
شهرسـتان نجـف آبـاد از قدیـم بـه عنوان یکـی از 
قطـب های تولیـد بادام کشـور و ایران مطـرح بوده 
بـه طـوری کـه در حال حاضـر با وجود خشکسـالی 
هـای اخیـر، بیـش از ۱۲۰۰ هکتـار از باغـات آن 
بـه کاشـت بـادام اختصـاص دارد. سـاالنه بـه طور 
متوسـط ۲۴۰۰تـن بـادام در نجـف آبـاد تولیـد می 
شـود کـه ۶۰درصد آن به بازارهـای داخلی و خارجی 

صـادر می شـود.
مهـم تریـن ارقـام بـادام نجف آبـاد شـامل مامایی، 
ربیـع، محب علـی و دیرگل اسـت و قدمت صادرات 
آن بـه مناطقـی ماننـد هنـد در حـدی اسـت که در 
بخـش هایی از این کشـور، بـادام را با عنوان »نجف 

آباد« می شناسـند.
 در کنـار بـادام، انـار نیـز به عنـوان درختی سـازگار 
بـا شـرایط آب و هوایـی منطقـه در زمـره تولیـدات 
شـاخص کشـاورزی آن محسـوب مـی شـود بـه 
طـوری کـه در حـال حاضـر بیـش از ۶۴۰هکتـار از 
باغـات آن بـه کاشـت انـار اختصـاص پیـدا کـرده 
و سـاالنه نزدیـک بـه ۳۸۰۰تـن محصـول از آن 
برداشـت می شـود. ملس دانـه قرمز، نـادری بادرود 
و آلـک معمولـی از مهم تریـن ارقام انار شهرسـتان 

. هستند
منابـع آبی منطقه نجف آباد شـامل رودخانه مرغاب، 
قنـات هـای منتهـی بـه شـهر و چـاه هـای عمیق 
بـوده کـه در حال حاضر بیشـتر قنات هـا و رودخانه 
مرغاب خشـک شـده اند ولی کشـاورزان با اسـتفاده 
از شـیوه هـای نوین آبیـاری و تغییر الگوی کشـت، 
نجف آباد را در بسـیاری از محصوالت کشـاورزی به 
قطـب تولید اسـتان و حتی کشـور تبدیل کـرده اند.
در کنار کشـاورزی، دامـداری و پرورش صنعتی گاو، 
گوسـفند، انواع طیور و زنبور عسـل نیز در شهرستان 
دارای جایـگاه ویـژه ای اسـت و توانسـته خـود را به 
عنـوان یک قطب مهم در سـطح ملـی مطرح کند.

#شهر_شکوفه های_بادام

روزهـای پایانـی پاییـز به شـکل دیگری بـرای دانـش آموزان 
نجـف آبـاد رقـم خـورد. اعضـای شـورای دانش آموزی شـهر 
بـه نمایندگی دانش آموزان شهرشـان در فرهنگسـرای خارون 
حضـور پیـدا کردند تا مشـکالت، پیشـنهادات و انتقـادات خود 
و دیگـر دانـش آموزان شـهر را با اعضای کمیسـیون فرهنگی 
شـورای اسـالمی شـهر در میان بگذارند تا این بار مسـئولین از 

دیـد دانـش آموزان به مسـائلی شـهری بپردازند.
و  اول  و پسـران دبسـتانی، متوسـطه   گروههـای دختـران 
متوسـطه دوم منتخبـان شـورای دانش آموزی را تشـکیل می 
دهنـد، و قبـل از شـروع جلسـه دور هـم جمـع شـده بودنـد و 
صحبـت هـای نهایی خـود را با هم هماهنگ کردنـد و در بین 
حـرف هـا و بحث هایشـان به سـئواالت مـا هم جـواب دادند. 
یاســمن غریــب کــه بــه نمایندگــی دختــران مــدارس ابتدایــی 
در ایــن جلســه حضــور داشــت بــا خوشــحالی از برگــزار شــدن 
ایــن جلســه صحبــت می کــرد و دربــاره فعالیــت شــورا اینطــور 
توضیــح داد کــه »کار مــا در شــورا کمــک کــردن بــه دانــش 
ــه هایی  ــا مدرس ــر ب ــهری بهت ــردن ش ــت ک ــوزان و درس آم
ــهر  ــورای ش ــهرداری، ش ــای ش ــه کمک ه ــر اســت.« او ب بهت
و بــه شــورای دانــش آمــوزی اشــاره کــرد و برگــزاری چنیــن 
ــدارس  ــهر و م ــکالت ش ــه مش ــیدگی ب ــرای رس ــه ای ب جلس
را از کمک هــای آن هــا دانســت. یاســمن بــه مشــکالتی 
کــه قــرار اســت در جلســه مطــرح کنــد هــم اشــاره ای کــرد: 
»متاســفانه در حــال حاضــر برخــی مــدارس فضــای مناســب 
بــرای ورزش کــردن ندارنــد. همچنیــن مــا در مــدارس ابتدایــی 
ســایت کامپیوتــری نداریــم. البتــه مشــکالت دیگری نیــز وجود 
دارد کــه قــرار اســت امــروز مــن و دوســتانم آنهــا را بــا اعضــای 
شــورای شــهر در میــان بگذاریــم.« با وجود مشــکالت، یاســمن 
ــت  ــن اس ــهر دارد و مطمئ ــده ش ــه آین ــبت ب ــی نس ــد خوب دی
وضعیــت هــم بــرای شــهروندان و هــم نوجوانــان بهتــر  شــود.

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

طراحی بیلبوردها با هنرستانی ها
یکی دیگر از اعضای شورای دانش آموزی 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 خواسته اش این است که 
بیشتر به نظافت و محیط اطراف مدرسه اهمیت داده شود. او 
در خصوص فعالیت های شهرداری در سطح شهر و در رابطه با 
نوجوان ها گفت: »شهرداری برای طراحی بیلبوردها و المان های 
شهر از دانش آموزان هنرستان 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.
جلسه با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر، رئیس 
آموزش و پرورش و مدیریت سازمان فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي 
شهرداري نجف آباد آغاز شد. بعد از معرفی افراد حاضر در جلسه، 
صحبت  آباد  نجف  پرورش  و  آموزش  رئیس  ابراهیم  مهدی 
کوتاهی در خصوص جلسه و اهمیت مشورت و شورا داشت و بعد 
از آن مهدی حاج صادقیان رئیس کمیسیون فرهنگی-اجتماعی 
شهر که با دیدن دانش آموزان به یاد حضور و فعالیت هایش در 
شورای دانش آموزی در زمان تحصیل خود افتاده بود، درباره 
هدف تشکیل شوراهای دانش آموزی صحبت کرد. حاج صادقیان 
گفت: »هدفی که از ابتدای شروع کار شوراها بوده است و هنوز 
مسئولیت پذیری  تمرین  و  دموکراسی  تمرین  دارد  ادامه  هم 
انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان درجامعه است.« او در ادامه 
صحبت هایش به این اشاره کرد که با وجود تمرینی که دانش 
آموزان در مدارس برای انتخاب شدن و انتخاب کردن بهترین ها 
دارند، بعد از پایان تحصیل و با ورود به جامعه و فعالیت های 
اجتماعی و با توجه به پشتوانه ای که از قبل در مدارس دارند 

می توانند فضای اجتماعی بهتری را رقم بزنند.
بعـد از پایـان صحبت هـای حـاج صادقیـان نوبت بـه اعضای 

شـورای دانش آمـوزی رسـید.
کمبود فضای آموزشی با باالرفتن جمعیت

یاسـمن غریب به نمایندگی مـدارس دخترانه ابتدایی اولین نفر 
از شـورای دانـش آموزی اسـت که صحبـت خود را آغـاز کرد. 
او از نبـود فضـای مناسـب ورزشـی در مـدارس، نبـود پل عابر 
پیـاده در یکـی از خیابان هـای پرتـردد شـهر که بـا وجود یک 
کانـون فرهنگـی و هنری فعـال در آن خیابان تردد ماشـین ها 
بیشـتر شـده اسـت و همچنین به کمبود مدرسـه اشـاره دارد و 
از رئیـس آمـوزش و پـرورش و شـورای شـهر خواسـت به این 

مشکالت رسـیدگی کنند.
بعـد از صحبت نماینـده مـدارس ابتدایـی دخترانه، 
غـزل امید نماینـده مقطع متوسـطه اول به افزایش 
جمعیـت و مهاجـران در شـهر اشـاره کـرد و گفت: 
»با وجود باال رفتن جمعیت شـهر متاسـفانه فضای 
آموزشـی به انـدازه کافی وجود نـدارد و این افزایش 
باعـث بوجـود آمـدن ترافیـک و باالرفتـن میـزان 

سـطح آالینده ها در شـهر شـده اسـت.«
مدارس  پسر  نمایندگان  به  نوبت  دختران  از  بعد 
ابتدایی و مقطع متوسطه اول رسید. مهدی قربانیان 
از نمایندگان مدارس ابتدایی به نبود فضای مناسب 
برای کسانی که با دوچرخه در شهر تردد می کنند 
اشاره کرد و رضا جمشیدیان که او هم به نمایندگی 
به  داشت  حضور  جلسه  در  ابتدایی  آموزان  دانش 
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 شده است.« او همچنین به حضور مینی بوس ها 
و ماشین های سنگین خارج از ساعت تردد در شهر 

نیز اشاره کرد.
رفتن  و  ورزشگاه  برای  مناسب  تجهیزات  نبود 
ورزشکاران برای تمرین به اصفهان و بها دادن زیاد 
استعدادها در سایر  نادیده گرفتن  باعث  فوتبال  به 

نماینده  که  است  از مشکالتی  است  ورزشی شده  رشته های 
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 کنسرت در شهر تشکر کرد و 
تقاضا داشت شهرداری با دانش آموزان و دانشجویان رشته معماری 

همکاری های بیشتری داشته باشند و به آنها اهمیت بدهند.
دادن  اختصاص  برای  درخواست  و  مدارس  در  کتاب  کمبود 
بودجه ای در این زمینه و همچنین اختصاص دادن اتوبوس یا 

کارت هایی برای حمل و نقل دانش آموزان از جمله پیشنهاداتی 
است که فاطمه جمشیدیان و سحر عباسی هم به نمایندگی از 

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

خصوص بحث خرید و فروش مواد مخدر شد.

در  دانش آمـوزی  شـورای  اعضـای  اکثریـت  کـه  موضوعـی 
صحبت هـای خـود به آن اشـاره دارند بحث زبالـه، تفکیک زباله 
و کمبود سـطل های زباله در سـطح شـهر اسـت. همچنین آنها 
بـه ایـن موضوع نیـز اشـاره کردند که متاسـفانه بـه علت بافت 
فرسـوده شـهر خانه هـای مخروبـه مکانـی بـرای جمـع شـدن 

زباله هـا شـده اسـت و فضـای شـهر را نامناسـب کرده اسـت.
با پایان یافتن صحبت های اعضای شورای دانش آموزی و به 
علت به پایان رسیدن زمان جلسه قرار بر این شد در چند ماه آینده 
جلسه ای دیگر برگزار شود تا در این جلسه اعضای شورای شهر و 
آموزش و پرورش در خصوص فعالیت هایی که با توجه به مسائلی 

که بیان شد انجام گرفته است، صحبت کنند.
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مراکز فرهنگی جدیدتر
مهدی شروع کننده بحث بود و با اشاره به مشاهیر و شهدای 
شهر بحث را از مفاخر نجف آباد آغاز کرد که »شهرنجف 
آباد از هر جهتی که به آن نگاه می کنیم مایه افتخار است؛ 
مشاهیری چون پروفسور اسرافیلیان و ۲۳77 شهید دوران 
دفاع مقدس که باالترین سرانه شهید را در استان دارد. از 
گفتن اینها می خواهم این را بگویم که شهر ما از هر جهتی 

حرفی برای گفتن دارد.«
فرشته با دنبال کردن خط حرف مهدی و ربط دادن آن 
به مکان های تاریخی و فرهنگی شهر به پتانسیل باالی 
این  با وجود  او معتقد است و  اشاره کرد،  فرهنگی شهر 
مکان ها هنوز کمبودهایی از لحاظ فرهنگی برای نوجوانان 
در شهر احساس می شود: »شهر ما مکان های تاریخی و 
فرهنگی زیادی دارد مثل هفت برج خارون، رستوران بازي 
و کتاب کندو و مراکز دیگر اما باید جاهای دیگری هم برای 
نوجوان ها که به سالیق آنها نزدیک است وجود داشته باشد 
تا با عالقه بیشتر به شهر، فرهنگ و تاریخ شهرشان توجه 

کنند. ما نوجوان ها به دنبال فضاهای جدیدتری هستیم.«
شیما برای بهتر توضیح دادن حرف فرشته ادامه بحث را در 
دست گرفت و تعریفش از فضاهای جدید و نیازهایی که 
یک نوجوان به این فضاها را دارد این طور بیان کرد: »با 
وجود تمام مکان های تاریخی زیبایی که در شهر وجود دارد 
و ما از دیدن آنها لذت می بریم؛ اما تنها به مکان های تاریخی 
نیاز نداریم. برای مثال در زمستان جای تفریحی خاصی 
نداریم، البته تابستان هم جای تفریحی زیادی وجود ندارد 
اما حداقل پارک هست و می توانیم چند ساعتی با دوستان یا 
خانواده باشیم، در مجموع جای تفریحی زیادی وجود ندارد 
به خصوص برای ما دخترها.« او اشاره کرد جز کافه و پارک 
جای خاصی برای تفریح ندارند و دوست دارد در شهری 
که زندگی می کند مکان هایی برای گذراندن اوقات فراغت 
وجود داشته باشد که مجبور نباشند به اصفهان بروند. شیما 
در هنرستان در رشته معماری تحصیل می کند و با این دید 
دوست دارد فضاهایی طراحی شود که از لحاظ معماری زیبا 
و بودن در آن فضا لذت بخش باشد و آنها را دچار دلزدگی 

و یاس نکند.

مـن دانـش آمـوزی در شـهر نجـف آباد هسـتم کـه تنها 
۱۳ سـال آموختـه ام و تجربـه کسـب کـرده ام.شـهر من 
،مکانـی اسـت کـه در آن خاطراتـی را رقـم زده ام و هـر 
قـدم آن برایـم خاطره اسـت.من در این شـهر با دوسـتانم 
سـرگرم شـدم و از بـزرگان آموختـم اما،شـهر مـن ارزش 
هـای معنـوی زیـادی دارد کـه مـن چنـدی از آن را بـه 

خوبـی درک می کنـم.
شـهر من شـهری لبریز از فداکاری ها و شـجاعت هاست 
کـه مردانـش و دانش آموزانش به خاطر عشـق به وطن و 
دفاع از میهن ، بهترین دوران ها را از دسـت داده اند.جوانی 
کـه دوران انتظـار نامـزدی اش را در جبهـه گذراند و هیچ 
گاه بـاز نگشـت،پدری کـه هنـگام بـه دنیـا آمدن و رشـد 
فرزنـدش ،حضـور نداشـت و نوجوانـی که عمـر طالیی و 
موفقیـت هایـش را بـه خاطـر جنگ کنـار گذاشـت، فکر 
کـردن بـه این چیز ها آسـان اسـت ولی آن دانـش آموز با 
تمام شـجاعت خود و خود گذشـتگی ایـن تصمیم گرفت. 
در این شـهر مفهوم شـجاعت آشکار شـد. آن شیر مردان 

به شـهر من نامی زیبا بخشـیدند شـهر شـهدا .
افتخـار  و  هـا  موفقیـت  از  سرشـار  مـن،   شـهر 

هاسـت. 
در شـهر مـن افـراد بزرگـی پدیـد آمدنـد که باعـث ایجاد 
بسـیاری از موفقیـت هـا و افتخـارات نه تنها برای شـهر ، 

بلکـه برای کشـور شـده اند.
شهر من، نمونه ای شگفت آور از معماری است.

در دوران بسـیار قدیم شـهر من طوری بنا شـد ،که دارای 
یکی از اسـتاندارد ترین و زیبا ترین نقشـه ها اسـت .استاد 
شـیخ بهایـی نجف آباد را طوری تاسـیس نمود کـه دارای 
زیـر بنایـی بـرای هـدر نرفتـن آب و سـدی در زیر شـهر 
اسـت ، همچنیـن ایـن کار موجب اسـتحکام زیـر بناها و 
فـرو ننشسـتن زمین شـده اسـت.این نیـز تنهـا نمونه ای 
کوچـک از معمـاری شـهر مـن اسـت کـه نمایانگـر علم 

دانشـمندان و روشـن فکری آنان اسـت.
شـهر مـن لبریـز از تجربـه و درس هـای زندگـی 

اسـت.
اتفاقـات زیادی در شـهر من رخ داده اسـت که من سـعی 
میکنـم بـه خوبـی تجربـه هـا را یـاد بگیـرم و از آنهـا در 
زندگـی ام اسـتفاده کنم،هـر چند که خودم هـم گام هایی 
از موفقیـت برداشـته ام و تجربیاتـی کسـب کـرده ام ولی 
خـود را ماننـد بچـه ای تـازه راه افتـاده مـی بینم کـه نیاز 
بـه گام هـای بلند تـر و مهم تری دارد،پـس دلم میخواهد 
همـه آنچه کـه در آینده به آن نیازمنـدم، از االن ،از تجربه 
هـای دیگـران بیاموزم.درسـی کـه تـا االن گرفتـه ام را 
الگـوی زندگـی ام قـرار داده ام و آن ایـن اسـت؛هیچ گاه 

دسـت از کوشـش برندار.
مـن دانش آموز هسـتم که هرگز دسـت از تالش و تکاپو 
بـر نخواهـم داشـت و هیچ دلـم نمـی خواهد کـه از خود 
گذشـتگان شـجاع و دلیـران شـهر و کشـورم را نـا امیـد 
کنم،همچنیـن دلم نمی خواهـد که راه بزرگان شـهرم نیز 
محو شـود به همین دلیل اسـت که سـعی می کنم افتخار 
هایـی بـزرگ برای شـهر و کشـورم بیافرینـم و از خداوند 

مـی خواهـم که مـرا یـاری کند.

شکسته شد و بچه ها بحث را شروع کردند.چند دقیقه اول سکوت حکم فرما بود اما باالخره و به قول معروف یخ ها آب شد، سکوت دیدی که نسبت به شهر نجف آباد دارند و اطالعاتی که درباره آن دارند شروع به صحبت کنند. و رضا در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل بودند. جلسه را شروع کردیم. از بچه ها خواستم از فرشته، یاسمن و علی در پایه های آخر مقطع ابتدایی، علی و امیرحسین در مقطع راهنمایی و شیما جمع ما اضافه شدند یاسمن غیور و شیما یوسفی بودند. ترکیب سنی خوبی در جلسه بوجود آمد. مینا، دادند تا آمدن بچه های دیگر کمی بیشتر درباره این میزگرد به آنها اطالعات دهیم. نفرات آخری که به مهدی فروزان، رضا جدیدی و فرشته اسدی نفرات بعدی بودند که به این میزگرد اضافه شدند و پیشنهاد شود در خصوص میزگرد و اتفاقاتی که قرار بود در آن بیفتد شروع به پرسیدن سئوال کرد. علی گورویی، آرام بود خیلی پرجنب و جوش بود و  بالفاصله بعد از ورودش به اتاقی که قرار بود میزگرد در آن تشکیل نشان داد. نفر بعد امیرحسین عظیمی بود. او برخالف مینا که البته دیگر خجالتی به نظر نمی رسید اما بسیار در فرهنگسرا حضور پیدا کرد. کمی خجالتی به نظر رسید اما مدتی که گذشت خالف این موضوع را شهید محمد منتظری، عصر پاییزی هیجان انگیزی را رقم زد. مینا سلیمانی کیا اولین نفری بود که آخرین چهارشنبه فصل پاییز و قرار برای میزگرد با نوجوان های شهر نجف آباد در فرهنگسرای 

 ندا مهدی پور

با نسـل جدیــد رشوع کنید
ـــد ـــان پرداختن ـــکالت شهرش ـــان مش ـــه بی ـــردی ب ـــادی در میزگ ـــان نجف آب نوجوان

رضا در ادامه صحبت های شیما از معماری فوق العاده در زمان 
شیخ بهایی یاد کرد که با بازسازی های اشتباه زیبایی و ابهت 
مکان های تاریخی کم رنگ شده است. او از مراکز فرهنگی 
در شهر  زیاد  فرهنگی  مراکز  وجود  با  گفت:  هم  تفریحی  و 
مکان های تفریحی زیادی وجود ندارد و من هم قبول دارم برای 
تفریح باید به فضاهای دیگری برویم چون تمام مکان تفریح ما 

در نجف آباد در پارک و کافه خالصه شده است.«
 

نادیده گرفته شدن افراد توانمند
رضا در کنار این موضوع که برای تفریح مجبور هستند اوقاتی 
به اصفهان بیایند، بحث را از شرایط فیزیکی شهر به سمت افراد 
توانمند و با استعداد شهر برد و اشاره کرد که باید از توانایی ها و 

استعدادهای این افراد بیشتر استفاده شود.
یاسمن در ادامه موضوعی که رضا مطرح کرد به نیاز شهر برای 
داشتن پایگاه هایی برای استعدادیابی تأکید کرد تا این استعدادها 

شناخته شوند و در موقعیت های مختلف از آنها استفاده کنند.
 البته با تمام این حرف هایی که گفته شد رضا سعی کرد پایان 
این بحث خیلی ناامید کننده و با نگاه منفی نباشد و توضیح داد 
که »البته قرار نیست از دید منفی به موضوع نگاه کنیم و با توجه 
به جلسات و صحبت هایی که شده اتفاقات خوبی افتاده است و 
از سمت آموزش و  از سمت شهرداری و هم  تالش هایی هم 
پرورش انجام شده است که البته هنوز جای کار دارد 
و نجف آباد با وجود این بچه ها می تواند 

پیشرفتی بیش از این داشته باشد.«
ســـرعت  بـــرای  تـــاش 
بخشـــیدن جوان گرایی 

در جامعـــه
جوان گرایی  ادامه  در  رضا 
را یکی از راه های رشد و 
و  دانست  شهر  پیشرفت 
سمت  به  »جامعه  گفت: 
و شهر  می رود  جوان گرایی 
ما هم از این قاعده مستثنی 

نیست. ما نسل جدید این جامعه هستیم و به نوعی آینده ساز، 
و از دید من ادارات ما می توانند عده ای از دانش آموزان نخبه را 
در سمت کارآموز به کار بگیرند. این کار باعث می شود بچه ها 
شناخت خوبی از جامعه پیدا کنند و پیشرفت های زیادی حاصل 
شود.« او این جوان گرایی را مثبت می بیند و معتقد است همه 
چیز در حال به روز شدن است و نسل ما با این نو شدن و جدید 
شدن اطالعات و دادن ایده های جدید راحت تر کنار می آیند و 

می توانند آینده شهر و کشور را برنامه ریزی کنند.
از نگاه شیما این جوان گرایی در همه جوامع وجود دارد و خواه و 
ناخواه اتفاق می افتد، اما هنوز در استفاده از جوان ها در به سازی 
شهر اکراه دارند و در بیشتر کارها و تصمیم گیری ها همچنان 
پیشکسوتان حضور دارند در صورتی که جامعه دارد به سمت 
جوان گرایی می رود و باید از آنها استفاده کرد: »از نظر من بهترین 
کار این است که از ابتدا و از سنین پایین تر شروع به آموزش 
دادن به بچه ها کنیم تا یاد بگیرند مشارکت مثبتی داشته باشند و 

نظراتشان را بگویند تا در آینده فردی مفید باشند.«
از نکات  را یکی  بازگشت و آن  استعدادیابی  به موضوع  رضا 
استعدادیابی  دانست: »وقتی  از سوی مسئوالن  مانده  مغفول 
درستی صورت بگیرد نوجوان ها راحت تر راه خود را پیدا می کنند 
و در آینده موفق تر خواهند بود. ما مدیرانی داریم که بازنشسته 
به خاطر داشتن تجربه کاری در محل  اما همچنان  هستند؛ 
کارشان حضور دارند و در مقابل، جوان های با استعدادی داریم 
که متاسفانه شغلی ندارند. چرا این مدیران تجربیات خود را در 
اختیار این جوان ها نگذارند، به آنها آموزش ندهند تا آنها ادامه 

راه را بروند؟«
یاسمن با صحبت های رضا موافق بود و معتقد بود که تجربیات 
باید نسل به نسل منتقل شود و این اتفاق نمی افتد مگر با میدان 
دادن به جوان ها. او ادامه داد: »این مدیران با تجربه از ابتدا که این 
تجربیات را نداشته اند. آن ها هم زمانی که شروع به فعالیت کردند 
مطمئنا در کنارشان کسانی بودند که به آن ها آموزش داده اند تا 
آنها امروز در این جایگاه قرار بگیرند پس باید به ما هم فرصت 

داده شود تا بتوانیم خودمان را نشان دهیم.«
مهدی هم از نبود اعتماد به نسل جوان گالیه داشت، اینکه 
کارفرماها نمی خواهند اعتماد کنند و وجود جوانان را در عرصه کار 
درست نمی بینند. او معتقد است »با توجه به حرفه ها و کارهایی 
که یاد گرفته ام خیلی تالش کردم جایی مشغول به کار شوم، 

حتی حاضر بودم حقوقی هم دریافت نکنم فقط تجربه کسب 
کنم؛ اما متاسفانه جایی پذیرا نبود. البته خب بعضی کارفرمایان 
هم این موضوع را بیان کردند که در حال تعدیل نیرو هستند. اما 
بحث این است که نمی خواهند به نسل ما اعتماد کنند و اجازه 

بدهند ما هم فعالیتی داشته باشیم.«
رضا اما کمی با حرف های مهدی مخالف بود، او روبه مهدی گفت: 
ما نمی توانیم بگوییم کار نیست. کار هست، اما دو دلیل وجود دارد 
که شاید ما نتوانستیم مشغول به کار شویم یا خودمان نتوانستیم 
توانایی هایمان را به خوبی نشان دهیم یا مشکل قبلی که بیان 
کردم، کسانی هنوز سرکار هستند که فقط بخاطر تجربه ای که 
دارند حتی بعد از بازنشستگی همچنان مشغول کار هستند.«

نسل جدید، نسل قدیم
شیما اعتقاد داشت بعضی از مسائل ارتباطی به شهر ندارد بلکه 
مختص شهروندان شهر است. بحث آداب و رسوم و یک سری 
اعتقادات که با توجه به احترامی که به این مسائل باید گذاشته 
شود، اما نباید فراموش شود که همه چیز در حال تغییر و پیشرفت 
است و در تمام موضوع ها و مسائل نمی توانیم همچنان مانند 
گذشته پیش برویم و باید از تغییرات و اتفاقات مثبت استقبال کرد.

بچه ها از این موضوع که مدام از سمت بزرگترها با این حرف مواجه 
هستند که این کار را انجام ندهید یا ما سن شما بودیم این کار را 
انجام می دادیم، خسته بودند و فرشته برای این مسئله استفاده از 
گوشی و فضای مجازی را مثال زد: »پدر و مادرها، مدرسه حتی 
بیلبوردهای در سطح شهر مدام در حال گفتن این موضوع هستند 
که فضای مجازی خوب نیست. نباید زیاد در فضای مجازی باشید 
و صحبت های دیگر که بیشتر نکات منفی فضای مجازی را بیان 
کرده اند؛ اما خب هیچ وقت آموزش صحیحی به ما نداده اند فقط به 
ما گفته می شود این کار را نکنید! خوب نیست! اما جایگزین خاصی 

هم برای آن در نظر نمی گیرند.«
 شیما با نظر فرشته زیاد موافق نبود و حساسیت بزرگ ترها را 
ناشی از لجبازی خود نوجوانان دانست و بیان کرد: بخاطر لجبازی 
زیادی که وجود دارد چه در نوجوان ها و چه جوان ها با وجود تمام 
این صحبت ها در خصوص فضای مجازی باز هم حاضر به گوش 

شهری
 لربیز از فداکاری 
و شجاعت
 غزل امید

2
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در شهر 

چه می گذرد

یادداشت



نجف آباد چهارمین شهر پرجمعیت اصفهان و در مرکز استان قرار دارد. از نام های دیگر نجف آباد میتوان به ده نان و 
دیار نان اشاره کرد.که از صنایع شهری میتوان به قالی بافی،کرباس بافی،رنگرزی،چاقو سازی و نمد مالی اشاره کرد...
برای همه گواه و معلوم است که این شهر پر است از مفاخر و اندیشمندان بزرگ و همچنین شهدای گرانقدر و بسیار 

دفاع مقدس و مدافع حرم که ما همیشه به یادشان و دوستدار خانواده های محترمشان هستیم...
از دید و نظر بنده نه تنها نجف آباد بلکه کل کشور وقتی رو به پیشرفت و ترقی بیشتر خواهد رفت که به نسل جوان 

و نوجوان بیشتر اهمیت داده شود و اماکن فرهنگی و تفریحی بسیار و با امکانات فراهم شود...
اهمیت به نسل جوان ، برگزاری هم اندیشی هایی با نوجوانان و استفاده از نقطه نظرات آنان آینده ای روشن و پر امید 
را دنبال خود خواهد داشت...شهر نجف آباد با فضاهای بسیاری که دارد قابلیت فضا سازی مکان های علمی،سازندگی 
و انواع پارک ها و نقاط تفریحی را داراست...مردم عزیز نجف آباد هر کدام دارای استعداد های بی پایان و مختلفی 

هستند که در صورت کشف استعداد در زمینه های گوناگون مثل گویندگی ،اجرا،خوانندگی و ...بهره برد.
یکی از مسائل حل نشده توجه به نقاط کلی شهرستان است...باید سعی شود که همه ی تحول ها و پیشرفت ها 

مخصوص به مرکزیت شهر نباشد و همه ی مناطق شهرستان از امکانات استفاده کنند...
در بخش مدیریت پسماند و زباله به راحتی با قرار دادن سطل های زباله در خیابان های شهری و یک برنامه ریزی 
هدفمند در مورد نصب و قرار گیری یکسان و در جای مناسب این سطل ها به راحتی میتوان به این مشکل شهری 
نیز رسیدگی کرد...داشتن یک برنامه ریزی جامع، باعث جلوگیری از مصرف بی رویه ی مصالح و بودجه ی شهر 
میشود...منظور از این برنامه ریزی ،هماهنگی بهتر بین ادارات و ارگان های خدمات شهری است تا در خیابان ها و 

سطح شهر به وقت خود خدمت کنند و مانعی برای آسایش اهالی یک محل یا شهر نباشند...
خدا را شاکریم که مسئولین شهری به جوان و نوجوان و دانش آموختگان نجف آباد اهمیت بسیار داده و با منتخبین 

آنها جلساتی برای بیان مشکالت و مسائل برگزار میکنند و نتایج بسیار زیبایی هم دارد...
 اگر از دید کامل و جامع به شهر نجف آباد نگاه کنیم،این شهر را پر از خوبی و مهربانی و هنر میبینیم که وظیفه ی 

ارگان های شهری نشان دادن هر چه بیشتر این چنین برداشت هایی از شهر نجف آباد خواهد بود.
در اصل ما به آینده ی روشن نجف آباد معتقدیم و امید داریم که آینده سازان این شهر و بوم همواره و مثل قبل پر 

امید و سازنده به فکر این شهرستان و مردم بزرگوارش باشند...
به امید پیشرفت روز افزون کشور عزیزمان و رهایی از تمامی مشکالت و تحریم ها

تفکیک زباله در مبدا باعث شادی روح گذشتگان و آرامش آیندگان خواهد شد.
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اهمیت دادن به مساله تفکیک زباله و بازیافت به عنوان یک مسئولیت اجتماعی به جذابیت شما در جامعه می افزاید .گاهی تفکیک زباله ی تر از خشک واقعا کار سختی است.

اگر زباله ها را در مبدا تفکیک نکنید مجبور می شوند آن ها را در طبیعت دفن کنند و همه عواقب آن به عهده خودتان است.

 کارتونیست: ناهید زمانیتفکیک زباله

دادن نیستیم و این لجبازی کردن از سمت ما فضایی را بوجود 
آورده که این حرف های تکراری ادامه دار می شود.«

یاسمن هم با آموزش موافق بود و از دید او زمانی که آموزش های 
صحیحی داده شود از فضای مجازی به خوبی می شود استفاده 
کرد و تنها آموزش است که می تواند کمک کند و این تکرار 
زیاد باعث لجبازی بیشتر می شود و نتیجه ای هم نخواهد داشت.
مثال فرشته از دنیای مجازی باعث می شود فضا از بحث اصلی 
فاصله بگیرد که البته موضوعی که مینا در این خصوص به آن 
اشاره کرد نکته ای بود که بقیه بچه ها هم با آن موافق بودند؛ 
کاری که فضای مجازی با بچه ها کرده و باعث کم تحرکی آنها 
شده است. مینا یکی از علت های آن را مشغله زیاد پدر و مادرها 
هم می داند که بخاطر اینکه وقت کافی شاید برای بچه ها نگذارند 
بیشتر وقت بچه ها صرف استفاده از گوشی می شود. یاسمن هم 
به موضوع جالبی اشاره کرد او معتقد بود یکی دیگر از کاربردهای 
گوشی برای پدر و مادر ها این است که با استفاده از آن می توانند 
مانع فعالیت های پرتحرک بچه های کوچکتر بشوند تا نیازی 

نباشد هر لحظه مراقب آنها باشند. 
و  گروهی  بازی های  انجام  به  را  همه  توجه  ادامه  در  مینا 
فعالیت های دسته جمعی جلب کرد و معتقد بود جای چنین 
فعالیت هایی در شهر خالی است و اگر بیشتر به این نوع کارها و 

نجف آباد قدیمی ترین
 شهر جدید ایران
 رضا جدیدی

فعالیت ها بها داده شود بچه های این دوره و زمانه هم کمتر به سمت فضای مجازی کشیده می شوند. همه بچه  
ها از صحبت های مینا ابراز خوشحالی کردند.

در آخر سعی می کنیم جمع بندی از حرف  بچه های نوجوان داشته باشیم و از آنها می خواهیم با وجود تمام 
صحبت هایی که انجام شد چشم اندازی را که از شهرشان در آینده در ذهن خود دارند بگویند که اکثریت آنها به 
پیشرفت و موفقیت بیشتر شهر نجف آباد بسیار امیدوار بودند و به قول یاسمن با وجود تمام کاستی ها همچنان 

نیمه پر لیوان دیده می شود و امیدوارانه پیش می رویم.
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یادداشت

رضــــا: 
»وقتی استعدادیابی درستی صورت بگیرد 
نوجوان ها راحت تر راه خود را پیدا می کنند 
و در آینده موفق تر خواهند بود.«



فرشته اسدی از نوجوانان شهر نجف آباد که با کمک خانواده اش 
استعدادش در زمیه حفظ قرآن می شود و  توانایی و  متوجه 
موفقیت هایی در این زمینه کسب می کند، شروع فعالیت اش 
را از کودکی عنوان کرد و در این باره گفت: »از ۶سالگی مادرم 
سوره های کوتاه قرآن را با من کار کردند و من کم کم آن ها را 

حفظ کردم و در حال حاضر حافظ جزء ۳۰ هستم«.
او عالقه زیادی داشت تا حافظ کل قرآن باشد و از بچگی در 
بیشتر برنامه ها و مسابقات قرآنی و حفظ شرکت کرده است 
و موفق به دریافت مقام هایی نیز شده است: »مقام هایی در 
زمینه حفظ و ترتیل در سطح های مختلف کسب کرده ام که 
اگر بخواهم به دوتا از این مقام ها اشاره کنم، مقام اول استان در 
رشته روان خوانی و ترتیل قرآن و همچنین مقام دوم کشوری در 

رشته حفظ قرآن را کسب کرده ام«. 
از فرشته پرسیدم زمانی که قرآن می خواند چه حسی دارد و 
او از حس و حالی که موقع خواندن قرآن دارد گفت:»همیشه 
با خواندن قرآن آرامش زیادی به دست می آورم و زمان های 

امتحان یا وقت هایی که شرایط به نحوی استرس 
خیلی  قرآن  خواندن  می کند  ایجاد  برایم 

کمکم می کند تا دوباره آرامش خود 
را بدست بیارم«. 

درباره  او  از  اینکه  از  قبل   
راه  این  در  که  کسانی 
مشوق اش بودندو به او 

بازار منصف نجف آباد
بازار سنتی نجف آباد از منصف ترین مجموعه های فعال در سطح استان و حتی کشور محسوب می شود که 
همین موضوع زمینه مراجعه روزانه هزاران نفر از شهرهای اطراف را به این جاذبه گردشگری فراهم کرده است.
بازار نجف آباد در یکصد سال گذشته شاهد فعالیت مشاهیر و اشخاص سرشناسی بوده که هر کدام به گونه ای 
در شکل گیری تاریخ این دیار سهیم بوده اند. انصاف و صداقت نسل قدیم نیز به فعالین فعلی بازار نیز منتقل 

شده و همین موضوع رونق آن را همچنان حفظ کرده است.
در بازار سنتی نجف آباد مشاغل سنتی همچون چاقوسازی، نمدمالی، سبدبافی و گیوه دوزی همچنان به فعالیت 

و ارائه محصوالت خود ادامه می دهند.
می توان سوغاتی های خاص شهر مانند عسل، بادام، انار و توت خشک در کنار صنایع دستی مشهور مانند گیوه، 

چاقو و سبد ارغوانی )لوده( را از همین بازار تهیه کرد.
#بازار_خرید_منصف

#خرید_سوغات
  در محدوده اطراف میدان حضرت امام خمینی )باغ ملی( 

مجموعه تاریخی
هفت برج خارون

ارگ موزه شیخ بهایی
پر بازدید ترین جاذبه گردشگری نجف آباد به مساحت نزدیک به ۳هزار متر مربع در جنوب شرقی شهر و نزدیک 
نهر قدیمی خارون واقع شده، دارای هفت برج منفرد از هم است که با دیوارهای کاهگلی ۴متری به یکدیگر مرتبط 
شده اند. تقسیم بندی برج ها در زوایا و اضالع دیوارها و نیز سردر ورودی های این مجموعه، منظره زیبایی را 
به وجود آورده که به وسیله هشتی و اتاق هایی در باال و پایین و زیرزمین، ورود به این مکان را ممکن می سازد. 
برج های این مجموعه به عنوان محل زندگی کبوتر، در زمان ساخت به عنوان جمع آوری کننده فضوالت پرندگان 

به منظور مصرف در بخش کشاورزی کاربرد داشته است.
این مجموعه که متعلق به اواخر دوران قاجار است، در سال ۸۲ توسط شهرداری مورد تملک و پس از مرمت و 

بازسازی، در سال ۸۴ به عنوان اولین مجموعه گردشگری شهر مورد بهره برداری قرار گرفت.
این اثر که با شماره ۳۴۸۱ در فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسیده، در حال حاضر با امکاناتی مانند فضای 
سبز، آب نما، غرفه های متعدد نمایشگاهی، چایخانه سنتی و موزه آثار باستانی به صورت مجموعه ای با کاربری 

های فرهنگی، تفریحی و گردشگری فضایی متفاوت را برای گردشگران فراهم کرده است.
#هفت_برج_خارون

#ارگ_موزه
#شیخ_بهایی

  نجف آباد، بلوار شهید محسن حججی

پِنگخانه و 
حوض خانه 

این سازه های قدیمی که به شیوه چهارتاقی و گنبدی نسبتا کوچک ساخته می شوند، به عنوان محلی جهت تنظیم 
ساعات آبیاری کشاورزان کاربرد داشته است. در وسط این محل، حوضی معمولی ساخته شده که آب از یک طرف وارد 
و از سمت دیگر خارج می شود و با ته نشین شدن در حوضچه، امکانی خوبی برای آب شرب زارعین و رهگذران فراهم 

می شده است.
در نبود ساعت، از پیاله های کوچک و پیله مانندی استفاده می کردند که زمان فرو رفتن آن ها در ظرف آب، به عنوان 
معیاری از گذشت زمان کاربرد داشت. این ظروف برنجی و نازک که در انتهای خود سوراخ ریزی داشتند، اصطالحا 
»پنگ« نامیده می شدند. برای محفوظ ماندن صاحب پنگ از سرما و گرما، سازه پنگ خانه ساخته می شد و در سه 
طرف این مجموعه سکوهایی برای استراحت آب گیران و زراعین در نظر می گرفتند. داخل پنگ خانه نیز معموال چراغی 
»مرکبی« قرار داشت که از آن برای روشن کردن محیط اتاقک و سرکشی به مسیرهای آبیاری استفاده می شده است.

#پنگ_خانه
  نجف آباد، بلوار ولی عصر و بوستان زندگی

هدف + تالش= موفقیت

به  خودش  بپرسم  سئوالی  کردند  کمک 
آن ها اشاره کرد: »پدر و مادرم از مشوقین 

اصلی من در این راه بودند و حمایت های 
آن ها همیشه باعث دلگرمی من است و بعد از 

پدر و مادرم موفقیت هایم را مدیون مربیانی هستم 
که در این راه صمیمانه و دلسوزانه به من کمک کردند و 

با آموزش ها و راهنمایی هایشان باعث موفقیت ها من شدند«. 
مهم ترین و بزرگ ترین هدف فرشته حافظ کل قرآن شدن، و 

اینکه بتواند به عنوان مربی قرآن مشغول به فعالیت شود.

بر خالف فرشته که با هیجان صحبت می کرد مینا سلیمانی کیا 
که در میزگرد هم حضور داشت همچنان آرام بود و با آرامش 
خاصی به سئواالت ما جواب می داد. او در زمینه هنری و رشته 
نقاشی توانایی خودش را به خوبی نشان داده است و در خصوص 
شروع کارش گفت: »از بچگی عالقه خاصی به نقاشی داشتم و 
البته استعدادی هم در این زمینه داشتم و از این کار لذت می بردم 
و همیشه هم از سمت خانواده تشویق می شدم علی 
من  مشوق  همیشه  که  مادرم  الخصوص 
بوده و هست«. مینا در دو سال متوالی 
بین  استانی  سطح  در  توانست 
نفرات اول و سوم قرار بگیرد 
و در خصوص اولین مسابقه 
که:»تا  داد  توضیح  اش 
سال ۱۳95 در مسابقه ای 
و  بودم  نکرده  شرکت 
در  هم  خاصی  اطالع 
خصوص چنین مسابقاتی 
از  یکی  اینکه  تا  نداشتم 
در  هم  خودش  که  دوستانم 
بود  این مسابقات شرکت کرده 
به من پیشنهاد داد که من هم 

شرکت کنم«. 
بقه  اتفاق مسا با یک  او  اول 

اتفاق گفت: »اول می خواستم  این  بود و درخصوص  همراه 
تکنیک مدادرنگی شرکت کنم اما ظرفیت نداشت و به همین 
علت تصمیم گرفتم در تکنیک ماژیک ثبت نام کنم. البته ماژیک 
بخاطر نقش خاصی که بر روی کاغذ می گذارد دقت خاصی را 
هم می طلبد و متاسفانه در اولین مسابقه سر ماژیکم با مشکل 

روبرو شد و در این مسابقه نفر دوم شدم«.
مشکلی که ماژیک در مسابقه اول برای مینا درست کرد باعث 
عقب نشینی او نشد و سال ۱۳9۶ و دوباره با تکنیک ماژیک 
در مسابقات نقاشی استان شرکت کرد:»سال ۱۳9۶ که مجدد 
تصمیم گرفتم شرکت کنم بخاطر اینکه کمی اعتماد به نفس ام 
را از دست داده بودم، اطرافیانم فکر نمی کردند بتوانم رتبه ای 
در این دوره کسب کنم اما من شرکت کردم و موفق شدم رتبه 

سوم استان را به خودم اختصاص بدهم«.
او تا به امروز در هیچ کالسی در زمینه نقاشی شرکت نکرده است 
و دراین خصوص گفت: »تا االن کالسی در این زمینه نرفته ام و 
تنها خودم در این زمینه تمرین کرده ام و هنوز هم تصمیم جدی 

برای رفتن به کالس ندارم«.
مینا که با دو موضوع خانه خدا و ضامن آهو در این دوسال در 
مسابقات نقاشی استانی شرکت کرده است امسال هم تصمیم 
دارد در این مسابقه و بازهم با تکنیک ماژیک شرکت کند و از 
برنامه اش برای آینده در زمینه نقاشی گفت: »حتما نقاشی را 
ادامه می دهم اما به عنوان یک حرفه اصلی قطعا به آن 

نگاه نمی کنم و تالش می کنم نقاشی یک فعالیت جنبی 
در کنار حرفه و شغل اصلی که در آینده آن را انتخاب 

می کنم همیشه حضور داشته باشد«.

قــرار شــد بــرای ســتون نوجــوان موفــق بــا دو نفــر از بچــه هــای موفــق شــهر گــپ و گفتی 
داشــته باشــیم و ایــن موضــوع هــم زمــان شــد بــا روز برگــزاری میزگــرد بــا نوجوانــان، و 
بــه همیــن دلیــل گفتگــو را بــرای بعــد از پایــان میزگــرد گذاشــتیم. از مینا و 

فرشــته کــه قــرار بــود بــا آنها صحبــت کنیــم خواســتیم کمی بیشــتر 
در فرهنگســرای شــهید منتظــری حضــور داشــته باشــند تــا بــه 

عنــوان دو نوجــوان موفــق کــه در در ســطح اســتانی و کشــوری 
مقــام هایــی کســب کردنــد بــا آنهــا گفتگویی داشــته باشــیم. 
مصاحبــه را بــا فرشــته اســدی شــروع کردیــم دختــری مصمــم و 
البتــه کمــی هــم هیجــان زده کــه بــه گفتــه خــودش مقــام هایی زیــادی را کســب 

کــرده اســت و در ایــن مصاحبــه تنهــا از مهــم تریــن آن نــام مــی بــرد:

نوجوانان شهر

گشتی درشهر

رستوران بازی و کتاب

 کنــــدو
اولیـن نمونـه از مجموعه هـای خالقیـت محـور کـه 
بـا امکاناتـی چون سـه هـزار جلـد کتـاب و مجالت 
تخصصـی مـادر و کـودک، بیـش از ۵۰ نـوع بـازی 
فکـری مختلـف، ۲۰ سـت میـز و صندلـی ویـژه و 
امکانات سـرویس دهی رسـتوران بازی)چرخ حمل و 
تحویـل بازی ها، منوی سـفارش و..( فضایی مناسـب 
فضایـی  در  کـودکان  و  خانواده هـا  میزبانـی  بـرای 

متفـاوت و خـاص در آن فراهـم شـده اسـت.

#رستوران_بازی
#کتاب_کندو

 نجف آباد، بلوار شهید محسن حججی، فرهنگسرای خارون

فرشته: 
»پدر و مادرم از مشوقین 
اصلی من در این راه بودند 
و حمایت های آن ها همیشه 
باعث دلگرمی من است.«

سیاستگذاري: محمد مغزي، محمدمهدي فردوسي، ابراهیم رضایي
مسئول هماهنگي: سودابه کاظمیاني
صفحه بندی و گرافیک: محمدعلی خوشکام
تحریریه: زهرا ماهری، ندا مهدی پور
سرویس عکس: حسن موحدي، رضا قلیچ خاني


