


از حال بد به حال خوب

فاصله را رعایت کنید !!

رسانه شــهری کمیته فرهنگ شهروندی 
شــهرداری نجف آباد در نوبت چهل ویکم 
خود با هدف تغییر حــال و بهبود روحیه 

شهروندان به این موضوع مهم پرداخت.
پس از نمایش چند مرحله ای چهلمین نوبت 
که به مساله کرونا )اطالع رسانی، قرنطینه 
خانگی و رعایــت فاصله گذاری اجتماعی( 

پرداخت، با توجه به شــرایط اجتماعی و 
تقویت روحیه شــهروندان در راستای طی 
کردن ادامه مسیر مبارزه با کرونا نوبت چهل 
و یکم از رسانه شهری فرهنگ شهروندی به 
موضوع "از حال بد به حال خوب" اختصاص 

یافت.
در این نوبت پنج طرح با شعار واحد " از حال 

بد به حال خوب" و با شیوه تلفیق فاکتورهای 
بصری گویا و تاثیرگذار با جمالتی مانند: با یه 
ذکر آرامش بخش، با یه ورزش با نشاط، با یه 
نغمه گوش نواز، با یه طعم دلنشین، با یه چاق 
سالمتی.. به ارائه راهکارهای موثر گرافیکی 
و تصویرســازی بیان کننده و مفید تغییر و 

تقویت روحیه شهروندان پرداخته شد.

تابلوهای جدید شهروندی پس از پایان نوروز 
با شــعار "فاصله را رعایت کنیم" به مسئله 
فاصله گذاری اجتماعی در کرونا اختصاص 

یافت .

در این طرح ها، فــراوان ترین مراجعات و 
دلیل خروج از خانــه مانند حضور در مکان 
های شلوغ، هنگام خرید، وسایل نقلیه، در 
صف نانوایی و.. مشخص و با استفاده از شیوه 

بیانی شبیه کاریکلماتور و به منظور ایجاد 
توجه و تأثیر بیشتر در ذهن ، حروف کلمات 
 بدون فاصله در معرض دید شهروندان قرار 

داده شد .

 اکران چهل و یکمین نوبت فرهنگ شهروندی؛



مقام معظم رهبری سال هاســت که دغدغه فرهنگی و 
غفلت از آسیب های فضای مجازی را گوشزد می کنند، 
ایشان می فرمایند اگر من امروز رهبر انقالب نبودم حتماً 
رئیس فضای مجازی کشــور می شــدم که این اهمیت 
فضای مجازی را نشان می دهد. دستگاه های الکترونیکی 
قابل حمل امروزه جزء الینفکی از زندگی انسان شده اند، 
این وســایل که از آن ها به ابزارهای الکترونیک شخصی 
نیز تعبیر می شود، اثرات بســیار عمیقی را بر همه ابعاد 
زندگی اجتماعی گذاشــته اســت و خطراتی که فضای 
مجازی ایجاد کــرده، از خطراتی که در بیــرون از خانه 
فرزندان ما را تهدید می کند بیشتر است. فضای مجازی 
درواقع نامی اســت که تعداد زیادی از کاربردهای امروز 
فناوری های جدید ارتباطی را دربرمی  گیــرد. این نام را 
نخستین بار ویلیام گیبســون در رمان نیرومانسر ابداع 
کرد، که امروزه به گســتردگی از آن برای اشاره به فضای 
اینترنت و شبکه های مجازی اســتفاده می شود. به باور 
برخی از متفکران، فضای مجازی، مکان نیســت، داالن 
و راهرویی بین مکان هاست. شــما درحالی که در محل 
خودتان اقامت دارید، در فضای مجازی، گردش و مردمی 
را مالقات می کنیــد که در مکان هــای دیگری زندگی 
می کنند؛ اما با استفاده از فضای مجازی در جهان ذهنی 
خودتان هســتید؛ بنابراین، فضای مجازی نوعی فرافضا 
و فضای ذهن اســت. فضایی که ما هر روز در آن دست به 
عمل می زنیم و با مردم، اندیشه ها، مکان ها و زمان هایی 
دیگر مالقات می کنیم . به عبارت دیگر، فضای سایبر در 
معنا به مجموعه ای از ارتباطات درونی انسان ها با کامپیوتر 
و وسایل مخابراتی، بدون درنظرگرفتن جغرافیای فیزیکی 
گفته می شــود. برخالف فضای واقعی در فضای مجازی 
نیاز به جابه جایی های فیزیکی نیست و کلیة فعالیت ها 
ازطریق فضای سایبر، انجام و ایجاد شبکة عظیمی از افراد 
را سبب می شود که مرزهای سیاسی و جغرافیایی را درهم 
می شکنند و گاه مرزهای فرهنگی را کم رنگ می کنند و 
بر تمام ابعاد زندگی بشــر تأثیر می گذارند شــبکه های 
اجتماعی، محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت 
اســت که بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ به 
تعامل و تبادل اطالعات می پردازند . شبکه  های اجتماعی، 
متناسب با نوع موضوع فعالیتشان امکانات دیگری ازجمله 
خبرخوانی اینترنتی، بازی های آنالین، قابلیت  بارگذاری 
ویدئــو و فایل های رایانــه ای و برقراری ارتباط با ســایر 

رسانه های شخصی در گزینه هایشان دارند.
عالوه بر این، فضای مجازی باعث شد تولید پیام از انحصار 
عده ای معدود خارج شود. و مسبب تغییرات اجتماعی 
گسترده ای گردید.  این رسانه ها، معرفی کنندة الگوها، 
نقش ها، دیدگاه ها و شــیوة روی آوری به ســبک های 
زندگی هستند و ممکن است مردم از راه دیگر هرگز به آنها 
دسترسی پیدا نکنند. طبقة جوان نیز با تبلیغات رسانه های 
گروهی، مطالبی دربارة نقش های آینده خود فرا می گیرد. 
در جهان امروزی، غفلت از فضای مجازی دیگر توجیهی 
ندارد  بــه همین جهت و با توجه به گســتردگی و عمق 
تأثیرات فضای مجــازی بر تمامی جنبــه های زندگی 
اجتماعی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
نجف آباد، بیشتر فعالیت های فرهنگی خویش را بر بستر 
فضای مجازی متمرکز نموده اســت. به ویژه در ماه های 
اخیر و گســترش بیماری کرونا، فضای مجازی توانسته 
محدودیت های حضور فیزیکی را تــا حد زیادی جبران 
نماید. سازمان هم با تولید محتواهای متنوع فرهنگی و 
آموزشی در فضای مجازی توانسته در این راستا قدم های 

نیکویی بردارد.
ابراهیم رضایی

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

فرهنگی است . 
بیانات مقام معظم رهبری در سال ١٣٨٥

فرافضایی بنام
 فضای  مجازی 
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مدافــع مرجعیــت و 
نهضت امام خمینی

المان هایی که به شهـر 
هویت می بخشند

بهــار آسفالت

نجف آباد با صفا شد

گزارش ساالنه مدیریت شهری 
در صحن شورای اسالمی شهر 

نجف آباد

مسوولین در مورد برنامه 
های مجازی نجف آباد چه 

می گویند ؟

همکاری برای شکوفایی 
شهرطالیی ورزش استان

7 کیلومتر گردشگری 
بدون خودرو

پخش زنده آخرین برنامه 
زنده رود در سال98

ازنجف آباد

فردوسي  محمدمهدي  مسئول:  مدیر 
سیاست گـذاری : محمد مغزی، سید 

محمدابراهیم احمدی، ابراهیم رضایی 

مسوول هماهنگی : سودابه کاظمیانی
دبیر عکس : رضا قلیچ خانی 

باتشــکر از  : حســین موحدي، سعید 
محمدي، اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمي 

شهرستان نجف آباد 

صاحب امتیاز : سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نجف آباد

پیام قدردانی شهردار نجف آباد از تالشهای جامعه پزشکی در مبارزه با کرونا
خدای سبحان گاهی انسان را به نعمت امتحان می کند و گاهی به نقمت!

جامعه پزشکی و پرستاری جز ارکان مهم و موثر زنجیره سالمت کشور هستند که عالوه بر تالشهای بی وقفه و موثرشان در راستای پیشبرد سیاست های کالن حوزه 
سالمت، امروز در چنین شرایط حساسی که شیوع ویروس خطرآفرین کرونا سالمت مردم عزیز کشورمان را با تهدید مواجه کرده است، با همدلی و تالش مضاعف و 

شبانه روزی، مقابله و کنترل آن را در اولویت کار خود قرار داده اند.
تالش های ارزشمند پزشکان و پرستاران و کادرهای درمانی و مجموعه دست اندرکاران حوزه سالمت و بهداشت به ویژه تالشگران این حوزه درنجف آباد  که به حق 
نقش بسزایی در کنترل مناسب این ویروس خطرناک داشته است، جایگاه جامعه پزشکی و پرستاری را در عرصه اجتماعی ارتقاء بخشیده و قطعاَ موجبات رضایت 

الهی را نیز به دنبال خواهد داشت.
بر این اساس از تمامی پزشکان و پرستاران دلسوز، زحمت کش و پر تالش که همچون فرشتگان رحمت به دردها، مشکالت و نیازهای جسمی و عاطفی بیماران پاسخ 
میدهند، صمیمانه قدردانی نموده و فرارسیدن بهار طبیعت را به ایشان و خانواده عزیزشان که در این زحمات شریک هستند تبریک و تهنیت عرض نموده و ابراز می 

داریم قدردان دلتنگی این بزرگواران هستیم.
امیدواریم در این برهه از زمان که سالمت مردم و مبارزه با ویروس کرونا به یکی از اولویت اصلی بخش پزشکی و سالمت کشور تبدیل شده است با همراهی و همدلی 
این عزیزان شاهد از ریشه کن شدن این بیماری و از بین رفتن دغدغه های هم وطنانمان در سرتاسر کشور باشیم، از درگاه ایزد سبحان سالمت و توفیق  روزافزون آنان 

را در جلب رضای خالق یکتا و تحقق اهداف مقدس نظام جمهوری اسالمی ایران در عرصه سالمت، بهداشت و تندرستی جامعه خواستاریم.
                                محمد مغزی نجف آبادیـ   شهردار نجف آباد



شماره  9         خرداد   499 مدیریت شهری خـــــــارون

تهیه طرح مرمت و احیاء برج های صفا 
برج های دوقلوی صفا یکی از زیباترین آثار باستانی 
شهر نجف آباد می باشــد که به ثبت ملی نیز رسیده 
است و شورای اسالمی شهر و شــهرداری  نجف آباد 
درجهت تملک ، بازســازی ، حفــظ و نگهداری آن 
تالش چندین ساله نموده که خوشــبختانه با یاری 
وکمک مالکین دوبرج کــه از افرادخیر وعالقمندان 
آثار تاریخی شــهر هستند توانســتیم باتوافق انجام 
شــده این ملک راخریداری و به تملک شــهرداری 

دربیاوریم .
از این رو بــه دنبال تملک حدود نیمــی از مجموعه 
تاریخی برج هــای دوقلو صفــا در نجف آباد، با همت 
شورای اسالمی شهر نجف آباد و مجموعه شهرداری، 
تهیه طرح مرمت و احیاء این اثر ارزشمند در چندین 

مرحله در حال مطالعه و تهیه است.

طی هفته های گذشــته با چندین نفر از مســئوالن 
استان و شهرســتان همچون معاون مدیر کل میراث 
فرهنگی اســتان از این اثر بازدید و جلســات متعدد 
کارشناســی داشــته و در کنار آن گروهی از اساتید 
دانشــگاهی و کارشناســان مرمت آثار تاریخی، کار 

مطالعات مراحل اولیه طرح را شروع کرده اند.
طرح مرمت فوری در مرحله اول است 

معرفــی بهتر از ایــن بنــای تاریخی، مقایســه آن 
با دیگــر آثار مشــابه در کشــور و جهان، بررســی 
کاربری های مختلف بنــا و نقشــه برداری دقیق به 
منظور سه بعدی ســازی این اثر از دیگر اقدامات در 
خصوص ساماندهی برج های صفا بوده است . با انجام 
این اقدامات و در اولین مرحلــه، طرح مرمت فوری 
برخی از بخش های آســیب دیده پروژه تهیه و اجرا 
خواهد شــد و در مراحل بعد کل بنا بهسازی خواهد 

شد.همچنین از اولین روزهای تملک بنا، کار خروج 
نخاله های حاصــل از تخریب قســمت هایی از بنا با 
احتیاط زیاد شروع شــده و دقت می شود در این کار 

آسیبی بر بخش های ارزشمند بنا وارد نشود.
امیدواریم طرح مرمت این اثر هر چــه زودتر تهیه و 
برنامه های مدیریت شهری نجف آباد برای تبدیل این 
شهر به یکی از مقاصد گردشــگری به نتیجه برسد.با 
تصویب و اجرای کامل این طــرح، مجموعه تاریخی 
برج های دوقلو صفا به عنــوان اثری جذاب و متفاوت 

در معرض دید عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
آغاز بررســی ، مطالعات و همفکری با کارشناســان 
میراث فرهنگی در جهت شــروع اقدامات الزم برای 
تعمیرات ، بازسازی و زیباسازی این دو برج تاریخی  
آخرین مطلبی بود که شهردار نجف آباد نوید آن را به  

شهروندان نجف آباد داد.

گفت و گو با شهردار نجف آباد در مورد برج های دوقلوی صفا 
 

نجف آباد با صفا شد

برج های دوقلوی صفا نجف آباد که  دوران صفویه بنا گردیده بود برای حفظ و نگهداری به تملک شــهرداری درآمــد.در برنامه هفتم خردادماه 99،  که 
دوستداران میراث فرهنگی طبیعی و گردشگری از چندین سال پیش منتظر آن بودند،  بازدیدی از برج های دوقلوی صفا باحضور مسئولین شهرستان و 

فعالین عرصه خبر و رسانه شهرستان انجام گرفت .
برج های دوقلوی صفا ازآن دسته ساختمان های خشتی و بلند است که برای اسکان و نگهداری کبوترها، به منظور جمع آوری و برداشت کود کبوتری در 
باغ ها و مزرعه ها بنا می شد. برج های دوقلو صفا با پالن های مستطیل شکل و الگوی شکل گیری و پالن های کامال متقارن از لحاظ معماری دارای ظاهری 
کامال متمایز در بین برج های کبوتر خانه کشور است.در قسمت شرق بنا خانه ای با دیرینگی دوران صفویه می باشد که از معدود خانه های باقیمانده آن 

دوران با ستون های چوبی، پنجره های ارسی و تزیینات گره چینی و قواره بری به حساب می آید.
برج  های دوقلوی صفا  جزء مجموعه بافت تاریخی  صفا شامل حمام ، مسجد وخانه های  تاریخی  میباشد که در خیابان شریعتی، ابتدای خیابان صفا واقع 

شده و این اثر در تاریخ ۲٥ اسفند ١٣۷9 با شماره ی ثبت ٣۴٨۲ به  عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
به واسطه  قدمتی که برای ساخت کبوترخانه در اصفهان قائل اند، می توان »برج کبوترخانه صفا« را از نخستین کبوترخانه های ساخته شده در این استان 
و به خصوص در شهرستان نجف آباد دانست. در این زمینه و جهت مطلع شدن از این طرح و نوسازی با محمد مغزی شهردار نجف آباد گفت و گویی انجام 

دادیم که در ادامه با هم می خوانیم .

بــه دنبال تملــک حــدود نیمی از 
مجموعه تاریخی برج های دوقلو صفا 
در نجف آباد، با همت شورای اسالمی 
شهر نجف آباد و مجموعه شهرداری 
، تهیه طرح مرمت و احیــاء این اثر 
ارزشــمند در چندین مرحله در حال 

مطالعه و تهیه است

امیدواریم طرح مرمت این اثر هر چه 
برنامه هــای مدیریت  و  تهیه  زودتر 
شهری نجف آباد برای تبدیل این شهر 
به یکی از مقاصد گردشگری به نتیجه 

برسد
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سیري در زندگي آیت ا... ابراهیم امیني

عالم پارسا و معلم اخالق، مدافع مرجعیت و 
نهضت امام خمیني

مجید در سال ۱۳۴۰ در نجف آباد متولد شد. 
عالوه بر معنویات در کسب علم و دانش کوشا 
بود و تحصیالتش را تا اخذ دیپلم در رشــته 
تجربی ادامــه داد . با آغاز پیــروزی انقالب 
اسالمی به کمک جهاد سازندگی برای آبادی 
روستاها شتافت. مدتی نیز با سپاه پاسداران 
همکاری داشــت و در روزهای اول انقالب به 

کردستان رفت.
پس از شــروع جنگ تحمیلی به جبهه رفت 
و در اکثر عملیات هــای بزرگ چون : عملیات 
فرمانده کل قوا ، ثامــن االئمه ، طریق القدس 
، تنگه چزابه ، فتح المبیــن ، بیت المقدس ، 
رمضان و والفجرهای مقدماتــی ، ۱ ، ۲ و ۴ ، 
خیبر ، بدر ، قادر و کربــالی ۱ و ۴ و ۵ حضور 
داشت. در اوایل جنگ در منطقه فیاضیه یک 
چشمش را از دست داد. در چزابه نیز از ناحیه 
شکم مجروح شد. پس از آن در فتح المبین با 
نیروهایش به توپخانه دشمن حمله کرد و آن 

را به تصرف درآورد.
وی در والفجــر مقدماتی جانشــین طرح و 
عملیات سپاه هفتم شد که در حین شناسایی 
مجــروح گردیــد. همچنیــن در والفجر ۲ 
فرمانده محور بود که در این عملیات با اولین 
نیروهای انتقالی توســط هلیکوپتر به پشت 
کمین دشــمن فرود آمد ودر حین عملیات 
ترکشی به سرش اصابت کرد. در والفجر ۴ نیز 
مسئول یکی از ســخت ترین محورها بود که 
برای انتقــال مجروحین تقاضــای هلیکوپتر 
کرد و خود نیز به همراه آنها رفت. در عملیات 
خیبر گردان او یکــی از مقاوم ترین گردان ها 

در مقابله با پاتک های دشمن بشمار می آمد.
در عملیات بدر ســردار کبیرزاده ، مســئول 
نیروهای غــواص بود. در منطقه اشــنویه در 
عملیات قــادر به عنوان مســئول محور وارد 
عمل شــد. مجید پس از والفجر۸ به لشــکر 
۲۵ کربال انتقال یافت و در ســمت جانشین 
طرح و عملیــات به انجام وظیفــه پرداخت. 
وی همچنیــن فرماندهــی تیــپ ۴ را در 
عملیات های کربالی ۴ و ۵ بر عهده داشت که 
همان عملیات میعادگاه وی با معبود گردید. 
سردار شــهید مجید کبیرزاده در نوزدهمین 
روز از دی ماه ســال ۱۳۶۵ به فیض شهادت 

نایل گشت.

شهید مجید کبیرزاده ؛ 
سردار روزهای سخت 

دوران تحصیل
از همان سال ها عاشق طلبگی و تحصیل علوم دینی شد. 
تحصیالت مقدماتی را در نجف آباد نزد آیت ا... حججی، 
شیخ ابراهیم ریاضی و سید جعفر طباطبایی خواند. در 
فروردین ۱۳۲۱ پس از کسب رضایت مادر همراه دو تن 
از دوستان خود به حوزه علمیه قم رفت و در مدرسه حاج 
مالصادق سکونت یافت. روزگار او هم زمان با اشغال ایران 
به دســت نیروهای متفقین بود و از این رو ارزاق عمومی 
کمیاب و مردم در معیشــت دچار مشکالت فراوان شده 
بودند. او در این مدت در روزهای پنج شــنبه و جمعه در 
درس اخالق امام)ره(شرکت می کرد و شب های جمعه 
نیز به درس اخالق آقا حسین قمی می رفت. نماز مغرب 
و عشــا را در فیضیه به امامت آیت ا... ســید محمد تقی 
خوانساری می خواند تا اینکه ایام تعطیلی حوزه های علمیه 
و فصل تابستان فرا رســیده و دوره سه ماهه حضور او در 
قم به سر آمد. در تابســتان اولین سال تحصیل در حوزه 
قم به زادگاه خود بازگشــت، اما در سال تحصیلی بعد به 
دلیل کمبود و گرانی ارزاق عمومی و مشکالت معیشتی 
نتوانست به قم برود و به سفارش اساتید و دوستان خود به 
حوزه علمیه اصفهان رفت و در مدرسه نوریه ساکن شد. و 
از محضر درس آیات و اساتیدی چون؛ محمد حسن عالم 
نجف آبادی، مال هاشم جّنتی، شیخ محمدعلی حبیب 

آبادی و سید محمد هاشمی استفاده کرد. 
حوزه علمیه اصفهان در آن روزگار رونق فراوانی داشت 
و در امور معنوی نیز بسیار شگفت آور بود. آیت ا... امینی 
در این سال ها به تکمیل دروس دوره سطح مشغول شد 
و همواره از محضر اساتید اخالق، چون حاج میرزا علی 
شیرازی بهره می برد. مدت حضور او در اصفهان نزدیک 

به شش سال بود. در سال ۱۳۲۶ برای ادامه تحصیل به 
حوزه علمیه قم رفت. در آنجا نیز از محضر آیات عظام و 
استادان بسیاری در فقه و اصول و حکمت بهره برد و در 
کنار آن به تهذیب نفس و بهره منــدی از دروس اخالق 
اشتغال داشت. در این مدت از تدریس دروس فراگرفته 

نیز غافل نماند. 
اساتید و دوستان 

آیت ا... ابراهیم امینی در طول سال های تحصیل خود، 
به محضر علما و استادان بسیاری شرفیاب شد. او دروس 
دوره مقدمــات را در محضر آقایان؛ شــیخ رمضانعلی 
مالیی، آقا شیخ هاشــم جنتی، آقا سید محمد هاشمی 
قهدریجانی فرا گرفت و بیشتر شــرح لمعه و نیز معالم 
االصول را نزد حاج شیخ محمد حســن عالم آموخت. 
برای آموختن منطــق، منظومه نیز بــه درس حاج آقا 
صدر هاطلی کوهپایی رفت. او رســائل را نزد آقا ســید 
عباس دهکــردی و حیدرعلی برومند، قوانیــن را نزد 
آقا سید علی اصغر محقق و مکاســب را نزد آقایان شیخ 
محمد حسین جرقویه ای و آقا شــیخ مرتضی اردکانی 
و حاج آقا رحیم ارباب فرا گرفت. در قم نیز ادامه رسائل 
و مکاسب را نزد  آقای سلطانی طباطبایی، حاج آقا رضا 
 بهاء الدینی و آقای مجاهدی خواند. جلد اول کفایه را نزد
آیت ا... مرعشــی و جلد دوم را نزد آیت ا... گلپایگانی و 
بخش حکمت منظومه را نزد آیت ا... سید محمد حسین 

طباطبایی به اتمام رساند. 
در درس های خصوصی عالمه طباطبایی که در شب های 
پنج شنبه و جمعه تشکیل می شــد، شرکت می کرد و 
بخشی از کتاب اسفار و کتاب تمهید القواعد و چند جلد 
از بحاراالنوار و منطق شــفاء را در آنجا فرا گرفت. وی در 
درس های خارج فقه و اصول آیت ا... بروجردی و در درس 
خارج اصول امام خمینی شرکت داشت. بعدها که درس 
خارج فقه امام نیز تشکیل شــد، او از شاگردان وی شد. 
آیت ا... امینی در طی این سال ها با طالب فاضل بسیاری 
رابطه دوستی و رفات داشت و دروس آموخته را مباحثه 
می کرد که از جمله آنها آقایان سید کمال الدین موسوی، 
شیخ ابوالقاسم محمدی، شــیخ عبدا... جوادی آملی و 

شیخ عباس ایزدی را می توان نام برد. 
فعالیت های علمی و فرهنگی 

فعالیت های علمــی و فرهنگی آیــت ا... امینی فراوان 

است. از جمله می توان به سفرهای تبلیغی او در مناطق 
مختلف کشور اشاره کرد. همچنین معظم له در بسیاری 
از سمینارهای علمی داخل و خارج کشور حضور داشته 
و به ایراد سخن پرداخته است که برخی از آنان به چاپ 
رسیده است. او در سال ۱۳۴۴ کتاب »دادگستر جهان« 
را نوشت. این کتاب در زمانی به چاپ رسید که حمالت 
دشمن به مسأله مهدویت بسیار بود و بسیاری از جوانان 

می خواستند با زندگی »حجت دوازدهم« آشنا شوند. 
فعالیت های سیاسی

فعالیت های مهم سیاسی آیت ا... امینی از سال ۱۳۴۱ با 
شرکت در جلسه ای سّری که مفاد آن اصالح حوزه علمیه 
قم، تبلیغ اسالم، امر به معروف و نهی از منکر و سعی در 
اجرای احکام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسالم بود، 
آغاز شد. این جلســه بعدها به تشکیل جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم منجر شد. آیت ا... امینی یکی از اعضای 

فعال آن در پیش و پس از انقالب اسالمی بوده است. 
وی از همان اوایل شــروع نهضت امــام خمینی مدافع 
مرجعیت و نهضت امام بود و به دنبال دستگیری ایشان 
در پانزده خرداد هزار و ســیصد و چهــل و نه به خاطر 
حمایت از مبارزات امــام از نجف آباد به تهران مهاجرت 
کرد. او در مسأله بازداشت امام و تبعید او به نجف و ترکیه، 
رابط میان امام و برخی از علما بود که به دلیل این گونه 
فعالیت ها مورد تعقیب واقع شــد. در دوران حضور امام 
در پاریس به دیدار او رفت و از یــازده نفری بود که پس 
از ارتحال آیت ا... حکیم، اعالمیه مرجعیت امام خمینی 

را امضا کرد. 
تالیف کتاب 

اکثر کتاب های ایشان به یک یا چند زبان خارجی ترجمه 
شده است مانند: انگلیســی، آلمانی، فرانسوی، عربی، 
بوسنیایی، تایی،  آلبانی، آذری، اسپانیولی، هندی، ترکی 
استانبولی، مالی،  تاجیک و بنگالی.  عالوه بر این تاکنون 
ده ها مقاله در ســمینارهای داخل و خارج و مجلّه های 
کشــور ارائه کرده اند که پاره ای از آن ها به چاپ رسیده 

است. 
آیــت ا... ابراهیم امینی تــا کنون کتاب هــای زیر را در 

موضوعات ذیل تألیف کرده است: 
۱- آشنایی با اســالم؛ ۲- همه باید بدانند؛ ۳- آموزش 
دین )۴ج(؛ ۴- تعلیمات دینی مــدارس دوره ابتدایی و 
راهنمایی )7ج(؛ ۵- در کنفرانس ها؛ ۶- دروس من الثقافه 
االسالمیه. 7- خداشناسی.۸- پیامبری و پیامبر اسالم؛ 
9- وحی در ادیان آســمانی.۱۰- بررســی مسائل کلی 
امامت؛ ۱۱- الگوهای فضیلت؛ ۱۲- دادگســتر جهان؛ 
۱۳- امامــت.۱۴- معاد در قرآن۱۵- اســالم و تعلیم و 
تربیت؛ ۱۶- خودســازی؛ ۱7- آیین همسرداری؛ ۱۸- 
آیین تربیت )ویرایش نخست آن، با عنوان آیین تربیت 
بوده که به چند زبان نیز ترجمه شــده اســت، ویرایش 
جدید، آن با عنوان تربیت در ســال ۱۳۸۵ منتشر شده 
است(؛ ۱9- بانوی نمونه اسالم؛ ۲۰- آشنایی با وظایف و 
حقوق زن؛ ۲۱- جوان و همسر گزینی )ویرایش نخست 
آن، با عنوان انتخاب همســر بوده که بــه چند زبان نیز 
ترجمه شده اســت، ویرایش جدید، آن با عنوان جوان و 

همسر گزینی در سال ۱۳۸۵ منتشر شده است(. 
مرحوم آیت ا... ابراهیم حاج امینی از چهره های شاخص 
حوزه های علمیه محسوب می شود که سال ها در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور داشت. این عالم 
سرشناس که کتاب هایش در موضوعات مختلف بارها 

تجدید چاپ شد، بهار 99 فوت کرد. 
الزم به ذکر است شــهرداري نجف اباد در سومین فصل 
تجلیل فرهیختگان ماندگار از وي تجلیل و تقدیر بعمل 
آورد و ایشان در پیامي خطاب به شهرداري ،امام جمعه 
 از برگزاري آیین تجلیل مراتب ســپاس خــود را ابراز 

و تشکر کرد.

آیت ا... ابراهیم حاج امینی معروف به امینی در سال ١٣0۴ش در نجف آباد، در خانواده ای مذهبی و 
عالقه مند به اهل بیت دیده به جهان گشود. پدرش حسین نام داشت و پیشه اش کشاورزی بود و از 
محصول باغ شــخصی خود، زندگی خانواده را تأمین می کرد. مادرش نیز خانه دار بود. پنج ساله بود 
که پدرش را از دست داد و تنها راه معیشت خانواده آنها، اجاره بهای ملکی بود که داشتند. از این رو 
زندگی آنها در آن روزگار به سختی می گذشت. پدر و جّد او از افراد متدین و خّیر بودند و به فقیران و 

محرومان کمک می کردند. 
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بهــار آسفالت

شماره  9         خرداد   699 خـــــــارون

۶ـ  آغــاز عملیات روکش آســفالت خیابــان امام)ره( 
حدفاصل خیابان رجایی و پانزده خرداد . این مسیر به 
مســاحت ۲9۳۳ مترمربع با ۳۶7 تن آسفالت در حال 

روکش می باشد.
7ـ آغاز عملیــات روکش آســفالت خیابــان رجایی 
حدفاصل خیابان امام و شــهدا و این مسیر به مساحت 

۴۵۲۳ مترمربع با ۵۶۵ تن آسفالت روکش گردید.

منطقه دو 

9ـ  عملیات روکش آسفالت فاز هفت شهرک امام علی )یزدانشهر( که عملیات زیرسازی آن به اتمام رسیده بود 
آغاز گردید .

 در این فرآیند که  گلستانهای ۴۱ الی ۵۲ را در برمی گیرد ۴۰۲.۳۰۰ تن آسفالت تاکنون استفاده شده است وتا 
قبل از تعطیالت  مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربعی این محدوده بهمراه دوربرگردان ها  با ۱۴۱۱ تن آسفالت روکش 

می گردد.
۱۰ـ عملیات روکش آسفالت فاز یک شهرک امام علی )یزدانشهر( که عملیات زیرسازی آن به اتمام رسیده بود 

پیگری شد و آخرین مراحل آسفالت خود را می گذراند .
 در این فرآیند گلستان های یک الی ۱۶ در حال روکش آسفالت می باشند. مساحت این مسیر در حال فعالیت 

۸۸۰۰ متر مربع اعالم گردید که با ۱۰۳۵ تن آسفالت روکش خواهد گردید.
۱۱ـ  فاز هفت شهرک امام علی که  گلســتان های ۴۱ الی ۵۲ را در برمی گیرد به انضمام تمامی دوربرگردان ها 

به مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع با ۱۴۱۱ تن آسفالت روکش گردید.
۱۲ـ  عملیات روکش آســفالت شــهرک امام علی )گلســتانهای ۲۸، ۲9، ۳۰ و ...( آغاز گردید و این مســیر به 

مساحت ۳۶۵۰ مترمربع با ۳۵۰ تن آسفالت در حال روکش می باشد.
۱۳ـ  عملیات روکش آسفالت یک الین بلوار انقالب )یزدانشهر(به مساحت ۱999۵ مترمربع آغاز گردید و الین 

دیگر نیز پس از اتمام شبکه فاضالب عملیاتی می گردد.
۱۴ـ  در حال حاضر بلوار انقالب حدفاصل بلوارطالقانی تا بلوارمنتظری به مســاحت  ۴۵7۸ مترمربع با ۵7۲ تن 

آسفالت در حال روکش می باشد.
۱۵ـ  عملیات روکش آسفالت یک الین بلوار انقالب )یزدانشــهر( آغاز گردید و الین دیگر نیز پس از اتمام شبکه 

فاضالب عملیاتی می گردد.
۱۶ـ  بلوار انقالب حدفاصــل بلوارطالقانی تا بلوارمنتظری به مســاحت  ۴۵7۸ مترمربع با ۵7۲ تن آســفالت، 
حدفاصل بلوار طالقانــی تا بلوارخیام به مســاحت ۴۱۶7 متر با  ۵۲۱ تن آســفالت و حدفاصــل بلوار خیام تا 

کمربندی جنوب  به  مساحت ۴۱۰9 با ۵۱۴ تن آسفالت روکش گردید.

منطقه چهار

۱ـ  آسفالت کوچه شــهیدان معین حدفاصل منتظری شــمالی تا فردوسی به 
مساحت۱۲۸۰ مترمربع با ۱۶۰ تن آسفالت روکش گردید.

۲ـ   عملیات روکش آسفالت خیابان فارابی حدفاصل خیابان امام تا دلگشا  
۳ـ   خیابان فارابی با مساحت ۴۵۰۰ مترمربع با  ۵۶۲ تن آسفالت  روکش گردید

۴ـ  خیابان شیخ بهایی مرکزی حدفاصل چهارراه شهرداری تا خیابان شریعتی 
به مســاحت تقریبی ۲۸۰۰ متربع مربع با ۳۳۰ تن آسفالت بصورت الینی و با دو 

روکش در حال آسفالت می باشد.
۵ـ  روکش آســفالت خیابان فردوسی شــمالی حدفاصل نوبهار تا شریعتی به 
مساحت ۵۰۰۰مترمربع   ۶۲۵ تن آسفالت ، خیابان منتظری شمالی حدفاصل 

چهارراه بازار تا کوچه ریاضی به مساحت 7۲۰ مترمربع با 9۰ تن آسفالت

منطقه یک

۸ـ بلــوار باهنر به مســاحت 
تقریبــی ۱۳۰۰۰متربع مربع 
با ۱۶۲۵تن آســفالت بصورت 
الینی در حال روکش آسفالت 
می باشــدکه تاکنــون ۳۶۰ 
تــن آســفالت در آن عملیاتی 

گردیده است.

منطقه سه 

خبرنامه شهر 
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محمد مغزی نجف آبادی شــهردار نجف آباد در دفتر شهردار میزبان کمیته 
راهبردی پروژه های عمرانی با حضور آســیابانی عضوشورای اسالمی شهر،  
معاونین، مدیران مناطق و مدیران ستادی شــهرداری بود. مسئولین مرتبط  
پروژه های عمرانی به ترتیب در جلســه حضور یافتند و گــزارش اقدامات و 
فعالیتهای صورت پذیرفته را ارایه نمودند. همچنین مباحث کنترل پروژه ها 
نظیر تعیین شاخص برای فعالیت ها،طرح ها و پروژه های عمرانی شهرداری 
و مقایسه دقیق آنها بر اســاس آمار تحلیلی ارائه شده نســبت به روند مورد 
انتظار در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و زمانبندی آن ، بررســی نقاط 
ضعف زیر مجموعه های مرتبــط و برنامه ریزی اقدامــات در جهت بر طرف 
شــدن تهدیدات موجود و تبدیل  به فرصت های ارزشــمند و تاثیر خوب در 

عملکرد شهرداری و... مطرح گردید.

محمد مغــزی نجف آبادی شــهردار نجف آباد به دعوت دهکده ســالمندان 
احســان نجف آباد بازدیدی از این مرکز بعمل آورد و در جلسه هیئت مدیره 
نیز حضور یافت.در این جلســه درخصوص برنامه ها و فعالیت های مجموعه، 
برخی از مشکالت پیش روی این موسسه نظیر راه نیمه آسفالت آن و رفع آن 
با همراهی دهیاری همــت آباد بحث و تبادل نظــر گردید.این مرکز با تعداد 
۱۲۰ مدد جو و ۵۰ پرسنل از ســال ۱۳۸۴ تاکنون مشغول فعالیت می باشد 
و  هدف از تاسیس این مرکز کمک رسانی به ســالمندان بی بضاعت و ناتوان 
است .دهکده سالمندان احسان نجف آباد در خرداد ۱۳9۵ در روستای همت 

آباد با حضور وزیر تعاون،کار وامور اجتماعی رسماً افتتاح و آغاز به کار نمود .

مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی نجف آباد در نشست خبری کمیته 
فرهنگی و اطالع رسانی ســتاد مبارزه با بیماری کروناگفت: در هفته های اخیر و به 
منظور اطالع رسانی هر چه بیشــتر در مورد کرونا، بیش از صد هزار تراکت، ده هزار 
بروشور و هزار و هفتصد متر مربع بنر توسط شهرداری چاپ شده و ویژه برنامه های 
این مجموعه در فضای مجازی توســعه پیدا کرده است. محمد مهدی فردوسی از 
چاپ و نصب بنر بزرگ در سطح پارک های شهر به منظور اعالم محدودیت های تردد 
خبر داد و گفت: عالوه بر انعکاس ســیزده گزارش با موضوع محدودیت های تردد و 
نزدیک به بیست گزارش از فعالیت های صورت گرفته در خصوص ضدعفونی شهر، 
ویژه برنامه های متنوعی نیز در مسیر فرهنگ سازی و تقویت روحیه شهروندان در 
بستر فضای مجازی تدارک دیده شــده که از جمله آن ها می توان به انواع چالش و 

مسابقه مانند جشنواره انتخاب سبزه و تخم مرغ رنگی و استند آپ کمدی اشاره کرد.

محمد مغزی نجف آبادی شــهردار نجف آباد میزبان مهرداد مرادمند مدیر کل 
سازمان جهاد کشــاورزي اســتان اصفهان و مدیران آن مجموعه بود. در این 
بازدید کشتارگاه قدیم و کشــتارگاه صنعتی نجف آباد بصورت میدانی بازدید 

شد.  در ادامه نیز از یکی از گلخانه های کاشت گل بازدید انجام شد .

خبر کوتاه

بازدید امام جمعه نجف آباد  از 
پروژه های عمرانی 

محمد مغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد 
به اتفاق حجت االسالم حســناتی نماینده 
ولی فقیه و امام جمعــه نجف آباد از چندین 
پروژه عمرانی دردست اقدام شهرداری نجف 
آباد نظیــر کشــتارگاه صنعتی)بزرگترین 
کشــتارگاه صنعتی غرب اســتان اصفهان، 
مســیر زندگی )بزرگترین کوچــه باغ(، باغ 

موزه نجف آباد و... بازدید بعمل آوردند.

جلسه مسئولین شــهری  با 
آرامســتان  امنــای  هیئت 

یزدانشهر

شهردار نجف آباد در دفتر شهرداری میزبان 
هیئت امنای آرامستان یزدانشهر)منطقه۴( 
بود. در این جلسه محمد مغزی ضمن آرزوی 
قبولی طاعــات و عبادات ایشــان و تبریک 
فرارسیدن عید سعید فطر، از زحمات هیئت 
امنای آرامســتان یزدانشــهر تقدیر نمود و 
هماهنگی بیشــتر بــا مدیریت شــهری در 
راستای تسهیل در امور را خواستار شد.هیئت 
امنای آرامستان گزارشی درخصوص اقدامات 
صورت گرفته در این جلســه ارایه نمودند و 
پیشنهادات ارایه شده در این جلسه درجهت 

عملیاتی شدن مطرح و بررسی گردید .

ویالشــهر محور گفت وگوی 
مسئولین شهر با امام جمعه 

محمد مغزی نجــف آبادی شــهردار نجف 
آباد  با حجت االسالم عبدالرسول محمدی 
امام جمعه ویالشــهر در دفتر ایشان دیدار 
و گفــت و گــو کردنــد . در این دیــدار در 
خصــوص  مباحــث فرهنگی و مشــارکت 
مدیریت شــهری، اقدامات انجام شــده در 
منطقه ســه شــهرداری )نظیر بلوار باهنر، 
میدان آیت ا.. حجت نجف آبادی،دسترسی 
به بلوار دانشــگاه از کمربندی، روشــنایی 
بلوار آزادگان، مباحث نوروز و زیباســازی، 
المانهای نوروزی، رنگ آمیــزی، گلکاری، 
رفــت و روب و..( و برنامه ریــزی پیرامون 
مسائل ســطح منطقه و مســائل فرهنگی و 

برنامه های آینده بحث و تبادل نظر گردید.

مجــازی  برگــــزاری 
جشن هـای نیمه شعبان

برگزاری جشن های نیمه شعبان به صورتی متفاوت نسبت به سال های 
قبل صــورت پذیرفت .در ســال جاری به دلیل شــیوع ویــروس کرونا 
هیئت های شهرســتان نجف آباد با توجه به لزوم نیاز جامعه به توســل 
به اهل بیت)ع( و شادی در جامعه جشــن های نیمه شعبان را با ایده های 
جدید برگزار کردند . در همین راستا مدیریت شهری برگزاری احیاء نیمه 
شعبان به صورت گســترده در فضای مجازی و راه اندازی پویش هایی در 
این خصوص را برنامه ریزی نمود . نورافشانی در شب نیمه شعبان توسط 
شهرداری و از ساختمان شهرداری مرکزی از جمله اقدامات در این ایام بود .

بازدیداز خانه کبیرزاده؛ موزه 
تاریخ و مفاخر نجف آباد

محمدمغزی نجف آبادی شــهردار نجف آباد  به اتفاق ابوالفضل 
ابوترابی نماینده مردم شهرســتان های نجف آباد وتیران و کرون 
در مجلس شــورای اســالمی از مراحل مرمت و روند احیا خانه 
تاریخی کبیرزاده بازدید نمودند.در ایــن بازدید حضار از مراحل 
مرمت و روند بهســازی و احیا خانه تاریخی کبیــرزاده و تبدیل 
آن به موزه تاریخ و مفاخر نجف آباد بازدید و از شــرایط و کیفیت 

موارد موجود مطلع گردیدند .

کمیته  جلســه  برگــزاری 
راهبردی پروژه های عمرانی 

بروشــور  ١١0هــزار  چــاپ 
اطالع رسانی کرونا در نجف آباد

بازدید مدیر کل سازمان جهاد 
کشاورزي استان اصفهان

دهکده  در  شــهردار  حضور 
سالمندان احسان نجف آباد

رونمایی از ســند ثبت ملی و پرونده 
فعالیت موزه مردم شناسی نجف آباد

بازدید مدیریت شــهری از فعالیت های 
انجام شده در  روز جهانی صنایع دستی

رونمایی از ســند ثبت ملــی و پرونده فعالیت موزه مردم شناســی 
نجف آباد در وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی با 
حضور مسئولین شهر و شهرستان انجام شد . بازدیداز خانه تاریخی 
کبیرزاده)مــوزه تاریخ و مفاخر نجف آبــاد( از دیگر بخش های این 
برنامه  بود که شــهردار و همراهان در جریان آخرین اقدامات انجام 

شده جهت احیای آن قرار گرفتند.

بمناسبت ۲۰ خرداد روز جهانی صنایع دستی ، محمد مغزی نجف آبادی  
شهردار نجف آباد به همراه سایر مسوولین شهری مجموعه بازدیدهایی را 
از موزه ها و صنایع دستی شهرستان بعمل آوردند.در این بازدید نخست 
در محل خانه تاریخی لطفی دیــداری با علیرضا حبیبــی رییس اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نجف آباد و مجموعه ایشان 
صورت پذیرفت که ضمن تبریک این مناسبت بر ادامه همکاری های دو 
مجموعه شهرداری و میراث در جهت پیشبرد هدف نهایی نجف آباد مقصد 
گردشگری تاکید شد.علیرضا حبیبی نیز ضمن تشکر از حضور و ابرازلطف 
میهمانان، عنوان داشت اقدامات مدیریت شهری در زمینه میراث فرهنگی 
وتملک خانه های قدیمی جای تشکر دارد و در این مسیر ماهم امیدواریم 
هم قدم باشیم. بازدید از کارگاه قلمزنی اســتاد منتظری یکی از اساتید 
برجسته صنایع دستی نجف آباد و تبریک این روز به ایشان و هنرمندان 

صنایع دستی شهر بخش دیگر این بازدید بود.

خبرنامه شهر 



 از طــرح هــای کالن گردشــگری نجــف آباد بــه عنــوان طوالنــی تریــن کوچــــــــــــه باغ احیا شــده بــا کاربــری هایی 
مانند تفریحــــی، ورزشــــی ، مراکــــــز گردشگــــری، اقامتی چون هتــــــــــــــــــــل  و رستوران  و ... به طول 7 کیلومتر 
ـ آب ســـوری ـ محمود آباد  تا بلوار  ـ بیشـــــــــــــــه   و عرض شــصت متر از هفت لتــــی شـــروع، پس ازعبـــور از سـاحـــل 
آیت هللا طالقانی ادامه پیدا می کند. در این طرح که به عنوان طوالنی تریـــــــــــــن کوچه باغ طبیعی کشــور از آن یاد 
می شود عالوه بر تعبیه مسیرهای دسترسی محلی جهت تردد خودروهـــــــــــای سواری، مسیرهای ویژه به منظور 
پیست دوچرخه سواری، پیاده روی ،ورزش صبحگاهی  و ایستــــــــــگاه هـــــــــــای تندرستی و ... پیش بینـــی شـــده 
است .ما هــم شمــــا را دعوت به یک گردشگری بدون خودرو در محور تفـــــــــــریحی نجف آباد می کنیم . با ما همراه 

باشید :

اینفوگرافیک مسیر گردشگري طبیعـــــــــي کوچه باغ زندگي

7 کیلومتر گردشگری بــــــدون خودرو

 متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

مسير پياده روی و دوچرخه سواری 

7.000

دو لت مخصوص باغات جنوب، ســه لت 
باغات مرکز و دو لــت مخصوص باغ های 
شمال را آبياری می کند. در خيابان ساحل 
شــرقی پنج لتی واقع شــده بر روی جوی 
های دیگر آب های کشاورزی باغات مرکز 

و جنوب نجف آباد را تامين می کند.

پنگ خانه محلی بــرای زمان بندی 
آب کشــاورزی با استفاده از ظرفی 

در محل بيشه به نام پنگ بوده است 

موقعیت جغرافیایی

گردش اول
 هفت لتی و پنج لتی

گردش چهارم
پنگ خانه

انتهایــی  بخــش 
کوچــه بــاغ زندگــی بعد 

از آب ســوری تا انتهــای این 
مســير 7 کيلومتری بــه نام 

شــناخته  آبــاد   محمــود 
می شود . 

موقعیت جغرافیایی

گردش پنجم
باغات محمود آباد

نامگذاری 
طاق های محمود آباد 

قسمت محمود آباد دارای  سه 
لت، لــت عليا، لــت وســطی و لت 

سفلی می باشد که هر کدام از 
این لت ها دارای طاق های 

متعددی می باشد

طاق حاج رضا حاج قاسم
طاق حيدرحاج تقی

طاق حاج صالح
طاق حاج سدعبدهللا

طاق حمله داری
طاق رمضان حاج ميرزا

طاق جاللی
طاق حاج حسين حاج قنبر

طاق کتانی
طاق محمدعلی حاج صادق

طاق حاج رضا باقرطالب
طاق مالجواد

طاق قصابيها
طاق حاج اقا ناصر
طاق حاج سيداقا

طاق مس گر
طاق حاج سيد رمضان کاظم

طاق حاج ميرزا علی محمد
طاق سقایی ها

طاق حاج رجب علی
طاق شيخ تقی

طاق اقا سليمان
طاق علی راد

طاق حاج مالحسن
طاق ابراهيم علی نقی

طاق ابرقو
طاق حاج ابوطالب

طاق عرب
طاق قادر

طاق لر
طاق صلحی

لت علیا

لت وسطی

طاق حاج کاظم
طاق یكپایی

طاق سرخی ها
طاق حاج عباسعلی هادی

طاق حاج اسداله حاج اسحاق
طاق حاج حسينعلی

طاق حاج غالمعلی
طاق فرضعلی

طاق حاج مالحسين
طاق حاج سلطان

طاق حاج عباسعلی حاج کریم
طاق اسماعيل حاج رضا

طاق حاج شيخ جعفر
طاق عبداله حاج محسن

طاق حاج اسحاق
طاق حاج باقر
طاق گوشتی

طاق حالجی
طاق نامداری

طاق حاج حيدر عينی

لت سفلی

خيابــان  محــل  در 
ســاحل غربی منطقه پنج 

نجف آبــاد )اميرآبــاد فعلی ( یا 
هفــت لتی به 17 رشــته یــا جوی 

تــا  شــده  تقســيم  مســاوی 
باغات نجف آباد را آبياری 

کند. 

موقعیت جغرافیایی
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 از طــرح هــای کالن گردشــگری نجــف آباد بــه عنــوان طوالنــی تریــن کوچــــــــــــه باغ احیا شــده بــا کاربــری هایی 
مانند تفریحــــی، ورزشــــی ، مراکــــــز گردشگــــری، اقامتی چون هتــــــــــــــــــــل  و رستوران  و ... به طول 7 کیلومتر 
ـ آب ســـوری ـ محمود آباد  تا بلوار  ـ بیشـــــــــــــــه   و عرض شــصت متر از هفت لتــــی شـــروع، پس ازعبـــور از سـاحـــل 
آیت هللا طالقانی ادامه پیدا می کند. در این طرح که به عنوان طوالنی تریـــــــــــــن کوچه باغ طبیعی کشــور از آن یاد 
می شود عالوه بر تعبیه مسیرهای دسترسی محلی جهت تردد خودروهـــــــــــای سواری، مسیرهای ویژه به منظور 
پیست دوچرخه سواری، پیاده روی ،ورزش صبحگاهی  و ایستــــــــــگاه هـــــــــــای تندرستی و ... پیش بینـــی شـــده 
است .ما هــم شمــــا را دعوت به یک گردشگری بدون خودرو در محور تفـــــــــــریحی نجف آباد می کنیم . با ما همراه 

باشید :

اینفوگرافیک مسیر گردشگري طبیعـــــــــي کوچه باغ زندگي

7 کیلومتر گردشگری بــــــدون خودرو

پــل زندگــی ارتبــاط شــرق و غرب 
مسير کوچه باغ زندگی با عرشه به 
طول ٥٥و عرض ٦متر و ارتفاع پایه 

ها ٢٢متر

حدفاصل ساحل 
تا آب ســوری در سه فاز 

بــه عنــوان بيشــه پيش 
بينی شده است .

حــــــد فاصـــــل 
هفــت لتــی و بيشــه 

مسير گردشگری ساحل 
تعریف شده است 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی

گردش دوم
 مسیر گردشگری ساحل

گردش سوم
مسیـر گردشگری بیشه

در ایــن بخــش بــا محوریــت انتقــال و 
تقسيم بندی آب ، سيستم آبياری باغات 
و احيــای انواع باغ هــای ایرانی بــا رعایت 

هویت و اصالت آن ها انجام می گيرد.

احيــاء و کاربری زیرســاخت هایــی مانند 
ســازه های آبی انشعاب آب کشــاورزی،  
حوض خانــه و پنــگ خانه ،اســتراحتگاه 
های متناســب ، تاالرهای روبــاز گفتگو ، 
گذر معرفــی محصوالت کشــاورزی ) انار، 

بادام ،توت و ... ( 

وجــود عناصری چــون درختــان تنومند و 
قدیمی چنار ، نهرهای آبياری منشــعب از 

5 لتی ، باغ های سرشار از بادام ،انار ، به 

وجود یكی از دو حوض خانه )پنگ خانه ( 
باقی مانده، نمادهای نوستالژیک چرای 
گوســفندان، کباب ســيخ انجيری و ... در 
این بخش از فاکتورهــای تكميل کننده 
برند گردشــگری در حوزه غذای ســنتی و 

معماری بومی به حساب می آیند .   

ایجاد مســيرهای اســتراحت خانوادگی 
)ســكوهای مشــرف بــه نهرهــا ، امكان 

تهيه و سرو کباب سيخ انجيری ( 

گردش ششم
پل زندگی

گردش هفتم
باغ گلها

شمال این منطقه به جوی خارون و جنوب آن به بیابان های 
جوزدان می رســد. باغات این منطقه با سه لت آب، قنات و 
چند حلقه چاه مشروب شده و دو سوم باغات جنوب شهر را 
شامل می شود. بادام این منطقه قابل توجه و مرغوب است 

و عمده محصول بادام شهر از این باغات بدست می آید. 

در این بخش با رویه محافظت از تمامی معماری کوچه باغ ها 
و فضای سبز موجود عناصری چون کوشک ، نمونه ای از برج 
های کبوترخانه، حوض آب، مسیر دوچرخه سواری، مسیر 
پیاده روی ، رستوران های ســنتی ، اقامتگاه ، پل زندگی و 

باغ گلها پیش بینی شده است .

Natural tourism route «koocheh-bagh-zendegi

بلــوار 
شهيدان   حجتی

موقعیت جغرافیایی
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نجف آباد شهرداری برتر در نوروز 
١٣99

نماینده مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان از فعالیت 
های مدیریت شــهری نجف آباد درمبارزه با 
ویروس کرونا و پویش درخانه بمانیم و همچنین 
جشــنواره مجازی و مباحث گردشگری آن 
بعنوان شهرداری برتر در نوروز ١٣99 با اهدای 
لوح تقدیر مدیرکل تقدیر و تشکر نمود. نماینده 
مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان عنوان داشت ما و 
همچنین مدیرانی از استان این فعالیتها را رصد 
می کردیم و به اتفاق کیفیت باال و گزارشاتی که به 
استان رسید متقاعد کننده در انتخاب شهرداری 

برتر نجف آباد گردید.
جلسه با معاون اداره کل میراث 

فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی

سید علی صالح درخشان  معاون سرمایه گذاری و 
برنامه ریزی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
وصنایع دســتی اصفهان: از کارهای خوب مدیریت 
شهری حوزه گردشگری و تملک خانه های تاریخی است 
که ایــن موضوع کار خوبی بــوده که با جشــنواره مجازی 
بسط و گسترش یافته اســت و امیدواریم با تداوم آن شاهد 
رضایتمندی عموم باشــیم. از این رو ضمن تشکر و قدردانی 
از زحماتی که شهرداری و پرســنل آن در حوزه های مختلف 
عمرانی، گردشــگری و مبارزه با کوئید ۱9 داشتند باید بگویم 
با رصدی که از اقدامات نجف آباد داشــتیم ، بعضی از آیتم ها از 
کیفیت باالیی برخوردار بودند  و نجف آباد در این حوزه جزو ســه 

شهر برتر اصفهان محسوب می شود.

دیدار با مدیــر کل دفتر امور 
شهری وشوراهای استانداری

علی اصغر ذاکری هرنــدی مدیر کل 
دفتر امور شهری وشوراهای استانداری 
اصفهان : شهرداری ها ازجمله سازمان هایی 
هستند که همیشه در صحنه هستند و این بار 
هم در مبحث کرونا با اقدامات خود وبا کمک و 
پشتیبانی از ستادهای مردمی کمک شایانی به 
جامعه در گذر از این بحران داشتند و این عملکرد 
قابل تقدیر و تشکر است.  وی  عملکرد شهرداری 
نجف آبــاد را مطلوب و قابل تقدیــر در این حوزه 

دانست.

شماره  9         خرداد   1099 گزارش ویژهخـــــــارون

تقدیري به رنگ جشنواره مجازي 

نجف آباد شهرداري برتر در نوروز ١٣99



چه اقدامات اطالع رسانی 
انجام شد ؟

محتوای جشنواره مجازی

مهمترین بخش های 
جشنواره

 پوشش خبری ، تصویری و انتشــار فعالیت های 
مقابله با کرونا و ویژه برنامــه های مجازی مجموعه 

مدیریت شهری در سایت و پایگاه های خبری 
  طراحی و پوسترسازی ویژه برنامه های مجازی 

  گزارش در حوزه فاصله گذاری اجتماعی برای مهار 
کرونا

  ســامانه خودارزیابی از نظر احتمال ابتــال به کرونا 
ویروس

  موشن پوستر و کلیپ های معرفی عملکرد جشنواره 
 اکران سری چهلم تابلوهای فرهنگ شهروندی با شعار 
"در خانه بمانیم" و هشــتگ در سطح شــهر و فضاهای 

مجازی

جشنواره مجازی نوروز 99 

"هیچ جا خونه ی خوِد آدم نمیشه"
مجموعه شهرداری نجف آباد علیرغم برگزاری جلسات متعدد کاری و آماده اجرا بودن کلیه برنامه های ویژه نوروز ، 
اماکن گردشگری و تاریخی با توجه به شرایط کشور و شیوع ویروس کرونا و به جهت حفظ سالمت شهروندان، کلیه 
ویژه برنامه های نوروزی را لغو و طرح جایگزین بعنوان "جشنواره مجازی نوروز 99"  را با شعار "هیچ جا خونه خوِد آدم 
نمیشه"   و با هشتک "در خانه می مانیم"  را کلید زد. الزم به ذکراست در مجموع بیش از ۲00برنامه در فضاي مجازي 

تولید گردید.

   اجرایی و خدمات شــهری 
)ضدعفونــی، خونــه تکونی 

بهاری، بازدیدها و..( 
  فرهنگی اجتماعی )تبلیغات و 
اطالع رسانی، جشنواره مجازی 

و..( 

  مصاحبه با چهره های شناخته شده و محبوب شهر 
  مصاحبه با پلیس، پاکبان، آتش نشان و مشاغل خاص 

  دعوت به در خانه ماندن مردم توسط ســخنرانان و اساتید مشهور 
کشوری که در سلســله برنامه های زندگی به سبک بهشت نجف آباد 

حضور داشتند.
  کلیپ های مرور تصویری برنامه های انجام شده توسط شهرداری نجف 

آباد مانند جشن زیر سایه خورشید
   اجراهای خوانندگان مطرح کشوری وکنسرت های موسیقی

  سخنرانی و همایش های علمی آموزشی برگزار شده در سالن همایش های 
شهرداری

    استندآپ های آموزش شهروندی کرونا که توسط هنرمندان جوان و بومی 
شــهر با موضوعاتی مانند در خانه ماندن،  راه های پیشگیری از ابتال به کرونا و 

معضالت موجود در جامعه در قالب طنز اجرا شد 
  پخش کلیپ های حاجی فیروز در مناطق گردشگری 

  ارائه تصاویر المان های تازه نصب شــده نجف آباد با رویکرد سنت های مراسم 
نوروز باستانی و ترغیب به در خانه ماندن شهروندان

برنامه های خاص 
جشنواره فضای 

مجازی 

ارسال تصاویر سبزه ها 
و تخم مرغ

کی بیشتر تگ میکنه ؟

مهارت خانواده ها در  
قرنطینه خانگی 

گردشگری مجازی در نجف آباد 

بر اســاس نظرســنجی انجام گرفته 
در دوره هــای مختلــف ، یکــی از پر 
طرفدارترین بخش های جشنواره سال 
های گذشته، جشــنواره سبزه ها و تخم 
مرغ بوده  که بر همین اساس در جشنواره 
مجازی نوروز 99 شهروندان می توانستند 
از طریق ارسال تصاویر ســبزه و تخم مرغ 
رنگی خــود در این رقابت مفرح شــرکت 

نمایند.

 عالوه بر این مســابقاتی نظیر 
  share( بازنشــر  بیشــترین 
 ،)tage( بیشترین برچسب زدن
بیشترین مورد پســند واقع شده 
)like( و.. نیز به رقابت گذاشــته و 
برندگان هر بخش جوایزی دریافت 

کردند.

قرنطینه خانگــی ، عــوارض روانی و 
تاثیرات آن در اعضــای خانواده یکی 
از مهمترین موارد خانــواده ها در این 
شرایط به حســاب می رفت که با تهیه 
محتوای ۸ قسمت مشــاوره خانواده با 
موضوع چهار اصــل ارتباط موثر زوجین، 
مهارت فرزندپروری و سبک زندگی بهینه 

در قرنطینه به این موارد پرداخته شد . 

علیرغــم تعطیلــی و عــدم میزبانــی اماکن 
گردشگری و تاریخی شــهر از مهمانان نوروز، 
ظرفیت ها و امکانات گردشــگری تاریخی شهر  
مانند مجموعه تاریخی گردشــگری هفت برج 
خارون، خانه تاریخی مهرپرور)موزه  مردم شناسی 
نجف آبــاد(، خانه تاریخــی نوریان)مکتب خانه 
علوم خواجه نصیرالدین طوســی(،  خانه تاریخی 
لطفی)خانه صنایع دستی نجف آباد(، سنگ نگاره 
ها، سالن شهروند، پنگ خانه و غذاهای محلی مانند 
کباب سیخ انجیری و .. در قالب کلیپ هایی معرفی 

شد.

11 خـــــــارونشماره  9         خرداد   99 گزارش ویژه



المان هایی که به شهـــــر هویت می بخشند
یکی از کارکردهای شــهرداری 
ها، زیباسازی و ایجاد یک فضای 
برای شهروندان  مناسب  شهری 
است. شهرداری نجف آباد نیز با 
نزدیک شدن به سال ١٣99 و بر 
اساس برنامه ریزی های قبلی با 
نصب المان های شهری متناسب 
با فضا و همچنین دیوارنگاره ها ، 
حال و هوای جدیدی را به نجف 

آباد بخشید.

المان هنرپارســی برگرفته از شعر آقای ســلطانی در وصف نجف آباد 
با مضمون " نجف آباد شمع اصفهان اســت بهشت دولت نصف جهان 

است" می باشد که  به قلم  استاد احمد احمدی نوشته شده است.
طرح این المان بعد از تصویب و برگزاری جلســات تکمیلی در سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی مراحل طراحی معماری آن انجام و طراحی 
، محاسبات و کنترل آن در مدت ســه هفته صورت پذیرفت که پس از 
آن ساخت ســازه فلزی المان بعد از  ۲۵ روز آماده گردید.جانمایی این 
المان ۱۳ متــری در میدان گلها صورت گرفته و پایــه موجود با تغییر 
نمای بیرونی و ظاهر بعد از انجام عملیات بتن ریزی سازه المان بر روی 
آن نصب گردید.رنگ این المان سفید و حروف کامپوزیتی مسی رنگ 
برش خورده با سی ان سی برروی آن نصب گردیده و نورپردازی دفنی 

از روی پایه و آفتابی رنگ جلوه آن را مضاعف ساخته است.

مرمت دیواره های قدیمی شهر به مساحت ۵۰۰ متر مربع ،بازسازی 7۰ 
مترمربع از دیواره خارجی خانه تاریخی معین)باغ ملی(، طرح کاهگل 
کوچه باستانی و خانه تاریخی مهرپرور و طرح کاهگل خیابان خواجه 
نصیرالدین طوسی و خانه تاریخی نوریان در حال انجام است. در این 
 فرایند طرح دیوارنگاره با طــرح هــای فرهیختگان مانــدگار و شهدای 
نجف آباد در حدود ۳۱۰۰ متر مربع از دیواره های خیابان شریعتی پس از 

زیرسازی عملیاتی شد .
این طراحی به شرح زیر است :

اماکن  و  شهر  معرفی   : شهر(  آزادگان)ورودی  میدان  تا  گلدشت   
گردشگری همراه با شعار برندینگ شهر

  چهارباغ )میدان جهاد( تا پلیس راه : نقاشی دیواری کارت پستالی و 
طرح های شابلونی

  خیابان شریعتی و امام )دیواره ها و کرکره ای مغازه ها( : طرح دو رنگ 
کرم و زرد

  تقاطع خیابان شریعتی و آیت : طرح صنایع دستی نجف آباد )قالی بافی(

١

2

٣

المــان خانــواده در خیابان امــام شــرقی در مقابل بانک 
کشاورزی نصب گردیده است. این المان یکی ازده ها المان 
مدیریت شهری در استقبال از بهار است که در ابعاد واقعی و 
ازجنس فایبرگالس طراحی و ساخته شده است. این سازه 
با هدف نمایش و بهبود رابطه خانواده در مسیر خیابان امام 
شرقی در مسیر گذر شهری با کارکرد پیاده روی نصب شده 

است.

بهبود روابط خانوادگی با المان های شهری

دیوارنگاره ها : مرمت دیواره های قدیمی شهر

المان هنرپارسی در میدان گل ها

شماره  9         خرداد   1299 رویدادهای  فرهنگی خـــــــارون



المان هایی که به شهـــــر هویت می بخشند

طرح گذرماهور بعد از تصویب در کمیســیون کارشناســی بررسی 
طرحها و برگزاری جلسات تکمیلی در سازمان فرهنگی ، اجتماعی 
ورزشی، توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضای های شهری اجرا 

گردید.
این گذر پس از انجام مراحل طراحی و معماری ، محاسبات و کنترل 
آن در مدت دو هفته صورت پذیرفت که بعد از آن ساخت ستونهای 
فلزی، کابلهای رابط بکسل یک ســانتی به طول ۱۴۰۰ متر و کابل 

کشی آن عملیاتی گردید.
این  گذر ۴۵ متری با عرض ۸ متر در محیطی باز و طویل پیشنهاد 
گردید که توانایی ایجاد کافه روباز را نیز داشــته باشــد و همچنین 
غرفه های "بــازآرت" در طول آن به نمایــش و فروش محصوالت 
فرهنگی خود بپردازند .در همین راســتا  برای ســاخت این المان ، 
بعد از دو هفته  در بلوار استقالل بتن ریزی گردید و نصب ستونهای 
آن عملیاتی گردید که ۱۴۰۰ متر ریســه ال ای دی سوزنی به رنگ 

آفتابی با افکت نورسفید در آن جلوگره  شده است.

نماد التین نام نجف آباد به اهتمام واحد امانی معاونت امورزیربنایی 
و حمل و نقل شــهری در قسمت شمالی میدان شــهدای دانشجو 
اســتقرار یافت . این المان که یکی ازدهها المان مدیریت شهری در 
استقبال از بهار بود که در یک پروســه یک ماهه  نصب گردید. این 
المان به طول ۲۰ متر و ارتفاع ۴متــر از 9 حرف التین با ورق ۶میل 

ساخته و بر فونداسیون بتونی نصب و تثبیت شده است.

با توجه به اینکه نجف آباد شهر طالیی ورزش است ، با هدف نمایش 
و بهبود ورزش درجامعه از بین هزاران طرح ارســالی نماد کوهنورد 
به عنوان نماد انتخابی جهت ســاخت و نصــب انتخاب گردید .این 
المان در میدان کوهنورد توســط هنرمند بومــی در ابعاد واقعی و 

ازجنس سیمان طراحی و ساخته شده است. 

زیباسازی معابر و جداول در سطح شهر یکی از اقدامات هر 
ساله شهرداری می باشد . گلکاری در شــش ماه دوم سال 
۱۳9۸ تعــداد ۴۸۲9۰ کــوزه گل و ۶۵۴۰ صندوق گل در 

سطح مناطق ۵ گانه کاشته شد . 

4
5

67

المان کوهنورد نماد ورزش نجف آباد

گذرماهور ، یک سازه نوظهور 

استقرار نام NAJAFABAD درورودی شمالی شهر 

کاشت بیش از 60000 گل در سطح شهر 
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محمد مغزی نجف آبادی شــهردار نجف آباد با سید 
محمد طباطبایی مدیر کل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان در محل اداره کل ورزش و جوانان با یکدیگر 

دیدار کردند. 
در این دیدار که محمد مهدی فردوســی مدیرعامل 
سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی و ابراهیم رضایی 
مدیر ارتباطات و اموربین الملل شهرداری نیز حضور 
داشــتند ، انتصاب مدیر کل ورزش و جوانان استان 
به ایشــان تبریک گفته شــد  و پیرامون برنامه های 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان در جهت توســعه 
زیرســاختها و حمایت از قهرمانان بحث و تبادل نظر 
شد. مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز ابراز 
امیدواری کرد با همکاری و هم افزایی بین شهرداری 
و مجموعه ایشان شــاهد شــکوفایی هرچه بیشتر 
ورزش،  شــهر طالیی ورزش اســتان باشــیم. سید 
محمد طباطبایــی که نزدیک به یک دهه ریاســت 
اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد را بر عهده 
داشت، ۱7 اردیبهشت ماه به عنوان مدیر کل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهان معارفه و جایگزین محمد 

سلطان حسینی شد.

شماره  9         خرداد   1499 خـــــــارون

»پخش زنده آخرین برنامه زنده رود در سال98 ازنجف آباد«
۲9 اسفندماه ساعت9صبح | خانه تاریخی نوریان

جلسه با مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان

همکاری برای شکوفایی شهرطالیی ورزش استان

گزارش 



15 خـــــــارونشماره  9         خرداد   99 شوراي اسالمي شهر

در ابتدای این جلسه که در هجدهمین روز فروردین 
ماه برگزار شــد، عیدی محمد طرقی رییس شورای 
اسالمی شــهر با اشــاره به تالش های شــبانه روزی 
پرسنل شهرداری گفت: در طول ســال به ویژه ایام 
پایانی سال، مجموعة پرســنل و مدیران شهرداری 
در بخش های مختلف، فشــار فوق العاده سنگینی را 
از لحــاظ کاری و دوری از خانــواده تحمل می کنند 
که ثمــره اش، زیبایی فضای عمومی شــهر و اجرای 

طرح های عمرانی کوچک و بزرگ است.
همچنین محمدمغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد 
نیز در این نشســت، با تشــکر از همراهی و همد لی 
مجموعة شورای شــهر با شــهرداری، بیان داشت: 
متاسفانه به دنبال شیوع بیماری کرونا، شرایط بسیار 
سختی را در ماه های پایانی ســال9۸ و آغاز سال99 
پشت سر گذاشتیم ولی با همت و تالش شبانه روزی 
تمامی نیروها، تمامی وظایــف روزانه و فعالیت های 

عمرانی شهرداری به خوبی ادامه پیدا کرده است.

رشــد ۲0درصدی تحقــق بودجۀ ســالیانه 
شهرداری

ســید محمد ابراهیم احمدی معــاون برنامه ریزی و 
توسعه منابع انسانی شهرداری گفت: سال9۸، سالی 
با چالش های مختلف از جمله تغییرات مدیریتی در 
شهرداری، بروز اغتشاشــات و ظهور کرونا بود ولی با 
این وجود ظرف نیمه دوم سال با همت تمامی نیروها 
توانستیم عالوه بر تحقق بودجه ســالیانه، سرجمع 
درآمدهای شــهرداری از منابع مختلف را نسبت به 

پیش بینی های صــورت گرفتــه، ۲۰درصد افزایش 
دهیم.

احمدی، چنین رشــدی در شــرایط بســیار سخت 
بودجه ای حاکم بر شــهرداری های کشور را اقدامی 
کم نظیر خواند و اضافه داشت: در کنار تامین تمامی 
اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح های عمرانی، 
در دفتــر ســرمایه گذاری و جذب مشــارکت های 

شهرداری نیز اتفاقات بسیار خوبی روی داد.
معاون شــهردار نجف آباد ادامه داد: در طرح باغ موزه 
که نقشه های اجرایی آن آماده شــده، به زودی وارد 
مرحله اعــالم فراخوان جــذب پیمانــکار خواهیم 
شــد و هم زمان با انتشــار فراخوان انتخاب پیمانکار 
پارکینگ خیابان ۱7شــهریور، برخی مشــکالت به 
وجود آمده در مســیر ادامه اجرای پروژه شهربازی 

سرپوشیده نیز برطرف شد.
ارائة توضیحاتی در مورد وضعیت طرح سیتی ســنتر 
و ساختمان مجاور شــهرداری مرکزی دیگر مطالبی 
بود که احمدی با بیان آن ها اذعان داشــت: در مورد 
طرح رستوران چوبی در پارک کوهستان، دسترسی 
مورد نیاز انجام شده و جزئیات ساختمان اصلی نیز به 
زودی مورد تصویب قرار خواهد گرفت. در کنار اخذ 
مجوزات قانونی و انتشــار فراخوان پیمانکار جایگاه 
بنزین منطقه۳، در خصوص پردیس ســینمایی نیز 
مراحل صدور مجوزات و آماده کردن دیگر مقدمات 

در حال انجام است.
تقدیر از هم دلــی و همراهی های شــورای شــهر، 
آخرین مطلــب احمدی بــود که با بیــان آن اظهار 

داشــت: امیدواریم با ادامه این روند، شــاهد کسب 
موفقیت هــای بیشــتر در زمینه ارائــه خدمات به 

شهروندان و توسعه زیرساخت های شهری باشیم.

تشریح دستور کار سال99
محمد مغــزی نجف آبادی یک بار دیگر ، به تشــریح 
بخش  هایــی از عملکــرد شــهرداری نجف آباد در 
ســال 9۸ پرداخت و اظهار داشــت: از شاخص ترین 
اولویت های شــهرداری در ســال99 می تــوان به 
پروژه هایــی مانند کشــتارگاه صنعتــی، کوچه باغ 
زندگی، ادامه آزادســازی های مــورد نیاز طرح های 
مختلــف، تعامــل و همــکاری بــا شــرکت های 
خدمات رســان، تکمیل میدان نجف اشــرف و المان 
آن، توافــق با راه و شهرســازی در موضــوع تقاطع 
غیر هم سطح شــهدای دانشــجو در ورودی شمالی، 
احــداث مجموعه هــای ورزشــی روباز در ســطح 
مناطق ۵گانه و تکمیل اولین شــهربازی سرپوشیده 

شهرستان در کنار پارک کوهستان اشاره کرد.
مغزی بر ادامه روند خدمت رســانی به شــهروندان 
بدون توجه به برخی حاشیه سازی ها تاکید داشت و 
ادامه داد: تکمیل روند تملک برج های تاریخی صفا و 
آماده سازی مقدمات مرمت این اثر تاریخی ارزشمند، 
ادامه بلوار منتظری صالح آبــاد، تعیین تکلیف زمین 
مجاور شهرداری مرکزی، ادامه نهضت آسفالت معابر 
و پیاده روسازی در کنار مرمت و تجهیز خانه های علم 
و ایثار نجف آباد، از دیگر اولویت های کاری شهرداری 

نجف آباد طی سال99 هستند.

گزارش عملکرد یکساله شهرداری در صحن شورا

در اولین هفته های سال نو، به رسم هر سال، شهردار و مدیران ارشد شهرداری نجف آباد در صحن پارلمان شهری حضور پیدا کردند تا از اقدامات یکسال 
اخیرشان برای نمایندگان مردم بگویند.

ارائۀ توضیحاتی در مــورد وضعیت 
طرح سیتی سنتر و ساختمان مجاور 
بود  مطالبی  دیگر  مرکزی  شهرداری 
که احمدی با بیان آن ها اذعان داشت: 
در مورد طرح رســتوران چوبی در 
پارک کوهستان، دسترسی مورد نیاز 
انجام شده و جزئیات ساختمان اصلی 
نیز به زودی مورد تصویب قرار خواهد 
گرفت. در کنــار اخذ مجوزات قانونی 
و انتشــار فراخوان پیمانکار جایگاه 
پردیس  خصوص  در  منطقه٣،  بنزین 
سینمایی نیز مراحل صدور مجوزات 
و آماده کردن دیگر مقدمات در حال 

انجام است.

تکمیل روند تملک برج های تاریخی 
صفا و آماده ســازی مقدمات مرمت 
این اثر تاریخی ارزشمند، ادامه بلوار 
منتظری صالح آبــاد، تعیین تکلیف 
زمین مجاور شهرداری مرکزی، ادامه 
نهضت آسفالت معابر و پیاده روسازی 
در کنار مرمت و تجهیز خانه های علم 
و ایثار نجف آباد، از دیگر اولویت های 
کاری شهرداری نجف آباد طی سال99 

هستند.



دی
ها

 فر
مد

 اح
س:

عک

چهار فصل بیشه
نجف آبادـ  بهار

چهار فصل بیشه
نجف آبادـ  پاییز

چهار فصل بیشه
نجف آبادـ  تابستان

چهار فصل بیشه
نجف آبادـ  زمستان


