


اين كارت به كارت مياد
ایده شهر هوشمند، ادغام فناوری اطالعات 
و ارتباطات و دستگاه های مختلف متصل به 
شبکه است، برای بهینه سازی بهره وری از 
خدمات و کاربری های شهری و اتصال آن به 
شهروندان است. تکنولوژی شهر هوشمند 
اجازه می دهد تا مقامات یک شهر با جامعه و 
زیرساخت های شهری و نظارت بر آنچه اتفاق 
می افتد و آنچه در حال تحول است، تعامل 

مستقیم پیدا کنند.
موارد استفاده : 

  پرداخت هزینه های اســتفاده از ناوگان 
حمل و نقل 

    استفاده از خدمات تفریحی ورزشی
    استفاده از خدمات آموزشی و فرهنگی

   استفاده از خدمات ارائه شده توسط مراکز 
مختلف 

   استفاده از خدمات عمومی همچون نانوایی 
ها و فروشگاه ها

تلفیق کارت شهروندی با کارت های بانکی
در این طرح صــدور دو نوع کارت با نام و بی 
نام در نظر گرفته شده که نوع با نام آن همان 
کارت های بانکی خواهد بود که با همکاری 
بانک ملی، امکان اســتفاده از آن به عنوان 

کارت شهروندی نیز فراهم خواهد شد.

 سری جدید تابلوهای شهروندی و کارت شهروندی

مساحت

440 متر مربع 
تعداد  طرح

6
   تعداد وجه ها

206
موضوع

كارت شهروندی



تحوالت بسياري در عرصه فعاليت هاي فرهنگي در جهان 
معاصر رخ داده كه شناخت اين تحوالت ما را در اتخاذ نگاه 
اقتصادي به توليد كاالهــا و محصوالت فرهنگي ترغيب 
كرده و اين نگاه را ضروري و اجتناب ناپذير مي ســازد. در 
گذشته آنچه در عرصه فرهنگ توليد مي شد اثر فرهنگي 
بود كه ماهيتي منحصر به فرد، غيرتكثيري، غير قابل تكرار 
و انتشار داشــت . اما در دنياي مدرن امروزي اثر فرهنگي 
تبديل به كاالي فرهنگي شــده كه با توجه به نياز مصرف 
كننده توليد مي شود و بر خالف اثر فرهنگي، صرفاً نه براي 
ارضاي ذوق هنرمند، بلكه براي عرضــه و فروش در بازار و 

كسب سود توليد مي شود. 
در پرتو فرهنگ وهنر است كه يک شهر دارای هويت می 
شود. يكی از اقداماتی كه می تواند به اقتصاد فرهنگ كمک 
كند، برپايی گذرهای فرهنگ و هنر می باشد. منظور از گذر 
فرهنگ و هنر، خيابان، ميدان ، بازار يا گذری است كه در آن 
مجموعه ای از كسب و كار های فرهنگی و هنری فعاليت 
می كنند و فضای بيرونی آن پياده راهی برای عرضه هنر 
خيابانی ، هنر های آيينی و ديگر فعاليت های فرهنگی و 
هنری می باشــد. كه عالوه بر توسعه اقتصاد فرهنگ آثار 
مثبت ديگری هم خواهد داشت. گذرهای فرهنگ و هنر 
روح شهر را زنده می سازند و سبب تمركز بيشتر بر ميراث 
فرهنگی و هنری شهر می گردد و ســرمايه گذاری های 
بيشتری را دراين حوزه سبب می شود. در  گذر فرهنگ و 
هنر بستری در اختيار شهروندان قرار داده می شود تا برای 
دسترسی به آثار هنری و فرهنگی، يک مجموعه منسجم 
را در اختيار داشته باشند و دچار تشتت و مشكل نشوند. 
همچنين صنايع دســتی و هنرهای بومی شــهر تقويت 
گرديده و جلوه بيشــتری در عرصه عمومی پيدا خواهند 
كرد.  وجود گذرهای فرهنگ و هنر در هر شهری به ويژه 
شهرهايی كه دارای تاريخ غنی و كهن می باشند و ميراث 
فرهنگی قابل عرضــه ای در عرصه جهانــی دارند اثرات 
گردشگری قابل توجهی نيز خواهد داشت. »گذر« محل 
عبور است و در فرهنگ سنتی ما نيز گذرها محل عبور و 
مرور افراد بوده است اما يک تفاوت دارد كه گذر صرفا محل 
عبور نيست بلكه در گذشــته محل ارتباطات و تعامالت 
انســانی و فضاهايی بوده كه كســبه،صاحبان حرفه ها و 
صنايع مختلف در آن حضور داشتند، با مردم ارتباط برقرار 
می كردند و به نوعی »گذرها« توســعه دهنده ارتباطات 
انسانی بوده اســت. ويژگی اصلی گذر فرهنگ و هنر اين 
اســت كه دسترســی مخاطب به آثار هنری، دسترسی 
مستقيمی است. در گذر فرهنگ و هنر، واسطه ها حذف 
می شوند هنرمند می تواند اثر خود را بی واسطه در اختيار 
مصرف كننده قرار دهد كه هم بــرای هنرمند و هم برای 
مصرف كنده منفعت دارد. تمام اين موارد و ناگفته هايی 
كه در اين مقال نمی گنجد خود به طور متقابل سبب شكل 

گيری اقتصاد فرهنگ خواهد شد.
محمد مهدی فردوسی

بیشــتر و پُرحجم تر و مؤثرتر از 
تالشهای سیاسی و امنیتی، تالش 

فرهنگی است . 
بیانات مقام معظم رهبري در سال ١٣٨٥

گذر فرهنگ و هنر 

04

10

06

13

05

12

08

14
15

شاگرد خلف استاد كسايی 

رونق فرهنگی منطقه چهار 

برنامه های  اجتماعی
فرهنگی، ورزشی

تبديل نجف آباد به مقصد 
گردشگری غرب استان

خبرنگاران آيينه تمام نمای 
واقعيت های اجتماعی هستند 

گذرفرهنگ و هنر 
درهفت برج خارون

جشن واليت

چند قدم از راسته منصف  
تا پارک كوهستان 

شهروندان ، هوشمندانه 
كارت می كشند 

سیاست گـذاری : محمد مغزي، سيد 
محمدابراهيــم احمــدي، محمدمهدي 

فردوسي، ابراهيم رضايي 

مسوول هماهنگی : سودابه كاظمياني
دبیر عکس : رضا قليچ خاني

باتشکر از  : سعيد محمدي ، محمدجواد 
يحيايــي، مريم كريمــي ، اداره ورزش و 
جوانان و اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمي 

شهرستان نجف اباد

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نجف آباد
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تشریح گردشگری پیرامون مرکز از زبان شهردار 

تبديل نجف آباد به مقصد گردشگری غرب استان

گفــت و گــو

شهردار نجف آباد با اشاره به تبديل نجف آباد به مقصد 
گردشگری غرب اســتان اظهار داشت: براساس تفاهم 
نامه ای كه بين اداره گردشــگری ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان و ســازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری نجف آباد 
منعقد شــده از اين پس تورهای گردشگری به نجف 
آباد می آيند و از اماكن تفريحــی، تاريخی، مذهبی و 

گردشگری نجف آباد بازديد می كنند.
محمد مغزی افــزود: در ايــن طرح كه در راســتای 

تبديل نجف آباد به مقصد گردشــگری غرب استان با 
عنوان» گردشگری پيرامون مركز«  برنامه ريزی شده 
شهروندان اصفهانی و ســاير گردشگران عالقه مند به 
بازديد از مراكز تاريخی و گردشــگری شهر نجف آباد 
در قالب اردوهای يک روزه به اين شــهر می آيند و از 

نزديک با اماكن مورد نظر آشنا می شوند. 
وی در ادامه به اســتقبال گردشــگران و مســافران 
نوروزی در ســال های گذشــته از اماكــن تفريحی، 
تاريخی و گردشگری نجف آباد اشــاره و تصريح كرد: 

در چند ســال گذشــته با توجه به اقدامات ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری نجف آباد در 
راستای بازسازی و  زيبا ســازی فضای شهری جهت 
بازديد مسافران، هموطنان و هم اســتانی های عزيز 
استقبال بســيار خوبی از اين اماكن داشته به طوری 
 كــه در نوروز امســال بيــش از ۲۹۰ هــزار بازديد از 
جاذبه های گردشــگری نجف آباد صورت گرفته و در 
 مقايسه با سال قبل از رشد ۳۲ درصدی برخوردار بوده 

است.

براســاس تفاهــم نامه ای 
که بیــن اداره گردشــگری 
ســازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان 
و سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری نجف 
آباد منعقد شــده از این پس 
نجف  به  گردشگری  تورهای 
آباد مــی آینــد و از اماکن 
و  مذهبی  تاریخی،  تفریحی، 
بازدید  آباد  گردشگری نجف 

می کنند

مقبــره شــهيد مدافع 
حرم محسن حججی

باغ گلها

باغ موزه شهر

پنگ خانه 

خانه تاريخی نوريان)مكتب 
خانــه علوم خواجــه نصير 

الدين طوسی(

لطفــی) خانه صنايع 
دستی نجف آباد(

بــازار ســنتی نجــف آباد 
)بوستان زندگی، برج های 

دوقلو صفا (

عصارخانه اخالقی

مجموعه تاريخی گردشگری 
هفت برج خــارون) ميزبان 

گذر فرهنگی(

 خانه تاريخــی مهر پرور
)موزه مردم شناسی(

مراكز مقصد گردشگری در طرح 
» گردشگری پيرامون مركز«        
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در این چند سال اخیر ورزش قهرمانی  در بین بانوان اهمیت بسزایی پیدا کرده است و بانوان با وجود محدودیت ها و موانع توانســته اند افتخار آفرینی کنند. یکی از این ورزشکاران ، ترانه احمدی اسکیت کار 
نوجوان تیم ملی است ، که توانسته است عالوه بر افتخار پوشیدن لباس تیم ملی در مسابقات جهانی مدال طال کسب کند و مایه ی افتخار بانوان و این شهرستان شود.وی از سال 9١ بطور جدی اسکیت را دنبال 

کرده و توانسته مدال های فراوانی کسب کند .

با مفاخر ورزشی نجف آباد ؛ زهره ابراهیمي

قهرمان ملی گلبال 

خودش را اينگونه معرفی كرد . در شهرستان نجف آباد متولد شــدم . تا سن ۱۸سالگی در 
اين شهرستان مقاطع تحصيلی را همزمان با رشــته ورزشی ژيمناستيک و تكواندو پشت 
سر گذاشتم و سپس در رشته تحصيلی تربيت بدنی و علوم ورزشی وارد دانشگاه شدم . در 
سال ۸۶ در حين تحصيل ازدواج كرده و با شــرايط زندگی متاهلی موفق به كسب مدرک 
كارشناسی شدم . زهره ابراهيمی درمورد زندگی قهرمانی اش می گويد : در زمان دانشجويی 
با ورزش معلولين  آشنا و عالوه بركسب درجه های مربيگری دررشته های آمادگی جسمانی، 
ژيمناستيک ، ايروبيک ژيمناستيک، رشته ورزشی گلبال مخصوص نابينايان را نيز شروع 
به كار كردم. در سال ۹۲ مجددا وارد دانشگاه شــده و در رشته مديريت ورزشی تحصيل و 
در سال ۹۴ موفق به دريافت مدرک فوق ليسانس  شدم. عليرغم اينكه پس از ازدواج ساكن 
اصفهان بوده و دارای يک فرزند شــدم، فعاليت مربيگری گلبال را در نجف آباد ادامه داده و 
۱۰ سال به عنوان نايب ريس هيئت نابينايان و كم بينايان اين شهرستان خدمت كردم. از 
سال ۹۴ به عنوان مربی اصفهان و استان انتخاب و با هر دوتيم كه تشكيل دهنده تيم منتخب 
استان شدند موفق به كسب عنوانهای قهرمانی و نايب قهرمانی كشوری در سالهای متوالی 
شدم .در سال ۹۷ به عنوان مربی تيم ملی گلبال كشــور انتخاب و در مسابقات پارآسيايی 
جاكارتا شركت نمودم كه حاصل آن كسب مقام سوم مسابقات پاراالمپيک آسيايی بود. اين 
قهرمان ملی می گويد : از مسئولين اين شهرستان خواهشمندم كه مساعدتهای الزم را برای 
ورزشكاران نابينا و كم بينای اين شهرستان انجام دهند؛ زيرا اين شهرستان با چهار ورزشكار 
در تيم استان كه موفق به كسب مقامهای متعدد كشوری شده و يک نفر از آنها نيز دعوت شده 
به اردوهای تيم ملی است، پتانسيل اين را دارند كه با حمايتهای مسولين برای خود تيمی 

مجزا  در مسابقات ليگ اعزام كرده و انشا... كسب مقام نمايند.
افتخارات 

   مقام اول  ليگ كشوری سال ۹۸
   مقام دوم پبشكسوتان كشوری مقام دوم

   مقام اول قهرمان كشوری سال ۹۷
   مقام دوم ليگ كشوری۹۶

افتخارات 
  كسب ديپلم افتخار اولين جشنواره سراسری نی نوازان ايران با امضاء و تائيد اساتيد مسلم 

موسيقی )حسن كسايی ، علی تجويدی و دكتر مصطفی كمال پور تراب (
   دريافت مدرک درجه ۱ هنر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )دكتری(

   اجرای كنسرت های متعدد تک نوازی و هم نوازی در داخل و خارج از كشور 
   داور چندين جشنواره موسيقی در سال های متعدد 

   كسب عنوان نوازنده برتر در جشن هفتصدمين سال موالنا »قونيه استانبول« سال ۱۳۸۶ 
از طرف سازمان يونسكو 

   برگزاری چندين برنامه پژوهشی و آموزشی در داخل و خارج از كشور 
   كسب بيش از يكصد لوح سپاس و تقدير از نهادهای مختلف 

استاد منوچهر غیوری متولد نجف آباد اســت ، تحصیالت وی در زمینه هنر، ادبیات و موسیقی بوده است. ایشان از شاگردان برجسته استاد حسن کســایی بوده اند و در زمینه موسیقی و شعر و ادب فارسی از 
استادان به نام ایران بهره گرفته اند . وی در سال ١٣60 هنرستان موسیقی اصفهان را راه اندازی و سرپرستی نمود . استاد غیوری از مدرسان و کارشناس واحد شعر و موسیقی صداو سیمای مرکز اصفهان است .وی 

کارشناس امور هنری انجمن موسیقی استان اصفهان نیز می باشد .

با مفاخر موسیقی نجف آباد ؛ استاد منوچهر غیوری

شاگرد خلف استاد كسايی 

منوچهر غیوری

ترانه احمدی

شاگرد برجسته 
حسن کسایی

1326

1364

شاخصهنام آور

معروفیتتاریخ تولد

موسیقی

قهرمان ملی گلبال
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هنریفرهنگی تفریحی

اهدای 300 
جلد کتاب به 
یاد بنیانگذار 
در آستانه يكمين سالگرد انجمن پژمان

درگذشــت اســتاد جهانبخــش 
حافظی بنيانگذار انجمــن ادبی پژمان 

بختياری و يكی از شــعرای شناخته شده 
شهرســتان، خانواده آن مرحوم نزديک به 
۳۰۰ جلد كتاب بــا موضوعات مختلف را 

به ياد آن هنرمنــد فقيد به كتابخانه 
دهخدا ويالشهر اهدا كردند.

گنج های 
پنهان؛خانه های 

نجف آباد 

مراسم اختتاميه نهمين جشنواره كتابخوانی رضوی 
در ســالن انديشه فرهنگســرای خارون برگزار شد. 
عالقمندان كتابخوانی اين جشــنواره در قالب های 
نقاشی، پويش كتاب خوان، چهار گزينه ای و معرفی 
كتاب به رقابــت پرداخته و در اين آييــن به نفرات 
برتر هر بخش جوايزی اهدا شــد. پــس از ارايه آمار 
كشوری و منطقه ای جشــنواره توسط رييس اداره 
كل كتابخانه های عمومی استان، فرماندار شهرستان 
ويژه نجف آباد ضمن تاكيد بر توجه جدی و كاربردی 
به امر بيشتر كتابخوانی در شهرستان پيشرفت صد 
درصدی شــركت كنندگان اين همايش كشوری را 

اتفاقی مهم و اميدوار كننده دانست.

اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان با همكاری ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری نجف آباد اقدام به 
برگزاری تورهای گردشــگری آشــنايی بــا مراكز 
تاريخــی تفريحی نجف آبــاد نموده اســت. در اين 
طرح كه در راســتای تبديل نجف آبــاد به "مقصد 
گردشگری غرب استان" و با عنوان كلی گردشگری 
مركز-پيرامون پيش بينی شده، شهروندان اصفهاني 
عالقمند به بازديد مراكز مذهبی، تاريخی، تفريحی 
و گردشــگری نجف آباد می توانند جهت ثبت نام به 
نشانی اصفهان، خيابان كمال اسماعيل، ساختمان 
معاونت اجتماعی شــهرداری اصفهــان مراجعه و 
يا جهت كســب اطالعات تكميلی با شــماره های 

۳۲۲۲۳۳۶۳ و ۳۲۲۴۹۹۴ تماس حاصل نمايند.

 رســتوران بازی فكری و كتاب كندو فرهنگســرای 
خارون ميزبان جام باشگاه های كتاب خوان و تربيت 
مربی خالق بود. در ايــن دوره دو روزه طی دو كارگاه 
مجزا به تدريس دو مبحث شــيوه نامه اجرايی ايجاد 
جام باشــگاه های كتاب و گام های دستيابی به آن 
و بوم مدل كســب و كار با محوريت كتاب پرداخته 
شد. در هر بخش، پس از تدريس مباحث تخصصی، 
گروه های تبادل ايده ها شــكل گرفته و نماينده هر 
گروه نظر و طرح گروه مربوطــه را در حضور تمامی 

حاضرين ارايه كرد.

به مناســبت دومين سالگردشهيد محسن حججی 
دهمايش جوانــان انقالبی در محل فرهنگســرای 

خارون، سالن شهروند برگزار گرديد .

نشست 
تخصصــی معمــاری با 

موضــوع گنج هــای پنهان؛خانه 
های نجف آباد پنج شــنبه ۱۴ شهريور 

۹۸، ســاعت ۱۷ در محل فرهنگســـرای 
خــارون، سـالن انديشــه برگزار گرديد.

اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

گردشگری مرکز-پیرامون

جام باشگاه های کتاب خوان و تربیت مربی های خالق

همایش جوانان انقالبی 

شنبه 26 مرداد 98

در طول سال

14 و 15 مرداد 98

15 مردادماه 1398
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ورزشـــی
درخشش ورزشکاران نجف آبادی 

ازدواج در 
آینه اسناد

قباله برون 

اسکیت

کماندار

بدمینتون

کوهنوردی

کونگ فو

به مناسبت سالروز 
ازدواج حضرت علی)ع( و 

حضرت فاطمه)س( نمايشگاه اسناد 
و قباله های ازدواج ازتاريخ ۱۲ تا 

۱۷ مرداد ۹۸،ساعت ۹ صبح تا ۲۱ 
در محل خانه تاريخی مهرپرور 

برگزار شد .

تئاتر قباله برون از 
تاريخ ۸ تا ۱۷ مردادماه ساعت 
۲۰:۴۵ در تماشاخانه نگاه به اجرا 

درآمد.

نمایشگاه هنرهای 
تجسمی با موضوع 

اسماء الهی
محمد 

مغزی نجف آبادی به 
اتفاق حجت االسالم حسناتی 

نماينده ولی فقيه و امام جمعه نجف آباد از 
نمايشگاه هنرهای تجسمی با موضوع اسماء الهی 
بازديدی بعمل آوردند. در اين نمايشگاه مجموعه 
ای از آثار محسن مختاری در قالب نمايشگاه اسما 

الهی بازديد شدند و ايشان توضيحاتی درخصوص آثار 
خويش ارايه نمودند.اين نمايشگاه از  ۲۳ شهريور 

تا اول مهرماه ۹۸، ساعت ۱۹ تا ۲۲ در محل 
نگارخانه فرهنگسرای خارون ميزبان بازديد 

عالقمندان هنرهای تجسمی بود.

بدمينتون بازهای شهرستان نجف آباد همراه با تيم استان 
اصفهان به مربيگری علی فتاح المنان و قاســم شيرزادپور 
از نجف آباد در سی و ســومين دوره مسابقات بدمينتون 
قهرمانی نونهاالن كشور موفق به كســب مقام اول تيمی 
شــدند. اين رقابتها از ۲۲ لغايت ۲۵ مرداد ۹۸ به ميزبانی 
استان آذربايجان غربی در شهرستان اروميه برگزار شد كه 
در قســمت يک نفره مهدی خليليان از نجف آباد موفق به 
كسب مقام دوم و هادی منوچهری در قسمت دوبل همراه 
با آرش نكويی از اصفهان موفق به كسب مقام دوم شدند. در 
اين مسابقات تعداد ۱۷۲ ورزشكار از ۲۶ استان كشور با هم 

به رقابت پرداختند  

قهرمانی نجف آباد در مسابقات بدمینتون 
قهرمانی کشور

موفقیت اسکیت باز نجف آبادی 
اسكيت بازان شهرستان نجف آباد كيانا كريمی، رومينا 
سالک و آيالر بهارلويی همراه با تيم اسكيت فری استايل 
استان اصفهان به مربيگری فرزانه ايوبی از نجف آباد عنوان 
اول و كاپ قهرمانی مسابقات اسكيت دومين دوره المپياد 
استعدادهای برتر ورزشی كشور را كسب كردند. بازيكنان 
نجف آبادی تيم اســتان در اين رقابتها موفق به كســب 
۲ مدال طال  و ۱ مدال نقره از ۵  مدال تيم اســتان شدند. 
تيم استان اصفهان با كسب ۳ مدال طال و ۲ نقره به مقام 
قهرمانی اين مسابقات دست يافت. اين مسابقات ۵  لغايت 

۸  شهريور ۹۸ در مازندران برگزار شد.

دعوت کماندار نجف آبادی به اردوی تیم 
ملی بزرگساالن

امين پيرعلی كماندار شهرستان نجف آباد به اردوی تيم ملی 
تيراندازی با كمان بزرگساالن كشور دعوت شد. اردوی تيم 
ملی تيراندازی با كمان بزرگساالن بانوان و آقايان در دو رشته 
ريكرو و كامپوند در سايت تخصصی تيراندازی با كمان برگزار 
شد كه طبق اعالم فدراسيون امين پيرعلی از شهرستان نجف 
آباد به اين اردو دعوت شد .. اردوی تيم ملی بزرگساالن بانوان و 
آقايان رشته ريكرو از ۲ لغايت ۱۵ شهريور و رشته كامپوند از ۹ 

لغايت ۱۷ شهريور ۹۸ برگزار شد.

کسب طرح ملی سیمرغ کوهنوردی توسط 
اولین زوج کوهنورد نجف آبادی 

داراب كريمی و كبری پناهی فر از اعضای باشگاه كوهنوردی 
فردان نجــف آباد اوليــن زوج كوهنورد شهرســتان نجف 
آباد هستند كه موفق به كســب عنوان طرح ملی سيمرغ 
كوههای ايران و صعود به ۳۱ قله بلند ۳۱ استان كشور شدند. 
همچنين كبری پناهی فر اولين بانوی كوهنورد شهرستان 
نجف آباد اســت كه موفق به كسب اين مهم شده است. اين 
زوج كوهنورد شهرستان از ارديبهشــت سال ۹۷ شروع به 
صعود به بلندترين قلل اســتانهای ايران كردند و در تاريخ 
۱۹ مرداد ۹۸ با صعود به قله زيبای سبالن اردبيل موفق به 

كسب اين افتخار شدند.

موفقیت کونگ فو کاران نجف آبادی 
مهــدی داودی و مهــدی آخونــدی بازيكنان نجف 
آبادی تيم كونگ فو و هنرهای رزمی اســتان اصفهان 
به مربيگــری داود حكيمی از نجف آبــاد در دومين 
دوره المپياد استعدادهای برتر ورزش كشور موفق به 
كسب ۱ مدال طال و ۱ برنز شدند. اين رقابتها ۵  لغايت 
۷ شهريور ۹۸ به ميزبانی استان كردستان شهرستان 
سنندج برگزار شد كه تيم اســتان اصفهان موفق به 

كسب ۱ مدال طال، ۱ نقره و ۱ برنز شد.  
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افتتاحیه گذر

830

830

5500m2

3000m2

120m2

2000m2

120m2
مساحت گذر

امکانات گذر

  محل کسب و کارهاي فرهنگي هنري

سالن

ظرفیت

نفر شهروند

نفر

  پارک فرهیختگان 
   سالن اندیشه 

   نگارخانه 
  رستوران بازی و کتاب کندو 

  کالس های آموزشی 
 کتابخانه امام علی)ع( 

  سالن های مطالعه خواهران و برادران

شهریور ماه 9٨

غرفه های عرضه صنایع دســتی شــامل نگارگری، 
گوهرتراشی، کاشی معرق، سفال، مینا و فیروزه، ارغوان 
بافی، کاله مالی، قفل سازی، قلمزنی، گیوه بافی و لباس 
های محلی از دیگر اماکن مجموعه فرهنگی گذر فرهنگ 

و هنر هفت برج خارون نجف آباد به شمار می رود.

 اتاق فرمان مجهــز به ســوئیچینگ تصویری ، 
نورپردازی و ...

  دارای اتاق مخصوص گریم و هنرمندان 
  استفاده از تکنولوژی الین اری در سیستم صوتی

پارک فرهیختگان برای برگزاری رویدادهای فرهنگی 
هنری مانند شاهنامه خوانی، شــعرخوانی، بازی های 
بومی محلی، تعزیه خوانی، قصه گویی، سیاه چادر، کارگاه 
خالقیت و ورزش زورخانه ای در مجموعه یاد شده قرار 

دارد.

مجموعه تاریخی 
گردشگری 

هفت برج خارون 

پارک فرهیختگان؛ 
محل رویدادهای 

فرهنگی هنری

   نزدیک نهر قدیمی خارون 
   تشکیل شــده از هفت برج منفرد با 

دیوارهایی چهارمتری
  ثبت شده در در فهرست آثار ملی ایران

فضای ســبز، آب نما، غرفه های متعدد 
نمایشــگاهی، چایخانه سنتی و سالن 

اجتماعات 

   دارای سکوی شاهنامه خوانی
   سکوی بازی های بومی نجف آباد

   سکوی ورزش زورخانه ای
   سکوی نمایش های خیابانی

   سکوی موسیقی خیابانی
   پاتوق کانون های ادبی - هنری

آالچیقدارای6

سالن 
مجلل شهروند

فضای سن با مساحت

کالس آمــوزشی6
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اسالمی افتتاح شد. این مجموعه فرهنگی مشتمل بر مراکز کســــــــب و کار فرهنگی، فروشگاه، سالن مطالعه، سالن چند منظوره، 

نگارخانه، مکان اجرای نمایش و کالس های آموزشی است. با هم مــــــروری بر این ٨ مجموعه خواهیم کرد .

اینفوگراف گذر فرهنگ و هنر نجف آباد 

محلــــــــــه  گـــــــــــــذر   و  زندگــی 

160

300000

3000

150
20

20
12

120

120

200 m2231m2

700m2

400m2

نفرظرفیت

  امکانات سرویس دهی مانند چرخ حمل و نقل و تحویل 
بازی ها و منوی سفارش

 نور ، صدا ،پخش تصویر ، مکانی جهت 
نمایشگاه های نقاشی و عکس و...

  سن نمایش 
 تجهیزات نور و صدا 

   ویدئوپروژکتور 

امکانات مساحت

نگارخانه 
رستوران بازی و 

کتاب کندو

سالن اندیشه

کتابخانه 
امام علی )ع(

کالس های
 آموزشی

جلد کتاب و مجله تخصصی 
در زمینه مادر و کودک

جلد کتاب دارای

بیش از

نوع بازی فکریبیش از

ست میز و صندلی

ست میز و صندلی مطالعه

قفسه کتاب

دارای دو ســالن مطالعــه 
خواهران و برادران به مساحت

کالس آمــوزشی
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با پیگیری های متعدد مسئولین ، جلسات و بازدیدهای مستمر برگزار شده، طرح گذر فرهنـــــــگ و هنر هفت برج خارون نجف آباد با هدف رونق کسب و کار فرهنگی با همکاری شهرداری و شورای اسالمی شهر نجف آباد و 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نجـــــــف آباد در تاریخ چهارم شهریور ماه با حـــــضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افتتاح شد.

گذرفرهنگ و هنر درهفت برج خارون
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهر نجف آباد افتتاح شد؛ 

برنامه های گذر فرهنگ و هنر 

اين مجموعه فرهنگی مشتمل بر مراكز كســب و كار فرهنگی، 
فروشگاه، ســالن مطالعه، ســالن چند منظوره، نگارخانه، مكان 
اجرای نمايش و كالس های آموزشــی اســت.غرفه های عرضه 
صنايع دستی شامل نگارگری، گوهرتراشی، كاشی معرق، سفال، 
مينا و فيــروزه، ارغوان بافــی، كاله مالی، قفل ســازی، قلمزنی، 
گيوه بافی و لباس های محلی از ديگــر اماكن مجموعه فرهنگی 
گذر فرهنگ و هنر هفت برج خارون نجف آباد به شــمار می رود.

همچنين پارک فرهيختــگان برای برای برگــزاری رويدادهای 
فرهنگی هنری مانند شــاهنامه خوانی، شــعرخوانی، بازی های 
بومی محلی، تعزيــه خوانی، قصه گويی، ســياه چــادر، كارگاه 
خالقيت و ورزش زورخانه ای در مجموعه ياد شــده قرار دارد.اين 
مجموعه فرهنگی می تواند به منظور برگزاری جشن های شبانه، 
اجرای گروه فرم آيين، كارگاه های آموزش و عرضه صنايع دستی، 
هنرهای نمايشی و نمايشگاه مورد اســتفاده قرار گيرد. مجموعه 
تاريخی هفت برج خارون نجف آباد به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع 
دارای هفت برج با ديوارهای كاه گلی متعلق به دوره صفويه است 
كه گذر فرهنگ و هنر شهرســتان نجف آباد با مساحت ۳۰۰۰۰ 
متر مربع شــامل: مجموعه ارگ با ۳۱ غرفه فرهنگی هنری برای 
ارائه كارها و صنايع فرهنگی-هنری، مجموعه فرهنگسرای هنری 
و ســالن چند منظوره و مجموعه پارک فرهيختگان با محوريت 
اين مجموعه تاريخی، در ۳۲ كيلومتری غرب اصفهان طراحی و 

احداث شده است.

نگاهی به 
مجموعه فرهنگی 

گذر فرهنگ و 
هنر

جشن گذر فرهنگ و هنر هفت برج خارون

مراسـم آیینی تعزیه خوانی

محفل ادبی نقش آفتاب گذر 
فـرهنگ و هنر نجف آباد

شماره 5       شهریور  1098 خـــــــارون

دوشنبه ۴ شهريور ۹۸، در ادامه افتتاحيه گذر فرهنگ 
و هنرهفت برج خارون جشــن ويژه ايــن رويداد در 
مجموعه تاريخی گردشگری هفت برج خارون برگزار 
شد. در اين برنامه كه با نورافشــانی و برنامه های شاد 
و متنوع همراه بود بخش هايی چون موســيقی پاپ، 
پخش كليپ گــذر فرهنــگ و هنر، آيتــم كودک، 

استندآپ كمدی و .. به اجرا درآمد.

پنج شنبه ۱۴ شهريور ۹۸، به مناسبت ايام سوگواری 
امام حسين)ع( مجموعه تاريخی هفــت بـرج خـارون 
ميزبان اجرای مراســم آيينی تعزيه خوانــی بود. در 
اين ويژه برنامه مجالس گســيل و شــهادت حضرت 
مسلم، شــهادت حر بن يزيد رياحی، شهادت حضرت 
علی اكبر)ع(، شــهادت حضرت عبــاس )ع( و تعزيه 

كودكان كربال به اجرا درآمد

پنج شنبه ۲۸ شهريور ۹۸، مجموعه تاريخی هفت برج 
خارون ميزبان  محفل ادبی نقــش آفتاب بود . در اين 
ويژه برنامه كه با همكاری سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری و كانون شعر و ادب پارسی نجف آباد 
برگزار شــده بود پس از تالوت كالم اهلل مجيد و سرود 
جمهوری اسالمی ايران شعرای حاضر دو بخش سروده 
های آيينی و مناسبتی به شــعرخوانی پرداختند. در 
بخش دوم برنامه تعدادی از شــاعران به شــعرخوانی 

پرداختند.

گزارش ویژه



با پیگیری های متعدد مسئولین ، جلسات و بازدیدهای مستمر برگزار شده، طرح گذر فرهنـــــــگ و هنر هفت برج خارون نجف آباد با هدف رونق کسب و کار فرهنگی با همکاری شهرداری و شورای اسالمی شهر نجف آباد و 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نجـــــــف آباد در تاریخ چهارم شهریور ماه با حـــــضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افتتاح شد.

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهر نجف آباد افتتاح شد؛ 

در اين آئين، دكتــر صالحی با اشــاره به نقش و جايــگاه مردم 
فرهيخته نجف آباد از آغاز انقالب اسالمی تا كنون، حس همكاری 
جمعی و هنرمندی مردم نجف آباد را بويژه در دفاع مقدس ستود 
و آنرا غرور آفرين و مايه افتخار نه تنها برای شهرســتان و استان 
بلكه مايه افتخار كل كشور دانست. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
رويكرد دولــت و وزارت فرهنگ را حركت به ســمت عدالت در 
همه حوزه ها، بويژه در حوزه فرهنگی هنری و توزيع متناســب و 
مناسب امكانات فرهنگی در كل كشــور اعالم كرد و ايجاد شبكه 
شــهرهای خالق فرهنگی را يكی از راهبرد های وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی بر شــمرد. صالحی با بيان اينكه احداث و افتتاح 
»گذر فرهنگ و هنر« نجــف آباد، نمونه جهت گيری به ســوی 
عدالت فرهنگی است، تصريح كرد: هدف از ايجاد گذر فرهنگ و 
هنر و ترويج مراكز فرهنگی هنری در شهرســتان ها، پديد آوردن 
فرصت شــغلی در اين زمينه ها، جذب و ماندگاری گردشگران، 
ديده شدن هنر هنرمندان هر شهر و ارائه آدرس فرهنگی هنری 
هر شــهر به عنوان شناسنامه و هويت آن شــهر است و نجف آباد 
با داشــتن هنرمندان فرهيخته و پيشكسوتان هنرمند در اين راه 
پيشتاز است. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در خاتمه سخنان خود 
با ادای احترام به مقام واالی شهيدان شهرستان نجف آباد، تاكيد 
كرد كه خواســته های هنرمندان در خصوص برگزاری جشنواره 
هنری و فرهنگی در نجف آباد را با جديــت پيگيری خواهد كرد 

و در سفر آتی به اصفهان باز هم به ديار فرهنگ و هنر خواهد آمد. 

رئيس شــوراي ســازمان فرهنگی ، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری نجف آباد در اين مراسم گفت: 
گــذر فرهنگ و هنر هفــت برج خارون در ســه 
بخش:  مجموعه فرهنگــی و تاريخی هفت برج 
خارون ويژه  كســب و كار فرهنگی هنری ، پارک 
فرهيختگان ويژه رخدادهای فرهنگی و هنری و 
نيز فرهنگسرای خارون ويژه رويدادها و برنامه های 

فرهنگی و هنری جنبی درنظر گرفته شده است .
شــهردار نجف آباد همچنين عنوان داشــت در 
طول شوراهای چهارم و پنجم، مجموعه مديريت 
شــهری تمامی تالش خود را برای اجرای پروژه 
های عمرانی در عين توجه خاص به فعاليت های 
فرهنگی به كار بسته و خوشبختانه شاهد بركات 
زيادی در اين زمينه بوده ايــم .محمد مغزی در 
پايان عنوان داشت  مردم نقش اصلی در آفرينش 
،اشــاعه ، مبادله و مصرف فرهنگی را بر عهده به 
دارند و با توجه به سرمايه عظيم فرهنگی و هنری 
موجود در شهرســتان نجف آباد  ابراز اميدواری 
كرد افتتاح گــذر فرهنگ و هنر نجــف آباد در 
راستای صيانت  و گســترش اين سرمايه عظيم 

مردمی نقش موثری را ايفا نمايند.

ســید عباس صالحی پیش از سخنرانی، ضمن 
افتتاح گذر فرهنگ و هنــر هفت برج خارون 
نجف آباد از یکایک غرفه های فرهنگی هنری 
این مجموعه بازدید کرد و تالش مســئوالن 
بویژه فرماندار، شــهردار، شــورای اسالمی، 
اداره میراث فرهنگی و اداره فرهنگ و ارشاد 
شهرســتان نجف آباد و فرهنگ دوســتان و 
هنرمندان نجف آباد در زمینه احداث و تجهیز 

این مجموعه فرهنگی را ستود.
خارج شــدن از فضاهای بسته فرهنگی هنری 
و رفتن به ســمت اجتماعی شــدن فرهنگ 
هنر، احیای شهرسازی فرهنگ مدار ، پویایی 
اقتصاد هنر، فعال کردن شبکه های دسترسی 
فرهنگی، امکان حضور هنرمندان در یک مکان 
ثابت و نیز تبدیل فضاهــای میراثی و تاریخی 
به فضای فرهنگی از اهداف این گذر فرهنگی 
هنری می باشد. در این مســیر گذر فرهنگی 
جدا از معماری اصیــل و زیبایی خود به محلی 
برای اجرای رویدادها و فعالیت های فرهنگی و 
هنری تبدیل شــده و فضاهای اطراف این گذر 
برای تمرکز انواع رخداد های فرهنگی و هنری 

اختصاص داده شده است .

رویکرد دولت 
توزیع متناسب 

امکانات فرهنگی 
در کل کشور است

مردم نقش اصلی 
در آفرینش 

فرهنگی دارند 
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شماره 5       شهریور  1298 گزارش و  رویدادخـــــــارون

آيين بهره بــرداری از مجموعه فرهنگــی و كتابخانه 
فرهنگ منطقه چهار با حضور مســئولين شــهری و 
شهرستان برگزار گرديد. در اين برنامه حجت االسالم 
حســناتی نماينده ولی فقيه و امام جمعه نجف آباد، 
راعی معــاون اســتاندار و فرماندار ويژه شهرســتان، 
طرقی رياســت بهمراه جمعــی از اعضای شــورای 
اسالمی شــهر، مغزی شــهردار نجف آباد و تنی چند 
از روســای ادارات و مديران ستادی شهرداری حضور 
داشتند و اين كتابخانه كه به اهتمام سازمان فرهنگی 
، اجتماعی و ورزشی شهردرای نجف آباد به "مجموعه 
 فرهنگی و كتابخانه" تبديل گرديــد،  به بهره برداری 

رسيد. 

اقدامات انجام گرفته در منطقه چهار 
با توجه به نيازســنجی صــورت گرفتــه در منطقه 
چهارشــهرداری، دركنار احداث فرهنگسرای كوثر 
لزوم اســتقرار يک مجموعه فرهنگی در اين منطقه 
در دستور كار مديريت شهری قرار گرفت و به اهتمام 
مديريت شــهری و بازديد های مستمر در اين راستا، 
اقداماتی نظيرتعميرات، رنگ آميــزی كامل، نصب 
دوربين مداربســته، بازســازی تجهيزات،بازسازی 
ساختمان، ايزوگام ســقف، بهسازی و نوسازی كامل 

تأسيسات و سرويس بهداشتی و .. صورت پذيرفت.
امکانات و خدمات مجموعه فرهنگی

 ۲۰۰۰جلد كتاب جديد و در مجموع مخزن كتاب 

با بيش از ۱۱ هزار جلد كتاب
 سالن های مطالعه خواهران و برادران ، سالن مهارتها، 
 خانه كودک با عنوان قلعه بــازی، كتابخانه مخصوص

كودكان 
 برنامه های جانبی شامل آموزش خانواده ،سالمت 
و بهداشــت، كالس های مختلف فرهنگی، آموزش 
خانواده، ســالمت خانواده ،ســخنرانی برنامه های 
متنوع مباحــث، كالســهای فرهنگی،هنری و دوره 

های مشاوره و.. 
كتابخانه فرهنگ در زمينی به مســاحت ۲۵۰۰ متر 
مربع و مساحت اعيان ۴۰۰ متر مربع )در يک طبقه(  
 آدرس  : خيابان دوازدهم شرقي، نبش چهار راه دوم

نیازســنجی  به  توجــه  با 
صــورت گرفتــه در منطقه 
چهارشــهرداری، درکنــار 
احداث فرهنگســرای کوثر 
لزوم اســتقرار یک مجموعه 
فرهنگی در ایــن منطقه در 
شهری  مدیریت  کار  دستور 

قرار گرفت

بهره برداری از مجموعه فرهنگی و کتابخانه فرهنگ

رونق فرهنگی منطقه چهار 
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شــهردار نجف آباد با اشــاره به برگزاری جلســات 
شــهر هوشــمند و برنامه ريزيهای مديريت شهری  
درخصوص شهر هوشــمند عنوان داشت :  ايده شهر 
هوشــمند، ادغام فنــاوری اطالعــات و ارتباطات و 
دســتگاه های مختلف متصل به شــبكه است، برای 
بهينه ســازی بهــره وری از خدمــات و كاربری های 
شــهری و اتصال آن به شهروندان اســت. تكنولوژی 
شــهر هوشــمند اجازه می دهد تا مقامات يک شهر 
با جامعه و زيرساخت های شــهری و نظارت بر آنچه 
اتفاق می افتــد و آنچه در حال تحول اســت، تعامل 

مستقيم پيدا كنند.
محمد مغزی نجف آبادی گفت: به منظور تكميل يكی 
از زيرساخت های مهم هوشمند سازی خدمات ارائه 
شده در سطح شهر، ارائه كارت شــهروندی با هدف 
اوليه اســتفاده در اتوبوس های شهری و پاركينگ ها 

به زودی شروع خواهد شد .
مغزی از كارت شهروندی به عنوان تجميع كننده ارائه 
خدمات متنوع در يــک كارت و خدمتی بی نظير نام 
برد و افزود: از اين كارت بــرای پرداخت هزينه های 
استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، 
تاكســی و مينی  بوس در كنار اســتفاده از خدمات 
تفريحی ورزشــی، خدمــات آموزشــی و فرهنگی، 
خدمات ارائه شــده توســط مراكز مختلــف و حتی 
خدمات عمومی همچون نانوايی ها و فروشگاه ها می 

توان استفاده كرد.
وی به گســترده شــدن اســتفاده از ايــن كارت ها 

همزمان با ايام بازگشــايی مدارس در مهرماه ســال 
جاری اشــاره داشــت و با تاكيد بر اســتفاده از اين 
زيرســاخت در خصوص ديگر زيرساخت های حمل 
و نقل شــهری از جملــه خط مينی بوســرانی نجف 
آباد به اصفهان طی فازهای بعدی خاطر نشــان كرد: 
گسترش اســتفاده از اين كارت، عالوه بر حل اساسی 
مشــكل پول خرد در ناوگان حمــل و نقل عمومی، 
بســتر مناســبی برای اســتفاده از خدمات مشابه 
 در شــهر اصفهان و حتــی ديگر نقاط اســتان ايجاد 

خواهد كرد.
هزار نفر ساعت کار کارشناسی برای طراحی 

کارت شهروندی
شــهردار نجف آباد در بخش ديگری از سخنان خود، 
كارت بليط های الكترونيک را نمونه ای اوليه از كارت 
های شهروندی دانست و اعالم كرد: از حدود دو سال 
پيش كميته ای با حضور كارشناســان و مســئوالن 
سازمان و ديگر مجموعه های مرتبط در سطح شهر، 
انجام مطالعه و بررسی در خصوص نقاط قوت و ضعف 
اين كارت ها را شــروع كرده اند و بعــد از حدود هزار 
نفر ساعت كار كارشناســی، تمامی اطالعات علمی، 
فنی و اجرايی مورد نياز طرح تدوين و دســته بندی 
شد. مغزی از جديد بودن تجربه استفاده از اين كارت 
سخن گفت و اعالم كرد: در سطح كشور شهر اصفهان 
يكی از اولين نقاطی است كه استفاده از اين نوع كارت 
را به صورت محدود و آزمايشی در سطح محدودی از 

ناوگان اتوبوسرانی و متروی خود شروع كرده است.

طراحی و چــاپ كارت، برگزاری مناقصــه، انتخاب 
پيمانكار و عقد قرارداد به همراه اخذ مصوبات قانونی 
مورد نياز ديگر مواردی بود كه مغــزی با بيان آن ها 
افزود: از جمله نقاط ضعف استفاده از كارت بليط های 
الكترونيک می توان به متداول شدن استفاده همزمان 
از كارت و پول نقد در ناوگان اتوبوســرانی اشاره كرد 
كه طرح كارت شــهروندی، پيش بينی های الزم در 
اين خصوص انجام گرفته و با اســتفاده از اهرم های 

تشويقی، اين مشكل برطرف خواهد شد.
تلفیق کارت شهروندی با کارت های بانکی

وی همچنين  در خصوص راه های پيش بينی شــده 
برای دريافت كارت های شهروندی خاطر نشان كرد: 
در اين طرح صــدور دو نوع كارت با نــام و بی نام در 
نظر گرفته شــده كه نوع با نــام آن همان كارت های 
بانكی خواهد بــود كه با همكاری بانــک ملی، امكان 
استفاده از آن به عنوان كارت شــهروندی نيز فراهم 
خواهد شد.  مغزی بيان داشــت: در مورد كارت های 
بی نام نيــز امكان تهيه از باجه هــای فروش بليط در 
ايســتگاه های اتوبوس، دســتگاه های خــود پرداز، 
فروشگاه های بزرگ و معتبر سطح شهر و برخی مراكز 
آموزشی و دانشگاهی وجود خواهد داشت.  در كارت 
های شهروندی امكان اســتفاده از خدمات مراكزی 
مانند شهربازی، ســينما، كتابخانه ها، آثار تاريخی، 
اســتخرها، ســالن های ورزشــی و دفاتــر خدمات 
الكترونيک شــهری در كنار ناوگان تاكســيرانی نيز 

پيش بينی شده است.

از این کارت بــرای پرداخت 
از  اســتفاده  هــای  هزینه 
ناوگان حمــل و نقل عمومی 
و  تاکســی  اتوبوس،  از  اعم 
استفاده  کنار  در  بوس  مینی  
ورزشی،  تفریحی  خدمات  از 
خدمات آموزشی و فرهنگی، 
توسط  شــده  ارائه  خدمات 
مراکز مختلف و حتی خدمات 
عمومی همچون نانوایی ها و 
فروشگاه ها می توان استفاده 

کرد

گام بلند نجف آباد به سمت هوشمندسازی شهری

شهروندان ، هوشمندانه كارت می كشند 
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گزارشی از برنامه های سالروز ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت زهرا)س(

پيوند آب و آيينه 

گزارش برنامه های عید غدیر خم در نجف آباد 

جشن واليت 

گزارش

ويژه برنامه های پيوند آب و آيينه با حضور و سخنرانی حجت االسالم ايزدخواه و دهنوی طی روزهای ۱۲ 
و ۱۶ مرداد ۹۸ با موضوعاتی همچون شــناخت زوايای روحی زن و مرد، كليدهای خوشبختی در زندگی 
در مناطق مختلف شــهری نجف آباد برگزار گرديد. همچنين به همين مناسبت جشن بانوان دفتر آستان 
قدس رضوی شهرســتان نجف آباد در سالن شهروند و جشــن مهر و ماه در تاريخ های ۱۲ و ۱۳ مرداد در 
محل مجموعه تفريحی باغ بانوان و همايش مثلث های  زندگی با سخنرانی دكتر صفری بعنوان ديگر ويژه 
برنامه های اين ايام برگزار گرديد . دوره تربيت فرزند )كودک و نوجوان( با حضور اساتيد كشوری و استاد 
عالی كارشناس برنامه سمت خدا از ۱۲ تا ۱۷ مرداد و سميتئاتر نســخه های شيرين زندگی با سخنرانی 

دكتر دوازده امامی از ديگر برنامه های مهم برگزار شده می باشد .

بمناســبت  عيد غدير خم ويژه برنامه های مهمی در شهر نجف آباد برگزار شــد . جشن بزرگ واليت در 
سالن مجلل شــهروند ، جشن بزرگ غدير در شهربازی الله ، جشــن بزرگ واليت در منطقه پنج و جشن 
بزرگ واليت در پارک كبيرزاده منطقه سه از جمله اين برنامه ها بود . سه شنبه ۲۹ مرداد ۹۸، به مناسبت 
عيد غدير خم جشن بزرگ واليت در سالن شهروند فرهنگسرای خارون برگزار شد.در اين ويژه برنامه پس 
از مولودی خوانی، اســتندآپ كمدی، گروه سرود و مسابقه حضوری انجام شــد.حجت االسالم عالی در 
بخش اصلی اين برنامه به ايراد سخنرانی با موضوع انتخاب در مبحث غدير پرداخت.غدير و نقش تاريخی 
آن در تاريخ شيعه، شيوه ی پرداخت اسالم به موضوع غدير در جامعه جهانی، تقدم انتخاب به ساير موارد 
حكومت اسالمی و وظيفه مســلمين در قبال پديده جهانی غدير از اصلی ترين بخش های اين سخنرانی 
بود.همچنين از ۲۸ مرداد ۹۸ به مدت ۵ شــب، شــهربازی الله نجف آباد ميزبان جشــن بزرگ غدير به 
مناسبت عيد غدير خم بود.در دومين شــب از اين ويژه برنامه اين جشن قسمت های مفرح و شادی چون 
بخش ويژه كودک، موســيقی پاپ، مسابقه خواننده برتر حاضرين، اســتندآپ كمدی، و اجرای موسيقی 
بيكالم به اجرا درآمد.نمايشگاه محصوالت فرهنگ و نورافشانی ويژه اين  مناسبت در فضای شهربازی الله 
بود.در همين شب نيز مردم منطقه پنج ميزبان جشن بزرگ غدير به مناســبت عيد غدير خم بودند. اين 
جشن شامل قســمت های مفرح و شادی چون بخش ويژه كودک، موســيقی بختياری با حضور خواننده 
مردمی رضا صالحی، مســابقه و اســتندآپ كمدی به اجرا درآمد. در ديگر برنامه برگزار شــده در تاريخ 
دوشنبه ۲۸ مرداد ۹۸ مردم منطقه ســه در پارک كبيرزاده ميزبان جشــن بزرگ غدير به مناسبت عيد 
غدير خم بودند.اين جشن شامل قسمت های مفرح و شادی چون بخش ويژه كودک، موسيقی مذهبی با 

حضور خواننده مردمی ميالد هارونی، مسابقه و سرود به اجرا درآمد.

 برنامه اول
قبـــــــــا  مســـــــجد 

ويالشهر ميزبان ويژه برنامه اين مناسبت 
فرخنده بود. در اين نوبت كه با حضور و سخنرانی 

حجت االسالم ايزدخواه همراه بود به سخنرانی به امر 
مهم شناخت زوايای روحی زن و مرد پرداخته شد. توصيف 
پنج خصوصيت زن و مرد خوشبخت، موانع درک و شناخت 
متقابل در زندگی، تبيين آموزه های دينی اين موضوع، راه 
های موثر و كاربردی شناخت عميق و اصولی زوجين 

از همديگر و عوامل تسريع بخش شناخت واقعی 
از عمده مباحث مطرح شده در اين نوبت از 

ويژه برنامه پيوند آب و آيينه بود.

در دوميــن مجلــس از برنامه دوم
مجموعه ويژه برنامــه های پيوند 

آب و آيينه مســجد اميـرالمـومنـين 
شــهرک آزادگان ميزبان حجت االسالم 
ايزدخواه بود.ايزدخواه ضمن تشريح نقش 
محبت در زندگی زناشويی، مهمترين 

فاكتورهای دستيابی به اين شاه 
كليد را معرفی كرد.

برنامه سوم
مجموعــه 

تفريحی باغ بانوان پذيرای 
جشن بزرگ مهر و ماه بود.در شب 

اول اين جشن ويژه كه با استقبال پرشور 
شــهروندان روبرو بود پس از قرآن و سرود، 
بخش هايی مانند كودک، مسابقه حضوری 

بهترين خواستگاری، اجرای دو قسمت 
موسيقی پاپ، استندآپ كمدی 

به اجرا در آمد.

برنامه چهارم
فرهنگسرای  شهروند  سالن 

خارون در ادامه ويژه برنامه های سالروز 
ازدواج حضرت علی)ع( و حضــرت زهرا)س( و 

روز ازدواج ميزبان همايش مثـلث هــای زندگی بود.
توضيح و تعريف اضالع و رئوس مثلث يک زندگی پايدار 
و با ثبات، راه های افزايش جذابيت مشترک در زندگی 
زوجيــن، روش های مكمل بودن و تشــديد برقراری 

آسايش متقابل در خانه، مصاديق اثربخش دوست 
داشــتن و نتايــج آن در زندگــی روزمره از 

مهمترين موارد مطرح شده در اين 
همايش بود.

پنج شنبه ۳۱ مرداد ۹۸، برنامه پنجم
سالن شهروند فرهنگسرای خارون 

ميزبان سميتئـــاتر نسخه هـای شيرين 
زندگی، مهارت های زندگی با نگاهی به كتاب 
هفت عادت مردمــان موثر و ســـخنـــرانی 
دكــــتر دوازده امــــــامی بود. در اين برنامه 
تركيبی در قالب نمايش و سخنرانی گام های 

مهارت زندگی از كتــاب هفت عادت 
مردمان موثر تشريح شد.
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جلسه آيين تجليل از خبر نگاران به اهتمام   شهرداری، 
فرمانداری و اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی با حضور 
خبرنگاران ، مسئولين شــهری  و شهرستان، رياست و 

اعضای شورای اسالمی شهر نجف آباد  برگزار گرديد.
عيدی محمد طرقی رياست شورای اسالمی شهر نجف 
آباد با تبريک اين روز جايگاه اصحاب رسانه و خبرنگاران 
را گوشزد كرد و خبرنگار را چشم بينای اجتماع و آيينه 
تمام نمای واقعيت های اجتماعی دانست و بيان داشت 
نقش شايســته و ارزنده خبرنگاران بر كســی پوشيده 
نيست. وی با بيان اينكه ســرمايه های  بسيار زيادی در 
جامعه داريم كه شــايد ســرمايه اجتماعی در جامعه 
مهمترين آن و در رأس اين ســرمايه، اعتماد مردم قرار 
دارد، عنوان داشــت اگر ديوار اعتماد مردم ترک بردارد 
به  ســختی ترميم می گردد، پس رســالت خبرنگاران 
در اطالع رســانی اخبار و واقعيت ها می باشــد. رييس 
شورای اسالمی  بيان مطالبه گری از مسئولين و دوری 
از غفلت را سبب تحقق حقوق مردم توسط خبرنگاران 
دانســت كه دقت در اين امر و توجه به مطالبات باعث 
اعتماد می گــردد. وی در پايان  تعامــل با خبرنگاران و 
توجه به درخواست های ايشــان را از موارد مورد توجه 
و مدنظر شــورای اسالمی شــهر عنوان نمود.  در پايان 
نيز مراســم تجليل از خبرنگاران با اهدای لوح و كتاب 
برگزار و پس از آن عكســی نيز به يــادگار ثبت گرديد.

لزوم گسترش نجف آباد شناسی
محمد مغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد بيان داشت 

در شــرايط كنونی شــاهد گســترش علم و فناوری و 
اثرگذاری آن بر حوزه خبر و  خبر رسانی در سطح اجتماع 
هستيم كه همين موضوع سبب شده در كمترين زمان،  
اطالع رســانی های جديد انجام و اخبار به مردم منتقل 
شود . محمد مغزی  با اشــاره به حضورش در جلسات 
خارج از اســتان كه بعضاً  در جهت جــذب اعتبارات و 
بودجه صورت می گيرد، رزومه  و لــزوم معرفی جايگاه 
نجف آباد و ظرفيت ها و قابليت های آن را متذكر شد.وی 
با برشــمردن امكانات و ظرفيت ها و ويژگی های شهر 
نجف آباد نظير جمعيت، نخبگان، بازار  و شهدای نجف 
آباد به معرفی هرچه بهتر و بيشتر شهر در ابعاد مختلف 
تاكيد و آنرا موثر دانست،  زيرا نجف آباد شهر خاصی در 
اين حوزه می باشد و از ظرفيت های مغفول و قابل فعاليت 
در حوزه معرفی و خبر و اطالع رسانی به ديگران برخوردار 
است.محمد مغزی در پايان به اهتمام مديريت شهری 
به معرفی نجف آباد در حوزه های مختلف اشاره نمود و 
عنوان داشت تبديل نمودن نجف آباد از شهری گذری 
به مقصد گردشگری با تقويت پتانسليهای مورد نياز در 

همين راستا بوده است
خبرنــگاران امین بین مردم و مســئولین

بوده اند
مهندس راعی  عنوان داشت با توجه به كاركرد موثر رسانه 
در جهت پيشبرد و تعالی جامعه نيازسنجی و نشست و 
گفت و گو با خبرنگاران و تبادل نظر با ايشان در پيشبرد 
امور موثر و اســتفاده از نقطه نظرات خبرنگاران سبب 

گشايش امور اســت.فرماندار نجف آباد گفت : خبرنگار  
باتوجه به رســالت خويــش و در نظر گرفتــن اهداف 
ملی می تواند موفق باشــد زيرا شرايط جامعه مشخص 
است و تحريم ها در ۴۰ ســالگی انقالب با وحدت مردم 
و رهنمودهای رهبری قابل گذر می باشــند، وی با بيان 
وجود ديدگاه هــای متفاوت افراد ، حركت به ســمت 
وحدت و انسجام اجتماعی را متذكر شد كه برای آن بايد 
تالش كرد.راعی در پايان عنوان داشت خبرنگار با سرعت 
،دقت، ديد واقع بينانه و صداقت در حوزه خبر سبب جلب 
اعتماد مردم خواهد گرديد و خبرنگاران امين بين مردم 
و مسئولين بوده و در راستای ارتقای اعتماد و مشاركت 

شهروندان  نقش موثری خواهند داشت.
در ادامه خبرنگاران با معرفی خويش و رســانه و حوزه 
فعاليت خود در آن، مواردی نظير وضعيت كاغذ، طرح 
موضوع مشكالت شهری، عدم پوشش اخبار در تمامی 
نقاط شهرســتان ، لزوم برگزاری مشــترک جلسه در 
نقاط شهرستان ، حضور و تجميع مسئولين در جلسه 
تجليل از خبرنگاران ، برگزاری جلسه آموزشی تخصصی 
خبرنگاران،  توجه به تمام خبرنگارهــا و خبرگزاری ها 
از سوی ادارات و مســئولين،  بيمه خبرنگاران ، مبحث 
نشــر و كاغذ مطبوعات، پرداخت بدهی ها و هزينه های 
مطبوعات،  فرهنگ مطالعه ، خريد روزنامه توسط ادارات 
و همدلی اشخاص صحبت نمودند و در ادامه رياست اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و فرماندار نجف آباد پاسخگوی 

موارد و مسائل خبرنگاران بودند .

 رییس شــوراي اسالمي شهر 
سرمایه  طرقي:  عیدي  محمد 
های  بســیار زیادی در جامعه 
ســرمایه  شــاید  که  داریم 
اجتماعی در جامعه مهمترین آن 
و در رأس این سرمایه، اعتماد 
مردم قرار دارد، عنوان داشت 
اگر دیوار اعتمــاد مردم ترک 
بردارد به  ســختی ترمیم می 
گردد، پس رسالت خبرنگاران 
در اطالع رسانی اخبار و واقعیت 

ها می باشد

ریاست شورای اسالمی شهر نجف آباد : 

خبرنگاران آيينه تمام نمای واقعيت های 
اجتماعی هستند 

اولین جلسه اعضای جدید کمسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر نجف آباد در سال 9٨ با حضور عیدی محمد طرقی ، مجتبی گودرزی ،  جواد حجتی ، محمد 
حسن آسیابانی و مجید پزشکی .  در مردادماه برگزار شد
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