


موضوعات 
اصلــــی

گره گشایی 

تجمالت 

خوشرویی 

بحث و جدل

سادگی 
مساحت تابلو ها

440 متر مربع 
در مناطق 5 گانه شهر 

تعداد

19
طرح چشم و هم چشمی

خیلی دور ؛ خیلی نزدیک 
سی و پنجمین سری تابلوهای فرهنگ شــهروندی در نوزده طرح به 
موضوع آیین دید و بازدیدهای عید ، معرفی جاذبه های گردشــگری و 

ویژگی های شهر نجف آباد در نوروز ۹٨ اختصاص پیدا کرد.
این سری از تابلوهای فرهنگ شهروندی که در بیش از یکصد نقطه در 
سطح مناطق پنج گانه شهر نجف آباد استقرار یافت ، با شش طرح مختلف 
عوامل تقویت یا تضعیف روابط خانوادگی را با عنوان کلی »خیلی دور، 

خیلی نزدیک« به دید عموم مردم گذاشت .
در سه طرح عناوینی مانند »گره گشایی«، »خوشرویی« و »سادگی« به 
عنوان عبارت ابتدایی جمله »ما را به هم نزدیک می کند« استفاده شد و 
در نقطه مقابل نیز از »تجمالت«، »بحث و جدل« و »چشم و هم چشمی« 

به عنوان عواملی که »ما را از هم دور می کند« نام برده شد.
در ســمت دیگر این تابلوهای دو طرفه نیز با سیزده طرح مختلف، به 
 بیان شــاخص های مختلف نجف آباد در عرصه های گوناگون و معرفی 

گوشه هایی از جاذبه های تاریخی و گردشگری این شهر پرداخته شد.
شهر شکوفه های بهاری، شهری با خانه های تاریخی، شهر شهیدان و 
سرداران سرافراز، شــهر برج های صفا، شهری با مردمان قانع و خوش 
انصاف، شهری با عصارخانه های کهن، شهری به اصالت سنگ نگاره های 
چند هزار ساله، شهری به اندیشه معمار بزرگ شیخ بهایی، شهر شهید 
مدافع حرم محسن حججی، شهر عالمان و نخبگان دین و دانش و شهر 

هفت برج خارون از جمله عناوین درج شده بر روی این تابلوها بودند. 



با توجه به تجربیات چندین ساله در برنامه 
ریزی و اجرای برنامه های متنوع تفریحی 
و فرهنگی بــه ویژه برنامه هــای نوروزی، 
سعی گردیده است که با بررسی هر برنامه 
نقاط ضعف آن بررســی شود و برنامه های 
بعدی با کیفیت بهتــر ، خالقیت و نوآوری 
هرچه بیشتر  اجرا شــود. شهرداری نجف 
آباد ســعی کرده اســت در تمامی مراحل 
اجرای برنامه ها نظرات شهروندان را جویا 
شــود. عالوه بر این مشــارکت شهروندان 
در بیشــتر این برنامه ها شاهدی بر اعتقاد 
قوی و عزم راسخ شــهرداری نجف آباد در 
جلب مشــارکت مردمی اســت. مشارکت 
اجتماع محلی وســیله ای برای توســعه 
نقــش دموکراتیــک در برنامــه ریزی و 
توسعه محلی می باشد. مسائلی مثل اینکه 
چه کســی مشــارکت می کند، چه زمان 
مشــارکت می کند و چگونه مشارکت می 
کند برای تصمیم گیری منصفانه، کارآمد 
و پایدار بسیار اهمیت دارد. باید به دقت به 
نکته نظرات مخالف گــوش داد تا بهترین 

تصمیمات گرفته شوند. 
در همین راســتا، و بــا توجه به شــرایط 
ویژه اقتصــادی و اجتماعی و احتیاج مبرم 
جامعه شــهری به شادی و نشــاط، برنامه 
های نوروز 1398 با عنوان جشن های شهر 
شــکوفه های بهاری به صورت مشارکتی 
اجــرا گردید و طبــق نظرســنجی های 
صورت گرفته توانســت رضایتمندی اکثر 
شهروندان نجف آبادی را به دست آورد. اما 
از برنامه های شــاخصی که در اردیبهشت 
ماه برگزار شــد ، مــی توان به جشــنواره 
عســل، بادام و زعفران که در تاریخ هفتم 
تا دوازدهم اردیبهشــت برگزارگردید نام 
بــرد . همزمان با برگزاری این جشــنواره، 
در جهت گرامیداشــت مناسبت های ملی 
جشــن روز خلیج فارس و گرامیداشــت 
روز شــوراها برگزار گردید. عــالوه بر این 
در راســتای افزایش مشــارکت اجتماعی 
و گسترش نشــاط، بزرگداشــت دو قشر 
اجتماعی مهــم یعنی کارگــران که رکن 
تولید کشــورند و معلمان که وارث شغل 
انبیا می باشند و رسالت تربیت نسل آینده 
را بر عهده دارند، نیــز در این هفته برگزار 

گردید. 
امید اســت که اجرای هم زمان برنامه ها 
سبب هم افزایی بیشــتر آن ها گردیده و 

ارتقای کیفی آن ها را سبب شود. 
ابراهیم رضایی

اصالح جامعه بدون اصالح فرهنگ 
آن میسر نیست.

مقام معظم رهبری ) مدظله(

مشارکت محلی ، 
زمینه توسعه محلی 

04

10

06

14

05

12

08

15
16

نگاه جسورانه 
یک نویسنده حرفه ای

جشن ملــی با شکوه 

برنامه های  اجتماعی
فرهنگی، ورزشی

رودررو  با مسوولین شهر 

نجف آباد؛ شهر نمادها

جشنواره شیرین 
نجف آباد  

مراسم نکوداشت روز ملی 
شوراها 

ده سفـــــر خاطـــــره 
انگیــــــز

شــهرداری خــوش قول ، 
شهروندان خوش حساب

سیاســتگذاری : محمــد مغــزي ، 
محمدمهدي فردوسي، ابراهیم رضایي 

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

قلیچ خاني

باتشــکر از  : محمد علی توالیی، سعید 
محمــدي ، محمدجــواد یحیایــي، مریم 
کریمــي ، اداره ورزش و جوانــان و اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان نجف اباد

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نجف آباد



شماره 3        اردیبهشت 498 گفــت و گــوخـــــــارون

نجف آباد ؛ میزبان جشــنواره عسل، بادام و 
زعفران

شــهردار نجف آباد مــی گوید : طی چند ســال اخیر 
مجموعه اقدامات متنوعی در مســیر تبدیل نجف آباد 
از معبر گردشــگری به مقصد اصلی گردشگران انجام 
گرفته و در برنامه اخیر نیز شــرکت تعاونی زنبورداران 
نجف آباد و اشن به همراه فرمانداری، جهاد کشاورزی 
و تعاون روستایی شهرستان در اجرای برنامه مشارکت 
داشته اند.در این جشنواره بیش از سی غرفه به میزبانی 
مجموعه تاریخی هفت برج خارون به معرفی سوغات، 
صنایع دســتی، ویژگی هــای فرهنگــی و اجتماعی 
شهرســتان و محصوالت متنوع مربوط به عسل، بادام 
و زعفران اختصاص پیدا کــرده بود.برگزاری دوره های 
آموزشی در محل سالن اندیشه فرهنگسرای خارون با 
محوریت جهاد کشاورزی و تقدیر از فعالین عرصه های 
مرتبط با عســل، بادام و زعفران که در سال های اخیر 
موفق به کسب عناوین استانی و ملی شده اند، از دیگر 
بخش های جشنواره محســوب می شوند. شهرستان 
نجف آباد یکــی از باالترین آمار مربــوط به کلنی های 
زنبور عسل را در سطح اســتان به خود اختصاص داده 
و دیگر فرآوردهای مربوط به آن نیز ســالیانه با کیفیت 
بسیار باالیی در سطح اســتان و کشور عرضه می شود 
ولی به دالیل مختلف این پتانســیل ارزشمند آن گونه 

که شایسته بوده تاکنون معرفی نشده است.
مشارکت شهروندان در جشنواره 

شهردار نجف آباد ســراغ دیگر ویژه برنامه های جانبی 
تدارک دیده شــده برای این جشــنواره رفت و اظهار 

داشت: با همکاری انجمن دوستداران میراث فرهنگی 
و طبیعی شهرستان، از محل موزه چهل ستون و موزه 
هنرهای تجسمی، تورهای گردشگری متعددی برای 
بازدید از جاذبه های گردشــگری شهرســتان هدایت 
شــدند.در همین ایام، کارناوال های شادی متعددی 
نیز با مشارکت هنرمندان در نقاط مختلف شهر تدارک 
دیده شده بود که طی آن شخصیت های طراحی شده، 
با لباس هایی مرتبط با عسل، بادام و زعفران به اجرای 
برنامه های شاد پرداخته و شــهروندان را به حضور در 

جشنواره ترغیب می کردند.
اسکان بیش از دویست و هفتاد خانوار در باغ 

بانوان 
محمد مغزی ، قائم مقام شــهردار نجف آبــاد در این 
زمینه می گوید : طی نوروز ســال جاری همچون سال 
های اخیر با همکاری بخش های مختلف شــهرداری 
از جمله روابط عمومی و ســازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشــی  در بیــش از ده نقطــه ویــژه برنامه های 
متنوعی تدارک دیده شــده بود که در این میان پارک 
الله با هشتاد و ســه هزار و هفت برج خارون با نزدیک 
به پنجاه و هشــت هزار نفر باالترین آمــار بازدید را به 
خود اختصاص دادند. مغزی از تکرار تور گردشــگری 
یک روزه با حضور شهروندان و گردشــگران به همراه 
برنامه اســکان در مجموعه هفت هکتــاری باغ بانوان 
به عنوان دیگــر اقدامات قابل ذکر ایــن مدت یاد کرد 
و اظهار داشــت: در بازه زمانــی دوازده روزه ایام نوروز 
شاهد اسکان بیش از دویست و هفتاد خانوار با جمعیت 
تقریبی هزار و دویســت نفر در باغ بانوان بودیم که در 

کنار آن نیز دو هزار نفر در تور گردشــگری حضور پیدا 
کردند.

برگزاری جشن های نوروزی و کارناوال شادی
رییس هیــات مدیره ســازمان فرهنگــی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری نجف آباد در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت: در کنار میزبانی مجموعه هفت برج خارون 
از نمایشگاه صنایع دستی و سوغات و دیگر برنامه های 
شاد و متنوع، تعدادی از پارک های اصلی شهر به همراه 
مناطق پنج گانه میزبان اجرای متنوع کارناوال شادی 
با مشــارکت هنرمندان بود. وی به ویــژه برنامه های 
متنوع تدارک دیده شــده در نقــاط مختلف همچون 
خانه های تاریخی مهرپــرور، نوریان و لطفی، باغ گلها، 
عصارخانه اخالقی، هفت برج خــارون، پنگ خانه، باغ 
موزه و یادمان شهدا اشاره کرد و اذعان داشت: در محل 
پارک فیروزه نیز جشــنواره اقوام ایرانی به همراه غرفه 
های سوغات و صنایع دســتی برگزار شد و پارک الله 
نیز به مدت بیش از یک هفته در دو نوبت صبح و عصر 
شاهد برپایی جشــنواره بازی های خانوادگی بود.وی 
همچنین از اجرای سیرک بزرگ خلیج فارس در پارک 
کوهستان و برگزاری جشن ســبزه ها و تخم مرغ های 
رنگی همراه با آزادسازی ماهی های سفره هفت سین 
در محل محور گردشگری بیشه ســخن گفت و ادامه 
داد: در کنار میزبانی زورخانه شهدا در پارک الله از ویژه 
برنامه های ورزش پهلوانی به مناسبت میالد امام علی 
و مبعث پیامبر اکرم، در خانه هــای تاریخی نوریان و 
مهرپرور نیز برنامه هایی مانند اجرای موســیقی زنده، 

نمایش سیاه بازی و نمایشگاه نقاشی برگزار شد.

شهردار نجف آباد:

پتانسیل های ارزشمند نجف آباد 
باید شایسته معرفی شوند

قائم مقام شهردار نجف آباد :

 بازدید دویست و نودهزارنفر از 
جاذبه های گردشگری شهر  

مجموعه هفت برج خارون نجف آباد از دوم تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری میزبان اولین جشنواره عسل، بادام و زعفران نجف آباد بود که طی آن عالوه بر 
معرفی این محصوالت و دیگر سوغات شهرستان، شرکت کنندگان با جاذبه های تاریخی و گردشگری نجف آباد نیز آشنا شدند. همچنین طی نوروز امسال بیش 
از دویست و نود هزار نفر از جاذبه های گردشگری شهر بازدید و یا در ویژه برنامه های تدارک دیده شده برای این ایام مشارکت داشتند که این میزان در مقایسه 
با سال گذشته رشد بیش از سی و دو درصدی داشته اســت. از این رو برای اگاهی بیشتر از پتانسیل های شهرستان نجف آباد و برنامه های برگزار شده  به سراغ 

مسعود منتظری شهردار نجف آباد و محمد مغزی ، قائم مقام شهردار نجف آباد رفتیم تا رودروی ما به شهروندان شهر گزارش کار شهرداری را اعالم نمایند.

بیش از  120  اجرا

بیش از  100  اجرا

بیش از  170  اجرا

بیش از  24  اجرا

ـــــــ

بیش از  120   اجرا

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

تعداد اجراهای برنامه 
های تفریحی شاد

90 %از کل شرکت کنندگان معتقدند برنامه ها نسبت به سال 
قبل بهتر می باشند.

برنامه ها رشد 48% نسبت به سال قبل داشته است .
تنوع برنامه ها 68% بوده که نســبت به ســال قبل رشد %15 

داشته است .
میزان تاثیر در شــادی 93% بوده که نسبت به سال قبل رشد 

13% داشته است .
80 برنامه با 650 آیتم اجرایی با حضور 560 نفر دست اندرکار 

در جشنواره بهارانه 98

58550

9400

37600

50750

43000

83000

ـــــــ

1336 نفر 
در قالب 

278خانوار

2050

6050

تعداد شرکت 
کنندگان /نفر

%67

%79

%90

%70

%78

%88

%80

ـــــــ

%85

ـــــــ

میزان رضایت 
مردمی%

%9

%6

%8

%8

%10

%9

%20

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

میزان رشد نسبت 
به سال قبل %

مجموعه تاریخی گردشگری هفت برج خارون

ویژه برنامه های شهر شکوفه های  بهاری

خانه تاریخی مهرپرور

خانه تاریخی نوریان

باغ موزه شهر

باغ گلها

پارک الله

کارناوال شادی

اسکان مسافران نوروزی

تور گردشگری

مسیر گردشگری بیشه



5 خـــــــارونشماره 3        اردیبهشت 98 نام آوران

فاطمه ایمانیان در مورد زندگی اش می گوید :  هرگز در طول مدت کار مشــغول 
یک کار خاص نشــدم بلکه با توجه به عالقه وانگیزه زیادی که از دوران کودکی در 
فعالیتهای اجتماعی وفرهنگی داشتم به فعالیت های از این قبیل مشغول شدم . این 
فعال اجتماعی در مورد نقش خود در جامعه فعالیت های شاخصی را عنوان می کند 
که همگی توانسته قدمی را در راستای ســواد اجتماعی بردارد.  این مادر نمونه می 
گوید :تالش همیشگی ام این بوده که اولویت اولم کارهای خانه داری ووظایف مادری 
ام باشد.سه فرزند دارم که فرزند اولم دانشجوی ترم دوم اقتصاد وفرزند دوم ام سال 
نهم وفرند سوم ام کالس هفتم می باشد . وی در پایان اظهار می کند که هدف من 
چیزی جز خدمت رسانی به دانشجویان ومردم نبوده ودرتمام طول مدت کاری ام 
انگیزه وتالشــم برای کارصرفا رضای خداوند متعال وپیشرفت دانشگاه برای مردم 

وشهرستان بوده است
فعالیت های شاخص : 

  مشاوره در دبیرستان های آموزش و پرورش استان اصفهان 
  هسته مشاوره اداره 

  دبیر شورای تربیت سیاسی آموزش وپرورش
  مشاور فرماندار درامور فرهنگی

  مدرس آموزش خانواده شهرستان
  دبیر کمیته کیفیت بخشی مشاوران استان
  مشاور جوان رییس اداره آموزش وپرورش

  معلم پژوهنده وجزء داوران پژوهنده
  مدیریت دانشکده فنی وحرفه ای دختران نجف آباد

  عضویت در شورای سیاستگذاری مرکز رشد دانشگاه فنی وحرفه ای 

1۹ساله بود که ازدواج کرد وهمزمان دانشجوی رشته مشاوره شد. از سال 137۹ به عنوان مشاور مشغول به کار درآموزش وپرورش شهرستان تیران وکرون شد.اکثر موارد دنبال کارعادی وروزمره نبود ، همیشه 
سعی کرد در کارهایش راههای جدیدوخالقی داشته باشد.کار  یکنواخت  که پیشرفت نداشت هرگز او را راضی نمی کرد وحس خوبی به او نمی داد.

زندگی فاطمه ایمانیان ، فعال اجتماعی شهر نجف آباد  

فعال در اجتماع ؛ تالش برای خانواده 

خالقیــت و توجــه فاطمه ایمانیان
به کانون خانواده

فعال اجتماعی14 فروردین 1356

سلمان باهنر عالوه بر داستان نویســی درزمینه  انیمیشن هم فعال است. یکی 
از کارهای او به نام »گریز« در جشــنواره های اتریش و الیپزیگ آلمان پذیرفته 
شــد. انیمیشــن دیگری به نام »قصه های بهجو« را برای تلویزیون ساخته که 
تنها انیمیشن کاماًل بومی اصفهان است. وی فارغ التحصیل ادبیات نمایشی از 

دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر تهران است . 
فعالیت های شاخص 

 نویسنده کتاِب: مجموعه داستان »سی و سه پل چهار و نیم اُکتاو« 
 مقام اول جایزه ی کتاب سال سیلک و نامزد جایزه هفت اقلیم تهران. 

 کتاب مجموعه داستان اصفهان نشر روزبهان تهران 1394
 تصویرگر کتاب های »مورون« »111 آنزیم تغییر عادت« 

 عضو گروه نویسندگان مجموعه انیمیشن تلوزیونی: خانه ی ما، دنیای شگفت 
انگیز حمید )مجموعه دوم و سوم( و مشاهیر ما

 مدرس سینمای جوانان ایران از سال 1389 الی 1394 
  استاد دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک اصفهان از سال 1393 الی 1395

 نویسنده و کارگردان انیمیشن »گریز« 
 نویسنده و کارگردان انیمیشن »جمع و تقسیم« 
 نویسنده و کارگردان انیمیشن »ریشه در خاک« 

 نویسنده و کارگردان انیمیشن سینمایی »قصه های بهجو« 
 و ...

سلمان باهنر سال هاست درزمینه ی داستان، فیلم نامه، نمایشنامه و انیمیشن فعال است. نویسندگی و انیمیشن دو مقوله  جدی زندگی حرفه ای اوست. عالوه بر اینها به تدریس هم مشغول است. »سی وسه پل، 
چهار و نیم اکتاو« اولین مجموعه داستانی است که از او چاپ شده. کودکی  باهنر با تجربه های سخت جنگ گذشته و او تمام این تجربه ها را به قول خودش در آرشیو واقعی اش ذخیره کرده است.

زندگی سلمان باهنر ، فعال ادبیات شهر نجف آباد

نگاه جسورانه  یک نویسنده حرفه ای

انیمیشن سازسلمان باهنر

19 مهر 1356

شاخصهنام آور

معروفیتتاریخ تولد

نویسنده ادبیات 
داستانی
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هنریفرهنگی تفریحی

محفل ُانس با 
قرآن

نمایشگاه قرآن 
های خطی 

نفیس 

همزمان با اعیاد شعبانیه، سالن شهروند فرهنگسرای خارون میزبان جشن 
دختران آسمانی بود.در این جشــن که با همکاری پاتوق دختران آسمانی و 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد برگزار شد ،حجت 
االسالم امان الهی با محوریت تقویت احساس شادی و بروز بودن خانواده ها 

در امور روزمره به ایراد سخنرانی پرداخت.

مسابقه قاصدک های انتظار بین 3۲ هزار دانش آموز 138 مدرسه شهرستان 
نجف آباد در شش پایه مقطع دبستان برگزار شد.در این برنامه کلیپ مهدویت، 
سخنرانی و اجرای نمایش خیر و شر، قرعه کشی و اهدای جوایز، اجرای گروه 
سرود، سخنرانی حجت االسالم والمسلمین حسناتی امام جمعه نجف آباد و 

اهدای کتاب به شرکت کنندگان از بخش های اصلی این جشن بود.

برنامه پایش سالمت در مجموعه فرهنگی وکتابخانه فرهنگ منطقه چهار برگزار 
شد. در این برنامه که با همکاری سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری 
و واحد سیار اطالع رسانی خدمات سالمت شــبکه بهداشت ودرمان نجف آباد 
برگزارشد ، از حاضرین تست های سالمت مانند قد، وزن ، فشار و قند خون بعمل 

آمد. 

در ادامه برنامه های متنوع در مسیر شــکوفایی خالقیت دنگ دنگ بازی 
شادی در خانه کودک شکوفه فرهنگسرای شــهید منتظری منطقه پنج 

برگزار شد .

در ادامه برنامه های متنوع در مسیر شکوفایی خالقیت ، یک سبد بازی  در 
خانه کودک ارغوان مجموعه فرهنگی و کتابخانه عالمه دهخدا منطقه سه به 

همراه موسیقی،کاردستی و بازی های گروهی برگزار شد. 

به مناســبت میالد حضــرت علی اکبر )ع( و روز جوان ســالن شــهروند 
فرهنگسرای خارون میزبان جشن جوانان انقالبی بود.در این جشن که در 
دو نوبت طرح ریزی شــده بود ، دختران و پسران از ویژه برنامه هایی مانند 
مولودی خوانی، سخنرانی حجت االسالم حسناتی امام جمعه نجف آباد ، 

مسابقه و قرعه کشی مشهد مقدس بهره مند شدند.

22  فروردین 98

دوم اردیبهشت 98

 12 اردیبهشت 98

30  اردیبهشت 98

29 فروردین 98

26 و 27 فروردین 98

خانه تاریخی مهرپرور به 
عنوان اولین موزه مردم شناسی از 

۲1 اردیبهشت تا 15 خرداد ماه میزبان 
نمایشگاه سی و پنج قرآن نفیس خطی با 
قدمت دویست تا چهارصد سال بود. عالقه 
مندان همه روزه از ســاعت 9 صبح تا 

19 امکان بازدیــد از این آثار را 
داشتند.

جشن بزرگ دختران آسمانی

جشن قاصدک های انتظار 6

پایش سالمت

دنگ دنگ بازی شادی

یک سبد بازی 

جشن جوانان 

شاخص 

شاخص 

شاخص 

شاخص 

شاخص 

شاخص 

برنامه نشاط خانواده

 برنامه نوجوان محور  

برنامه سالمت محور

برنامه خالقیت محور

برنامه خالقیت محور

 برنامه نشاط اجتماعی 

پنج شــنبه ۲ خرداد 98به 
یاد 1۰۷ شــهید شهرستان نجف آباد 

در آزادسازی خرمشهر ، محفل اُنس با قرآن 
با تالوت قاری بین المللی حــاج وحید نظریان 
در  گلزار شــهدا نجف آباد برگزار شد. اجرای گروه 
تواشیح بشــری، مســابقه قرآنی و قرعه کشی، 

کتابــت و زنده نویســی قرآن کریــم، غرفه 
 عرضه محصوالت فرهنگی قرآنی و .. از 

بخش های جنبی این محفل 
بود.

شماره 3        اردیبهشت 698 خبرنامهخـــــــارون
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ورزشـــی
درخشش ورزشکاران نجف آبادی 

شبی با 
فردوسی

نمایش طوفان 
در جنگل

تیم شهرستان نجف آباد با حضور محسن غالمی، قاسم خلیلی و مهدی 
خان محمدی و به مربیگری دانیال ذاکری در مسابقات بسکتبال باویلچر 
سه نفره اســتان اصفهان جام موالی عرشــیان موفق به کسب مقام 
قهرمانی شــد. این رقابتها با حضور 8 تیم در اصفهان در روزهای شنبه 
و یکشنبه ۲8 و ۲9 اردیبهشت 98 برگزار شد که پس از تیم نجف آباد، 

تیمهای اصفهان الف و اصفهان ب به مقامهای دوم و سوم رسیدند.

اسکیت 

وزنه برداری 

پیاده روی 

ورزش 
جانبازان و 
معلوالن 

جودو 

ووشو 

پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت 
98، خانه تاریخی مهرپرور)موزه 

مردم شناسی نجف آباد( به مناسبت روز 
پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم 

ابوالقاسم فردوسی میزبان ویژه برنامه شبی با 
فردوسی بود. نمایش نمانقالی به سمنگان رفتن 

رستم، نقالی ضحاک مار به دوش، شاهنامه 
خوانی چو  ایران نباشد تن من مباد و اجرای 

ورزش باستانی و پهلوانی از بخش 
های اصلی این برنامه بود.

از 31 فروردیــن تــا 
14 اردیبهشــت 98، ساعت 

۲۰ در فرهنگسرای خارون، سالن 
شهروند برگزار گردید.

نه اسکیت کار نجف آبادی در اردوي تیم ملي 

قهرمانی بسکتبال با ویلچر سه نفره 

نسرین محمدصالحی و پردیس عیدی وندی بانوان جودوکار شهرستان 
نجف آباد بــه اردوی تیم ملی جوانــان و نوجوانان جودو کشــور دعوت 
شــدند. طبق اعالم فدراســیون جودو، 1۲ جودوکار به اردوی جوانان و 
1۲ جودوکار به اردوی نوجوانان دعوت شــدند که اردوی تیم ملی از 31 
اردیبهشــت لغایت 1۰ خرداد 98 در تهران مجموعه ورزشی کبکانیان 

برگزار شد. 

 تیم خانه ورزش پارسیان نجف آباد به مربیگری محمدجواد کاویان پی 
در مسابقات ووشــو قهرمانی کشــور کمیته لی چوان در بخش ساندای 
بزرگساالن موفق به کسب ۲ مدال طال، 1 نقره و 3 برنز شد. این مسابقات 

11  لغایت 13  اردیبهشت 98 در شیراز برگزار شد.

دو بانوی نجف آبادی در اردوی تیم ملی جودو

درخشش ووشوکاران در مسابقات  کشور

به مناسبت اعیاد شعبانیه ، هفته جوان و سالمت همایش بزرگ پیاده روی 
خانوادگی از میــدان امام خمینی)ره(]باغملی[ تا پارک کوهســتان برگزار 
شد.تجلیل از جوانان موفق شهرســتان، برنامه های شاد و مفرح، غرفه های 
سالمت و اجرای گروه های ورزشی مانند ورزش زورخانه ای و پهلوانی، فوتبال، 

اسکیت، پاراگالیدر و ورزش های رزمی از بخش های اصلی این همایش بود.

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی 

بازدید از 
نمایشگاه کتاب  

با اعالم فدراسیون اسکیت، نفرات برتر به اردوهاي تیم ملي اسکیت 
فري استایل معرفي شدند. 13 ورزشکار اسکیت فری استایل دعوت 
شــده به اردوی تیم ملی تمرینات خود را زیر نظر مربیان تیم ملی 
احسان حبیب آبادی و فرزانه ایوبی از شهرســتان نجف آباد انجام 
می دهند. در بین 13 ورزشــکار دعوت شــده به اردوی تیم ملی، 9 

ورزشکار از شهرستان نجف آباد بودند.

کسب مدال نقره وزنه بردار نجف آبادی در آسیا 
مســعود چترایی وزنه بردار ملی پوش شهرســتان نجف آباد در  چهل و 
هشتمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا، در دسته 89 کیلوگرم 
با مهار حرکت یکضرب 1۶5 کیلو نشــان نقره این دوره را از آن خود کرد. 
مســعود چترایی در اولین حرکت یک ضرب 1۶۰ کیلوگرم را باالی سر 
برد. در دومین حرکــت 1۶5 کیلوگرم را انداخــت و در حرکت آخر وزنه 
1۶5 کیلوگرم را توانست باالی سر ببرد و مدال نقره یکضرب را کسب کند.
همچنین در این رقابت ها چترایی در حرکت دو ضرب با باال بردن وزنه 19۲ 
کیلوگرم چهارم شد و با کسب امتیاز 35۷ کیلوگرم مجموع حرکت یک 

ضرب و دو ضرب با اختالف تنها یک امتیاز چهارم شد. شنبه هفتم اردیبهشت 98، 
مسعود منتظری نجف آبادی شهردار 

نجف آباد و محمد مغزی قائم مقام شهردار 
از نمایشگاه کتاب فرهنگسرای خارون بازدید 
کردند. این نمایشــگاه با چهــل درصد تخفیف 
و حاوی بیش از ســه هــزار عنــوان کتاب در 
موضوعات مذهبی، فرهنگی، رمان، ادبیات، 

تخصصی کودک، و.. از 3۰ فروردین تا 
3۰ اردیبهشت 98 دایر بود.

7 خـــــــارونشماره 3        اردیبهشت 98 خبرنامه
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اینفوگرافیک

اینفوگرافیک

داستان اینفوگرافیک جاذبه های گردشگری شهر نجف آباد 
 

ده سفـــــر خاطـــــره انگیــــــز 

ویژگی کاربردها بخش ها

برکه و آبریز، بخش 
مخصوص کودکان، محیط 

آمــوزش،  بخــش  کشــت، 
محوطه، نمایشگاه، کافی 

شاپ و رستوران 

اولین قســمت شامل 
عناصر قدیمی بازسازی شده و 

نمادهای تداعی کننده قدمت شــهر 
همچون ایوان باغ، آب آنبار، جوی های 
آب و یخچــال اســت و در قســمت دیگر 
نیز مــی تــوان نمایش آثار هنــری را 

در فضای باز بــاغ، بخش نگارخانه 
و دیــواره هــای مجموعــه 

مشاهده کرد

درب ورودی باغ، 
ســازه ای چوبی با الهام 

از طــاق ایرانــی ســاخته 
شده است  . 

به عنوان محلی جهت تنظیم 
ســاعات آبیــاری کشــاورزان کاربــرد 

داشته است. در نبود ســاعت، از پیاله های کوچک 
اســتفاده می کردند که زمان فرو رفتن آن ها در ظرف 

آب، به عنوان معیاری از گذشــت زمان کاربرد داشت. 
این ظروف برنجی و نازک که در انتهای خود سوراخ ریزی 
داشتند، اصطالحا »ِپنگ« نامیده می شدند. هر بار یکی 
از کشاورزان مسئولیت پنگ خانه را بر عهده گرفته و 

میزان آب اختصاص داده شده به بقیه را مشخص 
می کرد. برای محفوظ مانــدن صاحب پنگ 

از ســرما و گرما، ســازه پنگ خانه 
ساخته  می شد

بازسازی 
بخشــی از نمادها 

و آثــار تاریخــی نجف 
آباد از دوره صفوی 

تاکنون

گرفتــن   نظــر  در 
بــه  مســیرهاي ویــژه اي 

دوچرخــه  پیســت  منظــور 
ســواري، مســیر پیاده روي، 

مکان هاي اقامتي و دیگر 
امکانات تفریحي

سال ساخت 

بهره برداری 

1395

1384 1396

نمایشگاهی، 
آموزشی و 
پژوهشی 

رفاهي، 
تفریحي، ورزشي، 

رستوران و هتل

سفر اول
باغ گل ها  

سفر دوم
باغ موزه

درشماره دوم خارون داستان فرهنگسراهای شهر را با هم خواندیم . شهر نجف آباد از دیرباز یکی از مقاصد گردشگری معتبر در استان و کشور بوده است . 
در این شماره سفری به مقاصد گردشگری شهر نجف آباد خواهیم داشت . از باغ گل ها شروع می کنیم و بعد از گذشتن از خانه های تاریخی به پارک قمیشلو 
خواهیم رفت . داستان اینفوگرافیک جاذبه های گردشگری شهر نجف آباد این جاذبه ها را به ما نشان خواهد داد .اگر موافق باشید شما هم با من همراه شوید.

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

ابتدای مسیر بوستان زندگی

نجف آباد ، انتهای بلوار آیت اله 
طالقانی، جنب مجموعه تفریحی 

باغ بانوان

سفر سوم
پِنگ خانه

نجف آبــاد ، بلــوار ولــی عصر و 
بوستان زندگی

1396 سفر پنجم
بوستان زندگي

 نجف آباد، خیابان امام 
تا بلوار آیت اله طالقاني

سفر چهارم
مجموعه تاریخی 
هفت برج خارون

نجف آباد، بلوار شهید
 محسن حججی
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موزه 
مردم شناسی 

نجف آباد
عصارخانه 
اخالقی  
نجف آباد

مکتب 
خانه علوم 

خواجه نصیرالدین 
طوسی

فرهنگی، 
تفریحی و 
گردشگری

اسکان 
و نگهداری 

کبوترها، به منظور 
جمع آوری و برداشت 

کود کبوتری
خانه 

صنایع دستی 
نجف آباد

• خانــه تاریخــی با 
عرصه ســیصد و شصت 

متر مربعی 
• متعلق بــه اواخر قاجار 

و اوایل پهلوی

• ســـاختمــــــان  
خشتی و بلند نجف آباد 
• متعلــق بــه دوران 

صفویه

• پوشــش کاهــگل 
در بیشتر بخش های خانه 

• متعلق به دوران قاجاریه

و  زیباتریــن   •
بزرگترین عصارخانه نجف آباد 

• متعلق به دوران صفوی
• حجاری صورت گرفته بر روی ســنگ 
با اشــاره به آخرین آیه ســوره قلم به 

تاریــخ 1094 هجــری قمــری بــه خط 
"محسن امامی" 

بزرگتریــن 
خانه تاریخــی مرمت 

شده نجف آباد با مساحت 
بیش از 1100 متر مربع 

• متعلق به اواخــر قاجار و 
اوایل پهلوی

• پــر بازدید تریــن جاذبه 
گردشگری نجف آباد به مساحت 

نزدیک به 3هزار متر مربع
• متعلق به اواخر دوران قاجار

• محل زندگــی کبوتر و جمــع آوری 
کننــده فضــوالت پرنــدگان بــه 

منظــور مصــرف در بخــش 
کشاورزی 

بخش ها

سال بهسازی
و مرمت 

سال بهسازی
و مرمت 

سال بهسازی
و مرمت 

1393

1394

1384

معرفی 
قدمت و نحوه شکل 

گیری شهر، بازسازی سبک 
زندگی گذشته، آثار تاریخی 

فرهنگی، بلدیه، مطبخ، 
حوضخانه و بخش مشاغل 

سنتی نجف آباد

چندیــن  هشــتی، 
فضا بــا پالن هشــت وجهی 

به عنــوان محــل آســیاب ها، 
یــا قســمت روغــن  تیرخانــه 

گیــری، انبار، شــترخوان و 
بارانداز

شاه نشین ، ورودی 
اصلی ، آشپزخانه )مطبخ(، 

اتــاق چــاه آب، زیرزمیــن بــا 
تاق ضربی، مســیر دسترسی 

اصطبــل  بــام،  پشــت 
حیوانات 

عه  مجمو
بافت تاریخی صفا 

شــامل حمام، مسجد و 
خانه هــای تاریخی 

می باشد

فضــای ســبز، آب 
نمــا، غرفه هــای متعدد 

چایخانــه  نمایشــگاهی، 
ســالن  و  ســنتی 

اجتماعات

سفر ششم
خانه تاریخی 

مهرپرور

نجف آبــاد، خیابان امــام خمینی 
)ره(، کوی شهید باستانی

بهره برداری 

1396 سفر پنجم
بوستان زندگي

 نجف آباد، خیابان امام 
تا بلوار آیت اله طالقاني

نجف آباد، بلوار شهید
 محسن حججی

ثبت ملی

1381 سفر هفتم
عصارخانه اخالقی

نجــف آبــاد، خیابــان منتظــری 
مرکزی، بازار مرکزی

ثبت ملی

1379

سفر هشتم
خانه تاریخی 

نوریان

سفر نهم
برج های دو قلوی 

صفا

نجف آباد، خیابان قدس شرقی، 
نصیرالدیــن  خواجــه  خیابــان 

طوسی

نجف آباد، خیابان 
شریعتی

ثبت ملی

1379 سفر دهم
خانه تاریخی لطفی

آباد،خیابان  نجف 
شمالی،  فردوسی 

کوی ایمان
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در ادامه مجموعه اقدامات شــهرداری نجف آباد جهت معرفی 
جاذبه های تاریخی و فرهنگی نجــف آباد و تبدیل آن به یکی از 
مقاصد اصلی گردشگران، این شهر از دوم تا پانزدهم اردیبهشت 

ماه سال جاری میزبان جشنواره عسل، بادام و زعفران بود.
در حاشیه افتتاح جشــنواره عســل، بادام و زعفران نجف آباد 
که شنبه ۷ اردیبهشــت ماه 98 با حضور مســئولین شهری و 
شهرستان در هفت برج خارون برگزار شد ، عالوه بر شهرداری و 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  نجف آبادکه متولی اصلی 
برنامه محســوب می شــدند، مجموعه هایی مانند فرمانداری، 
جهاد کشاورزی و تعاون روستایی شهرســتان در کنار شرکت  
های تعاونی زنبورداران نجف آباد و اشــن نیــز در برگزاری این 
برنامه مشارکت داشتند. در این جشنواره که به میزبانی مجموعه 
هفت برج خارون و بخشــی از فضاهای ســالن مجلل شهروند 
برگزار شد ، بیش از سی غرفه  به معرفی سوغات، صنایع دستی، 
ویژگی های فرهنگی و اجتماعی شهرســتان و محصوالت ویژه 

ای مانند عسل، بادام و زعفران اختصاص پیدا کردند. 
رتبه نخست نجف آباد در تولید بادام و عسل  

مسعود منتظری ، شهردار نجف آباد در حاشیه افتتاح جشنواره 
عسل، بادام و زعفران این شهرستان، اظهار کرد: نجف آباد یکی 
از بیشترین کلنی های زنبور و مرغوب ترین عسل کشور را دارد، 
ولی متاســفانه به دالیل مختلف تاکنون این ظرفیت آن گونه 
که باید، معرفی نشده اســت،  اما در این برنامه برای معرفی این 
توانمندی به مردم اســتان و دیگر نقاط کشور تالش می کنیم. 
همچنین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف اباد با اشاره به 
اینکه از 4هزار هکتار باغهای شهرستان نجف اباد ۲ هزار هکتار 
آن بادام است گفت: ساالنه بیش از 4هزار تن بادام از نوع مامایی، 
منقا و ربی از این باغها برداشت می شود. همتعلی انصاری افزود: 
در شهرســتان نجف اباد 35۰ هزار کلنی زنبــور وجود دارد که 

گردشگری با طعم عسل، بادام و زعفران 
 

جشنواره شیـــــــــرین نجف آباد  
 

غرفه بادام 
در هفت برج خارون 

غرفه عسل در 
هفت برج خارون

جشن های 
عصرگاهی

تقدیر از 
برگزیدگان 

جشنواره عسل

کارناوال نمادین 
عروسک های 

جشنواره  

د  با نجف آ
یکــی از بیشــترین 

کلنی های زنبور و مرغوب ترین 
عسل کشور را دارد، ولی متاسفانه 

به دالیل مختلف تاکنون این ظرفیت 
آن گونه که باید، معرفی نشــده است،  
اما در این برنامه بــرای معرفی این 

توانمنــدی به مردم اســتان و 
دیگر نقاط کشــور تالش 

می کنیم

جنگ های 
خانوادگی 
در حاشیه 
جشنواره

غــــرفـــــه جهــت 
معرفی گردشگری 
در قالب جشنواره  کلنــــــــی   زنبـــــــــور در  نجـــف آباد30350.000

شماره 3        اردیبهشت 1098 گزارش ویژهخـــــــارون
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ساالنه 18۰۰ تن عسل مرغوب تولید می شود.  شهرستان نجف 
اباد ساالنه با تولید 4 هزار تن بادام و 18۰۰تن عسل رتبه نخست 

استان اصفهان را دارد.
دوره های آموزشــی، تورهای گردشــگری و کارناوال 

شادی
از برنامه های اصلی این جشنواره می توان به برگزاری دوره های 
آموزشی و کارگاه تخصصی ویژه عالقه مندان صنعت زنبورداری 
توســط جهاد کشــاورزی اشــاره نمود . همچنین در حاشیه 
این جشــنواره ،کارناوال های شــادی متعددی نیز با مشارکت 
هنرمندان در نقاط مختلف شــهر تدارک دیده شده بود که طی 
آن شخصیت های طراحی شده، با لباس هایی مرتبط با عسل، 
بادام و زعفران به اجرای برنامه های شاد پرداخته و شهروندان را 
به حضور در این جشنواره ترغیب نمودند. از دیگر فعالیت های 
این جشــنواره،  ثبت نام و حضور تورهای گردشگری اصفهان با 
همکاری انجمن میراث فرهنگی و طبیعی شهرستان در محل 
چهل ستون و موزه هنرهای تجسمی در خیابان استانداری بود 
که با توجه به مناسبت های ایام برگزاری جشنواره همچون روز 
ملی شــوراها، روز خلیج فارس، روز معلم و روز کارگر، هر شب 

ویژه برنامه هایی برای شرکت کنندگان برگزار گردید.
تقدیر از برترین فعالین عسل نجف آباد 

اما در ادامه این جشنواره دهم اردیبهشت ماه نیز ویژه برنامه ای 
با حضور مسئوالن ارشد استان و شهرستان تدارک دیده شد که 
طی آن از برترین فعالین این عرصه که در سال های اخیر موفق 
به کسب عناوین و جوایز استانی و ملی شده بودند، تقدیر به عمل 
آمد.مراسم اختتامیه این جشنواره نیز روز دوازدهم اردیبهشت 
ماه با حضور شــخصیت های هنری و جمعی از مسئوالن ارشد 
اســتان و شهرســتان، با تقدیر از برخی فعالین ایــن عرصه و 

مجموعه های همکار در برپایی جشنواره برگزار  شد.

گردشگری با طعم عسل، بادام و زعفران 
 

جشنواره شیـــــــــرین نجف آباد  
 

 در حاشیه این
 جشنواره،کارناوال های شادی

 متعددی نیز با مشارکت هنرمندان
 در نقاط مختلف شهر تدارک دیده شده
 بود که طی آن شخصیت های طراحی

 شده، با لباس هایی مرتبط با عسل، بادام
 و زعفران به اجرای برنامه های شاد
 پرداخته و شهروندان را به حضور

 در این جشنواره ترغیب
نمودند

گزارش ویژه

رتبه نخست استان اصفهانتـــــــــــــن بـــــــــــــادامتن عســــــل مـرغــــــوب
در تولیــــد بادام و عســــل

تولید 180040001ساالنه

11 خـــــــارونشماره 3        اردیبهشت 98 گزارش ویژه
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همچون سال های گذشته ، امســـال نیز ویژه برنامه های متنوع و 
متعددی توسط شهرداری نجــــــف آباد جهت ایام نوروز تدارک 
دیده شد که افتتاحیه آن به میــــزبانی مجموعه هفت برج خارون 
همزمان با سالروز میالد امام جـــــواد)ع( برگزار و مراسم پایانی 
آن نیز پانزدهمین روز فروردین مـــاه در همین مکان برگزار انجام شد . 

مجموعه هفت برج خارون در ایـــــن مدت میزبان نمایشگاه صنایع 
دستی و سوغات، برنامه های شــــــاد متنوع و اجرای رادیو موج 
 خارون بود . همچنین جهت تحــــــویل سال  نیز تدارک ویژه ای را 
در محل یادمان شهدا با برنامه هــــــایی مانند پخت چهارده دیگ 
سمنو، برپایی غرفه های متعــــــدد فرهنگی، نماز جماعت و قرائت 
دعای عهد در نظر گرفت . اجــــــرای جشنواره بازی های خانوادگی 
به میزبانی پارک الله از سوم تــــــا یازدهم فروردین از دیگر برنامه 
های خانواده محور بود . باغ بانـــــــوان نیز به عنوان محل اسکان 
مسافران نوروزی در نظر گرفته شـــــد که در کنار آن مجموعه باغ 
موزه نیز به عنوان نمادی از تاریــــــخ نجف آباد، همه روزه صبح و 

عصر میزبان گردشگران بود. 

نجف آباد شهر شکـــــــــــوفه های بهاری
جشنواره بهارانــــــــــه ؛ نوروز1398

تکرار برنامه سفر نیم روزه گردشــگری از برنامه های جذاب 
شــهرداری در نوروز 98 بود. در این برنامــه رایگان ، تمامی 
شــهروندان و گردشــگران نوروزی بــا ثبت نــام از طریق 
شماره تلفن های ســازمان رفاهی تفریحی، امکان استفاده 
از امکانات را داشــتند. شــرکت کنندگان از مجموعه هایی 
مانند خانه های تاریخی مهرپــرور، نوریان و لطفی، باغ گلها، 
عصارخانه اخالقی، هفت برج خارون، پنگ خانه، باغ موزه و 

یادمان شهدا بازدید به عمل آوردند. 

کارناوال شادی در جشــن های نوروزی یکی دیگر از برنامه 
های ویژه شــهرداری بود.  بخش اول این برنامه طی روزهای 
پایانی اسفند ماه سال 139۷ به صورت سه برنامه در میدان 
امام خمینی)ره( و دو برنامه در پارک شهید کبیرزاده منطقه 
ســه و پارک فیروزه منطقه چهار و پــارک ملت منطقه پنج 
برگزار شــد. همچنین در ســال 1398 نیز مناطق پنج گانه 
از ســوم تا یازدهم فروردین ماه طبق برنامه ریزی مشخصی، 

میزبان این کارناوال شادی بودند. 

برپایی جشــنواره نوروزی اقوام ایرانی به همــراه غرفه های 
سوغات و صنایع دستی به میزبانی پارک فیروزه یکی از برنامه 
های مهم نوروز 98 بود. عالوه بر این نمایشگاه که از ۲5 اسفند 
تا بیستمین روز فروردین ماه 98 ادامه داشت ،جشنواره بازی 
های خانوادگی نیز از سوم تا یازدهم فروردین به میزبانی پارک  
الله در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.یکی از اتفاقات سرگرم 
کننده این جشنواره ارسال تصاویر گردشگران و شهروندان  از 
جشنواره نوروزی شهرداری و شــانس برخورداری از جوایز در 

نظر گرفته شده برای این برنامه بود.

در بازه زمانی ۲5 اســفند تا 1۶ فروردین ماه سیرک بزرگ 
خلیج فارس برای همشهریان نجف آبادی برگزار شد. در کنار 
آن جشــن ســبزه ها و تخم مرغ های رنگی که با رهاسازی 
ماهی های ســفره هفت ســین نیز همراه بــود، نهمین روز 
فروردین ماه در محل مســیر گردشگری بیشــه برگزار شد 
. همچنین روزهــای ۲۷ اســفند 9۷ و 15 فروردین ماه 98 
دو جشــن ویژه میالد امام علی)ع( و مبعث حضرت رســول 

اکرم)ص( در زورخانه شهدا در همین پارک برگزار شد.

برپایی تور 
گردشگری 

رایگان

برپایی کارناوال 
شادی

جشنواره بازی 
های خانوادگی 

جشن های شهر 
شکوفه های 

بهاری
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همچون سال های گذشته ، امســـال نیز ویژه برنامه های متنوع و 
متعددی توسط شهرداری نجــــــف آباد جهت ایام نوروز تدارک 
دیده شد که افتتاحیه آن به میــــزبانی مجموعه هفت برج خارون 
همزمان با سالروز میالد امام جـــــواد)ع( برگزار و مراسم پایانی 
آن نیز پانزدهمین روز فروردین مـــاه در همین مکان برگزار انجام شد . 

مجموعه هفت برج خارون در ایـــــن مدت میزبان نمایشگاه صنایع 
دستی و سوغات، برنامه های شــــــاد متنوع و اجرای رادیو موج 
 خارون بود . همچنین جهت تحــــــویل سال  نیز تدارک ویژه ای را 
در محل یادمان شهدا با برنامه هــــــایی مانند پخت چهارده دیگ 
سمنو، برپایی غرفه های متعــــــدد فرهنگی، نماز جماعت و قرائت 
دعای عهد در نظر گرفت . اجــــــرای جشنواره بازی های خانوادگی 
به میزبانی پارک الله از سوم تــــــا یازدهم فروردین از دیگر برنامه 
های خانواده محور بود . باغ بانـــــــوان نیز به عنوان محل اسکان 
مسافران نوروزی در نظر گرفته شـــــد که در کنار آن مجموعه باغ 
موزه نیز به عنوان نمادی از تاریــــــخ نجف آباد، همه روزه صبح و 

عصر میزبان گردشگران بود. 

نجف آباد شهر شکـــــــــــوفه های بهاری
جشنواره بهارانــــــــــه ؛ نوروز1398

خانه تاریخی مهرپرور نیز در این مدت همه روزه صبح و عصر 
شــاهد ویژه برنامه هایی مانند اجرای زنده موسیقی سنتی، 
نمایش سیاه بازی و نمایشگاه نقاشی بود . همچنین در خانه 
تاریخی نوریان نیز عالوه بر موسیقی سنتی و نمایش، امکان 
اســتفاده از برنامه های رســتوران بازی های فکری وجود 

داشت .

برنامه های مفرح 
در خانه های 

تاریخی نوریان و 
مهرپرور

رادیو موج خارون-
هفت برج خارون

سیاه چادر - باغ 
موزه شهر

نقالی - خانه تاریخی 
مهرپرور

ورزش زورخانه ای - 
هفت برج خارون

سوم تا یازدهم فروردین

سوم تا یازدهم فروردین

نهمین روز فروردین ماه

25  اسفند تا بیستمین روز فروردین ماه 98 

25 اسفند تا 16  فروردین ماه

27  اسفند 97  و 15  فروردین ماه  98

اجرای جشنواره
بازی های خانوادگی 

کارناوال شادی

جشن سبزه ها 
و تخم مرغ های رنگی

جشنواره نوروزی 
اقوام ایرانی به همراه 

غرفه های سوغات و 
صنایع دستی

سیرک بزرگ 
خلیج فارس

جشن ویژه میالد امام 
علی)ع( و مبعث حضرت 

رسول اکرم)ص(
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حضور سینا شعبانخانی در نجف آباد

شهرداری خوش قول ، شهروندان 
خوش حساب

گزارش

دهم اردیبهشــت ماه 98، مجموعه تاریخی هفــت برج خارون که میزبان جشــنواره 
بادام،عسل و زعفران نجف آباد بود ،  یک برنامه ویژه دیگر را نیز به خود دید . جوایز قرعه 
کشی چهارمین جشنواره شهروندان خوش حســاب عوارض نوسازی و عمران شهری 
ســال 139۷ که در دو مرحله و در تاریخهای ۲9 آذرماه 9۷ و ۲9 فروردین ماه 98  در 
سالن مجلل شهروند با اجرای خواننده محبوب سینا شعبانخانی صورت پذیرفته بود  به 

پنج شهروند خوش حساب اهدا شد. 
جوایز شهروندان خوش حساب 

 8کمک هزینه ایرانگردی 
 8 کمک هزینه خرید لوازم خانگی 

 8 دستگاه دوچرخه 
 5 دستگاه خودروی پراید

برندگان 
محمدرضا دهقانی ، رضاقلی غالمی، اســماعیل محمدی،  وحید فقهی و شعله چترائی 

برندگان خوش حساب خوش شانس جایزه خودرو بودند.

نجف آباد میزبان قوی ترین مردان 
زورخانه ای ایران 

 با همکاری و مساعدت فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای و اهتمام شهرداری نجف 
آباد، نخستین دوره مســابقات ملی قوی ترین مردان زورخانه ای ایران به میزبانی نجف 
آباد برگزار شد. این مســابقات که بزرگترین مســابقات ملی ورزش پهلوانی و قهرمانی 
ایران اســت به مدت چهار روز در هفت برج خارون نجف آباد برگزار شد. در این مسابقات 
۲5 نفر از قوی ترین مردان ورزش های پهلوانی ایران از بیش از 15 اســتان کشور شرکت 
داشتند و برای قهرمانی مســابقات به رقابت پرداختند. این مســابقات با نام گردان گود 
که نامی اصیل از شاهنامه فردوسی اســت برگزار و نفرات برگزیده به عنوان ملی پوشان 
ایران برای شرکت در مســابقات بین المللی انتخاب شدند.  اســتان اصفهان با 11 نفر به 
عنوان پرچم دار ورزش باستانی در این مســابقات حضور داشت . این مسابقات طی ضبط 

تلویزیونی از ۲9 اسفند تا 14 فروردین در قالب 15 قسمت از شبکه ورزش پخش گردید.
تعداد استان های شرکت کننده : 15 

تعداد نفرات شرکت کننده : ۲5 
اصفهان با 11 نفر ، پرچم دار ورزش باستانی 
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مراسم نکوداشت روز ملی شوراها 

به میزبانی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد برگزارشد

کتابخانه های عمومی نجف آباد دور یک میز 

نهم اردیبهشت ماه ۹٨  مراسم نکوداشــت روز ملی شوراهای اسالمی شــهرها و روستاها با 
حضور مسئولین شهری و شهرســتان نجف آباد و ٨7 نفر از منتخب مردم در پارلمانهای 6شهر 
و 14روستای شهرســتان نجف آباد برگزار گردید.اعضاء پس از خیرمقدم و سخنرانی مهندس 
پزشکی ریاست شورای شهرستان، حجت االسالم حسناتی امام جمعه نجف آباد، مهندس راعی 

فرماندار نجف آباد، حجت االسالم حسینی رئیس دادگستری شهرستان، دکتر ابوترابی نماینده 
مردم شهرستاهای نجف آباد و تیران و کرون در مجلس  و... ضمن آشنایی بیشتر با دستاوردهای 
شوراها از حضور ناصری استاد مدعو که با محوریت توسعه پایدار و قانونمداری شوراهای اسالمی  

به ایراد سخن پرداخت ، بهره جستند.

نشست مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان در سالن کنفراس فرهنگسرای خارون برگزار 
شد. در این نشست که به میزبانی مدیر عامل ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
نجف آباد،  با حضور ریاســت نهاد عمومی کتابخانه های عمومی نجف آباد ، مسئولین کتابخانه 
های عمومی شــهرداری نجف آباد، مرکز تحقیقات معلم، حوزه علمیه، دانشگاه آزاد اسالمی و 

کتابخانه خصوصی زهراییه برگزارشد درباره موارد زیر بحث و تبادل نظر شد.

 هم افزایی عملکرد بخش های حاضر در جهت رشد و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی
  توسعه و افزایش سطح کیفی خدمات کتابداران

  همفکری و مشارکت در اجرای طرح های مشترک کتابخوانی در سطح شهرستان
  همکاری در برنامه های مناسبتی مانند هفته کتاب و جشنواره کتابخوانی رضوی

  تهیه و تدارک بانک اطالعاتی کتابداران و باشگاه های کتابخوانی و..



شهرداری نجف اباد در راستای اجرای برنامه های فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی خود، به امر زیباسازی )در سه حوزه 
نمادها و المان ها ،دیوارنگاره ها و نورپردازی ( شهر بعنوان یکی از مهمترین اقدامات مجموعه شهری توجه خاصی 

داشته و در این زمینه اقدامات گسترده ای انجام پذیرفته است.

نجف آباد ؛ شهر نمادها 


