اقتصــاد مقاومتی از دیگر اهــداف برگزاری این نمایشــگاه 

است. 
گفتنی است در نهمین دوره نمایشــگاه شهرایده آل که از یکم تا ســوم اسفندماه سال 
جاری در مرکز نمایشــگاه های بندرعبــاس دایر بود ، شــرکت کنندگان در حوزه های 
مبلمان شــهری، حمل و نقل عمومی، مدیریت و خدمات شهری، آتش نشانی و خدمات 
ایمنی، فضای سبز، روشنایی و نورپردازی شهری، تبلیغات شهری و زیبا سازی، فناوری 
اطالعات، بازیافت و تبدیل مواد، آخرین تولیدات و دســتاوردهای خــود را به نمایش 
گذاشتند. در حاشــیه این همایش و نمایشــگاه عالوه بر ارایه مقاالت تخصصی، چند 

نشست تخصصی نیز برگزار شد. 

میزبانی نجف آباد از هشت بهشت
برنامه تلویزیونی هشــت بهشــت که حدود دو ســال اســت هفته ای ســه روز، یک 
ســاعت از آنتن زنده شــبکه اســتانی اصفهان را به خود اختصــاص داده و مخاطبان 
قابل توجهی پیدا کرده، در نیمه اول اســفند ماه امســال مهمان مــردم نجف آباد بود. 
یادمان شــهدای نجف آباد در یکم اســفندماه میزبان این برنامــه اجتماعی و فرهنگی 
شــصت دقیقه ای بود که از ســاعت ۲1 تا ۲۲ روی آنتن زنده شــبکه اصفهان پخش 
گردید . در این قســمت با حضورحســن حبیبی ،محمدحسین آســیابانی و سیف اله 
 رشــیدزاده پیرامون دفاع مقــدس و نقش تعیین کننده لشــکر زرهی نجف اشــرف 

گفتگوشد .
برنامه هشت بهشت در تاریخ های ششم و هفتم اســفند ماه به مناسبت میالد حضرت 
فاطمه زهــرا)س( و گرامیداشــت مقــام مــادر و روز زن از محل  مجموعــه تاریخی 
هفت بــرج خارون با حضور مســعود منتظری شــهردار نجــف آباد ،حســینی بانوی 
فرهیخته شهرســتان، ایمانیان مدیر دانشکده فنی حرفه ای ســمیه و ایزدی محقق و 
پژوهشــگرنجف آباد پخش گردید. همچنین در آخرین شــب از پخش این برنامه زنده 
تلویزیونی که هشتم اســفندماه در خانه تاریخی مهرپرور برگزار شد ، تیم ملی اسکیت 
 بانوان ،پروفســور رســتمی و اســتاد احمدی از فرهیختگان ماندگار نجف آباد حضور 

داشتند. 
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بایــد گفت این پــروژه اولیــن طرح عمرانی شــهر 
محسوب می شــود که پیش از ورود به فاز عملیاتی، 
مطالعات همه جانبه و پیوست فرهنگی آن به صورت 
دقیق انجام شــده و این امر می تواند زمینه بهسازی 
یکی از پتانسیل های شــهر و تبدیل آن به فضایی در 
خور و شان اقشــار مختلف مردم به ویژه بانوان نجف 

آباد را فراهم کند.
برهمیــن اســاس بــا مطالعــات کاملــی که طی 
ماه هــای اخیــر در این خصــوص انجــام گرفته، 
تقویــت یا ایجــاد زیرســاخت هــای آموزشــی، 
و  نمایشــگاه  فرهنگــی،  تفریحــی،  ورزشــی، 
 فروشــگاه و دیگر مجموعه ها در نظر گرفته شــده 

است.

افزایش استفاده خانواده ها از باغ بانوان
 در حال حاضر از اولین ســاعات صبح تا زمان تاریک 
شــدن هوا، بانوان به صورت اختصاصــی از امکانات 
موجود استفاده می کنند ولی با عملیاتی شدن پروژه 
در نظر گرفته شــده، خانواده ها نیز در طول ساعات 
اولیه شب و کل زمان روزهای تعطیل امکان استفاده 

از زیرساخت های ایجاد شده را خواهند داشت.
از ســوی دیگر با گســترش فضاهای آموزشــی باغ 
جهت برگــزاری مجموعــه کالس های آشــپزی، 
آرایشــگری، زبــان و کامپیوتــر ، همچنین برخی 
فضاهای ورزشــی موجــود جهت اســتفاده عالقه 
منــدان رشــته هایــی ماننــد تنیس، اســکواش 
و بســکتبال، زمیــن هــای روبــازی نیــز جهت 

برخی رشــته های ورزشــی آماده ســازی خواهد 
شــد و پارک ترافیک بــاغ بانــوان نیز بــه صورت 
 گســترده در اختیــار مجموعه های آموزشــی قرار

 می گیرد.
اجرای پیست دوچرخه ســواری به صورت یک حلقه 
کامل در فضــای داخلی باغ، نوســازی کامل فضای 
ســبز و آبنماها به همراه پیش بینــی آالچیق های 
خانوادگی و اردویــی دیگر مواردی بــود که در این 
جلسه مطرح گردید. ســالن مطالعه شیک و مجهز، 
رستوران بازی های فکری و خالقیت، ارائه انواع مواد 
غذایی به خصوص تولیدات خانگی و محل اسکان به 
حالت بوم های گردشگری سنتی از دیگر موارد پیش 

بینی شده هستند.

مطالعــات همــه جانبــه ای بــه منظــور بازطراحــی بــاغ بانــوان نجــف آبــاد بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن مجموعــه هــای اســتان انجام شــده 
کــه در صــورت تصویــب طــرح تهیــه شــده در ایــن خصــوص در صحــن شــورای اســامی شــهر، ایــن مجموعــه طــی تحولــی اساســی بــه 

مجموعــه فرهنگــی تفریحــی »بــاغ بهشــت« بــا کاربــری هــای بســیار متنــوع تــر تبدیــل خواهــد شــد.

با مطالعات  اســاس  برهمین 
کاملی که طی مــاه های اخیر 
انجام گرفته،  این خصوص  در 
تقویت یا ایجاد زیرساخت های 
آموزشــی، ورزشی، تفریحی، 
فرهنگی، نمایشگاه و فروشگاه 
و دیگر مجموعه هــا در نظر 

گرفته شده  است.

در حال حاضر از اولین ساعات 
صبح تا زمان تاریک شدن هوا، 
بانوان به صورت اختصاصی از 
امکانات موجود اســتفاده می 
کنند ولی با عملیاتی شــدن 
نظر گرفته شــده،  پروژه در 
خانواده ها نیز در طول ساعات 
اولیه شب و کل زمان روزهای 
تعطیــل امکان اســتفاده از 
زیرساخت های ایجاد شده را 

خواهند داشت

اسامی
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نخستین جشنواره صنایع دستی و هنرهای دستی کشور افغانستان

جشن به مهربانی به مناسبت میالد حضرت زینب)س( و گرامیداشت روز پرستار

مراسم رونمایی از کتب جدید علی یردانی

آئین نکوداشت اساتید فرهیخته فرهنگ و ادب نجف آباد پروفسور جانعلی صالحی و دکتر نعمت اله ایزدینمایشگاه  عکس نگاه

در ویژه برنامه روز درختکاری در محــل پروژه احیاء 
محــور تفریحــی بوســتان زندگی حجت االســالم 
حســناتی امام جمعــه نجف آبــاد ضمــن مظلوم و 
زحمتکش خواندن پرسنل مختلف شهرداری به ویژه 
کارگران خدمات شهری و فضای سبز اعالم کرد: همه 
دستگاه های اجرایی و دلسوزان عرصه محیط زیست، 
از لزوم درختکاری و توسعه فضای سبز می گویند ولی 

در عمل، عمده بار به دوش شهرداری افتاده است.
حجت االســالم حســناتی بــا تاکید بــر همراهی و 
همکاری بیشــتر دســتگاه هــای اجرایــی مختلف 
با مجموعه شــهرداری در ایــن امر مهــم ادامه داد: 
گذشــتگان ما، کارهای بزرگ و ماندگاری در موضوع 
کاشت درخت و توسعه فضای سبز انجام داده اند و در 
شرایط کنونی، ما نیز بایستی همت بیشتری به خرج 
داده و شــعار »هر نجف آبادی، یک درخت« را محقق 

کنیم.
امام جمعــه نجف آبــاد در پایان اضافه کــرد: گاهی 
شهروندان به دلیل برخی مشکالت، امکان مراجعه به 
مراکز رفاهی تفریحی در نقاط مختلف شــهر و حتی 
مرکز استان را ندارند و بایستی چنین مجموعه هایی 
را در نزدیک ترین نقطه نسبت به محل زندگی آن ها، 
دایر کرد. احیاء محور تفریحی بوستان زندگی، یکی از 
آن کارهای خوب و ماندگار است که می تواند بخشی 
از مشکالت جنوب شــهر را از نظر سرانه فضای سبز و 

مجموعه های تفریحی مرتفع کند.
تقدیم لوح کارت همیار طبیعت به پدرشهید حججی، 
اجرای گروه ســرود مدرسه شــهید کمرانی و کاشت 
نهال توســط مســئوالن و دانش آمــوزان و نونهاالن 
و دیگر حاضریــن در برنامه، از دیگــر بخش های این 

برنامه محسوب می شدند.

کاشت ۸۰هزار درخت در نجف آباد


