


با کتاب ؛ زندگی کنید 
به مناسبت بیست و هشتمین هفته کتاب و کتابخوانی ، ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نجف آباد سلسله برنامه های 

مجازی و محیطی را برگزار کرد . 

به مناسبت بیست و هشتمین هفته کتاب و کتابخوانی

 غبار روبی مزار شهدا و شهید حججی
 گفتگوی زنــده )live( پیرامون کتــاب با حضور 

نویسندگان، پژوهشگران و فعاالن حوزه کتاب
  عضویــت رایگان عالقه منــدان در کتابخانه های 

سازمان
  اجرای نمایش های شهری با موضوع کتاب

   مسابقه کتابخوانی از کتاب »پیامبر و قصه هایش«
  تولید انواع محتواهای دیجیتال 

  رقابت های تعاملی متنوع و ... 

در این اقــدام با هــدف ایجاد انگیــزه و ترغیب 
شــهروندان بــه کتابخوانی و افزایــش فرهنگ 
مطالعه در جامعه از تلفیق تصویــر نمادین کتاب 
و اســتفاده از کلمات کلیدی، با شعار "با کلمات زیر 
 زندگی بســازید" در قالب بنرهای شهری استفاده

شد.

ترغیب شهروندان به کتابخوانی  با تابلوهای شهری برنامه های اجراشده 



برند مختــص ســازه و کاال نمی باشــد، بلکه 
خدمــات را نیز در بــر می گیــرد. محصول یا 
خدمتی را می تــوان برند نامید کــه از ارزش 
اعتباری و اجتماعــی باال برخوردار باشــد و با 
رعایت اصــول متنوعی که منجر بــه رضایت 
مســتمر مشــتریان می شــود، اعتمــاد بازار 
مصرف را به خود جلب کرده باشــد. برندینگ 
یا ساختن نام نیک از اســتراتژی های موثر در 
جذب مشــتری و فروش موفق می باشــد که 
باعث وفاداری مشتری نیز می گردد، برندینگ 

گردشگری نیز از این قانون مستثنی نیست.
برندینگ گردشــگری یا برند ســازی مقاصد 
گردشــگری یک پدیده بازاریابی اســت که به 
گردشــگران به عنوان یک مشــتری در مرکز 
خرید نگاه می کنــد و در ایــن فرآیند مقاصد 
جــذاب به گردشــگران معرفی می شــوند. در 
صنعت گردشــگری برای معرفی بهتر مقاصد 
بــرای آن هــا برندســازی می کننــد. درواقع 
برندینــگ یک پروســه ی بازاریابی اســت که 
طی آن برای یک شــهر یا مقصد خاص با توجه 
به جذابیت هایی که دارد لوگو و شــعار خاصی 
طراحی  می کنند و بازدید از شــهر به واسطه ی 
آن تبلیغ می شــود. لوگو و شعار مکمل یکدیگر 
هســتند و معموالً همه جــا با یکدیگــر دیده 

می شوند.
در بازارهــای به شــدت رقابتی جهانــی، نیاز 
مقصدها برای ایجــاد یک هویت منحصر به فرد 
و بی نظیر - یعنی متمایز ســاختن خودشان از 
رقبا- بیش از پیش اهمیــت حیاتی پیدا کرده 
اســت. یک برند در مفهوم بازاریابی مدرن، یک 
ارزش افزوده مرتبط را به مصرف کننده عرضه 
می نماید. برند ســازی موفق برای مقصد های 
گردشگری بر اساس پتانسیل ها و استعدادهای 
بالقوه آنها صورت می گیرد؛ به طوری که امکان 
جایگزینی آن با یک مقصــد دیگر باقی نخواهد 

ماند.
برند سازی در ظاهر آسان ولی در باطن پیچیده 
اســت و نیاز به تیم حرفه ای مشاورین شهری و 
طراحان خالق دارد. غنای فرهنگی شهر نجف 
آباد هر چند بر پیچیدگی هــای کار می افزاید 
ولی عالوه بــر این، منبع عظیم و باارزشــی در 
اختیار کارشناســان برندینگ گردشگری قرار 
می دهد. پس از طراحی ، به مرور زمان و با تکرار 
برند در تمامی بروشورها، آگهی ها، برنامه های 
تلویزیونی، سوغاتی ها، لباس ها و دیگر ابزارهای 
تبلیغاتی، نام شــهر ملکه ذهن بازدیدکنندگان 
شــده و به نوعی هویت مقصد را تعریف خواهد 
کــرد. از این رو ایــن موضوع از اهــداف اصلی 
شــهرداری نجف آباد می باشــد، که با حمایت 
مدیران شهری و استفاده از ظرفیت های علمی 
متخصصان این حوزه و مطالعات گسترده تاریخ 
و فرهنگ نجف آباد، دســتیابی به این موضوع 

امکان پذیر خواهد بود. 
محمد مهدی فردوسی

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

فرهنگی است . 
بیانات مقام معظم رهبری در سال ١٣٨٥

برند سازی مقاصد 
گردشگری
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شــمع  آبــاد  نجــف 
اصفهان است                  

تعیین تکلیف وضعیت 
کارخانه ریسندگی نجف آباد

بهــار آسفالت )بخش سوم(

کتاب و کتابخوانی؛ ماموریت 
ویژه  شهرداری نجف آباد

شورای شهر و گرامیداشت 
روز آتش نشانی و ایمنی

ترویج مجازی کتابخوانی؛ 
در روزگار کرونایی 

رونمایی از طرح نشان 
شهری نجف آباد

اینفوگرافیک گامی نو
)پروژه های فرهنگی و گردشگری(

نجف آباد ؛ در راه 
شهرهای خالق

پیام شهردار نجف آباد بمناسبت روز آتش نشانی و ایمنی
هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی، روز قدردانی از تالش شبانه روزی آتش نشانان پر تالش و ترویج گران فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث و سوانح است.

روز آتش نشان روز تجلیل و پاسداشت جایگاه مردانی اســت که در روز ۷ مهر ١٣٥۹ وقتی که دشمن بعثی به پاالیشگاه آبادان حمله هوایی کرد برای مهار آتش به 
پاالیشگاه رفتند و در حین عملیات خاموش کردن آتش، مجدداً هواپیماهای دشمن اقدام به بمباران پاالیشگاه می کنند که منجر به شهادت تعداد زیادی از آتش 

نشانان می شود.
به همین مناسبت هفتم مهرماه به نام »آتش نشــانی و ایمنی« نامگذاری شده است تا روزی باشــد در جهت قدردانی از جهادگران میدان حوادث و روز تجلیل از 
فرشتگانی که با هدف نجات جان و مال انسان ها از حوادث و رویدادها از جان خود گذشته و با دالوری و رشادت می کوشند تا امید و شادی را برای آسیب دیدگان به 

ارمغان آورند، فرشته های نجاتی که آتش عشق خدمت به َخلق در وجودشان زبانه می کشد تا آتش سوزان و سوزنده حوادث را در زندگی خلق خاموش کنند.
اینجانب به نیابت از مجموعه مدیریت شهری نجف آباد ضمن تقدیر و تشکر از خدمات و تالش های شبانه روزی آتش نشانان خدوم و زحمتکش شهرداری نجف آباد، که 
با از خود گذشتگی و ایثاِر جان خود همواره در مواجهه با خطر، با جسارت و شجاعت، برای نجات آسیب دیدگان تالش کرده اند و با اثبات عملکرد خود به عنوان ناجیان 
مردم عزیزمان همواره و در همه حال آماده خدمت و جانفشانی هستند، این روز را تبریک عرض می نمایم و آرزوی توفیق و سالمتی را برای کلیه آتش نشانان از خداوند 

متعال خواستارم.

محمد مغزی نجف آبادی ، 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
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تشریح ویژه برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی
عضویت رایگان عالقه مندان در کتابخانه های سازمان، 
با  نمایش های شهری  اجرای  مزار شهدا،  غبارروبی 
موضوع کتاب، مسابقه کتابخوانی از کتاب »پیامبر 
و قصه هایش« با 10میلیون تومان جایزه، تولید انواع 
از  تعاملی متنوع  محتواهای دیجیتال و رقابت های 

جمله این اقدامات بودند.
و پخش کلیپ های خوانش کتاب،  تهیه  همچنین 
برنامه بازدید شهردار از کتابخانه های سازمان، تهیه 
کتاب های  عرضه  کتابخانه ها،  معرفی  کلیپ های 
صوتی، فضاسازی سطح شهر با موضوع کتاب و بازدید 
دیگر  از  کتابخانه ها  از  پنج گانه  مناطق  شهرداران 

برنامه های انجام شده طی این هفته بودند.

وجود ٥0 هزار کتاب در کتابخانه های شهرداری 
نجف آباد

سازمان  زیرمجموعۀ  کتابخانه های  پتانسیل های 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نجف آباد مناسب 
است و در حال حاضر در پنج کتابخانه فعال در سطح 
مناطق 5گانۀ نجف آباد، بیش از 23هزار نفر در سنین 
مختلف عضویت داشته و امکان استفاده از حدود 50 

هزار جلد کتاب در موضوعات متنوع را دارند.
از دیگر کتابخانه های مهم شهر نجف آباد کتابخانه 

شهید محمد علی امامی در منطقه2 که قدیمی ترین 
 . ببرم  نام  توانم  می   ، است  شهرداری   کتابخانه 
سالن های مطالعه خواهران و برادران آن در مجموع 
160نفر ظرفیت دارد، بیش از 7800نفر عضو بوده 
و بالغ بر 10هزار جلد کتاب در اختیار عالقه مندان 
قرار گرفته است. طی سال85 نیز دو کتابخانۀ عالمه 
دهخدا و مجموعه فرهنگی و کتابخانه فرهنگ در 
مناطق 3 و 4 راه اندازی شدند که به ترتیب با بیش از 
8300 و 8500جلد کتاب، به 4635 و 2175 عضو 
دارای  ارائه خدمات می کنند.کتابخانه دهخدا،  خود 
2سالن مطالعه 90نفری بوده و از زیرساخت »خانه 
بازی ارغوان« بهره می برد و مجموعه فرهنگ نیز در 
کنار 2سالن مطالعه 30نفره، دارای قلعه بازی است.این 
دو کتابخانه در سال های 97 و 98 به طور کامل توسط 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی بازسازی و تجهیز 

شدند .

کتابخانه های  برای  کتاب  ٣١۷میلیون  خرید 
شهرداری

تا  از سال 93  بگویم  باید  در موردخرید کتاب هم 
98، کارشناسان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
تهران،  کتاب  نمایشگاه  در  شهرداری ضمن حضور 
مجموعه ای از کتاب های مورد نیاز کتابخانه ها که با 

کارشناسان  توسط  و  اعضاء مشخص  از  نظرسنجی 
حوزه کتاب تأیید و بررسی می شدند را خریداری و به 
آرشیو کتابخانه ها اضافه کردند.طی شش سال اخیر، 
در مجموع بیش از 317میلیون تومان کتاب خریداری 
شده که این میزان در سال های مختلف بین 28میلیون 
در سال 95 تا 101 میلیون تومان در سال 98 متغیر 

بوده است.

ظرفیت های کتابخانه نابینایان 
کتابخانه شهیدان فتاح الجنان که سال91 با دو سالن 
مطالعه 40نفره راه اندازی شده، تنها کتابخانه سطح 
نابینایان  ویژه  از بخش  شهر محسوب می شود که 
برخوردار است و با بیش از 5800جلد کتاب، به حدود 
1400عضو خود ارائه خدمات می کند.کتابخانه شهید 
محمد منتظری که سال94 در منطقه5 به طور کامل 
بازسازی گردید نیز یکی دیگر از کتابخانه شهر می 
باشدکه بیش از 11هزار جلد کتاب در این مجموعه 

وجود دارد و 7500نفر عضو این کتابخانه هستند. 
اجتماعی  فرهنگی  سازمان  های  فعالیت  دیگر  از 
و ورزشی شهرداری می توان به چاپ و حمایت از 
انتشار کتاب های مختلف از نویسندگان نجف آبادی 
نجف  حوزه  الخصوص  علی  مختلف  موضوعات  با 

آبادشناسی اشاره کرد .

گفت و گو با شهردار نجف آباد در حوزه ترویج فرهنگ مطالعه  

کتاب و کتابخوانی؛ ماموریت ویژه 
شهرداری نجف آباد

علی رغم تمامی مشکالت و تنگناهای بودجه ای و هم زمان با اجرای پروژه های عمرانی کوچک و بزرگ در سطح مناطق پنج گانه شهر، مجموعه شهرداری و شورای 
اسالمی شهر نجف آباد، در چند سال اخیر نگاه ویژه ای به ترویج فرهنگ مطالعه داشته اند.

در این میان توجه ویژه ای به موضوع کتاب و کتابخوانی شده به طوری که عالوه بر پیش بینی کتابخانه در سه فرهنگسرای در حال ساخت در مناطق ٣، 4 و ٥، در 
فرهنگسراهای شهید محمد منتظری و خارون نیز شاهد رشد امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز عالقه مندان به مطالعه بوده ایم.

همچنین با توجه به محدودیت شدید فعالیت کتابخانه های شهرداری در ماه های اخیر به دلیل شرایط خاص کرونا پرسنل فرهنگ دوست سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری تمامی تالش خود را به کار بسته اند تا به کمک بستر فضای مجازی، تا حدودی کمبودهای به وجود آمده را برطرف کنند.

این ها صحبت های محمد مغزی شهردار نجف آباد است که در گفت وگو با پایگاه خبری شهرداری نجف آباد به تشریح برنامه های ترویج مطالعه در شهر نجف آباد 
پرداخته است . با هم این برنامه ها را می خوانیم :

50,000 

23,000 

317,000, 000 

6 

کتاب در کتابخانه های 
شهرداری نجف آباد

نفر در سنین مختلف 
عضویت دارند

برای  کتــاب  تومان  ٣١۷میلیــون 
کتابخانه های شــهرداری در 6 سال 

گذشته

باب

2, 000 

16, 000 

150 

کتاب بریل

کتاب صوتی

عضو

ظرفیت های کتابخانه نابینایان

خرید

تعداد کتاب

تعداد اعضا

تعداد مراکز فرهنگی و کتابخانه ها



5 خـــــــارونشماره   11         آذر   99 نام آوران نجف آباد

روایت زندگی محمدعلی سلطانی نجف آبادی

نجف آباد شمع اصفهان است                  

استاد ســلطانی در مدت حیات علمی خویش تاکنون 
حدود 50 کتــاب و مقاله در موضوعــات مختلف ادبی 
تاریخی و تربیتی به جامعه علمی کشــور تقدیم کرده 

است .
وی پس از پیروزی انقالب اسالمی کتاب " تذکره شعرای 
نجف آباد" و "ســاده ترین راه فراگیری تجزیه و ترکیب 
جمالت فارسی" را به چاپ رساند . پس از انقالب نیز از 
اثرگران قدر و وزین " بدیع یا اکسیر سحر سخن پارسی" 
از سوی دانشگاه آزاد اسالمی تهران از وی به چاپ رسید 
که متن درسی در دانشگاه نجف آباد گروه ادبیات فارسی 

گردید . 

مقاالت 
  دنیا و دین از دیدگاه امیرالومنین )ع( در نهج البالغه

  تجلی واقعه کربال در شعر و ادب فارسی
 عدالت اجتماعی و اختالف طبقاتی و محرومیت زدایی 

در نهج البالغه
  دیدگاه امیرالمومنین )ع( از دنیا همراه با شواهد شعری 

اهل ادب
  شمه ای از افسونگری بالغت

  امیرالمومنین)ع( و حق و عدالت
  دنیا از منظر ادب

  تحلیل گفتمان نبوی در هنر و ادبیات
  واژه شناسی عرفانی در ادب فارسی

 بررســی موقعیت علمــی و عرفانی و احوال شــیخ 
ابوالحسن خرقانی

  زیباشناسی در شعر نیما

  علل سقوط و ظهور و دولت ها
  انسان و دین در نهج البالغه همراه با شواهدی از قران 

کریم و احادیث نبوی و اشعار اهل ادب
  و ...

استاد سلطانی در سال های اخیر نیز 8 جلد کتاب قصه 
منظوم کودک و نوجوان که می تواند در تربیت و آموزش 
کودکان کارگشا باشد را نیز به چاپ رسانده است .مزامیر 
عشــق و عرفان اولین مجموعه از اشعار استاد سلطانی 
است که توسط انتشــارات مهرخوبان با همکاری مرکز 
تحقیقات حوزه علمیه الحجه به چاپ رسیده است . بیش 
از 500 حدیث از رسول گرامی اسالم را نیز به نظم دراورد 
که توسط یکی از دبیران فاضل شهر جناب آقای حسین 
ایزدی به زبان انگلیسی ترجمه شد و اماده چاپ است . 
آثار دیگری نیز به رشــته تحریر درآورده که امید است 

درآینده نه چندان دور به چاپ برسد .
نجف آباد شمع اصفهان است

نگین دولت نصف جهان است
بهشت اصفهان در غرب شهر است 

که آن شهر امیرالمومنان است
کنام لشکر هشت نجف بود

جنودش لشکر صاحب زمان )عج( است 
هنرمند و فقیه و اهل فنش

نشان داران بی نام و نشان است
ز خوبی مردمانش بی نظیرند 

به حق این گفته ی بیگانگان است
به خود سلطانی می بالد همیشه 

 که کمتر شاعری زین دودمان است 

محمد علی سلطانی نجف آبادی فرزند علی در 22 بهمن سال ١٣22 هجری شمسی در شهر نجف آباد 
در یک خانواده کشاورز به دنیا آمد . دوران تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در نجف آباد اصفهان گذراند. 
پس از اخذ دیپلم در بین عشایر منطقه کهکیلویه و بویراحمد به خدمت در سپاه دانش پرداخت . وی برای 
تدریس در روستاهای شهرستان رامهرمز به استخدام وزارت آموزش و پرورش خوزستان درآمد، پس 
از مدتی به نجف آباد منتقل شد و به تدریس در دبیرستان های نجف آباد مشغول گشت .وی همزمان به 
ادامه تحصیل پرداخت و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گردید و به مدرسی 

تمام وقت مراکز تربیت معلم نجف آباد منصوب شد و تا سال ١٣۷٣ به تدریس ادامه داد .
در سال ١٣۷٣ پس از سی ســال خدمت در آموزش و پرورش بازنشسته شــد و بالفاصله به استخدام 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد درآمد و به مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه منصوب 

گردید . دوسال بعد  از مدیریت گروه ادبیات فارسی استعفا و تا ١٥ سال عضو هیأت علمی بود .

سردار شهید عباسعلی حاج امینی
محور لشکر ٨ نجف اشرف

روایت زندگی شهید 
عباسعلی حاج امینی، ســال56 در مقطع کارشناسی رشته ماشین های کشــاورزی دانشگاه شهید چمران 
اهواز فارغ التحصیل شــد و خدمت سربازی اش را در شــرکت ذوب آهن اصفهان شــروع کرد. او در دوران 
سربازی، فعالیت های انقالبی اش را با پخش اعالمیه های حضرت امام ادامه داد و در آستانۀ انقالب به دستور 
حضرت امام، از سربازی فرار کرد. بعد از پیروزی انقالب، عباســعلی حاج امینی دوران خدمتش را به پایان 
رساند و ضمن مشــارکت در پایه گذاری کمیتۀ انقالب در نجف آباد، همراه با نیروهای جهاد سازندگی راهی 
مناطق محروم از جمله نقاط مختلف اســتان چهار محال و بختیاری شــد و در کنار کمک به فعالیت های 
عمرانی، اقداماتی مانند تشــکیل کالس های عقیدتی و نهج البالغه و تدریس به دانش آموزان محروم را در 

دستور کار قرار داد.
عباسعلی، با شروع جنگ راهی جبهه ها شد و با توجه به شایستگی ها و توانمندی هایش، به سرعت پیشرفت 

کرد و به عنوان یکی از فرمانده گردان های لشکر8نجف اشرف، در عملیات های مختلف حضور پیدا کرد.
چگونگی شهادت 

اواخر مهر62 عملیات والفجر 4 با فرماندهی مشــترک ســپاه و ارتــش با هدف تامین ارتفاعات شــمال و 
شمال غرب مریوان، پاک سازی بخشی از مناطق اشــغالی، انهدام نیروهای دشمن در منطقه پنجوین، قطع 
ارتباط عناصر ضدانقالب منطقه با منابع پشتیبانی در عراق، خارج کردن شهرها و آبادی های مرزی منطقه 
از برد توپخانه دشــمن بعثی و تصرف پیشرفتگی شــیلر آغاز شــد. طی این عملیات، مجموعۀ یگان های 
عمل کننده ســپاه و ارتش از دو محور بانه و مریوان عمل کردند که در این میان لشکر8نجف شاخص ترین 
نیرویی بود که از سمت بانه و جبهۀ شمالی درگیر شد و توانست ماموریت واگذار شده به خود را با موفقیت 

به اتمام برساند.
طی این عملیات، که با شــهادت ده ها رزمندۀ نجف آبادی از جمله شــهدای شــاخصی مانند شــهیدان 
محمد علی عباسیان، سید رسول حســنی و سید حسن روشنایی همراه بود، شــهید عباسعلی حاج امینی 
فرمانده یکی از محورهــای لشکر8نجف اشــرف را بر عهده داشــت و در نهایت در اولیــن روز آبان62 در 

29سالگی به شهادت رسید و پیکرش در گلزار شهدای نجف آباد به خاک سپرده شد. 
بعد از عباسعلی، دیگر پسر خانواده شهید منصور حاج امینی نیز اسفند65 در 24سالگی، در خط پدافندی 
عملیات کربالی5 به شهادت رسید و کمتر از یک سال بعد، ناصر دیگر پسر خانواده، آذر66 در 24سالگی  به 

شهادت رسید.
وصیت نامه شهید 

در بخشی از وصیت نامه شهید عباســعلی حاج امینی آمده: »برادران من مواظب باشید ارزش های کاذب، 
شــما را گول نزند و مواظب باشــید ضدارزش ها را برای خودتان ارزش قرار ندهید، برادران معیار انسانیت 
پول و ثروت و مدرک نیســت اینها اسباب بازی هایی اســت که ما را از هدف اصلی خود دور می سازد. معیار 
انسانیت، قرب به خداوند است. هر چقدر انســان خود را به خدا نزدیک تر کند با ارزش تر است و بیشتر طعم 

زندگی را می چشد و هر چه خود را از خدا دور کند، زهرهای زندگی بیشتر ذائقه اش را می آزارد«.
شــهید حاج امینی ادامه می دهد: »قدری از التهابات درونی ام را بر روی کاغذ بیاورم تا شاید ذره ای از آتشی 
که درونم را می سوزاند به بیرون انتقال دهم شــاید بتوان گفت مهمترین چیزی که روح را صفا می بخشد و 
انسان ها را از آالیش ها پاک می کند جهاد است و جهاد فی سبیل اهلل و دست و پنجه نرم کردن با سختی ها. 
انسان را به خدا نزدیک تر می کند و جبهه جایی است که انسان می تواند در آن خدا را ببیند و خدا را مشاهده 
کند. در هر قدم جبهه بدون اینکه احتیاج به فلسفه و دلیلی باشــد خدا برای انسان اثبات می شود و انسان 
خدا را می یابد. در جبهه است که انسان عشق را می  شناسد و به معنای واقعی عاشق می شود و عشقی بهتر 

از عشق به حق وجود ندارد«.

سردار شهید عباسعلی حاج امینی 

محور لشکر 8 نجف اشرف

سبکباالن عاشق
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26- کوچه اقاقیا 
عملیات روکش آسفالت کوچه اقاقیا و بن بست قائم واقع در 
بلوارآزادگان، سروستان 13 در منطقه سه شهری پیگیری 
و عملیاتی گردید .در این فرآیند مساحت 1100 مترمربعی 

این مسیر با 129 تن آسفالت روکش گردید.

منطقه سه 

22-   کوی پارسا 
عملیات روکش آســفالت کوچه پارســا واقع در خیابان 
منتظری شمالی، کوی حاج اســماعیلی در منطقه یک 
شهری پیگری و عملیاتی گردید .در این فرآیند کوچه پارسا 
به مســاحت 1300مترمربع با 153 تن آسفالت  روکش 

گردید.

2٣- بلوار دفاع مقدس
عملیات روکش آسفالت بلوار دفاع مقدس روبروی جایگاه 
سی ان جی در منطقه یک شهری پیگری و عملیاتی گردید 
.در این فرآیند تاکنون مساحت 1585 مترمربع این مسیر  
با 186.570تن آسفالت روکش گردید که راستگرد میدان 
شــهدا در امتداد آن نیز در برنامه آسفالت آتی لحاظ شده 

است.

24- کوی یاسر 
عملیات روکش آسفالت کوی یاسر واقع در خیابان میثم، 
شهرک سعیدی فر در منطقه دو شهری پیگری و عملیاتی 
گردید .در این فرآیندکوی یاسر به مساحت 260 مترمربع 

با 30 تن آسفالت روکش گردید.

2٥- کوچه شقایق ١2 
عملیات روکش آسفالت کوچه شقایق 12 شهرک شهید 
سعید فر در منطقه دو شهری پیگری و عملیاتی گردید .در 
این فرآیندکوچه شقایق 12به مساحت 480  مترمربع با 

57 تن آسفالت روکش گردید .

2۷-  شهرک امام علی  
عملیات روکش آسفالت آخرین فاز شهرک امام علی  واقع درمنطقه چهارشهری ) منطقه 4 شــهری(  پیگیری و عملیاتی گردید .در این فرآیند 
مهستانهای 2 الی 12 که عملیات زیرسازی و تسطیح آنها انجام شده بود به  مساحت 10500 مترمربع با 1235 تن آسفالت تا دو روز آتی روکش 
می گردند. در بهار آسفالت ، شهرک امام علی به فازهای یک، سه ، پنج و هفت )دربخش گلســتانها( و فازهای دو، چهار، شش و هشت )در بخش 
مهستانها( تقسیم بندی شد و مساحتی قریب به 96000 مترمربع شاهد روکش آسفالت بود. همچنین  بلوار 22000 مترمربعی امام رضا و همچنین 

بلوارهای خیام، طالقانی، منتظری و توحید جمعاً به مساحت 28800 مترمربع واقع در منطقه 4 شهری)یزدانشهر( نیز شاهد روکش آسفالت بودند.

2٨- آسفالت و نکوسازی بلوارها در منطقه چهار
پس از  عملیات روکش آسفالت شش فاز شهرک امام علی  واقع درمنطقه چهارشهری )یزدانشهر( با مساحتی قریب به 96000 مترمربع ، آسفالت 

بلوارهای مطهری ، شاهد و الین دوم انقالب پیگری و عملیاتی گردید .
در این فرآیند بلوار مطهری حدفاصل میدان شهید دریاقلی سورانی)طالقانی( تا فلکه خیام به مساحت 7200 مربع با 850 تن آسفالت و بلوار شاهد 
حدفاصل چهارراه طالقانی تا خیام به مساحت 5600 مترمربع با 660 تن آسفالت در حال  روکش هستند. بلوار شاهد منطقه چهار به تازگی عملیات 
نکوسازی خود را گذرانده است ،  بدین ترتیب که پیاده روهای دومتری برای آن تعیین گردید و عرض خیابان به 7 متر افزایش یافت و یک رفیوژ یک 

متری نیز در مرکز آن تعبیه شد که مراحل بلوک فرش ، جدول گذاری، حفر 4 چاه جذبی ، چراغ راهنمایی و.. این بلوار نیز صورت پذیرفت.

منطقه یک 

منطقه چهارمنطقه دو
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2۹- کوچه رسول
عملیات روکش آسفالت دو محل در منطقه پنج 
شــهری )امیرآباد( پیگیری و عملیاتی گردید 
.در این فرآیند کوچه رســول واقــع در خیابان 
منتظری صالح آباد به مساحت 800 مترمربع با 
94 تن آسفالت و بن بست بشارت واقع در خیابان 
طالقانی امیرآباد،کوچه ساحل غربی به مساحت 
1040 مترمربــع با 122 تن آســفالت روکش 

گردیدند.

٣0- انتهای تختی 
عملیات روکش آســفالت انتهای تختی واقع در 
خیابان چمران منطقه پنج شــهری )امیرآباد( 
پیگیری وعملیاتی گردید .در این فرآیند کوچه 
های انتهای تختی به مساحت 1190مترمربع با 

140 تن  آسفالت در حال روکش هستند.

٣١- کوچه صداقت 
 عملیات روکش آســفالت کوچه صداقت واقع 
در خیابان چمران منطقه پنج شهری )امیرآباد( 
پیگیری و عملیاتی گردید .در این فرآیند کوچه 
صداقت به مساحت 3700 مترمربع با 435 تن  

آسفالت در حال روکش می باشد.

٣2 - کوچه شهید قیصرنیا 
عملیات روکش آسفالت کوچه شهید قیصرنیا 
واقع در خیابان منتظری شــمالی صالح آباد در 
منطقه پنج شهری پیگیری و عملیاتی گردید .در 
این فرآیند مساحت 1200 مترمربعی این مسیر 

با 141 تن آسفالت روکش گردید .

٣٣- کوچه عمار 
عملیات روکش آســفالت کوچه عمــار واقع در 
خیابان منتظری ، کوچــه باهنر،کوچه ملک در 
منطقه پنج شهری پیگیری و عملیاتی گردید .در 
این فرآیند مساحت 2400 مترمربعی این مسیر 
با 282 تن آسفالت روکش گردید، همچنین 12 
آبانماه بن بســت صفا و اقع در خیابان شریعتی 
امیرآباد بــه مســاحت120مترمربع با14 تن 

آسفالت روکش گردید.

٣4- کوچه میثم 
عملیات روکش آسفالت کوچه میثم  در خیابان 
منتظری ، کوچه باهنر در منطقه پنج شــهری 
پیگیــری و عملیاتــی گردید .در ایــن فرآیند 
مساحت 1360مترمربعی این مسیر با 160 تن 

آسفالت روکش گردید.

منطقه پنج 

خبرنامه شهر 

معاون توسعه منابع و نیروی انسانی شهرداری نجف آباد گفت: در نیمه ابتدایی 
سال جاری، هفتاد و هشت درصد از درآمد های پیش بینی شده از محل اخذ 
عوارض نوسازی محقق شده که البته این میزان نسبت به مدت زمان مشابه 
سال گذشــته در حدود 12 درصد افزایش را نیز نشان می دهد.سید محمد 
ابراهیم احمدی تحقق 94 درصدی درآمد نوســازی پیش بینی شده منطقه 
دو  و 53 درصدی منطقه چهار را به ترتیب باالترین و پایین ترین نقاط جدول 
طبقه بندی مناطق از این لحاظ دانست و اضافه کرد: »البته  منطقه سه نسبت 
به درآمد محقق شده سال گذشته خود 38 درصد کاهش را نشان می دهند و 
مناطق یک )38%( ، دو )31%( ،  چهار )11%( و پنج )3%(  در این موضوع 
رشد داشته اند.احمدی  منطقه 2 را با 94  درصد دارای بیشترین سهم ا زوصول 
درآمد های نوسازی اعالم کرد و گفت: »مناطق یک )89%( ، چهار )%72 ( 

، پنج )61%( و سه )53%(  جایگاه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل رزمایش آمادگی امکانات و تجهیزات در 
مقابله با حوادث برگزار گردید.در مرحله اول این رزمایش نســبت به قطع 
برق شهرداری مناطق اقدام شــد و آمادگی مناطق در برابر حوادث قطعی 
برق بررســی و اقدامات الزم صورت پذیرفت.با پیش فرض ترکیدگی لوله  
اصلی آب شهر توسط عوامل خرابکار، کلیه امکانات شهرداری و سازمانها 
وابسته از جمله موتور پمپ ، کف کش ، کامیون ، لودر، جرثقیل سریعاً به 
محل رزمایش اعزام گردید و با هماهنگی محمد مغزی نجف آبادی رییس 
پدافند غیرعامل شهرداری نســبت  به انجام رزمایش و رفع آبگرفتگی از 

منازل و معابر و اماکن فرضی اقدام گردید.

بهره برداری از دو سالن همایش در 
دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

ســالن اجتماعات و همایش های دانشــکده های مهندســی 
عمران و مواد دانشگاه آزاد اســالمی واحد نجف آباد با حضور 
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهان و مسئوالن 
این شهرســتان به بهره برداری رســید.رئیس دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد نجف آباد در مراسم گشایش این سالن ها گفت: 
به منظور توســعه فضاهای خدماتی و رفاهی و ایجاد محیطی 
پویا و بنابر نیاز مبرم دانشــجویان، این دو دانشــکده به سالن 
اجتماعات برای برگزاری نشست های مختلف علمی، فرهنگی 
و دانشجویی، این ســالن ها با اعتباری بالغ  بر 5 میلیارد ریال 

احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.

تحقق ۷٨درصدی درآمد های نوسازی

رزمایش آمادگی امکانات و تجهیزات شهر

تاالرفرزانگان مرکز همایش های شــهرداری میزبان  جلســه هیئت اُمنای 
آرامستان نجف آباد ، امام جمعه ، شــهردار ونمایندگانی از شورای اسالمی 
شهر و مدیران شهری مرتبط با آرامســتان بود.وضعیت آرامستان، بهسازی 
آرامستان، ساخت المان ســردرب قطعه مقبره العلما ، گزارش تعداد فوتی 
ها و افزایش درصدی آن نسبت به شش ماه سال گذشته، وضعیت و نحوه و 
تغسیل اموات کرونایی تحت نظارت مامورین شبکه بهداشت و استفاده از لوازم 
یکبار مصرف در حین تدفین اموات کرونایی و.. مورادی بودند که درخصوص 
آنها مدیران گزارش خویش را ارایه نمودند.همچنین روند تهیه و تنظیم آیین 
نامه خاکسپاری در قطعات علما، فرهیختگان ماندگارو نام آوران، ورزشکاران 
و هنرمندان نیز ارایه شد و عنوان گردید در دوســال گذشته چندین بار در 
جلسات هیئت امنا با حضور اعضای شورای اسالمی شــهر بررسی ها الزم 
صورت و اصالحات آن اعمال گردیده است که کلیات مورد تصویب قرار گرفت.

برگزاری جلسـه هیئت اُمنـای 
آرامستان نجف آباد

ال پی جی ، باز هم انفجار و آتش سوزی

جلسه با نمایندگان مراکز بازپروری

در پی تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر بروز انفجار وحریق در یک 
واحدمسکونی واقع در شهرک آزادگان ، آتش نشان های ایستگاه های 
شماره2 و 5 با دو دستگاه اطفائیه سبک و سنگین به محل حادثه اعزام 
شدند .  اصغر مهدیپور مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری نجف آباد علت آتش سوزی وانفجاررا انتشار نشت گاز درهنگام 
تعمیرسیستم گازمایع غیرمجازنصب شده برروی خودرواعالم ودرادامه 
بیان نمودندانفجاروحریق ایجاده شده باعث تخریب قسمتی ازساختمان 
ومصدومیت تعداد4 نفرافرادحاضردرمحل گردید.مدیر عامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد تصریح کرد: متاسفانه  
عده ای از شهروندان اقدام به نصب غیراستاندارد سیستم گاز مایع برروی 
خودروهای خود می نمایند که این امر موجــب ایجاد حوادث ناگواری 
دراین زمینه شده اســت . مدیر عامل سازمان آتش نشانی توصیه کرد : 
شهروندان از نصب کیت LPG بر روی خودروهای خودجدداً خودداری 
نموده و با نصب غیراستاندارد این کیت ها ســالمت جان و مال خود و 

دیگران را به خطر نیندازند.

محمد مغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد در دفتر شهردار  میزبان جلسه 
با نمایندگان مراکز بازپروری ترک اعتیاد نجف آباد بود.در این جلسه که 
رضایی مدیر ارتباطات و اموربین الملل شــهرداری نیز حضور داشت ، 
میهمانان از شهردار درخصوص  اقدامات صورت پذیرفته و برگزاری این 
جلسه تقدیرو تشکر نمودند و پیرامون اقدامات و فعالیتهای مراکز بازپروری 
و روند فعالیت آنها و گرفتاری فرد در معضل اعتیاد توضیحاتی ارایه نمودند.
مغزی نجف آبادی نیز عنوان داشت یکی از اتفاقات خوبی که توسط مراکز 
مردم نهاد انجام شده و باری از دوش ادارات مرتبط برداشته فعالیت این 

مراکز است که تجربه موفقی در کشور و خصوصاً نجف آباد داشته است.



گامی نو )پروژه های فرهنگی،ورزشی و گردشگری( 
شــهرداری نجــف اباد در یازدهمین گام پیشــرفت و توســعه شــهر بــا عنوان »گامی نــو« تعداد 
٥٩ پــروژه  را بهــره بــرداری یــا كلنــگ زنــی نمــود. در اینفوگرافیــك زیــر پروژه هــای مربوط بــه حوزه 

های فرهنگی،ورزشــی ،گردشــگری و فضای ســبز شــهری شــهر به نمایش در آمده اســت:

اینفوگرافیک ١١  گام پیشرفت و توسعه با همت بلند مردم

احداث پارک های 
محله ای

کلنگ زنی مسیر 
گردشگری کوچه 

باغ زندگی 

کلنگ زنی  
پردیس سینمایی 

امید

کلنگ زنی مسیر 
گردشگری کوچه 

باغ زندگی پل 
زندگی

مسیر گردشگری 
کوچه باغ زندگی
)فاز دوم بیشه (

احداث تاالر 
فرزانگان

تملک و مرمت خانه 
تاریخی کبیرزاده

مناطق 4 و 5 

6000 m2

300 m

800 m

200 m2

450 m2

هزینه اجرایی

 5,500,000,000 ریال

برآورد هزینه اجرایی

 10,000,000,000 ریال

برآورد هزینه اجرایی

 60,000,000,000 ریال

هزینه اجرایی

 12,000,000,000 ریال

هزینه اجرایی

 7,000,000,000 ریال

هزینه اجرایی

 8,000,000,000 ریال

تملک

 4,500,000,000 ریال

هزینه کل

 12,500,000,000 ریال

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

IR

720 m2
هزینه اجرایی

 30,000,000,000 ریال

IRIRIR IRIRIR

IR

IR

IR

IR

حد فاصل بلوار فرهیختگان ماندگار تا بهارستان موزه تاریخ و مفاخر نجف آباد

منطقه 4

منطقه ٥

ــودک،  ــتان ك بوس
ــتان جنگلی،  بوس
ــاط ــان نشـ بوستــ

بوستان هــاتـــف

حد فاصل بلوار شهید حجتی تا بلوار آیت اله طالقانی

قی ( )ساماندهی ساحل شر

55 m6 m22 m ارتفاععرضعرشه

6,5 m عرشــه  ارتفــاع 
تــا ســطح زمیــن

ظرفیت 

80 نفر
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احداث مجموعه 
ورزشی روباز سالمت 

1 )پارک الله (
احداث گذر ماهور 

)المان نوری (

کلنگ زنی و 
احداث باغ بهشت 

)باغ بانوان

کلنگ زنی و 
احداث مجموعه 

ورزشی های روباز 
سالمت در مناطق 

5-4-3-2

کلنگ زنی مسیر 
گردشگری کوچه 

باغ زندگی

کلنگ زنی احداث 
فرهنگسرای آیت 

اله عالم 

احداث المان هنر 
پارسی

مسیر گردشگری 
کوچه باغ زندگی

منطقه یک 

منطقه 5 

2000 m2

32000 m2

1800 m2

2000 m

2100 m2 1000 m2

700 m

13 m2.60 m

50 m8 m6 m

هزینه اجرایی

 7,000,000,000 ریال

هزینه اجرایی

 7,000,000,000 ریال

هزینه اجرایی

 85,000,000,000 ریال

برآورد هزینه اجرایی

 90,000,000,000 ریال

برآورد هزینه اجرایی

 70,000,000,000 ریال

برآورد هزینه اجرایی

 110,000,000,000 ریال

هزینه اجرایی

 2,700,000,000 ریال

IRIR

IR

IR

IR

IR

IR

IRIR

IR

IR

IR

IR

IR

IRIR

IR

IR

IR

IR

IR

IRIR

IR

IR

IR

IR

IR

IRIR

IR

IR

IR

IR

IR

IRIR

IR

10000 m2
هزینه اجرایی

 30,000,000,000 ریال

IRIRIR IRIRIR

IR

IR

IR

IR

طول

طول

ارتفاع 
ــازه س

قطر 
سازه

ارتفاععرض

منطقه 2

حدفاصل کوچه بهرامی تا خیابان خوارزمی

حد فاصل بلوار شهید حجتی تا بلوار آیت اله طالقانی

عرصه

9 خـــــــارونشماره   11         آذر   99 اینفوگرافیک



شماره   11         آذر   1099 گزارش فرهنگی خـــــــارون

گزارش ویژه برنامه های هفته کتاب در نجف  آباد

ترویج مجازی کتابخوانی ؛ در روزگار کرونایی 

بازدید مسووالن 
مدیریت شهری از پاتوق 

های کتاب شهر 

شیوع بیماری کرونا و اهمیت قرنطینه خانگی، فرصتی مناسب برای افزایش ســرانه مطالعه در جامعه ایجاد کرد. در این راستا سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری نجف آباد با دارا بودن بزرگترین شبکه متمرکز کتابخانه ای در شهر، در هفته کتاب امســال برنامه های متنوعی در حوزه تأمین منابع 
کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی تدارک دید. توســعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در میان نسل جدید، ارتقای سطح مهارت های زندگی 
به واسطه مطالعه، تقویت سوادخواندن از اهداف هفته کتاب است که  با توجه به شرایط اجتماعی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی اعالم شده مجموعه 
اقدامات و برنامه هایی را طراحی، ابالغ و به صورت مجازی و غیرحضوری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران همزمان با سراسر کشور 
از تاریخ 24 تا ٣0 آبان اجرا نمود.با توجه به محدوددیت های وضع شده در کشور و عدم امکان برگزاری برنامه های محیطی، امسال عموم برنامه ها در بستر 

فضای مجازی شکل گرفت و بصورت مجازی به انجام رسید.

در بخش دیگر ویژه برنامه های این هفته می توان به بازدید کتابخانه ای مدیریت شهری نجف آباد اشاره 
داشت. شهردار، رییس و نایب رییس شورای اسالمی شــهر، رییس شورای اسالمی شهرستان و رییس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیر عامل ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری و جمعی از 
مدیران شــهرداری نجف آباد به بازدید از کتابخانه ها و دیگر مراکز مرتبط با عرصه کتاب شهر اختصاص 

پیدا کرد.
در این بازدید که با حضور مســئوالن در گلزار و یادمان شــهدای نجف آباد و ادای احترام به مقام شهدا 
به ویژه شهید مدافع حرم محســن حججی که خود از فعاالن عرصه کتاب بوده شروع و مراکزی مانند 
چاپخانه بهار آزادی، کتابسرای سبز، کتابفروشــی دیارنون و گفتگو با علی یزدانی نویسنده کتاب دیار 
نون، کتابخانه آیت اهلل حججی، انتشارات مهر زهرا)س(، فرهنگسرای شهید محمد منتظری، کتابخانه 

امام موسی کاظم)ع( و بخش نابینایان کتابخانه شهیدان فتاح الجنان مورد بازدید مسئوالن قرار گرفت.
در بخش دیگری از این برنامه هم، از نمایش خیابانی در حال اجرا در چهارراه فردوسی که با موضوع کتاب 
و کتابخوانی طراحی شده بود، بازدید شد.طی این بازدید که با هدف تبریک هفته کتاب و کتابخوانی به 
فعالین این عرصه در سطح شهرستان انجام گرفت، مســئوالن از نزدیک با توانمندی ها و پتانسیل های 
شهر در این عرصه آشنا شــده و در جریان مهم ترین مشــکالت و محدودیت های موجود در این بخش 
قرار گرفتند.در بخــش آخر این گزارش باید به برگــزاری آیین تجلیل و  تقدیر از کتابداران و روســای 
کتابخانه های سازمان با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه نجف آباد، معاون استاندار و فرماندار ویژه 
شهرستان، شهردار و اعضای شورای اسالمی شــهر و سایر مدیران فرهنگی شهر  در سالن همایش های 

شهرداری نجف آباد تاالر فرزانگان اشاره داشت.
با توجه به اقدامات انجام شده جهت اطالع رسانی و پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا و بهره گیری  از 
ابزارهای دیداری موثر و اطالع رسانی های پیشگیرانه نسبت به این بیماری ،در بررسی و بازدید میدانی 
تیم بارزسی ستاد شهرســتانی مقابله با ویروس کرونا اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد حائز رتبه 

برتر در بین ادارات شهرستان گردید.
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گفتگوی زنده پیرامون کتاب و کتابخوانی با حضــور فعاالین این حوزه مانند 

نویسندگان، پژوهشگران و ..

قصه گویی اعضا و مربیان در فضای مجازی

برگزاری نشست های مجازی کتابخوان، جلسات مجازی نقد و بررسی کتاب

برگزاری مسابقه کشوری کتابخوانی از کتاب »پیامبر و قصه هایش« در سطح 0٥
شهر

مسابقه عکس سلفی با کتابخانه شخصی و ارسال آن

چاپ و نصب طرح معرفی فرهنگسراها و مجموعه های فرهنگی مناطق شهری 
با عنوان »کتابخانه محله ما«

اجرای نمایش شــهری )پرفورمنس آرت( با محوریت کتاب و شــعار دانایی و 0٣
مانایی در سطح شهر 

درج برنامه ها و انعــکاس برنامه های هفته کتاب بر روی ســایت  و پایگاه های 
خبری نجف آباد

تبلیغات محیطی در فضاهای عمومی شهری

0٨

کلیپ های معرفی مراکز

کتب صوتی برتر و تهیه فایل پنج دقیقه ای از خوانش یه صفحه یا یک داستان 
از بهترین کتابی که خوانده اند

رونمایی بر خط کتاب های تازه منتشر شــده، برپایی نمایشگاه خانگی کتاب 
توسط اعضا کتابخانه ها

02
فراخوان عضویت رایگان در مجموعه های فرهنگی، فرهنگســراها و کتابخانه 

های مجموعه شهرداری نجف آباد

معرفی گسترده نرم افزار جامع تحت وب جستجوی کتاب سامان

فروش کتاب »چهل خانه« که به معرفی کالبــد و زندگی چهل خانه تاریخی 
نجف آباد می پردازد

تولید انواع محتواهای دیجیتال )تولید محتواهای آموزشــی در قالب عکس، 
پوستر و...(

رقابت کتابسازکه شرکت کنندگان از مراحل ساخت کتاب کودک خود کلیپ 
تهیه کرده و در مسابقه مخصوص آن شرکت داشتند

تبلیغات مجازی و ایجاد موج کتاب و کتابخوانــی در فضای مجازی به صورت 
کتابخانه ای

04
توزیع کتاب های تولیدی شــهرداری نجف آباد به منظور ایجاد انگیزه در بین 

شهروندان

مسابقات مجازی مانند قصه گویی که شــهروندان از قصه گویی کودک خود 
فیلم گرفته و به صفحه اینستاگرامی خارون ارسال می کردند

طراحی و چاپ بنرهای شــهروندی »با کلمات زیر، زندگي بسازید« با موضوع 
کتابخوانی و نصب در میادین

0۹

کلیپ های منتخب برنامه های اجرا شده در ســال های گذشته مانند جشن 
سفیران دانایی کتاب با حضور مصطفی رحماندوست و..(
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مهمترین ویژه 
برنامه های هفته کتاب



دیدارهای مدیریت شهری نجف آباد با مدیران کشوری در تهران 

پیگیري تعیین تکلیف وضعیت کارخانه 
ریسندگي و بافندگي نجف آباد

شماره   11         آذر   1299 گزارش به مردمخـــــــارون

خالق  شــهرهای  ویژگی  مهم ترین 
از نظر یونسکو، اســتفاده از صنایع 
فرهنگی در هفت حوزه مطرح شده، 
برای توسعه شــهرها در داخل کشور 
و همکاری جدی و فعاالنــه با دیگر 
کشــورها در زمینــه خالقیت های 

فرهنگی است

محمد مغزی نجف آبادی ، شهردار نجف آباد به همراه هیات همراه در دیدارهای مختلف در تهران با مدیران بنیاد و رئیس سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی  ، معاون امورارتباطات و مشارکت های کمیسیون ملی یونسکوایران و معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد 

مسائل فرهنگی ، اجتماعی و عمرانی نجف آباد شرکت نمود .

پیگیــري تعیین تکلیف وضعیــت کارخانه 
ریسندگي و بافندگي نجف آباد

محمــد مغزی نجــف آبادی شــهردار نجــف آباد 
میهمان سید صولت مرتضوی معاون بنیاد و رئیس 
ســازمان اموال و امالک بنیاد مســتضعفان انقالب 
اســالمی  بود که در این جلســه که بــا هماهنگی 
ابوالفضــل ابوترابــی نماینده مردم شهرســتانهای 
نجف آباد و تیران و کرون در مجلس تنظیم شــده 
بــود ، پیرامون توافقــی که حدود 10 ســال پیش 
پیرامون تعیین تکلیف وضعیت کارخانه ریسندگی 
 نجف آبــاد انجام شــده بــود ، بحث و تبــادل نظر 

شد.
در این جلســه کــه مدیرعامل ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی  و معــاون توافقــات مدیرکل 
بنیاد مســتضعفان نیز حضور داشــتند شهرداری 
اعالم آمادگی خویــش را پیرامــون جهت تکلیف 
 زمین و موارد مربــوط به بنیاد مســتضعفان اعالم 

داشت.
مرتضوی بــا بیان اینکه نجف آباد ســهم و ســبقه 
بزرگــی در انقــالب و دفــاع مقــدس دارد ، اعالم 
آمادگــی مجموعــه خویــش را جهت بررســی و 
برگزاری جلسات پیرامون امالک بنیاد در نجف آباد 
اعالم داشــت  و مقرر گردید مدیران بنیاد دیداری 
 دراین خصوص از امالک بنیاد در نجف آباد داشــته 

باشند.

امیدواریم نجــف آباد به شــهرهای خالق 
بپیوندد

محمد مغزی نجف آبادی شــهردار نجــف آباد در 
دیگر جلســه ای که در تهران و در محل کمیسیون 
ملی یونســکو ایران برگزار شــد با  معاون اجرایی و 
دکتر روشــن معاون امورارتباطات و مشارکت های 
کمیسیون ملی یونسکوایران دیدار و گفت و گو کرد. 
در این جلســه کــه مدیرعامل ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری نجف آباد نیز حضور 
داشــت پیرامون موضوعــات متعــددی از جمله 
شهرهای خالق، دوســتدار کودک ، دوستدار آب و 

مواردمرتبط بحث و تبادل نظر شد.
شــهردارنجف آباد ضمن برشــمردن ویژگی های 
منحصر به فرد شــهر نجــف آباد در حــوزه صنایع 
دســتی، هنرهای بومی، خوراک و .. ابراز امیدواری 
کرد نجف آباد به جمع شــهرهای خــالق بپیوندد . 
مغزی از نجف آباد بعنوان قدیمی ترین شــهر جدید 
ایران یاد کرد و عنوان داشت با توجه به ارایه گواهی 
قدمت از سوی کمیسیون ملی یونسکوایران،  قدمت 
شهر نجف آباد ثبت گردد. گفتنی است شهر خالق، 
سرشــار از فعالیت هــای نوآورانه اســت و محیط 
شهری می تواند زمینه نمایان شــدن استعدادها و 

خالقیت های شهروندان را فراهم کند. 
شبکه شهرهای خالق یونسکو، هفت حوزه خالقیت، 
شــامل صنایع دســتی، هنرهای بومــی، هنرهای 

چندرســانه ای، فیلــم، طراحی، خوراک شناســی، 
ادبیات و موسیقی را پوشش می دهد.مهم ترین ویژگی 
شــهرهای خالق از نظر یونسکو، اســتفاده از صنایع 
فرهنگی در هفت حوزه مطرح شــده، برای توســعه 
شهرها در داخل کشــور و همکاری جدی و فعاالنه با 

دیگر کشورها در زمینه خالقیت های فرهنگی است.

نجف آباد مقصد گردشگری می شود 
در دیدار دیگر که محمد مغزی نجف آبادی شهردار 
نجف آباد با ولی تیموری معاون گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داشت ، 
در مورد مباحث گردشگری و میراث فرهنگی نجف 

آباد بحث و تبادل نظر شد. 
 در این جلســه کــه مدیرعامل ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری نجف آباد و مدیر روابط 
عمومی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
نیز حضور داشــتند،  پیرو بازدید10مهرماه 99 ولی 
تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی از امکانات و پتانسیل 
های گردشــگری نجف آباد بحث و تبادل نظر شد و 
ابراز امیدواری شد در آینده ای نزدیک نجف اباد به 

مقصد گردشگری تبدیل گردد.
همچنین در این جلســه با توجه به تملک برج های 
دوقلو صفا درخصوص اختصــاص کمک هزینه ای 

پیرامون آن پیگیری های الزم انجام شد. 



نجف  مغزی شــهردار  محمد 
آباد در جلسه ای با صباغ معاون اجرایی و 

دکتر روشــن معاون امورارتباطات و مشارکت های  
کمیسیون ملی یونسکو ایران در مورد موضوعات متعددی 

از جمله شهرهای خالق، دوستدار کودک ، دوستدار آب و موارد 
مرتبط بحث و تبادل نظر کردند . 

در این جلسه شهردارنجف آباد ضمن برشمردن ویژگی های منحصر 
به فرد شهر نجف آباد در حوزه صنایع دستی، هنرهای بومی، خوراک 
و .. ابراز امیــدواری کرد نجف آباد به جمع شــهرهای خالق بپیوندد 
.مغزی از نجف آباد بعنوان قدیمی ترین شــهر جدید ایران یاد کرد و 
عنوان داشت با توجه به ارایه گواهی قدمت از سوی کمیسیون ملی 

یونسکو ایران،  قدمت شهر نجف آباد ثبت گردد.
شایان ذکر است شهر خالق، سرشار از فعالیت های نوآورانه 

است و محیط شــهری می تواند زمینه نمایان شدن 
اســتعدادها و خالقیت های شــهروندان را 

فراهم کند.

ناحیــه مقاومــت بســیج 
شهرســتان نجف آباد و شهرداری نجف 

آباد، برای دومین ســال پیاپی نمایش میدانی در 
مسیر جاودانگی را به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار 

نمودند . 
این نمایش میدانی که ســال گذشــته با اســتقبال بسیار 

خوب شــهروندان مواجه شــد،با هدف تبیین مصائب مترتب 
ائمه معصومیــن؛ حضرت علی )ع(، حضرت فاطمــه )س( ، امام 
حســین)ع( و اصحاب با وفایش و نمایش گوشه ای از جانفشانی 
های رزمندگان دفاع مقدس )بخشــی از عملیات والفجر٨ ( و 
مدافعان حرم را در قالب نمایــش و همراه با جلوه های ویژه 

در معرض دید عالقه مندان گذاشت. این برنامه امسال 
از ٣0 شهریور به مدت 6 شب، از ساعت ٨شب در 

ورزشگاه کارگران در کنار پارک کوهستان 
برگزار شد.

با توجه  به سبقه شهر شهیدان در حوزه 
های ایثار و شــهادت و لزوم حفظ این آثار،  شهرداری 

نجف آباد  پیگیری هایی درخصوص ایجاد یک مجموعه فرهنگی و 
موزه دفاع مقدس نجف آباد با برگزاری جلسات و بازدید در تاریخ های  24 

دیماه ١٣۹٥، محمد مهدی کاظمی و امیرحسین یزدانی )فرزندان سردار سرلشکر 
پاسدار شهید حاج احمد کاظمی و سردار سرتیپ پاسدار شهید غالمرضا یزدانی( و بازدید 

ششم مردادماه ۹۷، ســردار دکتر بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس ، سردار محمدقاسم ناظر رئیس سازمان موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس ، سردار مجتبی 

شیروانیان مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اصفهان در مورد ظرفیتهای فرهنگی 
، مذهبی و گردشگری نجف آباد  بحث و تبادل نظر شد .

از این رو شهردار نجف آباد  از امضای تفاهم نامه  بین مسئولین شهرستان و  بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس در 
جهت طراحی و احداث مجموعه فرهنگی و موزه دفاع مقدس سخن گفت و ابراز داشت موزه دفاع مقدس به 
مراکز استانها اعطا می گردد ولی بدلیل شرایط خاص نجف آباد در حوزه های شهید و شهادت، سرداران شهید 
شهرستان، ایثارگری، حضور لشکر سرافراز ٨ نجف اشرف ، شهید حججی و... این مهم مورد موافقت سردار 

کارگر واقع گردید.
مغزی نجف آبادی ابراز داشت در همین راستا جلســه ای پیرامون فرآیند اجرایی کار، جانمایی و تعیین 
زمین و طراحی در تاریخ 2١ مهرماه با حضور سردار سیف اهلل رشید زاده فرماندهی لشکر عملیاتی زرهی 
٨ نجف اشرف، سرهنگ حسین مهربانی جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد، مهدی 

رشید زاده ریاست کنگره سرداران و 2٥00 شهید شهرستان نجف آباد و تنی چند از مسئولین 
ستادی برگزار گردید.

وی عنوان داشت در این جلسه نقاط ضعف و قوت مکانهای پیشنهادی بررسی شد و 
مقرر گردید در جلسه آتی تصمیم نهایی در خصوص انتخاب مکان  صورت پذیرد  

و ســپس فاز طراحی مجموعه فرهنگی و موزه دفاع مقدس نجف آباد 
عملیاتی گردد و ابراز امیــدواری کرد با همفکری و همیاری 

دستگاه های شهرســتان روند کار موزه دفاع 
مقدس تسریع یابد.

نجف آباد ؛ در راه 
شهرهای خالق

پیگیری احداث مجموعه 
فرهنگی و موزه دفاع 

مقدس نجف آباد

تکرار نمایش میدانی 
در مسیر جاودانگی 

در نجف آباد

13 خـــــــارونشماره   11         آذر   99 اخبار فرهنگی 



بازدید معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از باغ شهر صفوی

رونمایي از طرح نشان گردشگري شهر نجف آباد

ظرفیت های گردشگری نجف آباد
 ولی تیموری در نشست با محمد مغزی نجف آبادی
ـ شهردار نجف آبادـ  نجف آباد را از نظر جمعیت دومین 
شهر و از شهرستان های مهم استان اصفهان دانست 
و افزود: مقاصد مهم گردشگری کشور همانند شهر 
اصفهان می توانند با تکیه بر ظرفیت های گردشگری 
شهرهای اطراف همانند »نجف آباد«، کیفیت حضور و 
افزایش مدت زمان ماندگاری سفر گردشگران را تجربه 

کنند.  
وی اضافه کرد: ظرفیت های موجود در این شهر و 
همچنین اقدامات گسترده از سوی شهرداری در ایجاد 
زیرساخت های صنعت گردشگری، اعم از بازسازی و 
مرمت بناهای تاریخی و یا احداث و ایجاد تفرجگاه های 
مختلف همانند »کوچه باغ زندگی« به منظور احیای 
محور گردشگری و تفریحی توانسته نجف آباد را به 
عنوان مقصد گردشگری در جوار شهر اصفهان معرفی 

کند.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی افزود: تالش برای معرفی این شهر به 
عنوان »نجف آباد باغ شهر صفوی« و »شهر علم و 
ایثار« سبب شده است تا حیات گردشگری استان، 
و  بیابد  را  متنوعی  مقصدهای  در  حضور  فرصت 

فراهم  گردشگری  شاخه های  انواع  ایجاد   زمینه 
شود.

تیموری برگزاری جشنواره ها و رویدادهای مختلف 
را نیز در معرفی ظرفیت های گردشگری و برندسازی 
روستاها و شهرهای مختلف موثر دانست و گفت: 
داشته  و  اساس محصول  بر  استان  مناطق  تقسیم 
طبیعی و در پی آن تولید محصوالت اصلی و جانبی 
نیز یکی دیگر از اقدامات در راستای برندسازی به شمار 
می آید که شهر نجف آباد توانسته با تمرکز بر غذاهای 
محلی، سوغات و یا رویدادهای طبیعی و اجتماعی 
موضوع »گردشگری دفاع مقدس« را نیز مطرح و 

ارزش های آن را در ابعاد مختلف نهادینه کند.
شهید  آرامگاه  وجود  داد:  ادامه  گردشگری  معاون 
گرانقدر »محسن حججی« در نجف آباد و برخورداری 
از این امتیاز در کنار تدابیر اتخاذشده برای شکوفایی 
ظرفیت های  گردشگری دفاع مقدس در این شهر 
اقدامی شایسته است که گردشگری را در زمینه های 
مختلف نهادینه می سازد. تیموری بیان کرد: شهرداری 
نجف آباد توانسته اهم تالش خود را به امر توسعه 
گردشگری معطوف دارد و شکوفایی این شهر را در 
خصوصاً  و  اجتماعی  فرهنگی،  مختلف  عرصه های 

گردشگری سبب شود.

تشریح بصری نشان گردشگری نجف آباد 
حوزه  متخصصان  مشاوره  با  آباد  نجف  شهرداری 
برندینگ شهری و با انجام مطالعات گسترده،  عنوان 
"باغ شهر صفوی" را به عنوان شعار اصلی برای طرح 
برندینگ گردشگری نجف آباد انتخاب نموده است که 
این عنوان اشاره به بنا شدن نجف آباد در حدود سال 
1022 ه.ق، همزمان با حاکمیت شاه عباس اول صفوی 
و به تدبیر شیخ بهایی و احاطه این شهر توسط باغ های 

حاصلخیز است.
چون  اساتیدی  درخشش  با  صفوی  خوشنویسی 
میرعماد و علیرضا عباسی عالوه بر کتابت، در پیشه 
هایی چون کاشی کاری، مهرسازی، حکاکی و.. به کار 
می رفت.در این دوره خطوط ششگانه همچنان رواجی 
چشمگیر داشته ولی دو خط تعلیق و نستعلیق کاربرد 
افزون تری داشته و در تزیینات کاشی بناها حضوری پر 
رنگ داشته است. از این رو در طراحی و پیشنهاد این 
لوگو برند با زمینه سه رنگ موجود در کاشیکاری های 
صفوی،  عبارت "نجف آباد"  با استفاده از رسم الخط 
میرعماد نگاشته شده، کادر به کار رفته همچنین از فرم 
کتیبه های خوشنویسی و کاشیکاری صفوی و برای 
نقش متن زمینه آن نیز از نقوش اسلیمی ترکیبی با 

خط بهره برده شده است.
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ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از امکانات و پتانسیل های گردشگری نجف آباد بازدید کرد.
در این بازدید که به میزبانی شــهرداری نجف آباد صورت پذیرفت دکتر فریدون اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان و جمعي از مسئولین شهري و شهرستان نیز حضور داشــتند، پس از تجدید میثاق و ادای احترام به مقام شامخ شهداء، اماکنی چون برج های 
دوقلو صفا، موزه تاریخ و مفاخر نجف آباد )خانه تاریخی کبیرزاده(،موزه مردم شناســی نجف آباد) خانه تاریخی مهرپرور(، مسیر گردشگری کوچه باغ 

زندگی، مجموعه تاریخی گردشگری هفت برج خارون و پردیس خارون معرفی گردید.
افتتاح رسمی و آغاز عملیات مرمت و بهسازی مجموعه تاریخی گردشــگری برج های دو قلو صفااز ویژه برنامه های این بازدید بود که توسط شهرداری 

نجف آباد تملک و پروژه آن در مرحله پژوهش و گذران بخش مطالعاتی پیش از مرمت است.
در ادامه بازدید از پردیس خارون و در ســالن همایش های شهرداری نجف آباد طی مراسمی از طرح نشان شــهری نجف آباد )برندینگ گردشگری( با 

عنوان "نجف آباد؛ باغ شهر صفوی"  رونمایی شد.

موجود  ظرفیت های  تیمــوری:  ولی 
در این شــهر و همچنیــن اقدامات 
گســترده از سوی شــهرداری در 
ایجــاد زیرســاخت های صنعــت 
گردشــگری، اعــم از بازســازی و 
مرمت بناهای تاریخــی و یا احداث و 
ایجاد تفرجگاه هــای مختلف همانند 
»کوچــه بــاغ زندگی« بــه منظور 
احیای محور گردشــگری و تفریحی 
توانسته نجف آباد را به عنوان مقصد 
گردشگری در جوار شــهر اصفهان 

معرفی کند

با مشــاوره  آباد  شــهرداری نجف 
متخصصان حوزه برندینگ شهری و با 
انجام مطالعات گسترده،  عنوان "باغ 
شهر صفوی" را به عنوان شعار اصلی 
برای طرح برندینگ گردشگری نجف 
آباد انتخاب نموده است که این عنوان 
اشاره به بنا شدن نجف آباد در حدود 
ســال ١022 ه.ق، همزمان با حاکمیت 
شــاه عباس اول صفــوی و به تدبیر 
 شیخ بهایی و احاطه این شهر توسط

باغ های حاصلخیز است
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در روز 7 مهــر 1359 وقتــی کــه دشــمن بعثی به 
پاالیشگاه آبادان حمله هوایی کرد،آتش نشانان منطقه 
و شهرهای اطراف برای مهار آتش به پاالیشگاه رفتند 
که در حین عملیــات خاموش کردن آتــش، مجدداً 
هواپیماهای دشــمن اقــدام به بمباران پاالیشــگاه 
می کنند که منجر به شــهادت تعداد زیادی از آتش 
نشانان می شــود. به همین مناســبت هفتم مهرماه 

به نام »آتش نشــانی و ایمنی« نامگذاری شده است.
حادثه در تجلیل!

در حاشــیه گرامیداشت روز آتش نشــانی و ایمنی  
توسط  شــهردار نجف آباد در ایستگاه شماره 4آتش 
نشانی  ) یزدانشهر، بعد از پلیس راه( یک مورد سانحه 
آتش ســوزی به این مرکز اعالم گردید. آتش نشانان 
به محل حادثه اعزام گردیدند تا با زاللی دست های 

مهربانشــان آرامش را به ارمغان برند.برخود واجب 
دانســتیم از این عزیزان فداکار و بی ادعا که در روز 
تجلیل و  تقدیرشــان جایشــان خالی بود صمیمانه 
تقدیر و تشــکر کنیم و این روز را  به ایشــان تبریک 

می گوئیم.
من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود 

سرو جان را نتوان گفت که مقداری هست

  شورای شهر و گرامیداشت 
روز آتش نشانی و ایمنی

سه شنبه هشتم مهرماه ١٣۹۹، جهت گرامیداشت روز آتش نشــانی و ایمنی جواد حجتی ریاست شورای اسالمی شهر نجف آباد به اتفاق مجید پزشکی 
ریاست شورای اسالمی شهرستان و خزانه دار شورای نجف آباد، عیدی محمد طرقی دبیر ، مجتبی گودرزی و محسن  پوراسماعیلی عضو شورای اسالمی 
شهر نجف آباد در پنج ایستگاه آتش نشانی حضور یافتند.  در این برنامه پارلمان شــهری  با اهدای لوح تقدیر و شاخه های گل از آتش نشانان تجلیل و 

قدردانی نموده و در محیطی دوستانه شنوای صحبتها و سخنان ایشان نیز بودند.

در روز ۷ مهر ١٣٥۹ وقتی که دشمن 
بعثی به پاالیشگاه آبادان حمله هوایی 
نشانان منطقه و شهرهای  کرد،آتش 
اطراف برای مهار آتش به پاالیشگاه 
رفتند که در حیــن عملیات خاموش 
کردن آتــش، مجــدداً هواپیماهای 
دشــمن اقدام به بمباران پاالیشگاه 
می کنند که منجر به شــهادت تعداد 

زیادی از آتش نشانان می شود



کوچه باغ زندگيـ  بیشه


