


حفاظت از سالمتی، وظیفه ماسک
همزمان با شــیوع مــوج دوم ویروس 
کرونا در جامعه و لزوم مراقبت بیشــتر 
از شــهروندان، چهل و ســومین نوبت 
فرهنگ  کمیتــه  تابلوهای شــهری  از 
شهروندی شــهرداری نجف آباد با شعار 
"حفاظت از ســامتی، وظیفه ماسک" به 

موضوع مهم و حیاتی ماســک اختصاص 
یافت.

مفاهیم شعارها :
بهره گیری از اصل جابجایی، تغافل و غیر 
پیش بینی بــودن در کام و جایگزینی 

کلمه "ماسک" با "ماست" 

هدف :
 ماندگاری و تاثیرگذاری بیشتر در ذهن و 
روحیه مخاطب و لزوم استفاده از ماسک 
به عنــوان مهمترین و کاربــردی ترین 
درآوردن  تصویر  به  محافظت،  وســیله 
عواقب رایج دالیل عدم استفاده از ماسک

 اکران و اختصاص تابلوهای شهروندی برای مقابله با کرونا

 استفاده از شیوه بیانی گرافیک خاق 
 بهره گیری از عائمی چون چادر، چتر، سپر جنگی، کاه ایمنی و..

تلفیق بصری نمادین و تاثیرگذاری بر نتایج اســتفاده از ماســک در  
زندگی و سامت فردی و اجتماعی شهروندان 

 در تب می سوزد کسی که بخاطر گرما ماسک نمی زند
 ناباورانه درگذشت؛ کسی که ماسک را باور نداشت، 

 به سختی نفس می کشد؛ کسی که ماسک زدن را سخت می گرفت
 هوشیاری ندارد؛ کسی که ماسک زدن را فراموش می کرد 

 اکران نوبت دوماکران نوبت اول



یکی از وظایف اصلی شهرداری ها اجرای پروژه 
های عمرانی در شهرهاســت. اگــر پروژه های 
عمرانی همســو با نیاز شهر و شــهروندان اجرا 
شــود، یکی از ابزارهــای الزم زمینــه را برای 
اجرای موفق طرح های توســعه شهری فراهم      
می کند. بر این اســاس پروژه هــای عمرانی از 
مهمترین ســازه های اجتماعی یک کالنشهر 
هســتند و لحاظ کردن موضــوع کمی و کیفی 
در اجرای اقدامات شــهری از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است .
کیفیت اجرای پروژه های عمران شهری بسیار 
مهم است و توجه به این مهم موجب پیشگیری 
از دوبــاره کاری ها و همچنیــن کاهش هزینه 
های شهری می شود. بهره برداری از منابع مالی 
کافی همچنین زمینه را برای اجرای طرح های 
کالن تر شــهری فراهم می کند. این در حالی 
اســت که هدف از توجه به ســرعت و کیفیت 
پروژه ها رســیدن به اســتانداردهای مطلوب 
شــهری و اهمیت دادن به مهــم ترین وظیفه 
شــهرداری که همان خدمت رســانی اســت، 

می باشد.
نکته دیگــر در این مبحث اهمیــت توانمندی 
متخصصان مسائل شهری و مهندسین عمران 
در مجموعه مدیریت شــهری اســت ، چرا که 
بهســازی شــهر در راســتای گام برداشتن در 
مســیر رعایت اصول، قواعد و اســتانداردهای 
کیفی مطلوب باید در اولویت وظایف شهرداری 
ها باشــد و شــهرداری منطقه نیز با اشراف بر 
اهمیت این مهم توجه     ویــژه ای برای رعایت 
استانداردهای کمی و کیفی در اجرای طرح ها 

لحاظ کند.
هر پروژه عمرانی به مرور زمان هویت شــهر را 
می سازد و دقت در مطالعات و طراحی پروژه ها 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که پروژه 
های عمرانی به عنــوان یک ســازه اجتماعی 
همواره در معرض دید شــهروندان اســت. هم 
چنین رعایت مســائل زیباســازی بــر مبنای 
خالقیت در کنــار توجه به کیفیت و ســرعت 
بخشــیدن به اجرای پروژه ها باید مورد توجه 

مسئوالن درگیر در مدیریت شهر قرار گیرد.
مطمئنا در صــورت رعایت مــواردی همچون 
انجام مهندسی ارزش در طرح ها از بدو مرحله 
مطالعاتی تا زمان بهره برداری از پروژه به منظور 
کاهش هزینه ها، بهبود روشــها و بهینه سازی 
پروژه های عمرانی؛ تــــوجه به بهره برداری و 
نیازها وامکانات بهـره بردار در مرحله مطـالعات 
و طــــراحی پروژه های عمرانی؛ رفع  نقایص 
موجود در قوانین وبخشــنامه ها، بهره گیری از 
روشــهای جدید در امر مطالعه، توجه و بهبود 
تشــکیالت ســازمانی کارفرمایــان و مجریان 
پروژه هــای عمرانی ، بهره گیــری از تیم های 
کارشناسی مجرب و اســتفاده مناسب از شیوه 
های مدرن و ســودمند شــهری متناســب با 

استانداردهای مطلوب خواهیم داشت.
مهدی فاضل

بیشــتر و پُرحجم تر و مؤثرتر از 
تاشهای سیاسی و امنیتی، تاش 

فرهنگی است . 
بیانات مقام معظم رهبری در سال ١٣٨٥

پروژه های عمرانی ؛ 
هویت شهر 
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پزشــک کارآفریــن و 
حامی مردم 

از ماسک زدن شهر تا کاروان 
خودرویی غدیر در نجف  آباد

توسعه و عمران متوازن 
نجف آباد

انتخابات هیئت رییسه شورای 
اسالمی شهر نجف آباد در سال 

چهارم

گزارش سفر و افتتاح طرح های شهر 
نجف آباد با حضور معاون عمران و توسعه 

امور شهری و روستایی وزیر کشور

جلسه و بازدید با مدیرعامل 
سازمان همیاری شهرداری های 

استان اصفهان

اینفوگرافیک گامی نو
)پروژه هاي عمراني،ترافیكي و 

خدماتي(

امضای تفاهم نامه 
ساخت پردیس سینمایی 

در نجف آباد

پیام شهردار نجف آباد بمناسبت درگذشت دکتر نوریان

بهــار آسفالت )بخش دوم(

  خبرغمباردرگذشت دکتر حاج سید محمود نوریان موجب اندوه  فراوان شد.
 بی شک از دست دادن این عزیز سفر کرده که با تخصص خود خدمات ارزنده و شایان توجهی به جامعه و مردم ارایه می نمود بسیار باعث تاثر و 

تاسف است و بی تردید مردم و همشهریان عزیز از خدمات ارزشمندشان محروم خواهند شد.
  سالیان متمادی حضور پررنگ دکتر نوریان در کادر درمان نجف آباد باعث بهره مندی همشریان عزیز از تخصص ایشان گردید، لذا شایسته است 
مقام این عزیز را ارج نهیم  وگایه مندیم از کسانی که موارد بهداشتی را رعایت نمی کنند و بدون توجه به فاصله گذاری های فیزیکی و بدون ماسک 
در خیابانها و در مجالس حضور پیدا می کنند و این یعنی خودخواهی، که تاوان این بی احتیاطی ها و این خودخواهی ها را می بایست عزیزان این 

افراد و در نهایت همه مردم و کادر بهداشت و درمان بدهند.
  امیدواریم که با رعایت موارد بهداشتی توسط مردم و جدی گرفتن این ویروس دیگر شاهد از دست دادن هیچ عزیزی به خصوص عزیزان فداکار 

درحوزه سامت نباشیم.
  اینجانب با قلبی سرشار از اندوه، درگذشت این فرهیخته و عزیز سفر کرده را به خانواده داغدار وی، جامعه بزرگ  پزشکی و تمامی کارکنان حوزه 

سامت، تسلیت عرض نموده و برای ایشان علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسألت دارم.
محمد مغزی نجف آبادیـ    شهردار نجف 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



شماره   10         شهریور   499 گفت و گو  خـــــــارون

تفاوت ارزش ملکی در نجف آباد کم است 
شهردار نجف آباد با اشــاره به ارزش 47میلیارد تومانی 
طرح های افتتاح شده و 121میلیارد تومانی پروژه های 
کلنگ زنی شده، گفت: طی ســال های اخیر، جانمایی 
طرح ها و پروژه های عمرانی در ســطح شهر به گونه ای 
بوده که بر خالف بسیاری شهرها که شاهد اختالف شدید 
وضعیت شمال با جنوب یا شرق با غرب آن ها هستیم، در 
نجف آباد تفاوت ارزش ملکی مناطق با یکدیگر به شدت 
کاهش پیدا کرده است.  مغزی در پایان با اعالم رشد 1متر 
مربعی سرانه فضای سبز نجف آباد با وجود خشکسالی 
ســال های اخیر   این عــدد به 12متر مربــع به عنوان 
متوسط کشــوری افزود: با جانمایی پروژه های عمرانی 
و فرهنگی در مناطق به نسبت شهر، تالش شده ضمن 
رفع محرومیت شهروندان، زمینه رشد ارزش ملکی آن 
مناطق و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در 

این نقاط فراهم شود.
بهار ٣0میلیاردی آسفالت در نجف آباد

 با همکاری شــورای اسالمی شــهر نجف آباد، امسال 
30میلیارد تومان به اجرای عملیات آسفالت در سطح 
مناطق 5گانه شهر اختصاص داده شده که از این میزان 
تاکنون بیش از 60درصد وارد عقد قرارداد و آغاز مرحله 

اجرایی شده است.
این اقدام انقالبی در شــرایطی صورت گرفته که حتی 
برخی کالنشهرهای کشور، به دلیل وضعیت نامناسب 
بودجه و گرانی و نوسان شدید قیمت قیر، سهم اندکی 
از اعتبارات عمرانی خود را به بخش آسفالت اختصاص 
داده اند. همچنین تعیین اولویت های آسفالت در سطح 
شهر، با مشورت شورای شهر، شهرداری های مناطق و بر 
اساس درخواست های مردمی صورت گرفته و هم زمان 
با شرکت های خدمات رســان به ویژه آب وفاضالب نیز 
هماهنگی الزم صورت گرفته تا از ایجاد ترانشه جدید در 

معابر تازه آسفالت شده، جلوگیری گردد.
اتصال کمربندی های شمالی و جنوبی نجف آباد

در ادامۀ سیاســت های چند سال اخیر مدیریت شهری 
در تمرکززدایی از ترافیک معابر مرکزی شهر، عملیات 
اجرایی بلوار کشــاورز با عرض 55متر شــروع شده که 
با اتمام فازهای مختلف آن، کمربند جنوبی به کمربند 

شمالی متصل خواهد شد.
در گذرهای شــرقی به غربــی، طی ســال های اخیر 
مسیرهایی مانند بلوار فجر ایجاد شــده ولی در بخش 
گذرهای شمالی به جنوبی، با مشکالت و محدودیت هایی 
مواجه هستیم که احداث بلوار کشــاورز، بخشی از این 
مشکل را به نفع سبک شدن ترافیک بافت مرکزی شهر، 

برطرف خواهد کرد.
همچنین احداث این بلوار که به نوعی بخشی از ترافیک 

غرب شهر را هم سبک خواهد کرد، از سمت کمربندی 
جنوبی شروع شده و هم زمان تکمیل مراحل آزادسازی 

آن در دستور کار قرار گرفته است.
محمد مغزی نجف آبادی پــروژه خیابان آیت اهلل امینی 
نجف آبادی در ادامۀ بلوار جمهوری اســالمی صالح آباد 
به سمت خیابان شــهید محمد منتظری آزادگان و در 
ادامۀ آن اتصال به بلوار شهید صیاد شیرازی فاز3 آزادگان 
را دیگر طرح ترافیکی در حال اجــرا برای این محدوده 
برشمرد و گفت: در نقطه اتصال این مسیر به کمربندی 
جنوبی نیز که در محدودۀ بیمارســتان در حال ساخت 
پیوند مغز استخوان زیتون در اراضی نظامی شمال شهر 
صورت می گیــرد، احداث یک پــل زیرگذر پیش بینی 
شده تا هم مشکل تردد شــهروندان برطرف شود و هم 

دسترسی به بیمارستان مهیا می گردد.
رشد قابل توجه سرانۀ فضای ورزشی و فرهنگی 

نجف آباد
با اضافه شدن سه فرهنگسرا و  پنج مجموعه ورزشی روباز 
که با مصوبه شورای اسالمی شهر و همت شهرداری در 
سطح مناطق پنج گانه در حال ساخت و تجهیز هستند، 
سرانه فضای ورزشی و فرهنگی نجف آباد به حد مطلوب 

خود نزدیک خواهد شد.
کنار فرهنگسرای منطقه4 که با عنوان »کوثر« بخشی از 
مراحل ساخت خود را پشت سر گذاشته و در حال حاضر 
پیگیر رفع برخی مشکالت به وجود آمده با پیمانکار آن 
هستیم، در منطقه5 نیز فرهنگسرای آیت اهلل عالم وارد 
مرحله اجرایی شــده و در حال بررسی و جانمایی یک 

فرهنگسرا در منطقه3 هستیم.
در موضوع ورزش نیز با توجه به کمبود سرانه فضاهای 
ورزشی استاندارد، با همراهی شــورای اسالمی شهر به 
موضوع احداث مجموعه های ورزشــی روباز در سطح 
مناطق 5گانه ورود پیدا کرده ایم و در همین راستا، اولین 
مجموعه با عنوان »ســالمت1« چندی پیش در پارک 
الله افتتاح شــد که در بازه زمانی کوتاه مورد استقبال 

بسیار خوب شهروندان قرار گرفت.
ســاماندهی ورودی شــمالی نجف آباد با کاری 

مشارکتی
هم زمان با ادامه مراحل اجرایی بهســازی و ساماندهی 
ورودی غربی نجف آباد که میدان نجف اشرف و المان آن 
شاخص ترین قسمت آن محسوب می شود، توافق چند 
ســال پیش شــهرداری نجف آباد با راه وشهرسازی در 
موضوع اجرای تقاطع غیر همسطح میدان شهدا دانشجو، 

به نوعی احیا و بازنگری خواهد شد.
طبق توافق مورد اشــاره، قرار بود تقاطع غیر همسطح 
شــهیدان حجتی را شــهرداری نجف آباد اجرا کرده و 
وزارت راه وشهرسازی در میدان شــهدای دانشجو وارد 

شود ولی با وجود بهره برداری از تقاطع شهیدان حجتی 
در اســفند96، وزارت راه بــه دالیل مختلــف از جمله 
محدودیت های شــدید بودجه ای، هنــوز به تعهدات 
خود عمل نکرده و در همین راستا، توافق قبلی در حال 
بازنگری است تا به شــکلی امکان فعال شدن این پروژه 

مهم فراهم شود.
محمد مغزی نجف آبادی از کمک شهرداری در موضوع 
آزادسازی حریم طرح به عنوان یکی از موارد شاخص در 
نظر گرفته شــده در تفاهم جدید نام برد و ادامه داد: در 
حال حاضر جلسات مربوط به تنظیم تفاهم نامه جدید 
و اخذ مصوبات قانونی مورد نیاز، مراحــل پایان خود را 
می گذراند که با نهایی شدن آن زمینه تخصیص اعتبارات 
اســتانی و ملی به اجرای تقاطع غیرهمسطح در میدان 
شهدای دانشجو فراهم خواهد شــد. شهردار نجف آباد 
با اشــاره به بهســازی صورت گرفته در ورودی شرقی 
نجف آباد طی سال های اخیر اضافه کرد: در ورودی غرب 
نیز مجموعه اقداماتی از ابتدای بلوار جانبازان انجام شده 
که قسمت شاخص آن، احداث میدان بزرگ نجف اشرف 
و مسیرهای اطراف محسوب می شود که با ساخت المان 
طراحی شده برای میدان و تکمیل دیگر زیرساخت ها، 
شاهد اضافه شدن یک شاخص جدید برای معرفی شهر 

نجف آباد در یک مسیر پرتردد خواهیم بود.
تکمیل  بزرگترین کشتارگاه  غرب استان

پروژه عظیم کشــتارگاه صنعتی نجف آباد که با هدف 
پوشــش غرب اســتان اصفهان و شــرق چهارمحال و 
بختیاری طراحی و از اواخر ســال94 در دست اجرا قرار 
گرفته، تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته ولی تکمیل 
عملیات ساختمانی و تجهیز آن در اولین فاز، به حداقل 

100میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.
بخش عمده ای از این اعتبار، مربوط به خرید تجهیزات 
کشتارگاه اســت که قیمت آن ها طی نوســانات ارزی 
ماه های اخیر، چندین برابر شــده و در حــال رایزنی با 
مقامات استانی و ملی و دفتر مقام معظم رهبری  )مدظله( 

هستیم تا اعتبار مورد نیاز را تامین کنیم.
بخش هایی مانند آغل ها، سالن اصلی کشتار، سردخانه، 
پیش سرد و قســمت های تمیز و غیرتمیز کشتارگاه از 
نظر ساختمانی تکمیل شــده و درصدد خرید و نصب 
تجهیزات مورد نیاز هســتیم تا بتوانیم فــاز اول پروژه 
را بهره بــرداری کنیم تــا در آینده با مشــارکت بخش 
خصوصی، دیگر فازهای طراحی شده آن مانند فرآوری 
خون، کارخانه چرم، تولید ژله و پودر استخوان راه اندازی 

شوند.
کوچه باغ زندگی نجف آباد؛ جاذبه ای استانی و ملی

در مسیر تبدیل نجف آباد از معبر به مقصد گردشگری، 
طی سال های اخیر مجموعه اقدامات متنوع و متعددی 

انجام گرفته که یکی از شاخص ترین آن ها اجرای محور 
تفریحی کوچه باغ زندگی به طول 7کیلومتر اســت که 

می تواند به عنوان جاذبه ای استانی و ملی مطرح شود.
این محور طبیعی که مناطق 1، 2، 4 و 5شــهر را شامل 
می شود، از هفت لتی به عنوان نماد زایش و شروع زندگی 
آغاز شده و با گذر از بیشه و باغات جنوب شهر، به گلزار 
شهدا به عنوان نماد پایان زندگی ختم می شود تا به نوعی 

نشان دهنده سیر مراحل زندگی باشد.
مســیرهای پیاده روی، دوچرخه سواری، فضاهای سبز 
متعدد، برج کبوترخانه، مبلمان شهری، باغ های ایرانی، 
برکه آب، سرویس های بهداشــتی و فضاهای تفریحی 
و تجاری به عنوان بخشــی از زیرمجموعه های در نظر 
گرفته شده در طول این مســیر است که شاخص ترین 
سازه طراحی شده در طول این مسیر را باید پل زندگی 
در تقاطع کوچه باغ با بلوار شهید حجتی دانست، ضمن 
فراهم کردن بستری مناســب برای عبور شهروندان در 
حالت پیاده و با دوچرخه، به المانی شــاخص در سطح 

استان و کشور تبدیل خواهد شد.
تکمیل تملک برج های صفا با توافق یا اهرم قانون

به دنبال تملک نزدیک به نیمــی از مجموعه تاریخی 
برج های دوقلو صفا، برخی اقدامــات فوری برای نجات 
بخش های در خطر این مجموعه انجام گرفته و هم زمان 
با تهیه طرح مرمت، تملک باقیمانده این اثر ارزشمند نیز 
در دست پیگیری است و در صورت نرسیدن به توافق با 

مالکان، از اهرم های قانونی استفاده خواهیم کرد.
تملک این برج هــای منحصر به فــرد مطالبه قدیمی 
شــهروندان و عالقه مندان میراث فرهنگی اســت که 
متاســفانه در طول ســال های اخیر به دالیل مختلف 
بخش هایی از این اثر از جمله خانه های مجاور تخریب شد 
و دیگر قسمت ها نیز در معرض خطر جدی تخریب بر اثر 
عوامل طبیعی یا حفاری های غیرمجاز قرار گرفته بود ولی 

با تملک مجموعه، این خطر برطرف شده است.
نجف آباد، صاحب خانه های »ایثــار« و »علم« 

خواهد شد
با توجه به ملقب شــدن شــهر نجف آباد به شهر »علم، 
ایمان و ایثار« از ســوی مقام معظم رهبری   )مدظله(  و 
در راستای شناساندن هر چه بیشتر پتانسیل های شهر 
در این عرصه ها، خانه شــهیدان حجتی و خانه مرحوم 
آیت اهلل آیت نجف آبادی برای تبدیل به خانه های ایثار و 
علم تملک شده اند.با توجه به سابقه درخشان نجف آباد 
در حوزه ایثار و شهادت، نیاز بود که مکانی را به نمایش 
بخشی از سوابق شهر در این عرصه اختصاص دهیم که 
بهترین گزینه خانه 3دهنه و ساده شهیدان حجتی بود 
که چهار پسر، یک نوه و یکی از دامادهای خود را تقدیم 

امنیت کشور و تقویت اسالم کرده اند.

تشریح پروژه های زیرساختی نجف آباد در گفت و گو با محمد مغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد 
 

توسعه و عمران متوازن نجف آباد
پروژه های عمرانی و زیرساختی شهر در سال های 
اخیر به گونه ای برنامه ریزی و اجرا شــده اند که 
هم زمان با رفع نیازها و مشــکات مردم، شاهد 
 توســعه متوازن و عادالنه مناطــق پنج گانه 
بوده ایم. تنوع این طرح ها از نظــر زمینه ارائه 
خدمت و محل اجرا در سطح مناطق پنج گانه، به 
حدی بود که تقدیر و تحسین دکتر مهدی جمالی 
نژاد معاون وزیر کشــور را هم به دنبال داشت. 
از ســوی دیگر  مجموع ارزش ریالی طرح های 
کلنگ زنی شده یا افتتاح شــده طی »گام نو« 
یا »گام١١« بالغ بر 4١٣میلیــارد تومان برآورد 
شده است از این رو جهت آشنایی با پروژه های 
 زیرســاختی نجف آباد با محمد مغزی شهردار 

نجف آباد هم کام شدیم تا موارد را تشریح کنند.

بهــار 30میلیاردی 
آسفالت در نجف آباد

اتصال کمربندی های 
شــمالی و جنوبــی 

نجف آباد

رشــد قابــل توجه 
سرانۀ فضای ورزشی 

و فرهنگی نجف آباد

ســاماندهی ورودی 
شــمالی نجف آباد با 

کاری مشارکتی

کشــتارگاه  تکمیل 
اعتبار  بــا  نجف آباد 

100میلیاردی

کوچه بــاغ زندگــی 
نجف آبــاد؛ جاذبه ای 

استانی و ملی

تملــک  تکمیــل 
برج های صفا با توافق 

یا اهرم قانون

صاحب  نجف آبــاد، 
خانه هــای »ایثار« و 

»علم« خواهد شد

0١020٣040٥06070٨
اقدامات انجام 
شده در شهر 

نجف آباد
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سیری در زندگی شهید مدافع سامت دکترسید محمود نوریان

پزشک کارآفرین و حامی مردم 

نام : مهرداد عزیزاللهی 
متولد : مهرماه سال 1346 

محله: علی قلی آقا شهر اصفهان 
داستان اعزام 

به خاطر سن کم، مسئوالن از اعزام وی خودداری 
می کردند. ولی او با تغییر دادن تاریخ تولد در کپی 
شناسنامه اش موفق به ثبت نام شد و در سال 1359 
با شروع فتنه کردستان و حضور برادرش مسعود در 
جبهه، او هم راهی کردستان شد. همزمان با حضور 
در جبهه های نبرد حق علیه باطل، در ســنگر علم 
و دانش و تا قبل از شــهادت درس خود را تا ســال 
سوم هنرســتان در رشــته برق الکترونیک ادامه 
داد. در گردان تخریب به شهید مهرداد عزیز اللهی 
مهندس مین می گفتند و رادیوهای بیگانه از او به 
عنوان کوچک ترین ژنرال تخریب چی یاد می کردند. 
فرماندهان در زمان فتح زیبدات به دست رزمندگان 
اســالم، به شــوخی مهرداد را به عنوان بخشدار 

زیبدات معرفی کرده بودند.
چگونگی شهادت 

شــهید »مهــرداد عزیزاللهی« در ســال 1364، 
درعملیات کربــالی 4 در جزیــره »ام الرصاص« 
در حال غواصی به شهادت رســید و جاودانه شد. 
در ســال 1364 در عملیات کربالی 4 در جزیره ام 
الرصاص در حال غواصی شهید می شود و تا 3 سال 

از پیکر او خبری به دست نمی آید.
خانواده شهید 

خانواده “عزیز اللهی” شش پسر داشته که چهار نفر 
از آنها در جبهه ها حاضر بوده اند و مهرداد و مسعود 
به شهادت رســیده  اند و محمد هم اکنون جانباز 
شیمیایی می  باشد. پســر دیگر نیز جزو آزادگان 

سرافراز بوده است.
وصیت نامه شهید 

در بخشی از وصیتنامه این شهید آمده است: پدران، 
مادران، برادران و خواهران! لحظه ای به کشتارهای 
اســرائیل غاصب در لبنان و فلسطین بیندیشید. 
لحظه ای به زنان و کودکان مظلوم که وحشیانه زیر 
بمباران های اسرائیل جان می دهند و جنایت های 
آمریکا که به وســیله صدام کافر بر ما تحمیل شده 
است، تامل کنید. آیا وقت آن نرسیده است که سالح 
برگیرید و یا به هر طریق که خود می دانید به مبارزه 
علیه این جنایتکاران برخیزید؟ من به عنوان یک 
مسلمان در خط والیت فقیه و به دستور امام عزیز 
که فرمودند جوانان عزیز به جبهه ها بشتابند تا جامه 
ذلت نپوشــیم، وظیفه خود می دانم که لحظه ای 
درنگ نکنم و به جبهه شــتافتم. شــهید مهرداد 
عزیز اللهی در بخش دیگری از وصیت نامه اش ادامه 
داده اســت: در اینجا الزم می دانــم چند جمله ای 
هم با برادران و خواهران وصیت کنم که پیرو خط 
والیت فقیه باشید و دستورات امام عزیز را مو به مو 
اجرا کنید و طرفدار روحانیت باشــید. کشور بدون 
روحانیت مثل کشور بدون طبیب است و به عنوان 
برادر کوچک از شما می خواهم که همچنان که شعار 
می دهید به شعارهایتان جامه  عمل بپوشانید، چون 
شعار بدون عمل به هیچ دردی نمی خورد و مثل این 
است که شعار بدهیم »ما همه گوش به فرمان توایم 
خمینی« ولی دستورات امام را اطاعت نکنیم، پس 

بکوشید شعارهایتان همراه با عمل باشد.

دانش آموز شهید »مهرداد عزیزاللهی« 

مهندس مین 

دکتر سید محمود  نوریان جراحی های بی شــماری را جهت درمان و بهبود افرادی که با اختاالت و بیماری های مغز و اعصاب و هم چنین ستون فقرات 
مواجه بودند را انجام داده است. این پزشــک نجف آبادی عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان بود که در بیمارستان آیت اهلل 

کاشانی مشغول و خدمات زیادی به بیماران ارائه کرد.
دکتر نوریان در ســال های پایانی عمر خود عاوه بر اینکه در شهر نجف آباد و در مطب شــخصی به معاینه و درمان بیماران می پرداخت، همچنین از 

اعضای کادر درمان در بیمارستان آیت اهلل کاشانی اصفهان بود و در دوران شیوع ویروس کرونا نیز از پیشگامان جبهه سامت بود. 

دکتر
سید محمود نوریان

عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان

14 شهریور 99
بر اثر کرونا

پزشک خوشنام و 
سرشناس نجف آبادی 

مرتبه علمینام آور

شهرتدر گذشت

تخصص : 
 جراح و متخصص مغز و اعصاب

 متخصص نورولوژی 

  جراحی تومور مغزی و ضایعات مغزی
  جراحی تومور نخاعی، دیسک کمر، دیســک گردن، آرتروز، پارگی دیسک، آسیب های 

نخاعی، تنگی کانال نخاع  
   شانت گذاری جهت درمان بیماری هیدروسفالی، خونریزی و ضربه ی مغزی و...

   معالجه و جراحی افراد نیازمند و کم بضاعت بدون دریافت وجه و به صورت رایگان 
  سفرهای مستمر و پیاپی به مناطق محروم استان اصفهان و معاینه بیماران و مراجعان 

روستایی و مستضعف 
  یکی از کارآفرینان استان اصفهان بود که با احداث یک شرکت زراعی تحت عنوان نهال 
زاینده رود در شهرستان فریدونشــهر بدون چشمداشت به سودی خاص، زمینه فعالیت و 

اشتغال چندین سرپرست خانوار را در این شهرستان فراهم کرده بود.

فعالیت های دکتر نوریان

ویژگی های بارز 
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بهــار آسفالت )بخش دوم(
در شماره قبلی خارون به معرفی اقدامات کاری در حوزه آسفالت در بهار پرداختیم . در این شماره به 

اقدامات انجام شده در تابستان می پردازیم

شماره   10         شهریور   699 خـــــــارون

19 روکش آسفالت در بلوار شاهد 
عملیات روکش آســفالت  بلوار شــاهد منطقه چهار)یزدانشــهر( پیگیری گردید و عملیاتی 
شد.ساماندهی بلوار شاهد شــامل تعریض ، جدول گذاری و رفیوژبلوار در ماه گذشته صورت 
پذیرفته بود و این مسیر که دارای دو باند 3600متر مربعی می باشد با 847 تن آسفالت روکش 

گردید .
20- روکش آسفالت در سه راه یزدانشهر

عملیات روکش آسفالت  سه راه یزدانشهر)منطقه 4( پیگیری گردید و عملیاتی شد.این مسیر و 
دو باند 120متری آن  با عرض 12 متر در چندین الیه با 588 تن آسفالت روکش گردید .

21- روکش آسفالت در فازهشت شهرک امام علی
عملیات روکش آسفالت فاز هشت شهرک امام علی منطقه 4)یزدانشهر( که عملیات زیرسازی 
آن به اتمام رسیده بودپیگیری و عملیاتی گردید .در این فرآیند که مهستانهای 37 الی 52 را در 
برمی گیرد مساحت 12000 متر مربعی این محدوده بهمراه دوربرگردانها  با 1411 تن آسفالت 
روکش گردید.همچنین در فاز هفت شهرک امام علی، گلستان 52 و محدوه اطراف به مساحت 

1500 مترمربع با 177 تن آسفالت روکش گردید .

منطقه چهار

14- روکش آسفالت در کوچه سرو
عملیات روکش آسفالت کوچه سرو واقع در انتهای خیابان 
قدس غربی ) منطقه 2 شهری(  پیگیری و عملیاتی گردید 
.در این فرآیند کوچه سرو به مساحت 800 مربع با 94 تن 

آسفالت روکش گردید.
15-روکش آسفالت کوچه های اقاقیا و گلها

عملیات روکش آســفالت کوچه های اقاقیا و گلها واقع در 
خیابان مفتح، محله طالب)منطقــه 2( پیگیری گردید 
و عملیاتی شــد. این  دو کوچه هرکدام به مساحت 2700 

متربع با مجموع 660 تن آسفالت روکش گردیدند .
16- روکــش آســفالت در کوچه های انتهای شــهرک 

سعیدی فر
پس از اتمام عملیات زیرسازی ، عملیات روکش آسفالت 
کوچه های یاس  واقع در انتهای شــهرک ســعیدی فر، 
خیابان امام رضا ، کوچه های پشــت چاه سپاه ) منطقه 2 
شــهری(  پیگری و عملیاتی گردید .در این فرآیند کوچه  
های یاس و سه فرعی آن به مساحت 2300 مربع با 270 

تن آسفالت روکش گردیدند
17-روکش آسفالت در کوچه شقایق 5

عملیات روکش آسفالت کوچه شقایق 5 واقع در بلوار شهید 
حججی، کوچه شهید اسماعیلیان)منطقه دو ( که عملیات 
زیرسازی آن به اتمام رســیده بود پیگیری شد و آخرین 
مراحل آسفالت خود را می گذراند .مساحت این مسیر در 
حال فعالیت 2880 متر مربع اعالم گردیده است و در این 

فرآیند تاکنون 56 تن آسفالت استفاده شده است .
18- روکش آسفالت در کوچه های باران و یاقوت

عملیات روکش آســفالت کوچه های یاقوت و باران واقع 
در بلوارسردار شهید حجتی ) منطقه 2 شهری(  پیگیری 
و عملیاتی گردید .در این فرآیند کوچه یاقوت به مساحت 
630 مربــع و کوچه باران به مســاحت 420مترمربع، در 

مجموع  با 124 تن آسفالت روکش گردیدند.

منطقه دو

خبرنامه شهر 
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بمناســبت هفته قوه قضائیه و ســالروز عروج آیت اهلل دکتر بهشتی، 
شــهید بین الملل محمد منتظری و 72 تن از یارانشان همانند سال 
های گذشته مراســم تجدید میثاق با آرمان های  امام خمینی )ره(  و 

انقالب اسالمی در گلزار شهدای نجف آباد صورت پذیرفت .
مردم و مســئولین ضمن حضور در گلزار شــهدا، با آرمان های واالی 
شــهدای گرانقدر، امام شــهداء و منویات مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی( تجدید میثاقی مجدد نموده و با نثار گل و غبارروبی و فاتحه بر 
مزار شهدا یاد ایشان را گرامی داشتند و سپس در مراسم نماز وحدت 
به امامت امام جمعه شهر در سالن گلزار شــهدای  نجف آباد شرکت 

نمودند

خبرنامه شهر 

شهردار نجف آباد گفت: به دنبال تشکیل جلسه با جمعی از مدیران حمل و 
نقل جاده ای و پلیس راه اصفهان، قرار شد با توجه به محدودیت های مکان 
فعلی پلیس راه نجف آباد از نظر تراکم بافت مسکونی و صنعتی در اطراف آن، 
جانمایی محل جدید این مجموعه در دستور کار قرار گیرد.مغزی از حضور 
سرهنگ حسین پورقیصری فرماندهی پلیس راه استان اصفهان و  سرگرد 
علیداد اسدی فرماندهی پلیس راه شهرستان نجف آباد در این جلسه گفت و 
ادامه داد: بعد از انتخاب محل جدید و اخذ مجوزات قانونی مورد نیاز، مرحله 
ســاخت پلیس راه جدید نجف آباد با همکاری و تعامل شهرداری و شورای 

اسالمی شهر آغاز خواهد شد.

وبینار دســتورالعمل جدید کمیته 
پدافند غیرعامل شهرداری ها

سرویس دهی کشتارگاه در تاسوعا 
و عاشورای ١442

شــهروندان نجف آبادی از منزل 
پیگیر امور شهری باشند

با توجه بــه ابــالغ دســتورالعمل جدید کمیتــه پدافند 
غیرعامل شهرداری ها ، دوشنبه 20 مردادماه جلسه ای در 

این خصوص برگزار گردید.
با توجه به پروتکلهای کشــوری ســتاد مبارزه با کرونا این 
جلسه بصورت وبینار)سمینار آنالین یا رویداد آنالین( فی 
مابین 51رییس کمیته پدافند غیر عامل شــهرداری های 
شــهرهای باالی 200هزار ) که معموال این وظیفه بعهده 
شهردار می باشد(، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 

و سازمان پدافند غیر عامل کشور برگزار گردید.

  مجموعه کشــتارگاه نجف آباد در ایام عاشورا نیز فعال بوده و 
تمامی کادر آن خدمات رایگان به شهروندان در خصوص ذبح 
بهداشتی و شرعی دام های تحویلی ارایه نمودند.    خوشبختانه 
طی ســال های اخیر با همکاری بیشــتر مردم و هیات های 
عزاداری، شاهد کاهش چشــمگیرذبح احشام در سطح معابر 
و در خالل حرکت دســته های عزاداری بوده ایم و قســمت 
عمده نذورات شهروندان در این خصوص، با محوریت محیط 

بهداشتی و مطمئن کشتارگاه انجام می گیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهردار نجف آباد 
گفت: امکان ثبــت و پیگیری امور شــهروندان در رابطه با 
مدیریت شــهری به صورت الکترونیکی فراهم شده است.

سید محمد ابراهیم احمدی با اشــاره به راه اندازی سامانه 
نوبت دهــی بازدید در شــهرداری نجف آبــاد، اظهار کرد: 
شــهرداری از پر مراجع ترین دســتگاه های اجرایی است، 
به همین دلیــل پس از شــیوع ویروس کرونــا و ضرورت 
رعایت فاصله گــذاری اجتماعــی الزم بود تــا تمهیداتی 
برای کاهش مراجعــات مردمی اتخاذ شــود.وی افزود: از 
این پس شــهروندان نجف آبــادی در هیچ یــک از مراحل 
اداری در رابطه با شــهرداری برای دریافــت نوبت بازدید 
نیاز به مراجعــه حضوری ندارنــد و می تواننــد از طریق 
اینترنت خانگــی و یا تلفن همراه درخواســت های خود را 
ثبت و پیگیری کنند.معاون برنامه ریزی و توســعه منابع 
انســانی شــهردار نجف آباد ادامه داد: در این ســامانه که 
به صورت آزمایشــی در منطقه یک شــهرداری نجف آباد 
راه اندازی شده است، شــهروندان نیاز به مراجعه حضوری 
 به شهرداری ندارند و می توانند از طریق درگاه الکترونیک

www.najafabad.ir درخواســت های خــود را ثبت 
کنند و در مرحله بعد پس از بررســی درخواست ها توسط 
مســئوالن بایگانی، از طریق پیامک زمان بازدید به مالکان 

اطالع رسانی خواهد شد.

جابه جایی پلیس راه 
نجف آباد

تهیــه طــرح جامــع ترافیک 
نجف آباد با افق١4١٥

بازدید جمعی از جوانان و فعالین انجمنها و 
تشکلهای مردم نهاد از پروژه ها 

تجدید میثاق با آرمان های امام راحل)ره( 
و شرکت در نماز وحدت

جمعی از فعالین انجمن ها و تشــکل های مردم نهاد و جوان شهر  
از پروژه های عمرانی، خدماتی، ترافیکی و فرهنگی در دست اقدام  
شــهرداری نجف آباد بازدید کردند . در ایــن بازدید که معاونین 
خدمات شــهری و امور زیربنایی و حمل و نقل شــهری ، مشاور 
شــهردار، مدیر ارتباطات و اموربین الملل و تنی چند از مسئولین 
مرتبط  حضور داشتند، کشــتارگاه صنعتی نجف آباد )بزرگترین 
کشتارگاه صنعتی غرب استان(،  بوستان زندگی)حدفاصل بلوار 
شهید حجتی تا بلوار طالقانی(، پل زندگی ) پل ارتباطی بین بوستان 
زندگی غربی و شرقی (، بلوار کشاورز)حدفاصل امام تا کمربندی 
جنوبی(، محور تفریحی گردشگری بیشه )حد فاصل بلوار شهداء 
تابلوار بهارســتان( و ... بصورت میدانی مورد دیدار واقع شــدند و 
مســئولین توضیحات الزم را در پروژه ها ارایه نموده و پاسخگوی 

سواالت مطروحه بودند.

شــهرداری نجف آباد تهیه طرح جامع ترافیک شهر را با وجود 
تمامی مشــکالت بودجه ای به عنوان دومین شــهر اســتان 
اصفهان، در دســتور کار قرار داده و بعد از انتخاب یک مشاور 
پایه یک از بین هجــده مجموعه داوطلب که بــا انجام چهار 
مرحله مصاحبه همراه بود، در حــال حاضر این طرح مراحل 
تصویب خود را پشــت ســر می گذارد. محمــد مغزی نجف 
آبادی با اشــاره به تنظیم این طرح برای ســه دوره پنج ساله 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بیان داشــت: در این طرح 
جامع که مراحل تصویب آن در شورای ترافیک استان و کشور 
در حال انجام اســت، اقداماتی مانند اصالح های هندســی، 
یک طرفه کردن معابــر، اجرای تقاطع های غیر هم ســطح و 
میدان در کنار پیش بینی خطوط انبوه بر، ناوگان اتوبوسرانی و 
تاکسی رانی و برخی اصالحات در کارهای عمرانی گذشته در 

نظر گرفته شده است.
شــهردار نجف آبــاد این طــرح را نقشــه ای بــرای تمامی 
فعالیت هــای ترافیکی پانزده ســال آینده نجف آبــاد خواند 
و اعالم کرد: در جلســه اخیر شــورای عالی ترافیک اســتان 
که با ریاســت مهندس غالمی معاون هماهنگی امورعمرانی 
استانداری اصفهان برگزار شــد، ضمن تقدیر از عزم و تالش 
نجف آباد در مسیر تدوین این طرح به عنوان یک شهر پیشرو، 
فاز استانی طرح به تصویب رسید تا در آینده ای نزدیک، بقیه 
بخش های طرح که تصویب آن ها منوط به قســمت اول است 

نیز در دستور کار بررسی و تصویب قرار گیرد.



گامی نو )پروژه های عمرانی،ترافیكی و خدماتی( 
ــو«  ــی ن ــوان »گام ــا عن ــهر ب ــعه ش ــرفت و توس ــن گام پیش ــاد در یازدهمی ــف اب ــهرداری نج ش
تعــداد ٥٩ پــروژه  را بهــره بــرداری یــا كلنــگ زنــی نمــود. در اینفوگرافیــك زیــر پــروژه هــای مربــوط 

بــه حــوزه هــای عمرانــی، ترافیکــی و خدماتــی شــهر بــه نمایــش در آمــده اســت:

اینفوگرافیک ١١  گام پیشرفت و توسعه با همت بلند مردم

ساماندهی 
قنات شیربچه

احداث سرویس 
بهداشتی پارک الله

هزینه اجرایی

 8,000,000,000 ریال

هزینه اجرایی

 3,500,000,000 ریال

هزینه اجرایی

 7,000,000,000 ریال

هزینه اجرایی

 8,100,000,000 ریال

1400 m2

100 m2

حد فاصل چهارراه مولوی تا میدان بسیج

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

منطقه یک

منطقه 3

01

02

6000 m

متر پشتهحلقه چاه

حفرحفر

2707500

دفع آب های 
سطحی )کانیو 
گذاری و اجرای 

کانال (

پروژه جذب آب 
های سطحی

01

02

مناطق پنجگانه 

 امکانات 

مسیر دوچرخه سواری
مالون چینی

 جدول گذاری 
 بلوک فرش
 گوم گذاری

 دریچه گذاری 
 روشنایی

 آبیاری تحت فشار
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هزینه اجرایی

 476,400,000,000 ریال

براورد هزینه اجرایی

 1,213,500,000,000 ریال

زاد سازی هزینه آ

 145,000,000,000 ریال

زاد سازی هزینه آ

 2,305,000,000,000 ریال

مجموع

 621,004,000,000 ریال

مجموع

 3,518,500,000,000 ریال

   مجموع کل

 4,139,900,000,000 ریال

زاد سازی پروژه های شهرداری هزینه اجرایی و آ

IRIR IR IR IR IR IR

بهره برداری 

کلنگ زنی

هزینه اجرایی

 1,400,000,000 ریال

هزینه اجرایی

600,000,000,000 ریال  

هزینه اجرایی

6,000,000,000 ریال  

3000 m2000 m2

IRIR

IR
IR

IR

IR
IR

IR

IR
IR

IR

IR
IR

IR

IR
IR

IR

IR

مساحت زمین

m2 12000 10  هکتار

هزینه اجرایی

 22,000,000,000 ریال

IR IR IR IR IR IR

36000 m
عملیات جدول 

گذاری

بزرگترین کشتارگاه 
صنعتی غرب استان 

اصفهان

03

04

جدول گذاری و 
ساماندهی شهرک 

صنعتی کاوه
01

احداث پناهگاه 
سگ های بال 

صاحب

02

كاری،  كاشــی  چینــی،  بلــوک  )تاسیســات، 
محوطــه ســازی و ســقف، فنــس كشــی، حفرچــاه، 

) كــف  ریــزی  بتــن  روشــنایی، 
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نجف اباد یک الگو هست 
گزارش سفر و افتتاح طرح های شهرداری  نجف آباد با حضور معاون عمران و توسعه   وزیر کشور

آیین بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های عمرانی شــهرداری نجف آباد 
با حضور مهــدی جمالی نژاد معاون عمران و توســعه امور شــهری و 
روستایی وزیر کشــور و رئیس سازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
کشــور، حجت اهلل غالمی معــاون عمرانی اســتاندار اصفهان ذاکری 
مدیرکل دفتر امور شهری و شــوراهای استانداری اصفهان و مسئوالن 
شهرستان نجف آباد با حضور در گلزار شهدای این شهر و تجدید میثاق 

با شهدای گران قدر این شهرستان برگزار شد.
شــهرداری نجف آباد در گامی نو تعــداد 59 پــروژه را بهره برداری یا 
کلنگ زنی کــرد که هزینه طرح هــای بهره برداری شــده بالغ بر 621 
میلیارد ریال و طرح های کلنگ زنی شده بالغ بر 3 هزار و 518 میلیارد 

ریال برآورد شده است.

اقدامات 
خوبی با وجود 

تورم و تحریم در 
نجف آباد انجام شده است 
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با توجه به جمعیت شهرستان و مشکالت زیادی که وجود دارد نجف آباد از سرانه بسیار 
پایینی برخوردار اســت. محمد مغزی افزود: علی رغم همه مشــکالتی که بود شرایط 
خاصی که بیماری کرونا در شــهرها ایجاد کرد باعث افت زیاد درآمد شهرداری شده و 

ضربه اقتصادی شدیدی به این شهرداری وارد کرد.
در انتهای مراسم که همراه با افتتاح ســالن همایش فرزانگان شهر نجف آباد بود، پس 
از اتمام مراسم و اســتقرار مدعوین در جایگاه های تعبیه شده با رعایت شیوه نامه های 
ستاد ملی مدیریت مقابله و پیشــگیری از بیماری پاندمیک کرونا، مدعوین به استماع 
سخنرانی های مسئوالن شهرستان از جمله بیان درخواست ها، استمدادها، حمایت ها 

پرداختند و در انتها به پاسخگویی به دغدغه ها تبیین کالم نمودند.

محمد مغزی شهردار 
نجف آباد :

نجف آباد از سرانه بسیار 
پایینی برخوردار است

مهدی جمالی نژاد ، معاون عمران و توســعه امور شهری و روســتایی وزیر کشــور در آیین بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های عمرانی 
شهرداری نجف آباد گفت : در یک و نیم سال گذشــته بحران های زیادی را پشت سر گذاشتیم، سیل های مهیبی که حتی در تاریخ این 
سرزمین نمونه آن را نداشتیم که 25 استان درگیر سیل شود؛ هجوم ملخ ها و آتش سوزی جنگل ها و زلزله ها، سهمیه بندی بنزین، بحث 
قرنطینه و تعطیل های ناشی از شیوع بیماری کرونا از این بحران ها بود، اما بســیاری از پروژه ها عمرانی در ایام کرونا تعطیل نشدند و با 

قدرت به جلو رفتند . 
وی در بخشی از ســخنانش گفت : در دفاع مقدس خیلی از این پروژه های جدید با علم روز را نداشــتیم اما اعتماد مردم را داشتیم، اما 
حاال با مسائلی که مردم می بینند ناراحت می شــوند و با وجود داشتن زیرســاخت های مطلوب اعتماد آن ها کم رنگ شده است. کلیه 
ادارات مخصوصاً شهرداری ها باید دقت کنند که حاال موقع نزاع های فکری و خطی نیست زیرا مردم در شرایط سختی به سر می برند و 

نمی توانند آن را تحمل کنند.
وی نجف آباد را الگو خواند و تصریح کرد: تاکنون در کنار همه کارهای ســخت افزاری که انجام گرفته قوانین خوبی نیز مصوب شده که 

آیندگان طعم شیرین آن را خواهند چشید.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور  گفت: با وجود تحریم ها، 80 هزار طرح نیمه کاره و نیمه تمام در کشور داریم که 
از سال گذشته در کنار همه کارهای معمولی که انجام داده شد 160 هزار خانه آسیب دیده بر اثر سیل، بازسازی و بهسازی شد. مهدی 
جمالی نژاد اظهار داشت: علی رغم این که اوضاع خوب نیســت و مردم در فشار هستند آینده را خوب می بینیم، مطمئناً هیچ کس مانند 
ما در این شرایط بد اقتصادی و وجود بیماری حال مردم را نمی بیند آن هم به دلیل سفرهایی که زمان بحران های مختلف به  جای جای 

کشور داشتیم.
وی در پایان گفت: اقدامات خوبی در سایه تورم و تحریم در کشور و مخصوصاً شهرستان نجف آباد در حال اجراست که دلیل پیشرفت این 

کارها را می توان همدلی میان ارگان ها و مردم دانست، امیدبخشی و امیدوار کردن مردم بسیار مهم است. 

معاون عمران 
و توسعه امور شهری و 
روستایی وزیر کشور :

نجف آباد یک الگوست 

در هفته دولت بالغ بر 65 پروژه به ارزش 540 میلیارد ریال به بهره برداری رسید  
که در بخش پروژه های شهرداری تنوع گسترده ای وجود دارد. بخش هایی مانند 
خدماتی، عمرانی و تفریحی که همین امر باعث شده نیاز مردم در همه بخش ها 

را پوشش دهد.
مجتبی راعی تأمین منابع مالی پایدار برای شهرداری ها را بسیار دشوار خواند و 
گفت: شهرداری برای ایجاد درآمد پایدار خود مجبور به فروش امالک می شوند 
که این تصمیم و کار مطلوبی نیســت و از این  رو می طلبد که توجه بیشتری به 
درآمد پایدار شهرداری ها شود.  مجتبی راعی در پایان عنوان کرد: در عرصه های 
مختلف شاهد حضور پررنگ مردم هستیم که گواه این گفته وجود بیش از 110 
ســازمان مردم نهاد در شهرستان نجف آباد است و نشــان از احساس مسئولیت  

جمعی مردم این دیار دارد.

مجتبی راعی 
فرماندار ویژه شهرستان 

نجف آباد : 
در عرصه های مختلف 
شاهد حضور پررنگ 

مردم هستیم



فرهنگ شهر به روایت های مختلف   

از ماسک زدن شهر تا کاروان خودرویی 
غدیر در نجف  آباد 

شماره   10         شهریور   1299 اخبار فرهنگی خـــــــارون

      شهردار نجف آباد میزبان معاون فرهنگی شهردار اصفهان 

محمد مغزی نجف آبادی میزبان محمد عیدی معاون شهردار و رئیس سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان و تنی چند از مدیران آن 
مجموعه بود. در ابتدا جلسه ای پیرامون فعالیتهای مشترک و هم اندیشی دو 
مجموعه برگزار گردید و سپس از مســیر کوچه باغ زندگی و  مراحل مرمت و 
روند بهسازی و احیا خانه تاریخی کبیرزاده و تبدیل آن به موزه تاریخ و مفاخر 
نجف آباد بازدید انجام شد . در این جلســه و بازدید مبحث کوچه باغ زندگی، 
موضوع برندینگ شــهر نجف آباد و مباحث تعاملی  نیز مورد تبادل نظر واقع 
شد.در این برنامه محمد مهدی فردوسی مدیرعامل سازمان فرهنگی  اجتماعی 
ورزشی شهرداری نجف آباد گزارشی از عملکرد پنج سال اخیر سازمان در حوزه 
های ســبک زندگی ایرانی اسالمی، فرهنگ شــهروندی، کتاب و کتابخوانی، 
خالقیت و بازی، حوزه نشــاط اجتماعی، گردشــگری، تجلیل از فرهیختگان 

ماندگار، رسانه، زیباسازی و منظر شهری و... ارایه نمود.

امســال برای دومین بار برنامۀ حرکت کاروان خودروهای گل آرایی شــده در 
سطح شهر نجف آباد به مناسبت عیدغدیر برگزار شد. عالقه مندان شرکت در 
این برنامه بعد از ثبت نام اولیه، خودروهای خود را صبح جمعه 17مرداد تحویل 
پارکینگ طبقاتی میرداماد داده و حوالی ســاعت 4عصر خــودروی گل زده 
شــده را تحویل گرفتند.عصر جمعه حرکت این کاروان خودرویی در ســطح 
شهر نجف آباد شروع شــد و پیش از نماز مغرب و عشاء به میدان مرکزی شهر 
بازگشتند تا طی بازه زمانی برگزاری نماز مغرب و عشاء، امکان بازدید و عکس 

گرفتن عموم شهروندان از این خودروها فراهم باشد.

  همزمان با شیوع ویروس کرونا عالوه بر نصب تابلوهای فرهنگ شهروندی با 
موضوع ماسک و شعار "حفاظت از سالمتی وظیفه ماسک"، المان ها و مجسمه 
های مناطق مختلف شــهری نیز در جهت فرهنگ ســازی و ترغیب استفاده 
همگانی شهروندان به استفاده از ماسک برای جلوگیری از ابتال به این بیماری، 

ماسک زدند.

به مناسبت عید غدیر خم، مسابقه بزرگ عید غدیر با 110 جایزه یک میلیون 
ریالی برای 110نفر و یک کمک هزینه ســفر زیارتی نجف اشرف به ارزش ده 
میلیون ریال از 18 تا 25 مرداد 99 برگزار شد.  در این مراسم که محمد مغزی 
نجف آبادی  شهردار نجف آباد، جواد حجتی رییس  و جمعی از اعضای شورای 
اسالمی شهر، حجت االسالم حسناتی نماینده ولی فقیه و امام جمعه نجف آباد  
و... حضور داشتند، پس از خارج کردن گوی های اعداد، برندگان مسابقه به قید 

قرعه انتخاب شدند.

5 مردادماه 1399 

جمعه 17 مردادماه 

   المان های شهری نجف آباد هم ماسک زدند

قرعه کشی مسابقه بزرگ عید غدیر ُخم

راه اندازی کاروان خودرویی غدیر در نجف  آباد
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وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی گفت: همه شهدا ارزشــمندی خود را دارند و 
در دفاع مقدس همه در یــک موج بودند و هزاران هزار رزمنــده و خانواده در 
جو شهادت و جهاد بودند اما شــهدای مدافع حرم در فضای یک التهاب و جو 
اجتماعی به میدان رفتند و خانواده هایشــان هم این انتخــاب را ارج نهادند. 
سید عباس صالحی در برنامه سه شنبه های تکریم شهدا که به  صورت آنالین 
و مجازی در جوار مزار شــهید حججی برگزار شــد، ابراز داشت: در چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس هســتیم و در ادامه راه گرچه نقطه نقطه کشور یاد شهدا 

در آغازیــن روز از هفتــه گرامیداشــت دفاع مقــدس و به منظــور تکریم هستند بی تردید اصفهان انگشتر شهدا و به  ویژه نجف آباد نگین آن است.
پیشکسوتان عرصه ایثار و مقاومت، سالن شهروند فرهنگسرای خارون میزبان 
ارتباط زنده تصویری با مقام معظم رهبری )مدظله( بود. در این ارتباط که در 
ادامه ارتباط زنده بین حســینیه امام خمینی)ره( و سالن خلیج فارس موزه 
دفاع مقــدس در جریان بود، پــس از ارائه گزارش عملکرد ویــژه هفته دفاع 
مقدس بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، مقام معظم رهبری به شرح 

مهمترین دستاوردهای دفاع مقدس پرداختند.

 به اهتمام واحد امانی معاونت امورزیربنائی و حمل و نقل شهری و بمناسبت 
هفته دفاع مقدس و همچنین استقبال از مهر و بازگشایی مدارس ، المانهایی با 

موضوعات مرتبط در نقاط مختلف شهری نصب گردید.
  خودرو علم ودفاع وکیف مدرسه در میدان امام)ره(نجف آباد) باغملی(  

  المان روباه و زاغ در خیابان شریعتی بعد از خیابان دانش
  المان پرواز مرغابی ها و الک پشت روبروی شهرداری منطقه 4)یزدانشهر(

   المان دوچرخه دانش آموز در ابتدای چهارباغ
   المان دهقان فداکار در میدان معلم منطقه سه)ویالشهر(

   المان مادر ورزمنده در میدان ملت امیرآباد)منطقه5(
   المان پرتاب موشک کاغذی در میدان آزادگان 

همچنین مکعب هایی با شــعارهای دفاع مقدس و بیانــات امام راحل و مقام 
معظم رهبری)مدظله( درخصوص دفاع مقدس ومزین به  تصاویر شــهدای 
سرافراز سردار شــهید حاج احمد کاظمی نجف آبادی ، الله بی سر نجف آباد 
شــهید مدافع حرم محسن حججی نجف آبادی و ســپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی پیامهای مفهومی و عملی را منتقل می کنند.

 محمد مغزی نجف ابادی به اتفاق ریاست و اعضای شورای اسالمی شهر ضمن 
خداقوت و دست مریزاد به دست اندرکاران طبخ و توزیع 110 هزار پرس غذای 

مومنانه از روند امور آن بازدید نمودند.
شــایان ذکر اســت برای اولین بار در استان اصفهان بمناســبت دهه والیت 
در نجف آباد طرح طبخ و توزیــع 110 هزار پرس غذا بین اقشــار مختلف در 

شهرستان نجف آباد انجام شد .

چهارشنبه15 مردادماه 

بازدید از روند طبخ و توزیع ١١0 هزار پرس غذای مومنانه

المانهایی به رنگ دفاع مقدس و استقبال از مهر

شهید حججی ؛  نماد مدافعان حرم 

آیین تجلیل و تکریم یک میلیون پیشکسوت دفاع 
مقدس و مقاومت

21 مردادماه 1399

دوشنبه 31 شهریور 



تیرماه 1399 ، محمد مغزی نجف آبادی شــهردار نجف آباد میزبان ناصر نفری مدیرعامل ســازمان همیاری شــهرداری های اســتان اصفهان و تنی چند از مدیران آن مجموعه بود .در ابتدا ، جلســه ای درخصوص مراوده های فی 
 مابین شهرداری و سازمان همیاری شــهرداری های استان اصفهان  در دفتر شــهردار نجف آباد برگزار گردید و سپس بازدید از پروژه های در دســت اقدام شهرداری نجف آباد در دســتورکار قرار گرفت . ناصر نفری که بین سالهای

 82ـ86 شهردار نجف آباد بوده است  از پروژه بوستان زندگی که تحت عنوان کوچه باغ زندگی نامیده می شود بعنوان یکی از پروژه های گردشگری مطلوب و ظرفیت باالی گردشگری نام برد.

طی جلسه ای که شهریورماه 1399 با حضور جمعی از مسئوالن 
اســتان و شهرســتان برگزار شــد، تفاهم نامه طراحی و ساخت 
پردیس سینمایی امید نجف آباد با سه سالن و سیصد صندلی در 

جوار فرهنگ سرای خارون به امضاء رسید.
در این نشست که با حضور معاون سازمان سینمایی کشور، مدیر 
کل ارشــاد اصفهان، شــهردار نجف آباد و رییس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان برگزار شــد، مقررگردید تامین زمین، 
تهیه نقشــه و اجرای پروژه بر عهده شــهرداری نجف آباد بوده و 
ســازمان ســینمایی با پرداخت 770 میلیون تومان به صورت 
تسهیالت بالعوض، در این طرح مشــارکت داشته باشد.سازمان 
سینمایی کشور در راستای توسعه سالن های سینمایی، تاکنون 
25 تفاهم نامه اســتانی ســاخت و تجهیز  پردیس سینمایی را 
شامل 84 سالن منعقد کرده و نجف آباد، بیست و ششمین شهر 

کشور در این طرح خواهد بود.

شماره   10         شهریور   1499 خـــــــارون

امضای تفاهم نامه ساخت پردیس سینمایی در نجف آباد

جلسه و بازدید با مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

گزارش 
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 ریاست شورای اسالمی دوره پنجم: مهندس جواد 
حجتی 

 نایب رییس شورای اســالمی دوره پنجم:  محمد 
حسن آسیابانی 

 خزانه دار شــورای اســالمی دوره پنجم:  مهندس 
مجید پزشکی 

 دبیــر شــورای اســالمی دوره پنجــم: عیــدی 
محمدطرقی

انتخابات هیأت رئیسه شورای شهرستان
14 مردادماه 1399و در محل فرمانداری شهرستان 

نجف آباد انتخابات هیأت رئیســه شــورای  اسالمی 
شهرســتان در ســال چهارم  بــا حضــور اعضاء و 
نمایندگان شــوراهای شهرهای شهرســتان برگزار 
گردید که در این جلسه، پس از شمارش آراء مأخوذه  
آقایان مهندس مجید پزشکی با تمامی آراء موافق به 
عنوان رئیس شورای شهرســتان، عباس بهرامیان به 
عنوان نائب رئیس شورای اسالمی شهرستان و  آیت 
اهلل محمدی بعنوان دبیر شورا انتخاب شدند. گفتنی 
است نماینده شورای شهرستان در شورای استان در 
ســال ابتدایی برای یک مدت چهارساله انتخاب می 

شود و این وظیفه بر عهده مهران صادقی می باشد.
تبریک شهردار به هیئت رئیسه جدید شورای 

اسامی شهر
 محمد مغــزی نجف آبادی شــهردار نجــف آباد به 
اتفاق معاونین شهردار و تنی چند از مدیران ستادی 
شــهرداری در جلسه رسمی 174 شــورای اسالمی 
شــهر نجف آباد حضور یافت .این دیدار بمناســبت 
تبریک انتخاب هیئت رئیســه جدید چهارمین سال 
شورای اسالمی دوره پنجم شــهر نجف آباد صورت 

پذیرفت .

محمد مغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد در دفتر 
خود میزبــان دهمین کمیته راهبــردی پروژه های 
عمرانی با حضور آســیابانی عضوشــورای اســالمی 
شــهر، معاونین ، مدیران مناطق و مدیران ســتادی 

شهرداری بود.

مباحث کنترل پروژه ها نظیر تعیین شــاخص برای 
فعالیت ها،طرح ها و پروژه های عمرانی شــهرداری 
و مقایسه دقیق آنها بر اساس آمار تحلیلی ارائه شده 
نسبت به روند مورد انتظار در برنامه های کوتاه مدت 
و بلند مــدت و زمانبندی آن ، بررســی نقاط ضعف 

زیر مجموعه هــای مرتبط و برنامه ریــزی اقدامات 
در جهت بر طرف شــدن تهدیدات موجود و تبدیل  
به فرصت های ارزشــمند و تاثیر خــوب در عملکرد 
 شــهرداری و... از موارد مطرح شــده در این جلسه

بود .

انتخابات هیئت رییسه شورای اسالمی شهر 
نجف آباد در سال چهارم

دهمین کمیته راهبردی پروژه های عمرانی با 
حضور شورای اسالمی شهر 

جلسه رسمی ١7٣ شورای اسامی شــهرنجف آباد در تاریخ  ١٣ مردادماه١٣99برگزارشد . در این جلسه هیئت رئیسه سنی مشخص و مهندس پزشکی 
ریاست سنی جلسه، منتظری بعنوان جوانترین عضو شورا دبیر سنی شورا تعیین و انتخاب هیئت رئیسه چهارمین سال شورای اسامی دوره پنجم شهر 

نجف آباد انجام گرفت . در این دوره اعضای هیئت رییسه شورای اسامی شهر نجف آباد در سال چهارم بمدت یکسال  به شرح زیر انتخاب شدند : 

در این جلســه، پس از شمارش آراء 
مأخــوذه  آقایان مهنــدس مجید 
پزشــکی با تمامــی آراء موافق به 
شهرستان،  شــورای  رئیس  عنوان 
عباس بهرامیان به عنوان نائب رئیس 
شورای اسامی شهرستان و  آیت اهلل 
محمدی بعنوان دبیر شــورا انتخاب 

شدند

آبادی شــهردار  نجف  مغزی  محمد 
نجف آباد در دفتر خود میزبان دهمین 
کمیته راهبردی پروژه های عمرانی با 
حضور آسیابانی عضوشورای اسامی 
شــهر، معاونین ، مدیــران مناطق و 

مدیران ستادی شهرداری بود



پل زندگی


