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  به نام خدا 

  مقدمه:

سال از عمر سازمان رفاهی تفریحی شهرداري نجف آباد  2اکنون که بیاري خداوند با گذشت 

بقیه راه مانده توانسته ایم سازمان را تا حدودي به اهداف مطلوب خود نزدیک کنیم ، اما هنوز 

  که با تدبیر و برنامه ریزي تالش می کنیم تمامی اهداف سازمان را تحقق بخشیم.

جشنواره ها و جلسات ادبی و محافل دینی  –همایشها  –ورزشی  –هنري  –در حوزه هاي فرهنگی 

اقدامات مثبتی صورت پذیرفته است. در حوزه مالی بسیاري از آیتمهاي درآمدي تحقق نیافته که 

  در سال آینده تمرکز سازمان روي آنها خواهد بود.

 –یادآوري می شود که سازمان رفاهی تفریحی بیشتر اقدامات خود را در قالب امور فرهنگی 

هزینه بر است و نباید انتظار درآمدزائی از آن  "ورزشی و تفریحی انجام می دهد و طبعا –هنري 

 10ن به اهداف خود او را یاري نمود .بیش از داشت چه بسا باید به کمک او شتافت و در رسید

نگهداري آنها هزینه هاي زیادي به  "مرکز و مجموعه در اختیار این سازمان می باشد که صرفا

خود اختصاص می دهد. علی ایحال خوشحالیم که توانسته این هزینه ها را در کنار اجراي 

ه هایش ب با همه فراز و نشیب 91 بردارد.سال شهردارياز دوش  برنامه هاي خود جاي داده و

  اسالمی ،  شوراي  شهردار ، پایان رسید جا دارد از زحمات کلیه مسئولین عزیز شهرداري ،

  نمائیم. تقدیر و تشکر  و پرسنل محترم سازمان هیأت مدیره ،مان شوراي ساز اعضاء

  

            

                                                                                                                                    

                                                                                                       علی مشرفی        

  مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی
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  کالسهاي فرهنگی و هنري فرهنگسراي خارون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مکان   زمان برگزاري   رشته 

   3کالس   سه شنبه  –شنبه   شطرنج 

  1کالس   دوشنبه  –شنبه   تابلو فرش 

  1کالس   سه شنبه   نقاشی کودکان 

   2کالس   شنبه   بافتنی 

   1کالس   چهارشنبه  –یک شنبه   پرورش خالقیت کودکان 

  نگارخانه   سه شنبه  –یک شنبه   گلسازي با کریستال 

   1کالس   دوشنبه   قرآن 

  نگارخانه   سه شنبه  –یک شنبه   میوه هاي رو هودي 

   2کالس   چهار شنبه  –دوشنبه   سرمه دوزي 

   1کالس   چهار شنبه  –دوشنبه   سفره آرائی 
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        برنامه:همایش شهر پاك  

  17/1/91زمان :

  مکان:فرهنگسراي خارون

  هدف: ارتقاء سطح سالمت جامعه

  نیروي انتظامی –با همکاري : کانون صبا 

  

  

        برنامه:همایش فضاي سبز 

  10/2/91زمان :

  مکان:فرهنگسراي خارون

  همکاري : خدمات شهربا 

  

  

  

    ه:نمایشگاه نقاشی  طبیعت بی جان برنام

  21/2/91لغایت  9/2/91زمان:

  مکان:نگارخانه فرهنگسراي خارون

  صرع  –ام اس  –با همکاري:انجمن معلولین تاالسمی 
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          لهبرنامه:مانور زلز

  18/2/91زمان:

  مکان:فرهنگسراي خارون

ــا همکاري: ــش  بـ ــر ، آتـ ــالل احمـ ــتی ،هـ بهزیسـ

  نیروي انتظامی نشانی، 

  

  

        برنامه:همایش بازاریابی

  27/2/91زمان:

  مکان:فرهنگسراي خارون

  با همکاري:کانون یاس سپید

  

  

              

      برنامه:همایش هوش هیجانی

  28/2/91زمان:

  مکان:فرهنگسراي خارون

  با همکاري:کانون بنیاد بهار 
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  دولت  برنامه:نمایشگاه دستاوردهاي 

  10/3/91زمان:

  مکان:فرهنگسراي خارون

  با همکاري:فرمانداري ، ادارات و ارگانها

  

  

  

    مه:آموزش مالیات بر ارزش افزودهبرنا

  22/3/91زمان:

  مکان:فرهنگسراي خارون

  با همکاري:شهرداري

  

  

  

  

    ه:امور اداري شهرداري هاي استانبرنام

  20/4/91زمان:

  مکان:فرهنگسراي خارون

  با همکاري:شهرداري
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          برنامه:افتتاحیه ماهیهاي زینتی

  7/6/91زمان:

   مکان:سالن آمفی تئاتر فرهنگسرا ي خارون

  

  

  

  

      برنامه:نمایش روزي روزگاري

  30/4/91لغایت  20/4/91زمان:

  مکان:فرهنگسراي خارون

  با همکاري:میثم طاهري

  

  

  

  

ــهاي  ــراي  برنامه:کالســ ــتانه فرهنگســ تابســ

           خارون

  1391زمان:تابستان 

 نمکان:فرهنگسراي خارو
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ــه شناســی ،     ــتهاي جامع ــله نشس برنامه:سلس

                            روانشناسی 

  زمان:دوشنبه هر هفته

  مکان:فرهنگسراي خارون

  

  

  

              

    :دوره آموزشی مهارتهاي زندگی    برنامه

  زمان:دوشنبه هر هفته

  مکان:فرهنگسرا ي خارون

  هدف: آموزش خانواده

  

  

 

  

ــوص    ــی  مخصـ ــاي روانشناسـ ــه:بحث هـ برنامـ

  آقایان            

  زمان:شبهاي دوشنبه

  مکان:فرهنگسراي خارون

  هدف: آموزش خانواده 
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                                                                                       همکاري

    (معتادان گمنام)NAموضوع:برگزاري کالسهاي 

  مکان:فرهنگسراي خارون

  زمان:یک شنبه و چهارشنبه هر هفته

  

  

  

  همکاري

  موضوع:انتخابات مجمع امور صنفی      

  مکان:فرهنگسراي خارون

  20/2/91زمان:

  

    

  

  همکاري

     موضوع:برگزاري جلسات انجمن ادبی (شعر)

  مکان:فرهنگسراي خارون

  شب در هفته زمان:سه
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  همکاري 

        موضوع:مسابقات رباتیک

  مکان:فرهنگسراي خارون

  13/5/91زمان:

  اجرا کننده:شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان

  

  

  

  همکاري

  موضوع:برگزاري کالسهاي رباتیک

  مکان:فرهنگسراي خارون

  1391زمان:تابستان 

  

  

  

  

  برنامه :نمایشگاه عکس کانون عکاسان 

   19/8/91لغایت  13/8/91زمان :

  مکان :فرهنگسراي خارون 

  با همکاري :کانون عکاسان

  



٢٠ 
 

  

       برنامه:نمایش طنز کودکانه (حسن کچل)

   15/8/91لغایت  3/8/91زمان :

  مکان :فرهنگسراي خارون

  

  

  

  

  

                        برنامه : جلسه کانونهاي تبلیغاتی 

   3/10/91زمان :

  سازمان رفاهی تفریحیمکان : 

  

  

  

  

  

  برنامه :نمایشگاه کوچ نشین

  7/10/91لغایت  1/10/91زمان :

  مکان :فرهنگسراي خارون 
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  برنامه :همایش شهرداران مدارس 

   2/11/91زمان :

  مکان :فرهنگسراي خارون 

  با همکاري :آموزش و پرورش

  

  

  

  برنامه :همایش هواي پاك 

  30/10/91زمان :

  مکان :فرهنگسراي خارون 

  

  

  

  

  

  برنامه :هفته فیلم سینماگران نجف آباد

  به مدت یک هفته  18/11/91زمان :

  نمکان :فرهنگسراي خارو
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  برنامه : اجراي نمایش جنگلبان 

   30/11/91لغایت  11/91/ 24زمان : 

  مکان :فرهنگسراي خارون 

  

  

  

  

  اولین جشنواره انیمیش نجف آباد برنامه :

   10/12/91لغایت  8/12/91زمان : 

  مکان :فرهنگسراي خارون 

  

          

  

  

  

                                                                                     برنامه :اولین جشنواره بادام نجف آباد 

   21/12/91زمان :

  مکان :باغ تاالر ملک
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  اقدامات

پیگیري در راه اندازي و تجهیز سیستم گرمایشی و سرمایشی خانه فرهنگ یزدانشهر - 1 

موکـت ،    اجـاق گـاز ،   پیگیري در خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي کتابخانـه هـا از جملـه یخچـال،     -2

  قفسه  نرم افزار ، پرینتر ، کامپیوتر ، 

در و صدف و... و اهدا جوایز از جمله کمک  م عاشورا ،برگزاري مسابقه کتابخوانی از جمله کتاب پیا -3

 هزینه کربال، مشهد قم و جمکران و لوازم خانگی 

جلد کتاب درسی و غیر درسی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و توزیع بین  4000خرید و توزیع  -4

 کتابخانه هاي تابعه 

یالشهر پیگیري جهت راه اندازي کتابخانه تخصصی کودك در و -5  

پیگیري در جهت راه اندازي سیستم اینترنت کتابخانه ها -6  

عدد قفسه دو طرفه و توزیع بین کتابخانه ها   20پیگیري در جهت خرید  -7  

پیگیري جهت خرید و نصب ویدئو پرژکشن سالن آمفی تئاتر فرهنگسراي خارون  -8  

ن و خرید اقالم و تجهیزات مورد نیاز پیگیري و نصب تابلوي کتابخانه امام علی (ع) و افتتاح آ -9

 کتابخانه ها 

با حضور صدا و سیما در ورزشگا ه موهبت امیر آباد  33پیگیري در خصوص برگزاري جشن فجر  -10  

جلسه با افراد و شعراي انجمن ادبی در خصوص نحوه برگزاري محفل شعر عاشورائی  -11  

وص بازدید مسئولین و بازرسان نهاد از کتابخانه هاي هماهنگی با نماینده نهاد کتابخانه ها در خص -12

 سازمان 

به مناسبت رحلت امام خمینی براي اولین بار  "پیر جماران"پیگیري جهت برگزاري محفل ادبی شعر  -13

 در شهرستان نجف آباد 

 واحد فرهنگی
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پیگیري جهت برگزاري محفل شعر عاشورائی با حضور شعراي استانی و کشوري و چاپ و توزیع  -14

نامه در فرهنگسراي خارون یاد  

در ارگ شیخ بهائی و برگزاري نماز آیات  91پیگیري جهت رصد عمومی خسوف در خرداد ماه  -15  

رجب والدت حضرت علی (ع) در خرداد ماه  پارك  13پیگیري جهت برگزاري جشن عمومی  به مناسبت  -16

 کوهستان 

ل براي کتابدارانپیگیري جهت تهیه لباس (مانتو و شلوار )متحدالشک -17  

پیگیري جلسات متعدد جهت ساماندهی بازارهاي روز هفتگی -18  

% تخفیف از کانون آموزشی قلم چی و توزیع بین کتابخانه ها 50جلدکتاب غیر درسی با  600خرید  -19  

  جلد کتب مختلف  2000تجهیز کتابخانه امام علی (ع) به  -20

            جمله جوشکاري پنجره ها و ورودي در راستاي امنیت ایمن سازي خانه فرهنگ یزدانشهر از  -21

 کتابخانه ها 

جهت افتتاح سالن یزدان پاك  2همکاري با شهرداري منطقه  -22  

پیگیري جهت مکاتبه با شورا محترم شهر جهت افزایش حق عضویت کتابخانه ها -23  

  کتاب  ریال 000/000/80شرکت در نمایشگاه کتاب تهران و خرید -24

  اشتراك روزنامه ها براي مجموعه هاي فرهنگی  -25

  امیر آباد  یزدانشهر ، ساماندهی بازار روز هفتگی در شهرهاي ویالشهر ، -26

  واگذاري خانه فرهنگ ویالشهر به بخش خصوصی  -27

  همکاري با شوراي حل اختالف ویالشهر در تهیه امکانات  -28

  ه فتاح الجنان به نابینایان و افتتاح کتابخانه نابینایان  واگذاري قسمتی از کتابخان -29

  برنامه ریزي ، افتتاح و راه اندازي سفره خانه ارگ شیخ بهائی  -30

  جلسه جشن در محل ارگ شیخ بهائی  3هماهنگی با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  براي برگزاري  -31

  جراي موسیقی سنتی در محل ارگ شیخ بهائی هماهنگی با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  در ا -32

  ششبراي تقویت کتابخانه هاي تحت پو هماهنگی با نهاد کتابخانه هاي عمومی -33
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        برنامه:نمایشگاه کتاب 

  30/3/91لغایت  25/2/91زمان :

  مکان:پارك الله

  (آقاي کمالی)با همکاري : انتشارات شهاب الدین 

  

  

  برنامه:نمایشگاه کتاب

  10/5/91لغایت  13/4/91زمان:

  مکان:پارك الله

  هدف: ارتقاء سطح علمی جامعه

  (آقاي کمالی)با همکاري:انتشارات شهاب الدین  

  

  

  برنامه:نمایشگاه کتاب

  20/5/91لغایت  10/4/91زمان:

  مکان:پارك کوهستان

  هدف: ارتقاء سطح علمی جامعه

  الدین (آقاي کمالی )انتشارات شهاب  با همکاري:

 نمایشگاهها



٢٦ 
 

  

  

                                                برنامه:نمایشگاه کتاب 

  16/6/91لغایت  7/5/91زمان:

  مکان:پارك کوهستان

  (آقاي خادمی) با همکاري:انتشارات ابتکار دانش 

  

  

  برنامه :نمایشگاه کتاب

      31/6/91لغایت  10/5/91زمان :

  مکان:پارك الله

  هدف:ارتقاء سطح علمی جامعه

  با همکاري:انتشارات پردیسان (آقاي کمالی)

  

  

  

  برنامه :جشن عید غدیر    

  13/8/91زمان :

  شیخ بهائی مکان :ارگ 
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  برنامه :جشن عید سعید غدیر 

  13/8/91زمان :

  مکان  :پارك کبیرزاده ویالشهر

  با همکاري :هیأت ورزشهاي همگانی

  

  

  

    صنایع دستی برنامه:نمایشگاه

  15/1/91لغایت  28/12/90زمان :

  مکان:پارك الله

  مناسبت:ایام نوروز

آشنایی مسافران با شـهر نجـف آبـاد    هدف:

  و صنایع دستی 

  

 

مســــابقه نقاشــــی شــــهروندان برنامه:

     کوچک

  9/6/91زمان:

  مکان:خانه فرهنگ فردوسی ویالشهر
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  برنامه:نمایشگاه خوشنویسی گلستانه

  بهمن ماه 20 لغایت 14زمان:

  مکان: خانه هنرمندان

  

  

  

  

  

  

                                  دوره آموزش مهارتهاي زندگی برنامه : 

  زمان : دوشنبه هر هفته 

  مکان : فرهنگسراي خارون 

  

  

  

  

  

  

  



٢٩ 
 

  

   

  

  

  
  روبروي پارك ملت  –موقعیت: امیرآباد 

  متر مربع                    700مساحت عرصه : 

  متر مربع  1850مساحت اعیان: 

  تعدادطبقات : سه طبقه 

  نفر 2700تعداد اعضا :  

  جلد 7800تعداد کتاب : 

  ریال 000/35مبلغ عضویت یکساله : 

  نوع ارائه خدمات : دیجیتال                           

   1383سال تأسیس: 

  نفر  3ال : تعداد نیروي فع

  کالسهاي فرهنگی آموزشی  –موتورخانه –سالن نگارخانه پارکینگ  –امکانات : سوئیت 

  جلد  1500تهیه کتاب : 

  عدد  4تهیه قفسه : 

  مورد  6اشتراك روزنامه و مجالت :

  راه اندازي خط اینترنت 

 دیجیتالی شدن کتابخانه ها 

 

 کتابخانه ها
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  نبش چهارراه دوم   –شرقی  12خیابان  –موقعیت: یزدانشهر 

  متر مربع         2500مساحت عرصه : 

  متر مربع  400مساحت اعیان: 

  طبقه  1تعدادطبقات : 

  نفر 1500تعداد اعضا : 

  جلد 7000تعداد کتاب : 

  ریال 000/35مبلغ عضویت یکساله : 

  نوع ارائه خدمات : دیجیتال 

   1385سال تأسیس: 

  نفر  2تعداد نیروي فعال : 

  جلد  800تاب : تهیه ک

  عدد  2تهیه قفسه : 

  بزرك کردن مخزن کتاب 

  مورد  6اشتراك روزنامه و مجالت : 

  راه اندازي خط اینترنت 

  دیجیتالی کردن کتابخانه ها 
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خیابان با هنر مرکزي  –موقعیت: نجف آباد 

  متر مربع           1700مساحت عرصه : 

  متر مربع  1800مساحت اعیان: 

  تعدادطبقات : سه طبقه 

  نفر 2900تعداد اعضا : 

  جلد 7700تعداد کتاب : 

  ریال 000/35مبلغ عضویت یکساله : 

  نوع ارائه خدمات : غیردیجیتال 

                                           1381سال تأسیس: 

  یک نفر خدمه   -نفر کتابدار 3تعداد نیروي فعال : 

  ریال 000/000/10:  91درآمد سه ماهه اول سال 

  کالسهاي فرهنگی آموزشی–پارکینگ  –موتورخانه –امکانات : سوئیت 

  جلد  1200تهیه کتاب : 

  عدد  3تهیه قفسه : 

  مورد  6اشتراك روزنامه و مجالت : 

  راه اندازي خط اینترنت 

  دیجیتالی کردن کتابخانه ها 
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  روبروي مسجد قبا –خیابان ویالي شمالی  –موقعیت :  ویالشهر 

  متر مربع               900مساحت عرصه : 

  متر مربع  1800مساحت اعیان: 

  تعدادطبقات : دو طبقه 

  نفر 1700تعداد اعضا : 

  جلد 8500تعداد کتاب : 

 ریال 000/35مبلغ عضویت یکساله : 

  نوع ارائه خدمات : دیجیتال

  1385سال تأسیس:  

  کتابدارنفر  2تعداد نیروي فعال : 

 یک نفر خدمه  

  ریال000/000/7:  91درآمد سه ماهه اول سال 

  جلد  850تهیه کتاب :

  عدد  3تهیه قفسه : 

  راه اندازي کتابخانه کودك 

  مورد 6اشتراك روزنامه و مجالت : 

  بزرگ کردن مخزن کتاب 

  راه اندازي خط اینترنت 

  دیجیتالی کردن کتابخانه ها 
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  جنب کتابخانه عالمه دهخدا –خیابان ویالي شمالی  –موقعیت: ویالشهر 

  متر مربع        550مساحت عرصه : 

  متر مربع  700مساحت اعیان: 

  طبقه  2تعدادطبقات : 

   1389سال تأسیس: 

  تعداد نیروي فعال : ا نفر

  گرافیک  –گلدوزي  - عروسک بافی –زبان  –داراي کالسهاي فرهنگی و آموزشی 

  نمایشگاه عکس و طراحی  4برگزاري 

  برگزاري نمایشگاه صنایع دستی 

  راه اندازي آموزشگاه زبان 

  راه اندازي واحد کتاب کودکان

  جلد  200تهیه کتاب : 

  برگزاري جشنواره بادبادکها 

  برگزاري نقاشی روز هواي پاك 

برگزاري همایش مواد مخدر و راه هاي 

  مقابله با آن 
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  انتهاي خیابان قدس غربی –نجف آباد موقعیت : 

  نفر 10تعداد اعضا : 

  عنوان کتاب400نسخه و  2000تعداد کتاب : 

  1391سال تأسیس : 

  خدمات کتابخانه :

 –آموزش کامپیوتر  –آموزش خط بریل 

  CDارائه لوح فشرده و 

  راه اندازي نوار خانه و فایلهاي صوتی

 برگزاري جلسات مشاوره نابینایان  

  

  

  

  

  

  

  



٣٥ 
 

  
  جنب ارگ شیخ بهائی  –بلوار بهارستان  –موقعیت: نجف آباد 

  متر مربع            100مساحت عرصه : 

  متر مربع  100مساحت اعیان: 

  طبقه  1تعدادطبقات : 

  نفر 50تعداد اعضا : 

  جلد 2000تعداد کتاب : 

 ریال    000/35مبلغ عضویت یکساله : 

  نوع ارائه خدمات : غیردیجیتال 

  1390سال تأسیس: 

  نفر کتابدار  1تعداد نیروي فعال : 

  جلد  1200تهیه کتاب : 

  عدد  8تهیه قفسه : 

  مورد  8تهیه میز و صندلی : 

  مورد  3 اشتراك روزنامه و مجالت :

  راه اندازي خط اینترنت 

   کردن کتابخانه دیجیتالی 
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  انتهاي خیابان قدس غربی -موقعیت:نجف آباد

  متر مربع 400مساحت عرصه:

   متر مربع600مساحت اعیان: 

  طبقه 2تعداد طبقات: 

زمین: اهدائی توسط حجت االسالم 

والمسلمین فتاح الجنان یادبود شهیدان 

 غالمحسین و  مهدي فتاح الجنان 

  ریال 000/000/800/2هزینه احداث:

  نوع ارائه خدمات:دیجیتال

  1391سال افتتاح :

  نفر خدمه 1 -نفر کتابدار2تعداد نیرو: 

  ضمیمه:کتابخانه نابینایان

کالس  -پارکینگ -امکانات:نمازخانه

 - سالن هاي مطالعه –مخزن  -آموزش

  موتورخانه 

  جلد  2000تهیه کتاب : 

  مورد  40تهیه میز و صندلی : 

  راه اندازي خط اینترنت 

  تکمیل امور عمرانی 
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  بازار روز ویالشهر

  آدرس : بلوار آیت اله سعیدي

  نفر  200تعداد دستفروش : 

  کارت بهداشتی  کارت شناسائی ، تهیه پرونده ،

  

  

  

  بازار روز یزدانشهر

   18آدرس : بلوار شورا روبروي کالنتري 

  نفر 400تعداد دستفروش : 

  کارت بهداشتی  کارت شناسائی ، تهیه پرونده ،

  

                                      

  امیر آبادبازار روز 

  آدرس : بلوار دکتر حسابی

  نفر  250تعداد دستفروش : 

  کارت بهداشتی کارت شناسائی ، تهیه پرونده ،

  

 بازارهاي روز هفتگی 
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    یکوه گشت خانوادگ برنامه:همایش

  1/2/91زمان:

  مکان:میدان فضیلت ویالشهر

  هدف:سالمت جامعه  

  با همکاري: اداره  ورزش و جوانان 

  

  

    نامه:همایش دوچرخه سواري همگانیبر

  9/4/91زمان:

  مکان:از میدان امام تا پارك کوهستان

  با همکاري:هیإت دوچرخه سواري

  

  

    :همایش کوه گشت خانوادگی      برنامه

  23/4/91زمان:

  مکان:پارك کوهستان

با همکاري:اداره  ورزش و جوانان و هیئت 

  ورزشهاي همگانی

 ورزشی تفریحی
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      برنامه:مسابقات شطرنج آزاد

  28/4/91زمان:

  مکان:کتابخانه شهید امامی

  با همکاري:هیأت شطرنج نجف آباد

  

  

  

     برنامه:مسابقات شطرنج قهرمانی 

  20/6/91زمان:

  مکان:کتابخانه شهید منتظري

همکاري:هیــــأت شــــطرنج و اداره ورزش و بــــا 

  جوانان

  

  

  

ري  و اعــزام بــه  تشــکیل  تــیم فوتســال شــهردا 

  مسابقات استانی 

  زمان :دهه مبارك فجر  

 مکان :سالن شیخ بهائی
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  برنامه:پیاده روي خانوادگی

  9/12/91زمان:

  مکان:از مهدیه نجف آباد تا پارك کوهستان

  

  

  

  

  

  

  

  نام مکان : پارك بادي الله 

  طالقانیآیت اله بلوار  –آدرس : نجف آباد 

  قرارداد : مشارکتی 

  

  

  

نام مکان : شهر بازي    

  بلوار ایت اله طالقانی –نجف آباد  آدرس :

 قرارداد : مشارکتی 

  

 اماکن تفریحی 
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  نام مکان : پارك بادي فیروزه

  آدرس : بلوار امام (ره) غربی

 قرارداد : مشارکتی 

  

  

  

  

  نام مکان : پارك بادي کوهستان 

  آدرس : انتهاي بلوار آیت اله منتظري

 قرارداد : مشارکتی 

  

  

  

  

  

  نام مکان : پارك بادي کبیر زاده 

   بلوار آزادگان –آدرس :ویالشهر 

 قرارداد : مشارکتی 
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  انواع قبوض مراکز تفریحی
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  اقدامات

  موضوع:

   پیگیري تشکیل ستاد ساماندهی تابلوها  .1

 مورد   24پیگیري تشکیل جلسات ستاد ساماندهی تابلوها   .2

 مورد 945صدور ابالغ و اخطار جمع  آوري و اصالح تابلو   .3

 مورد 431جمع آوري  تابلوهاي  غیر استاندارد پزشکان ، وکال، اصناف  و...   .4

 مورد 16محو دیوارنویسی هاي زشت (مدارس ، مهدکودك ها و...)   .5

 مورد 65صدور مجوز تابلو و بنر  .6

 مورد 1برگزاري نمایشگاه تابلوهاي زشت و غیر استاندارد  .7

 جوش ) پیگیري خرید تجهیزات ساماندهی (لوازم برش ، .8

 مورد 3پیگیري و حضور در جلسات سازمان زیباسازي شهر اصفهان   .9

 حضور در جلسات سازمان رفاهی تفریحی  شهر کاشان مراجعه و  .10

 مراجعه و حضور در جلسه توجیهی دادستان ، فرماندار ، شوراي شهر  .11

 مورد 2زیباسازي دیوارهاي زشت    .12

 مورد  5اجراي دیوارنویسی  و تصویر روي دیوار  .13

 پیگیري خرید خودرو وانت مزدا  .14

 پیگیري طراحی تابلوهاي ثابت  جمع آوري بنر و تابلوهاي زشت بازار و بازارچه و .15

 بازدید از سطح شهر و تابلوها  .16

 تهیه تجهیزات لوازم نصب و برداشت تابلوها  .17

  

 ساماندهی تابلوها 
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  ساماندهی تابلو به روایت تصویر

  

  

 

      برنامه : ساماندهی تابلوها

  91زمان: از تابستان 

  مکان: سطح شهر نجف آباد

  

  

  

  

برنامــه : نمایشــگاه تابلوهــاي   

  جمع آوري شده

  مکان : فرهنگسراي خارون 

  روز  10بمدت 
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 ساماندهی بعد از

ساماندهساماندهی

 ساماندهی از قبل

ساماندهی
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 ساماندهی بعد از ساماندهیقبل از 

ساماندهساماندهی

  ساماندهی از قبل

ساماندهیس
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  ساماندهی از قبل

ساماندهیس
 ساماندهی بعد از

ساماندهساماندهی
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٥١ 
 

  

  ضوابط و مقررات مربوط به نصب پالکارد در سطح معابر و میادین سطح شهر

  

مدیریت تبلیغـات شـهري منحصـراً در اختیـار سـازمان رفـاهی تفریحـی شـهرداري مـی باشـد و کلیـه ارگانهـا و             -1بند

  سازمانهایی که نیاز به تبلیغات دارند با هماهنگی و در محلی که سازمان تعیین مـی نمایـد مجـاز بـه انجـام تبلیغـات       

  می باشند .

  بلیغات تجاري ممنوع است .استفاده از هر گونه پالکارد دائم براي ت-2بند

  تبصره : تبلیغات فرهنگی آموزشی و اطالع رسانی عمومی صرفا با اخذ مجوز کوتاه مدت از سازمان بالمانع است .

  پالکاردها صرفا بصورت عمودي و با اخذ مجوز کوتاه مدت از سازمان بصورت موقت نصب شود.-3بند

سـانتیمتر و ارتفـاع نصـب از سـطح زمـین تـا زیــر        150×90اکثر ابعـاد پالکاردهـا داراي مجـوز نصـب بایـد حـد      -4بنـد  

متر باشد ، بدیهی است براي نصـب پالکاردهـاي بـا ابعـاد بزرگتـر اخـذ مجـوز نصـب از شـهرداري           2پالکاردها حداقل 

  الزامی است .

چهـارراه   نصب پالکارد در میادین غیر مجاز بوده و تعداد پالکاردهاي اطالع رسـانی مجـاز جهـت نصـب در هـر      -5بند

حداکثر دو پرده و در تقاطع خیابانها نیز یک پرده می باشـد .الزم بـه ذکـر اسـت (درصـورت تقاضـاي متعـدد جهـت         

نصــب پالکــارد بایــد بصــورتی عمــل گــردد کــه باعــث آشــفتگی بصــري نشــود) همچنــین فاصــله نصــب هــر پالکــارد بــا  

  متر باشد .  250پالکاردهاي بعدي حداقل 

  م ویژه که توسط کمسیون تبلیغات شهرداري مجوز الزم باید اخذ شود.تبصره : به استثناي ایا

  تعداد پالکارد جهت نصب توسط سازمان مشخص می گردد.-6بند

  تاریخ نصب و جمع آوري پالکارد هنگام صدور مجوز کوتاه مدت توسط سازمان تعیین می گردد.-7بند

  روز اختتام مراسم می باشد. 24روز قبل تا ساعت  4مدت زمان نصب پالکارد حداکثر  -8بند 

  روز ممنوع می باشد.      15: زمان تبلیغات بیش از  8بند  1تبصره 

: در صورت تقاضاي مجدد جهت اطالع رسانی یکسان الزم اسـت در کمیسـیون تبلیغـات سـازمان اتخـاذ      8بند  2تبصره 

  تصمیم گردد.
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سـریعتر نسـبت بـه جمـع آوري پالکاردهـا خـود اقـدام         پس از اتمام زمان تعیین شده ، متقاضی بایـد هـر چـه   -9بند 

نماید، در غیر اینصورت سازمان طبق ضوابط و مقررات مجاز به جمع آوري و دریافت هزینه متعلقه از طریق واحد 

  کسب و پیشه می باشد .

رگـزاري کـار در   متقاضی باید قبل از نصب پالکاردها نسبت به اخذ توافق از ارگانهاي ذیربط در ارتبـاط بـا ب  -10بند 

مورد نظر اقدام نماید . با توجه به اینکه متن پالکارد توسط درخواست کننده تنظیم می گـردد متقاضـی ملـزم بـه     

  رعایت ضوابط قانونی مرتبط می باشد .

در صورت عدم رعایت موارد فوق مأمورین سازمان نسبت به به جمع آوري پالکـارد اقـدام و حـق هـر گونـه      -11بند 

  متقاضی سلب می گردد. اعتراض از 

پالکارد باید داراي جنسیت مناسـب بـوده و در برابـر عوامـل جـوي و اقلیمـی از اسـتحکام الزم  برخـوردار           -12بند

  باشد. 

  محل نصب پالکارد نباید مانعی براي تردد عابرین و دید رانندگان وسایط نقلیه باشد . -13بند 

  و ابعاد خللی در چهره و منظر شهري محدوده خویش ایجاد نماید .پالکارد نباید به لحاظ طراحی و رنگ -14بند 

در مدت برپائی پالکارد متقاضی متعهد بـه رسـیدگی الزم از پالکاردهـا بـوده و در غیـر اینصـورت سـازمان         -15بند

  مجاز است نسبت به جمع آوري پالکاردهاي معیوب و .... اقدام نماید .

  ، برپائی و جمع آوري پالکاردها کلیه موارد ایمنی را رعایت نماید متقاضی متعهد است هنگام نصب  -16بند

  هرگونه اطالع رسانی خارج از بندهاي فوق ممنوع می باشد . -17بند 

           سـازمان   در صورت عدم رعایت بندهاي شانزده گانه فوق بـا حـداکثر دو بـار اعـالم کتبـی مـوارد تخلفـات ،         -18بند 

  سوم از صدور مجوز براي متقاضی خودداري نماید .می تواند براي بار 

  

  

  

  

  

  تابلو استاندارد و شکیل
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  موقعیت باغ بانوان

یکی از خدمات شایان توجه شهرداري نجف آباد احداث باغ بانوان است. مـوهبتی کـه سـالیان طـوالنی     

پاسخگوي نیازهاي جمعـی و روحـی خـود    بانوان محترمه در انتظار آن بودند تا در محیط امن و باصفا 

باشند در حال حاضر امکانات ورزشی ، تفریحی باغ بکار گرفته شده و همه روزه پذیراي جمع کثیري 

  از عالقه مندان می باشد.

از مزایاي آن مساحت زیاد باغ است که در کشور از نوع خود بـی نظیـر اسـت کـه امکـان ایجـاد خـدمات         

شـهدا کـه بـه عنـوان اتصـال      دي قرار گرفتن در ضـلع جنـوب غربـی میـدان     می دهد مزیت بع   جدید را

  ه بزرگ دسترسی به شهرهاي اطراف را میسر نموده است.چندین را

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 باغ بانوان
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  درآمد باغ بانوان به تفکیک :

  

ف
ردی

  

  )تومانمبلغ (  عنوان

  200/816/13  مراجعین    1

  500/247  مسابقات ورزشی   2

  000/116  جشنواره ها   3

  400/30  برگزاري کالسها   4

  000/70  کرایه آالچیق  5
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  1391سال شش ماهه اول تعداد مراجعین باغ بانوان در 

 

  کل مراجعین  تعداد اردوهاي برگزار شده  تعداد مراجعین عمومی  تاریخ

  2519  1194  1325  فروردین 

  6747  2522  4225  اردیبهشت 

  3370  190  3180  خرداد 

  6018  0  6018  تیر

  2251  2011  240  مرداد 

  5706  10  5696  شهریور

  26611  5927  20684  جمع کل 
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 1391سال  شش ماهه دومتعداد مراجعین باغ بانوان در

  کل مراجعین  تعداد اردوهاي برگزار شده  تعداد مراجعین عمومی  تاریخ

  2046  226  1820   مهر

  3562  852  2710   آبان

  2881  353  2528   آذر

  1076  376  700  دي

  2233  373  1860  بهمن

  4061  2750  1311  اسفند

   42470  10857  31613  جمع کل 
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  اقدامات:

  برگزاري یک جلسه با شهردار ، مدیران و مدیر عامل سازمان    -1

  بررسی مسائل و مشکالت باغ بانوان   -2

 تلویزیـون ، میـز و صـندلی ،    پـرده ،  پیگیري تجهیز آال چیق بـاغ از جملـه موکـت ،    -3

  تابلو وایت برد ، جاکفشی ، مهر و ... 

  هماهنگی با حراست جهت نظم و انضباط بیشتر   -4

  هماهنگی با سازمان در پذیرش مراجعین   -5

  پیگیري نیروي انسانی و خدمه باغ بانوان   -6

  پیگیري تمدید قرارداد خدمه و نیروها  -7

  پیگیري نصب دو خط تلفن   -8

  ت موبایل و یک گوشی  خرید یک سیم کار -9

  پیگیري آب شرب باغ بانوان   -10

  پیگیري رسیدگی به فضاي سبز و نظافت  -11

  پیگیري اختصاص یک ایستگاه اتوبوس و نیز خط تاکسیرانی   -12

  برنامه ریزي مسابقات ورزشی و کالسهاي ورزشی   -13

  برگزاري کالس مشاوره تغذیه در روزهاي پنج شنبه   -14

  لساعات کار پرسنتعیین  -15
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        رنامه :جشن سبزه هاب

  12/1/91زمان :

  مکان:باغ بانوان

  روز جمهوري اسالمی  مناسبت:همزمان با

  

  

 

  دوچرخه سواري برنامه:برگزاري مسابقات

  22/2/91زمان:

  مکان:باغ بانوان 

  هدف:سالمت بانوان 

  با همکاري:اداره  ورزش و جوانان

  

  

  

        دکها برنامه:جشنواره بادبا

  25/4/91زمان:

  مکان:باغ بانوان

  با همکاري:اداره ورزش و جوانان
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      برنامه:جشنواره سفره آسمانی

  27/4/91زمان:

  مکان:باغ بانوان

  مناسبت:حلول ماه مبارك رمضان

  

  

  

      برنامه:جشن عید سعید فطر

  29/5/91زمان:

  مکان:باغ بانوان

  مناسبت:عید سعید فطر

  عرفانبا همکاري:گروه هنري 

  

  

  

    برنامه:جشن میالد حضرت معصومه

  27/6/91زمان:

  مکان:باغ بانوان

  مناسبت:والدت حضرت معصومه

ــن     ــان و انجمـ ــري عرفـ ــاري:گروه هنـ ــا همکـ بـ

  هنرهاي نمایشی
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      برنامه:جشنواره  غذاهاي بومی 

  11/6/91زمان:

  مکان:باغ بانوان 

  آشنایی بانوان با غذاهاي بومی و محلیهدف:

  همکاري:اداره فرهنگ و ارشاد اسالمیبا 

  

  

  

برنامه:کالســـهاي ورزشـــی در بـــاغ  بـــانوان 

(ایروبیــک ، تیرانــدازي بــا کمــان، والیبــال، 

  اسکیت )

          مکان:باغ بانوان

  با همکاري:اداره ورزش و جوانان

              

  

  

        برنامه : جشن نیمه شعبان

  15/4/91زمان: 

  مکان: باغ بانوان

  هنري عرفانبا همکاري:گروه 

  



٦٢ 
 

  

  

     برنامه : مسابقه طناب کشی بانوان

  4/6/91زمان: 

  مکان: باغ بانوان

  

  

  

 

    برنامه : مسابقه قویترین مردان

  2/6/91زمان: 

  مکان: باغ بانوان

  با همکاري:گروه هنري عرفان

  

  

 

  

  

   برنامه :جشن میالد امام رضا (ع)

  7/7/91زمان :

  مکان :باغ بانوان 

  



٦٣ 
 

  

  

  برنامه :جشنواره شب یلدا 

  30/9/91زمان :

  مکان :باغ بانوان 

  

  

  

  

  برنامه : جشن مهر وماه

  27/7/91زمان: 

  مکان: باغ بانوان

  با همکاري:اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

  

  

  

  برنامه :جشنواره کیک و شیرینی 

   11/91/ 19زمان : 

  مکان :باغ بانوان 

  

  

  



٦٤ 
 

  برنامه :جشنواره موشکهاي کاغذي 

   12/11/91زمان : 

  مکان :باغ بانوان 

  به مناسبت دهه مبارك فجر

  

  

  

  

                                        برنامه :جشنواره خالقیت 

  16/9/91زمان :

  مکان :باغ بانوان 

  

            

      

  "در خاتمه از زحمات مسئولین باغ بانوان تشکر می نمائیم"  

  

  انتظار:

ــود       ــرات و پیشــنهادات خ ــازمان را از نظ ــرد یکســاله ، س ــه عملک ــه پــس از مطالع ــی ک ــه عزیزان               از کلی

  بهره مند نمایند تشکر می نمائیم.

  

  


