


پرداخت هنرمندانه به زباله های خارج از نوبت
 در چهل وچهارمین سری از تابلوهای فرهنگ شهروندی شــهرداری نجف آباد، موضوع رعایت ساعت و تاریخ بیرون گذاشتن زباله  

توسط شهروندان، مورد توجه قرار گرفته است.
در این تابلوها که توسط کمیته فرهنگ شهروندی آماده ســازی و بر روی بیش از یکصد تابلو در سطح مناطق پنج گانه نصب شده، به 
کمک جمله مشترک »زباله را خارج از نوبت می گذارند« و عباراتی مانند »بی فکرها«، »بی نظم ها«، »تنبل ها«، »بی تفاوت ها« و »قانون 

گریزها«، ۵طرح متفاوت و جذاب آماده شده تا با روشی هنرمندانه، اهمیت این موضوع مورد تاکید چندین باره قرار گیرد.
در حال حاضر، برنامه مشــخصی برای جمع آوری زباله های خانگی مطابق با زوج یا فرد بودن تاریخ، برای هر محله و معبر مشخص و 
به طور گسترده اعالم شده و شهروندان موظف اند پسماندهای خود را راس ساعت ۱۰شــب در این تاریخ ها بیرون بگذارند.  به دلیل 
رعایت نشدن این موضوع توسط برخی شهروندان، شهرداری در راســتای رعایت حداکثری بهداشت و حفظ زیبایی معابر، سالیانه 

چندین میلیارد تومان را صرف جمع آوری زباله های خارج از نوبت متحمل می شود .

قانونگریزهابیتفاوتهاتنبلهابینظمهابیفکرها

ح متفاوت 5 طر



در سال های اخیر، مجموعه ای متنوع از 
خدمات عمرانی، زیرساختی، فرهنگی، 
ورزشــی و اجتماعی توســط مدیریت 
شــهری نجف آباد بــه اقشــار مختلف 
نجف آباد ارائه شــده ولــی این تالش ها 
به دالیل مختلف، آن گونه که شایســته 

بوده، دیده نشده است.
در راستای تکمیل زنجیره خدمت رسانی 
بــه شــهروندان و اطالع بهتر و بیشــتر 
آن هــا از تالش های صــورت گرفته و به 
منظور ارائه مطالــب فاخر در زمینه های 
فرهنگی، هنری، مذهبی، ایثار و شهادت 
و ســبک زندگی، شــهرداری و سازمان 
فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی از چند 
سال پیش اخذ مجوز نشریه الکترونیکی 
خارون را در دســتور کار قرار داده بودند 
که این تالش ها در نهایت به صدور مجوز 

این رسانه در ماه های اخیر منجر شد.
در این نشــریه که به تدریج از یک نظم 
قابل قبول در ترتیب انتشــار و پرداخت 
به مطالب متنوع برخوردار خواهد شــد، 
اخبــار و مطالب تهیه شــده، هم زمان با 
انتشــار در فضاهای مجازی به اشــکال 
و شــیوه های مختلــف، در قالــب انواع 
روش های چاپی نیز در معرض اســتفاده 

مردم قرار خواهد گرفت.
امید مــی رود این نشــریه کــه یکی از 
معدود رســانه های مشــابه در ســطح 
استان محسوب می شود، به کمک دیگر 
رســانه های فعال ســطح شــهر، بتواند 
به وظیفه خطیــر خــود در زمینه های 
مختلف عمل کند و بخشی از پتانسیل ها 
و ظرفیت هــای خــاص نجف آبــاد را با 
روش های جــذاب و جدید، به مخاطبان 
شهرستان، استان و حتی کشور معرفی 

نماید.
در تدوین و ارائه مطالب این رســانه، از 
تمامــی ظرفیت های موجود اســتفاده 
خواهد شــد تا با بتوانیم حلقه مهمی از 
زنجیره خدمت رســانی به مردم شریف 

نجف آباد بزرگ را تکمیل کنیم.
محمد مهدی فردوسی

امروز کتابخوانی و علم  آموزی، نه 
تنها یک وظیفــه  ی ملی، که یک 

واجب دینی است.

»خارون«؛ نیازی 
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پدر و پیشکسوت تئاتر 
در  نجف آباد

پیک شما رسید ؛ کتابتان 
را بگیرید

بهار آسفالت )بخش چهارم(

نجف آباد، صاحب خانه های 
»ایثار« و »علم« می شود

دیدار مدیران شهری از 
پروژه » کوچه باغ زندگی « 

نجف آباد در مسیر توسعه 
های بنیادین 

قدیمی ترین شهر جدید 
ایران در یونسکو 

اینفوگرافیک خدمات 
آتش نشانان 

،دو،سه پردیس سینمایي 
نجف آباد حرکت

پیام تبریک شهردار بمناسبت روز حمل و نقل و رانندگان
به پاس خدمات ارزشمند و دلسوزانه ناوگان خستگی ناپذیر حمل و نقل کشــور ۲۶ آذرماه مزین به نام روز حمل ونقل و رانندگان گردید که یادآور تعلق خاطر 
رانندگان به معمار کبیر انقالب  و تالش فعاالن این عرصه و خدمات طاقت فرسای ناوگان خستگی ناپذیر حمل و نقل کشور برای کسب عزت و پیشرفت میهن 
عزیزمان و همچنین برای آگاهی هرچه بیشتر جامعه، با نقش و جایگاه اساســی بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران زمین می باشد.و ما شاهد بودیم که در ایام 
و شرایط خاص درگیری مردم با بیماری کرونا چگونه به خوبی در کنار مدافعان سالمت خوش درخشــیدند و همگامی و همکاری آنان با پزشکان و پرستاران 
ستودنی است و ضمن رعایت صحیح شرایط و ضوابط، سختی های تعامالت و همکاری ها را با گذشت و همت آسان ساختند و با عمل به پروتکل  های بهداشتی، 
پیشگامی خود را عمال نشان دادند.این روز را به حضور اعضای محترم خانواده بزرگ حمل و نقل، خصوصاً مدیران عامل و پرسنل و همکاران متعهد ایشان در 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری تبریک و تهنیت عرض می نمایم و آرزوی توفیق و 

تداوم خدمت ایشان به مردم شریف شهر علم، ایمان و ایثار" نجف آباد" را داریم.

محمد مغزی نجف آبادی ، شهردار نجف آباد

مدیر مسئول: محمدمهدي فردوسي
سردبیر: ابراهیم رضایی

 سیاست گـذاری : محمد مغزی، سید 
محمدابراهیم احمدی 

مسوول هماهنگی : سودابه کاظمیانی
دبیر عکس : رضا قلیچ خانی 

باتشکر از  :حســین موحدی،  حسنعلي 
امیرکاوه، ســعید محمدی، اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی شهرستان نجف آباد 

صاحب امتیاز : سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نجف آباد
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شهردار نجف آباد گفت: با توجه به ملقب شدن شهر 
نجف آباد به عنوان »شهر علم، ایمان و ایثار« از سوی 
مقام معظم رهبری و در راستای شناساندن هر چه 
خانه  عرصه ها،  این  در  شهر  پتانسیل های  بیشتر 
شهیدان حجتی به عنوان خانۀ ایثار و خانۀ مرحوم 
آیت اهلل آیت نجف آبادی به عنوان خانۀ علم در این شهر 

احیاء خواهند شد.
محمد مغزی نجف آبادی با اشاره به قرارگیری خانه 
شهیدان حجتی در تقاطع خیابان قدس غربی، کوچه 
شهیدان حجتی بیان داشت: با هدف استفاده بهینه از 
این خانه ارزشمند، یک گروه اندیشه ورز با مشارکت 
شهرستان  شهادت  و  ایثار  با  مرتبط  دستگاه های 

تشکیل شده است.
مغزی ادامه داد: در جریان مرمت این خانه که بخشی 
از مستند تاریخی »رزق حالل« شهید آوینی در آن 
ضبط شده، تالش می شود سادگی و معنویت خانه ای 
که چهار پسر، یک داماد و یک نوه را تقدیم راه انقالب 

و امنیت کشور کرده، حفظ شود. وی خاطر نشان 
کرد: تالش خواهد شد در این خانۀ سه دهنه خشت 
و  جهاد  عرصه  در  شهرستان  شاخصه های  گلی،  و 
شهادت را برای عموم شهروندان و گردشگرانی که 
نمایش  را  نجف آباد می آیند  به   از خارج شهرستان 

دهیم.
همچنین شهردار نجف آباد گفت: این خانه که در 
اختیار مالکان دیگری غیر از خانوادۀ شهیدان حجتی 
قرار داشت، در آستانۀ تخریب و تغییر کاربری قرار 
گرفته بود که با همکاری و تعامل بسیار خوب شورای 
اسالمی شهر، تملک و در مرحلۀ بهسازی قرار گرفته 

است.
تدوین زندگی نامه ۵۰عالم سرشناس نجف آباد

شهردار نجف آباد، بخش دوم سخنان خود را به تشریح 
آخرین اقدامات صورت گرفته برای احیاء خانه علم در 
نجف آباد اختصاص داد و گفت: در این خانه قدیمی نیز 
که رفع خطرهای اولیه آن با نصب تعدادی داربست 

و  برگزار شده  پیمانکار  تعیین  مناقصه  انجام شده، 
به محض انتخاب پیمانکار، مرحله اجرایی مرمت و 
بهسازی خانه شروع خواهد شد.محمد مغزی مرحوم 
مشهور  چهره های  از  را  نجف آبادی  آیت  آیت اهلل 
حوزه های علمیه کشور و استاد بسیاری از چهره های 
مشهور حوزه از جمله بانو مجتهده امین برشمرد و 
افزود:تدوین زندگی نامه و شناسایی حداقل 50عالم 
محققان  از  تعدادی  کمک  به  نجف آباد  سرشناس 
حوزه علمیه، از دیگر اقدامات انجام شده در این راستا 
بهسازی  در  این کار  خروجی  که  می شود  محسوب 
خواهد  قرار  استفاده  مورد  نیز  علم  خانه  تجهیز   و 

گرفت.
پیش از این هم، خانه های تاریخی مهرپرور، نوریان و 
شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  توسط  کبیرزاده 
نجف آباد تملک، بهسازی و تجهیز شده و به جمع 
شده اضافه  شهرستان  گردشگری   جاذبه های 

 بودند.

گفت و گو با شهردار نجف آباد 

نجف آباد، صاحب خانه های »علم«  و »ایثار«  
می شود

این خانه که در اختیار مالکان دیگری 
غیر از خانوادۀ شهیدان حجتی قرار 
داشت، در آســتانۀ تخریب و تغییر 
کاربری قرار گرفته بود که با همکاری 
و تعامل بسیار خوب شورای اسالمی 
شهر، تملک و در مـــرحلۀ بهسازی 
 قرار گرفتــه و امیدواریم به زودي به 

بهره برداري برسد
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آشنایی با استاد محمد رستگاری

پدر و پیشکسوت تئاتر در
 نجف آباد

اســتاد محمد رســتگاری متولد ۱۳۱۹ تئاتر را از ۹ 
سالگی شروع کرد و نزد استاد فرهمند یکی از اساتید 
به نام دوران خود شــاگردی کرد در جوانی به آبادان 
و آغاجاری مهاجرت نمود و در آنجــا عالوه بر انجام 
خیاطی گروه هنــری خود را تشــکیل داده نمایش 
هایی را با مرحوم نعمت اهلل گرجــی به روی صحنه 
می برد در ۲5 ســالگی به نجف آباد برگشت و گروه 
هنری رستگاری را تشــکیل داد و جوانان مستعد آن 
دوران را بکارگرفــت و نمایش هایــی را روی صحنه 
می برد .از سال ۴۲ مبارزات سیاســی خود را شروع 
کرد و از یاران شــهید محمد منتظری بود. از ســال 
5۲ نمایش های مذهبــی را روی صحنه می برد و به 
صورت مستقیم از رژیم ستم شاهی انتقاد و چندین 
بار ساواک او را دســتگیر کرد . نمایش سربداران را 
از ســال 5۶ شــروع و بعد از پیروزی انقالب به روی 

صحنه رفت.
 این نمایش که به نویســندگی غالمرضا عزیز اللهی 
به روی صحنه رفت یکی از قــوی ترین و مهمترین 
کارهای آن دوران به حساب می آمد. بعد از پیروزی 
انقالب وارد صدا و ســیمای مرکز اصفهان شــد و در 
آنجا عالوه بر راه اندازی کارگاه نمایش ، تله فیلم های 
بسیاری را برای پخش از مرکز اصفهان ضبط نمود که 
از جمله افرادی  که در آن دوران همکاری می کردند 
زنده یاد سید کمال اســماعیلیان را می توان  نام برد. 
همزمان بــا کار در صدا و ســیما در مواقعی نمایش 

هایی را در نجف آبــاد به روی صحنه مــی برد که با 
استقبال بسیار زیاد مردم روبرو می شد. بعد از انقالب 
گروه هنری ایشــان به گروه هنری توحید تغییر نام 
یافت و جوانان بسیاری در این گروه فعالیت نموده و 
تئاتر های بســیار زیبا و به یاد ماندنی به روی صحنه 
رفت که می توان به نمایش نعمت، یک تخت و ســه 
مسافر، هارون رشید و ده ها نمایش دیگر اشاره نمود.

در طول این دوران مورد بی مهری مســئولین  قرار 
گرفت و بعد از بازنشستگی مدتی را خانه نشین شد و  
به کار خیاطی ادامه داد ولی هر از چندگاهی نمایشی 
را روی صحنه می برد و قــدرت خود را به نمایش می 
گذاشت. ســید کمال اســماعیلیان یکی از بهترین 
شاگردان وی محسوب می شد که تا آخر عمر ایشان 

در کنارش بود.
 حاصل فعالیت های ایشــان ده هــا نمایش قبل از 
انقالب ،ده هــا نمایش و تله فیلم در صدا و ســیمای 
مرکز اصفهان و تهران اســت . همچنیــن وی ده ها 
نمایش بعد از پیروزی انقالب در شــهر نجف آباد به 
روی صحنه برد که صدها شــاگرد را تربیت نمود که 
هر کدام از آن ها در گوشــه ای مشــغول به فعالیت 
های فرهنگــی و هنری هســتند. وی در ســن ۷۲ 
ســالگی بر اثر بیماری دار فانــی را وداع گفت و در 
قطعه هنرمندان برای همیشــه آرام یافت. از ایشان 
به عنوان پدر تئاتر و پیشکســوت تئاتر در نجف آباد 

یاد می شود .

شــهید حســنی، آذر۱۳۳۶ در خانــواده ای روحانی و مبــارز در نجف آبــاد به دنیا آمد. حجت االســالم 
سید محمدرضا حســنی پدر خانواده، روحانی سرشــناس و شجاعی محسوب می شــد که بسیاری هنوز 
سخنرانی های انقالبی و افشــاگرانۀ او را به یاد دارند. تربیت دینی و غیرت مذهبی خانواده، به اندازه ای بود 
که سید مجتبی یکی از فرزندان خانواده، چند ســال قبل از پیروزی انقالب، در مسیر نهی از منکر یکی از 

اراذل شناخته شدۀ شهر، جان خود را از دست داد.
در ســال های منتهی به انقالب، سید رســول در رشــتۀ عمران دانشــگاه صنعتی اصفهان پذیرفته شد و 
کمی بعد به دلیل مبارزات انقالبی و مشــارکت در اعتصاب ها و جلســات روشــنگرانۀ دانشجویی، توسط 
ساواک بازداشــت و زندانی شــد. این جوان انقالبی، بالفاصله بعد از پیروزی انقالب، با همراهی دوستانش 
در جهاد سازندگی نجف آباد، مشــغول ارائۀ خدمت در مناطق محروم به ویژه روستاهای دورافتادۀ استان 

چهارمحال و بختیاری شد.
او سال58 وارد سپاه شد و هم زمان بخشــی از وقت خود را به آموزش نیروهای داوطلب بسیجی اختصاص 
داد و با شــروع جنگ راهی سوسنگرد شد. شهید حســنی در ادامه و با مســئولیت های مختلف از جمله 
فرماندهی آموزش لشکر8نجف در عملیات های مختلف حضور پیدا کرد و مدتی بعد به اصرار پدرش، برای 
ادامه تحصیل اقدام کرد ولی به دلیل مشــروط کردن این امر با محدود شدن حضور در جبهه ها، حاضر به 

پیگیری تحصیالت دانشگاهی نشد و به جبهه برگشت.
در آبان۶۱ و طی عملیات محرم، سیدمحســن دیگر پسر خانواده حســنی در ۲۲سالگی به شهادت رسید 
و سید رسول نیز زخمی شــد ولی رسول به محض بهبودی، به جبهه ها بازگشــت و در نهایت طی عملیات 

والفجر۴ در غرب کشور، با مسئولیت فرماندهی محور در مهر۶۲ در ۲۶سالگی به شهادت رسید. 
وصیت نامه شهید  

در بخشــی از وصیت نامۀ شــهید آمده: » در مورد تمامی کارها و در مقابل کلیه اشــتباهات مسئولین و 
انتقادات به مسئولین وظیفه خود را آنطور که اسالم گفته اســت انجام دهید مبادا بی میلی و بی رغبتی در 
مقابل مسئولیت خطیری که دارید را پیشــه خود کنید و از خداوند متعال غافل شــوید. خدا یار و نگهدار 

تمامی باشد و شما را در انجام وظایف تان موفق کند و در مسائل اسالم راهنمای شما باشد«.

شهید سید رسول حسنی

شهادت در عملیات والفجر 4 

سبکباالن عاشق

بعد از انقالب گروه هنری ایشــان به گروه هنری توحیــد تغییر نام یافت و 
جوانان بســیاری در این گروه فعالیت نموده و تئاتر های بسیار زیبا و به یاد 
ماندنی بــه روی صحنه رفت که می توان به نمایش نعمت، یک تخت و ســه 

مسافر، هارون رشید و ده ها نمایش دیگر اشاره نمود
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کوچه جامی
عملیات روکش آســفالت کوچه جامی واقــع در آزادگان، خیابان هاتف ، میدان 

دهخدا  در منطقه پنج شهری پیگیری و عملیاتی گردید. 
 کوچه های رازی و رازی۱۰،۱۲ و ۱۴ 

عملیات روکش آســفالت کوچــه رازی ، رازی۱0، رازی۱۲ و رازی ۱۴  واقع در 
آزادگان، خیابان هاتفـ  میدان دهخدا در منطقه پنج شهري پیگیري و عملیاتي 
گردید .در این فرآیند این مسیرکوچه رازی به مســاحت۲5۶0 مترمربع، رازی 
۱0 به مساحت۶00مترمربع، رازی ۱۲ به مســاحت۶۴0 متر مربع و رازی ۱۴ به 
مساحت ۶۴0 مترمربع با 5۲۲ تن آسفالت روکش و مقداری از این مسیرها بعد از 

بارندگی روکش مي گردند.
 کوچه های شکوفه و یاس 

 سه شنبه ۲5 آذرماه ۹۹، عملیات روکش آسفالت کوچه های شکوفه و یاس واقع 
در امیرآباد، باغ علوی در منطقه پنج شهري پیگیري و عملیاتي گردید .

در این فرآیند مسیرکوچه های شکوفه و یاس به مساحت۱5۶0 مترمربع با ۱8۲ 
تن آسفالت روکش و مقداری از این مسیرها بعد از بارندگی روکش مي گردند. 

منطقه پنج 

کوچه محمدی و فرعی های آن
 عملیات روکش آسفالت کوچه شهید مجتبی محمدی و 
کوچه های شبو وشباهنگ واقع در بلوار ولیعصر پیگیري 
و عملیاتي گردید .در این فرآیند مســیر این کوچه ها به 
مســاحت مجموع ۴050 مترمربع) محمــدی :۳500 ، 
شباهنگ:۲۳8 و شبو:۳۱۲ مترمربع( با ۴۷۶ تن آسفالت 

روکش شد.

کوچه ولیعصر
عملیات روکش آسفالت کوچه ولیعصر در خیابان معرفت پیگیری و عملیاتی گردید.در این 

فرآیند این مسیر۶80 متر مربعی  با 80 تن آسفالت روکش شد. 
 کوچه شریعتی 

 عملیات روکش آســفالت کوچه شــهید مهدی شــریعتی  واقع در خیابان سعدی منطقه 
دو شــهري پیگیري و عملیاتي گردید . در این فرآیند مسیر این کوچه  شریعتی به مساحت 

مجموع ۲۷0مترمربع با ۳۲ تن آسفالت روکش گردید.  
 کوچه امام رضا 

عملیات روکش آسفالت کوچه امام رضا)ع(  واقع در شهرک شهید سعیدفر منطقه دو شهري 
پیگري و عملیاتي گردید .در این فرآیند مسیر این خیابان به مساحت مجموع ۱800 مترمربع 

با ۲۱۲ تن آسفالت روکش گردید.

منطقه یک 

منطقه دو 
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 هم زمان با ادامۀ ســاخت و ســاز 
در فرهنگســرای کوثر منطقه۴، 
فرهنگســرای آیــت اهلل عالم نیز 
بــا زیربنــای ۱۲00متــر مربع 
در ۳طبقــه در منطقــۀ5 شــهر 
نجف آباد در حال ســاخت است و 
به زودی هم ساخت فرهنگسرای 
منطقۀ۳ نیز کلنگ زنــی خواهد 
شد. ســید محمد ابراهیم احمدی 

در نشســت تجلیل از فعاالن کتابخانه ها و کتابداران نجف آبــاد گفت : در 
فرهنگسرای آیت اهلل عالم نجف آبادی ، قســمت زیرزمین به فعالیت های 
فرهنگی و ورزشی اختصاص داده خواهد شــد و از بقیۀ طبقات برای فضای 
کتابخانه ای و دیگر برنامه های فرهنگی اســتفاده می شود. احمدی با اشاره 
به بهسازی و نوســازی خانه های شــهیدان حجتی و مرحوم آیت اهلل آیت 
نجف آبادی به عنوان خانه های ایثار و علم این شــهر ادامــه داد: در موضوع 
ورزش نیز احداث مجموعه ورزشــی های روباز در ســطح مناطق 5گانه در 
دســتور کار قرار گرفته که اولین مجموعۀ آن چندی پیش در منطقه۱ و در 
نزدیکی شهرشــادی نجف آباد با حضور دکتر جمالی نــژاد معاون محترم 
وزیرکشور، به طور رسمی افتتاح شده است. معاون شهردار نجف آباد در پایان 
صحبت های خود گفت: از دیگر اقدامات برنامه ریزی شده در سازمان، می توان 
به ایجاد مجموعه »باغ بهشت« در بخشی از فضای باغ بانوان اشاره کرد که فاز 

اول آن که مسائل آموزشی را در بر می گیرد، در حال اجرا و تکمیل است.

شــهردار نجف آباد میزبان هفدهمین کمیته راهبردی پروژه های عمرانی 
بصورت ویدیو کنفرانس ) وبینار( از ۲۱ مدیر شهری شامل  معاونین ، مدیران 
مناطق و مدیران ستادی شهرداری بود. در این وبینار مصوبات جلسه قبل 
مطرح و موارد آن پیگیری گردید و مســئولین مرتبط  پروژه های عمرانی 
به ترتیب در جلســه حضور یافتند و گزارش اقدامات و فعالیتهای صورت 

پذیرفته را ارایه نمودند و قریب ۲۲ پروژه بررسی شدند.
همچنین مباحث کنترل پروژه ها نظیر تعیین شاخص برای فعالیت ها، طرح 
ها و پروژه های عمرانی شهرداری و مقایسه دقیق آنها بر اساس آمار تحلیلی 
ارائه شده نسبت به روند مورد انتظار در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت 
و زمانبندی آن ، بررسی نقاط ضعف زیر مجموعه های مرتبط و برنامه ریزی 
اقدامات در جهت بر طرف شدن تهدیدات موجود و تبدیل  به فرصت های 

ارزشمند و تاثیر خوب در عملکرد شهرداری و... مطرح گردید.
در کمیته راهبردی پروژه های عمرانی مسئول رسیدگی و پیگیری مشخص 
شده اســت و شــاخص های ارزیابی پروژه ها نیز تعیین شــده است که با 
اطالعات پروژه ها ، چهارچوب تجزیه و تحلیل های آماری آنها صورت می 
پذیرد و  در مورد فعالیت تمامی زیر مجموعه های مرتبط با توجه به شرایط و 

مقتضیات خاص هر مقطع زمانی تصمیمات الزم لحاظ می گردد.

سومین شورای فرهنگ عمومی میزبان مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 

سومین جلسه  شورای فرهنگ عمومی در ســال ۹۹ با حضور 
حجت االسالم و المسلمین معتمدی تشکیل شد . حجت االسالم 
والمسلمین حسناتی امام جمعه ورییس شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان نجف آباد گفت : شورای فرهنگ عمومی شهرستان در 
این سالها روند خوبی داشته و با  برنامه های تدوین شده به لطف 
خداوند باعث برکات خوب و ماندگاری در شهرســتان گردیده 
است .  امام جمعه نجف آباد از شهردار و مدیریت شهری نجف آباد 
بخاطر اقدامات و ایجاد زیرساختهای فرهنگی در شهر و تعامالت 
با نهادهای مردمی و هیأت های مذهبی کمال تشکر خود را ابراز و 
بیان داشت اتفاق خوبی است که شهردار محترم در برنامه ریزیها 
و اقداماتی که در سطح شــهر انجام می دهند مقوله فرهنگ را 
اولویت قرار می دهند و از مسئولین شهرستان خواست کارهای 

فرهنگی را بیشتر به مردم بسپارند.

توسعه کمی و کیفی 
فرهنگسراهای نجف آباد 

مدیران شهرداری برخط شدند طرح تشویقی ساخت و ساز

جلسـه هیئت اُمنــای آرامستان نجف آباد  پشتیبانی و توسعه منابع نجف آباد در تهران 

بزرگترین رویداد علمی بین المللی
دانش آموزی فیزیک 

تقدیر از موسپیدان مدیریت شهری 

محمد مغزی نجف آبادی شــهردار نجف آباد با دکتر محســن نصرتی معاون 
توسعه منابع و پشتیبانی ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور دیدار 
و گفت و گو کرد . در این جلســه که ناصر نفری مدیرعامل ســازمان همیاری 
شهرداری های استان اصفهان، محمد حســن آسیابانی نایب رییس و محمد 
مهدی فردوسی مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نجف 
آباد نیز حضور داشتند،  موضوعات متنوعی مطرح و پیرامون آنها بحث و تبادل 

نظر شد. 
موضوع مناطق کمتر برخوردار مانند صالح آباد ، وضعیت بازسازی اتوبوس های 

فرسوده و مبحث آرامستانها از جمله این موارد بودند.

تاالرفرزانگان مرکز همایش های شهرداری میزبان  جلسه هیئت اُمنای 
آرامستان نجف آباد بود. در این جلسه توسط مسئولین گزارش کاملی 
از وضعیت گلزار شهدا و آرامستانهای  نجف آباد و آمار افزاینده متوفی 
و اقدامات انجام شــده  ارایه گردید و بر نظارت بیشتر بر آرامستانهای 
شهر تاکید شد.در ادامه مواردی توسط اعضا مطرح شد و پیرامون آن 
بحث و تبادل نظر و مصوبات الزم جهت مــوارد زیر حاصل گردید.  از 
جمله: اختصاص قطعه ویژه جهت خاکسپاری نوزادان و شیرخوارگان 
سنین کمتر از ۲سال در ارامستان جدید،  تحقیق و بررسی جهت خرید 
بیل مکانیکی مناسب حفر قبور، تعیین هزینه خاکسپاری در قطعات 
فرهیختگان، هنرمندان، علما با همان هزینه معمول،  تاکید بر حفر ۳ 
طبقه قبور در همه قطعات،  خرید تابوت های جدید مورد نیاز، بررسی 
هزینه های مرتبط حفر قبور و سنگ قبور و نحوه مدیریت و اجرای آن، 
بحت و تبادل نظر پیرامون توسعه سردخانه متوفیات به مقدار مورد 
نیاز،در ادامه نامه های درخواستی مردمی نیز در این جلسه مطرح و 

مورد بررسی و تبادل نظر و تصویب قرار گرفتند.

بزرگترین رویداد علمی بین المللی دانش آموزی فیزیک امسال با توجه 
به شرایط کنونی و محدودیت های موجود به دلیل شیوع ویروس کرونا 
به صورت مجازی برگزار می شود و کشور مجری جمهوری چک می 
باشد.تاکنون بیش از 500 تیم از سراسر دنیا در این تورنومنت جهانی 

ثبت نام کرده اند.
سه تیم از نجف آباد در سه رده سنی مختلف در پژوهش سرای شهید 

حجتی نجف آباد در این مسابقات شرکت نمودند.

مراسم تجلیل از ۳5 بازنشسته سال گذشته شهرداری نجف آباد در تاالر فرزانگان 
فرهنگســرای خارون برگزار شــد. به علت ضرورت رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی این برنامه بدون حضور پرسنل و برگزاری جشن خانواده شهرداری 
، با حضور مدیران ارشد شهری و شــورای اسالمی شهر و جمعی از این عزیزان 

برگزار شد.

مراســم گرامیداشت سالگرد شــهادت حاج قاسم ســلیمانی و شهدای 
مقاومت در یادمان شــهدای نجف آباد برگزار شد.به علت ضرورت رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی مردمی این مراســم بدون اجتماع مردمی 
تشکیل شد و تنها جمعی از مسئوالن شــهری و شهرستان در آن شرکت 

کرده بودند.

گرامیداشت سردار دلها 
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ــد. باش

ایستگاهشماره

ایستگاهشماره
ستادفرماندهی

1

2

ــار چه ــداز ــریعتیبع ــانش خیاب
راهبــازار

مقابــل غربــی امــام خیابــان
شــهید بنیــاد

12

18

و دستگاهخودر
اطفـــــــــــــائیــه 2

وهایوتجهیزات تعدادخودر
ایستـــــــــگاه در مستقــــــــــر

حریق آمار

حادثه آمار
حادثه آمار

2364
3ماههاول
ســــــــال99

6ماههاول
ســــــــال99

حریق آمار

2763
3ماههاول
ســــــــال99

6ماههاول
ســــــــال99

3شیفتکاری تعدادنیروهایعملیاتیدر

3شیفتکاری تعدادنیروهایعملیاتیدر

109
106 6ماههاول

6ماههاولســــــــال99
ســــــــال99

40
66 3ماههاول

3ماههاولســــــــال99
ســــــــال99

و دستگاهخودر
اطفـــــــــــــائیــه

وو دستـــگاهخـــــــودر
تجهیزاتامدادونجات

ارتفــــــــاعوچـــــــاه در

و دستگاهخودر
تجهیـزاتنجـات

ی ساختمانادار و دستـــــــگاهخـــــــودر
فوماتیک

اتاقفرمــاندهی
وپاسخگوییبه

سامانه125 21

11

125
ایستگاه در تعدادخودروهایوتجهیزاتمستقر
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تشنشانی ایستگاهآ

ایستگاهشماره

ایستگاهشماره

ایستگاهشماره

3
5

4

جانبــازان  بلــوار  یزدانشــهر
راه پلیــس مقابــل

ی امیــــــرآباد،خیــــــابانمطهــر
لی شــما

علــی امــام  بلــوار  ویالشــهر
نشــان تــش آ میــدان

12
9

12

و دستگاهخودر
اطفـــــــــــــائیــه

و دستگاهخودر
اطفـــــــــــــائیــه

و دستگاهخودر
اطفـــــــــــــائیــه

2
2

1

وهایوتجهیزات تعدادخودر
ایستـــــــــگاه در مستقــــــــــر

وهایوتجهیزات تعدادخودر
ایستـــــــــگاه در مستقــــــــــر

وهایوتجهیزات تعدادخودر
ایستـــــــــگاه در مستقــــــــــر

حریق آمار

حریق آمار

حادثه آمار

حادثه آمار

21
13

52
31 3ماههاول

ســــــــال99
3ماههاول
ســــــــال99

6ماههاول
ســــــــال99

6ماههاول
ســــــــال99

حریق آمار

1245
3ماههاول
ســــــــال99

6ماههاول
ســــــــال99

3شیفتکاری تعدادنیروهایعملیاتیدر

3شیفتکاری تعدادنیروهایعملیاتیدر

3شیفتکاری تعدادنیروهایعملیاتیدر

5948

74

6ماههاول
ســــــــال99

6ماههاول
ســــــــال99

6ماههاول
ســــــــال99

3024

38

3ماههاول
ســــــــال99

3ماههاول
ســــــــال99

3ماههاول
ســــــــال99

و دستگاهخودر
تجهیـزاتنجـات

وو دستگاهخودر
تجهیزاتغواصی

1
1

و دستگاهخودر
تجهیـزاتنجـات 1

4 ماموریت مهم در سال 99

نشــتگاز اثــر لدر منــز انفجــار
بــهســوختگیدونفــر منجــر

ن ســقوطشــخصداخــلمخــز
وغــنداغ ر

ق غــر و آب کانــال  در ســقوط
شــدن1نفــر

وحریق انفجار
و خودر

یدر حریـــــقبازارچـــــهمطهــر
بــه  منجــر ق بــر اتصــــالی  اثــر

ی تجــار واحــد 3 خســـارت

9 خـــــــارونشماره   12         دی   99 اینفوگرافیک
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با دو اَبَر پروژه نجف آباد آشنا شوید

نجف آباد در مسیر توسعه های بنیادین 

کشتارگاه صنعتی نجف آباد؛ کارخانه ای کم نظیر 
در استان

با توجه به فرسودگی کشتارگاه فعلی نجف آباد با عمر 
بیش از ۳0ســال، احداث یک کشــتارگاه صنعتی در 
این شهر طی دوره چهارم شورای اسالمی و شهرداری 
در دســتور کار قرار گرفت و بعد از پیگیری های زیاد و 
مســتمر و تکمیل مراحل اداری و قانونی، کلنگ این 
طرح عظیم در اوایل فروردین۹5 توسط استاندار وقت 
اصفهان به زمین زده شــد. در این کشــتارگاه، عالوه 
بر سالن اصلی کشتار که دارای مســاحتی بیش از دو 
هزار و ۶50 مترمربع اســت و در دو طبقه ساخته شده، 
فضاهای دیگری مانند آغل با مجموع زیربنای سه هزار 
و 50 متر مربع، سالن پیش سرد با مساحت تقریبی دو 
هزار مترمربع، بخش فرآوری ضایعات در ۷۶0 مترمربع 
و قسمت اداری با مساحت 5۳0 مترمربع نیز پیش بینی 

و احداث شده است.
در حال حاضر، فضاهای ســاختمانی این مجموعه به 

همراه بخشی از تاسیســات به طور کامل ایجاد شده و 
پروژه وارد مرحله خرید و نصب تجهیزات مختلف شده 
که این موضوع با وجود نوسانات شدید قیمت ها، ادامه 
پیدا کرده و پیش بینی می شود تکمیل و بهره برداری 
این طرح به حداقــل ۱00میلیارد تومــان اعتبار نیاز 
داشته باشد.اتصال کشــتارگاه به شبکۀ آب   شرب، گاز 
شــهری و برق در کنار ایجاد تاسیســاتی مانند پست 
برق، از دیگر اقدامات انجام شده در این طرح هستند. 
در همین راستا، بیش از 5کیلومتر خط انتقال آب ایجاد 
شده تا نیاز این مجموعه به 500مترمکعب آب در ثانیه 
را برطرف کند. یک تصفیه خانه بــا ظرفیت تصفیه و 
انتقال 800مترمکعب پســاب نیز در این پروژه ایجاد 
شده و با زیرساخت های ایجاد شــده، پساب تولیدی 
برای آبیاری فضای سبز این مجموعه استفاده خواهد 

شد.
پیش بینی صنایع جانبی برای کشتارگاه نجف آباد

از جمله امتیــازات این طرح می تــوان به پیش بینی 

صنایع جانبــی و تکمیلــی در کنار آن اشــاره کرد 
که بعــد از آغاز بــه کار کشــتارگاه، به تدریــج و با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد خواهند شد.از 
جملۀ این صنایع تبدیلی می تــوان به فرآوری خون، 
کارخانه چرم، تولید ژله و پودر اســتخوان اشاره کرد 
که در مجموع ضمن جلوگیــری از ورود مقادیر قابل 
توجهی از پسماندهای کشــتارگاه به محیط زیست، 
 ارزش افــزودۀ قابــل توجهــی نیز ایجــاد خواهند 

کرد.
کارشناســان و مســئوالن مربوطه اعتقــاد دارند، 
بهره برداری کامل از این کشــتارگاه، عالوه بر ایجاد 
ظرفیت های قابل توجهی از اشتغال و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی، زمینۀ صادرات محصوالت مختلفی 
را هم ایجاد خواهد کرد.هم زمــان با عملیات احداث 
این کشتارگاه، مجموعه ای از اقدامات عمرانی نیز در 
کشتارگاه فعلی انجام گرفته تا مجموعۀ موجود بتواند 

جوابگوی نیازهای فعلی شهر باشد.

30,000,000,00030
فضاهای ساختمانی این مجموعه 
به همراه بخشــی از تاسیسات با 
هزینه بیش از ۳0میلیارد تومان 

به طور کامل ایجاد شده

با توجه به فرسودگی کشتارگاه فعلی نجف آباد 
با عمر بیش از ۳0سال، احداث یک کشتارگاه 
صنعتی در این شــهر طی دوره چهارم شورای 

اسالمی و شهرداری در دستور کار قرار گرفت

پروژه کشــتارگاه وارد مرحله خرید 
و نصب تجهیزات مختلف شــده که 
این موضوع با وجود نوسانات شدید 
قیمت ها، ادامه پیدا کرده و پیش بینی 
می شــود تکمیل و بهره برداری این 
طرح به حداقل ۱۰۰میلیــارد تومان 

اعتبار نیاز داشته باشد



11 خـــــــارونشماره   12         دی   99 گزارش عمرانی 

قطار شهری نجف آباد؛ گامی بلند برای توسعه
با توجه به پتانسیل های خاص نجف آباد، از جمله مراکز 
متعدد دانشگاهی، صنعتی و درمانی و فاصلۀ نزدیک این 
شهر تا مرکز استان، از چند سال پیش طرح اجرای قطار 
حومه ای نجف آباد به اصفهان در دستور کار مسئوالن 

ارشد شهرستان قرار گرفته است.
در حال حاضر، آخرین تغییرات مربوط به مســیر این 
طرح، در شورای عالی ترافیک استان اصفهان تصویب 
شده و با توجه به آزادســازی عمدۀ مسیر، بعد از انجام 
برخی دیگر از مقدمات قانونــی و اداری، این طرح وارد 
مرحلۀ کلنگ زنی خواهد شد. در طراحی اولیه مسیر قرار 
بود ده ها هکتار از باغات جنوب نجف آباد به دپوی اصلی 
این قطار اختصاص پیدا کند که این موضوع عالوه بر آثار 
مخرب زیست محیطی، مســتلزم صرف وقت و هزینۀ 
زیادی بــود ولی با همکاری دانشــگاه آزاد و اختصاص 
حدود ۳۷ هکتار از اراضی این مجموعه به دپوی اصلی، 
این محدودیت برطرف شــده است.هم چنین پیش از 
این، مسیر این قطار حدفاصل میدان شهدای دانشگاه تا 
دانشگاه پیام نور قرار بود به صورت روگذر و در قالب یک 
پل اجرا شود ولی در طرح جدید به منظور پیشگری از 
نازیبایی مسیر، این محدوده در زیر زمین ساخته خواهد 

شد.
آزادسازی مسیر قطار 

مطابــق آخریــن مطالعات، مســیر قطــار از دپوی 

۳۷ هکتــاری دانشــگاه آزاد نجف آباد که شــامل دو 
ایستگاه است، شروع شده و بعد از عبور از بلوار آیت اهلل 
آیت نجف آبادی و میدان بســیج، در بلوار طالقانی به 
سمت دانشــگاه پیام نور و محل ســابق میدان میوه و 
تره بار رفته و از آن جا موازی بــا کانال زهکش موجود، 
به ســمت اصفهان ادامۀ مســیر می دهد. مسیر این 
قطار که بیــش از ۲0کیلومتر طول خواهد داشــت، 
قرار اســت بعد از محدودۀ شــهر کوشــک، وارد بلوار 
الغدیر در جادۀ اصلــی نجف آباد به اصفهان شــده و 
 در شــهر اصفهان، به طرح متــروی اصفهان متصل 

گردد.
در همیــن راســتا و طی ســال های اخیر بــا اجرای 
طرح هایی مانند بنگاه میوه و تره بــار جدید نجف آباد 
و فــاز دوم ترمینال مســافربری نجف آبــاد در قالب 
یک ســاختمان 5طبقــه، زمینۀ انتقال بنــگاه میوۀ 
سابق و سازمان اتوبوســرانی فراهم شده و دو قسمت 
مهم از مســیر این قطار، آزادســازی شــده اند.یکی 
دیگر از آزادســازی های مهــم مربوط بــه این طرح، 
حریم کانال زهکش اســت که نزدیک به یک ســوم 
از مســیر را شــامل می شــود. در همین راستا و طی 
رایزنی ها و جلســات متعدد که با همــکاری و تعامل 
ســازندۀ آب منطقه ای نیــز همراه شــد، تمامی این 
 مســیر در حال حاضر به طور کامل آزادســازی شده

 است.

تکمیل تدریجی پیش نیازهای قطار حومه ای
با توجه به درگیر بودن شــهرهای نجف آباد، اصفهان، 
خمینی شهر، اصفهان، گلدشت، کهریزسنگ، کوشک 
و درچه به همراه دانشــگاه آزاد اســالمی نجف آباد در 
این طرح، طی ماه های اخیر تشکیل شرکتی با حضور 
شهرداری شهرهای مشارکت کننده در این پروژه، در 
دستور کار قرار گرفته است. هم چنین جلسه ای با عنوان 
ســرمایه گذاری، برنامه ریزی و تبیین ساختار اجرایی 
قطار حومه ای نجف آباد به میزبانی استانداری اصفهان 
برگزار شده که طی آن مقرر گردید، مستندات مربوط 
به سهم مشــارکت نهایی هر کدام از شهرهای درگیر 
در پروژه به همراه اطالعات فنی آن شــامل نقشه های 
مصوب مســیر، به طور رســمی به معاونــت عمرانی 

استانداری اعالم گردد.
هم زمان با پیگیری مســئوالن ارشــد شهرســتان و 
مدیریت شهری، جلســاتی با مدیران راه آهن، شورای 
عالی شهرسازی و معماری کشور و دیگر مجموعه های 
مرتبط با این پــروژه برگزار شــده تا آخریــن موانع 
پیش روی آغاز عملیات اجرایی این طرح، برداشته شود.

در کنار نجف آباد، نقاطی مانند شاهین شهر، بهارستان 
و فوالدشــهر نیز در صدد اجرای طرح های مشــابه 
هســتند  که پیش بینی می شــود با تکمیل آن ها، از 
تردد روانۀ حداقل ۱0هزار اتوبوس به داخل اصفهان 

جلوگیری شود.

با توجــه به درگیر بودن شــهرهای 
خمینی شــهر،  اصفهان،  نجف آباد، 
اصفهان، گلدشــت، کهریزســنگ، 
کوشــک و درچه به همراه دانشگاه 
آزاد اســالمی نجف آباد در این طرح، 
طی ماه های اخیر تشــکیل شرکتی 
با حضــور شــهرداری شــهرهای 
در  پروژه،  این  در  مشــارکت کننده 

دستور کار قرار گرفته است

20  km
جادۀ در الغدیر کوشک،واردبلوار محدودۀشهر استبعداز طولخواهدداشت،قرار 20کیلومتر کهبیشاز اینقطار مسیر

اصفهان،بهطرحمترویاصفهانمتصلگردد. شهر اصلینجفآبادبهاصفهانشدهودر
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یکشنبه۳۰ آذرماه ۹۸

صبح سه شنبه ۳۰ دی ۹۹

بازدید شهردار نجف آباد از هفت کارگاه واحد امانی 
 محمد مغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد در ادامه بازدید از مناطق و زیرمجموعه های 
شهرداری، از واحد امانی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری بازدیدی 
بعمل آورد. واحد امانی شامل کارگاه های عملیاتی شــامل : کارگاه المان سازی، کارگاه 
سنگ تراشی،کارگاه جوشکاری، کارگاه ترافیک ، کارگاه بتن ریزی و آرماتور بندی، کارگاه 

نقاشی و کارگاه های عمرانی می باشد.
در حوزه عمرانی بنا به موارد خاص ارجاعی که  محدودیت زمانــی دارند ، بصورت آنی و 
عملیاتی فعالیتها و خدمات صورت می گیرد مانند اصالح و نصب دریچه های معیوب و 

مفقود شده سطح شهر، اصالح پلهای معابر، تعمیر و نصب جداول و ...
طی سال های اخیر نصب المان های شهری در مناسبت های مختلف به ویژه ایام نوروز با 
استقبال بسیار خوب شهروندان و گردشگران نوروزی مواجه شده که در این میان واحد 
امانی نقش اصلی در طراحی، ساخت، تعمیر و نگهداری دهها المان را داشته است ودر حال 
حاضر واحد امانی در حال ساخت دو المان جدید بمناسب بهار۱۴00 می باشد و اصالح و 

تعمیر ده المان دیگر را نیز در دستور کار دارد.
از دیگر فعالیتهای این واحد در حوزه ترافیک است که با توجه به هزینه های باالی تابلوهای 
ترافیکی مبحث اصالح و بازسازی ، نصب برچسبهای تابلوها و نصب مجدد آنها که در موارد 

متعدد  دچار سانحه و عیب می شوند را عملیاتی می کند.
یکی از کارهای شاخص کارگاه ترافیک واحد امانی ، طراحی ، ساخت ، رنگ آمیزی و نصب 
پایه های دوربینهای ترافیکی در سطح شهر با استفاده از ظرفیتها و امکانات و همچنین 

اهتمام و زحمات پرسنل این واحد بوده است.

آیین افتتاحیه 
دفتر رسانه الکترونیک و پایگاه خبري خارون

با حضور مختاری معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد، محمد مغزی 
نجف آبادی شهردار نجف آباد، جواد حجتی ریاست و آسیابانی عضو شورای اسالمی شهر، 
باقرصاد رییس اداره تبلیغات و مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان و تنی 
چند از مسئولین شهری و ستادی شهرداری دفتر و ســایت برخط رسانه الکترونیک و 

ماهنامه خارون افتتاح شد.
جلسه هم اندیشی و تبادل نظر اصحاب رسانه و مطبوعات و خبرنگاران نجف آباد با معاون 
امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان نیز بخش دیگر این آیین 
بود که در آن فعالین حوزه مطبوعات، چاپ و اصحاب رسانه به ایراد موانع، مشکالت و نقطه 

نظرهای خود پرداختند.

تقدیر از اهتمام فرهنگی 
شهرداری با وجود مشکالت 

مالی
حجت االسالم حسناتی ؛ 

امام جمعه نجف آباد

تقویت کتابخوانی، 
زمینه ساز پیشرفت جامعه 

است
مجتبی راعی  ؛ فرماندار نجف آباد 

اقدامات سازمان فرهنگی 
شهرداری نجف آباد، فراتر از 

استان است
محمد مغزی ؛ شهردار نجف آباد 

با وجود شرایط سخت حاکم بر بودجه بیشتر شهرداری های کشور، مجموعه 
مدیریت شهری نجف آباد در سال های اخیر، اقدامات ویژه و کم نظیری را در 
عرصه  فرهنگی و به خصوص فرهنگ مطالعه انجام داده است.خوشبختانه 
برخالف بسیاری از شهرها و حتی کالنشهرهای کشــور که فرهنگ را در 
اولویت  چندم خود قــرار داده اند، در نجف آباد شــاهد توجه ویژه مجموعه 

شهرداری و شورای اسالمی شهر به این گونه موضوعات بوده ایم.

تقویت فرهنــگ مطالعه و کتابخوانــی، ضمن رفع بســیاری از معضالت 
اجتماعی، زمینۀ بسیار خوبی را برای پیشرفت کشور در ابعاد مختلف فراهم 

خواهد کرد.
در شرایط ویژه کرونایی که بیشــتر کتابخانه ها با محدودیت هایی مواجه 
شــده اند، می توان از روش های مبتکرانه برای گســترش فرهنگ مطالعه 

استفاده کرد.

بــه اذعان بســیاری از مســئوالن فرهنگــی اســتان و کشــور از جمله 
ســازمان شــهرداری های وزارت کشــور کــه از مجموعــه فعالیت هــا 
و زیرســاخت های ســازمان بازدیــد داشــته اند، کارهــای انجام شــده 
در ســال های اخیــر، فراتــر از بعضــی از مراکــز اســتانها و بســیاری 
 شــهرهای بــزرگ کشــور بــوده و در نــوع خــود کم نظیر محســوب

 می شود.
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سه شنبه ۹ دیماه 1۳۹۹ 
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پیگیری تصویــب برندینگ گردشــگری؛ باغ 
شهر صفوی

پیرو بازدید ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و رونمایی از طرح برندینگ گردشگری 
نجف آباد »باغ شهر صفوی«، جلسه ای پیرامون پیگیری این موارد 

در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.
در این جلسه که  با حضور دکتر زاهد شفیعی مدیرکل دفتر مطالعات 
و آموزش گردشگری برگزار شد پیرامون برندگیت شهر نجف آباد و 
مراحل تصویب برندینگ گردشگری نجف آباد » باغ شهرصفوی « و 
گردشگری شهر بحث و تبادل نظر شد و در نهایت  یک شرکت مادر 
تخصصی در این حوزه معرفی و دفترچه مطالعات برندینگ  شهر نیز 

ارایه شد تا مراحل تصویب آن طی و ابالغ گردد.

انتشارات شهید کاظمی ؛ برگزیده کشوری 
محمد مغزی نجف آبادی شــهردار نجف آباد در شــهر مقدس قم با حمید خلیلی مسئول 
انتشارات شهید کاظمی و همکارانشان در این مجموعه دیدار و گفت و گو کرد . در این دیدار 
که بمناسبت انتخاب انتشارات شهید کاظمی به عنوان برگزیده کشوری انجام شد، محمد 
حسن آسیابانی نایب رییس و محمد مهدی فردوسی مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری نجف آباد نیز حضور داشــتند. در این جلســه از زحمات و انتخاب این 
مجموعه برای سومین بار به عنوان برگزیده کشوری تقدیر و تشکر شد و پیرامون برگزاری 

برنامه های مختلف در حوزه کتاب و کتابخوانی و تعامالت آن بحث و تبادل نظر شد .
موسسه شهید کاظمی پس ازشش ســال فعالیت فرهنگی و تربیتی درســــال ۱۳۹۱با 
گسترش فعالیت های خود، ترویج کتاب و فرهنگ کتاب خوانی را بعنوان هدف فعالیت های 
فرهنگی خود تعیین و انتشـارات شهیدکاظمی را تأسیــــس کرد.این انتشارات، اکنون با 
بیــش از چهارصد عنــــــوان کتاب، به جهاد فرهنگی درحوزه ی کتاب مشغول است و 
درســال ۱۳۹5 و ۱۳۹۶  و ۱۳۹۹ بعنوان ناشر برگزیده ســال انتخاب شد.اقدامات صورت 
گرفته در حــوزه تولید وتوزیــع کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی توســط نشــر و پخش 
شهیدکاظمی شامل تولید وعرضه محصوالت فرهنگی با اولویت کتاب فاخر و تاثیر گذاردر 
حوزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس، ایجاد کالن شبکه توزیع و عرضه محصوالت فرهنگی 

با اولویت کتاب و ارائه خدمات وطرح های ترویج و گسترش فرهنگ کتابخوانی می باشد.
شهید حججی از فعالین در این انتشارات در امور ترویجی بود و الزم بذکر است این انتشارات 
انتفاعی نیست و در صورت سود، هزینه های اردوهای جهادی و فعالیتهای فرهنگی موسسه 

فرهنگی و تربیتی شهید حاج احمد کاظمی خواهد شد.

مدیرعامل ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد 
با بیان اینکه شــیوع بیماری کرونا و اهمیت قرنطینه خانگی، فرصتی 
مناسب برای افزایش سرانه مطالعه در جامعه ایجاد کرد عنوان داشت: در 
این راستا سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نجف آباد با دارا 
بودن بزرگترین شبکه متمرکز کتابخانه ای در شهرنجف آباد ، از ابتدای 
شیوع کرونا برنامه های متنوعی در حوزه تأمین منابع کتابخانه ها و ترویج 

فرهنگ کتابخوانی تدارک دیده است.
محمد مهدی فردوسی افزود : در ادامه این روند و پس از تمدید شرایط 
تعطیلی مراکز تصمیم برآن شد اقدامی متناسب با شرایط روز جامعه در 
پیشبرد اهداف اصلی مراکز فرهنگی در مناطق مختلف شهری نجف آباد 

اتخاذ شود .
وی ادامه داد در همین راســتا ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری نجف آباد به منظور توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب 
خوانی در میان نسل جدید، ارتقای سطح مهارت های زندگی به واسطه 
مطالعه، تقویت سوادخواندن که از اهداف و محورهای اصلی این سازمان 
است و با توجه به شرایط اجتماعی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
ابالغ شــده طرح »پیک دانایی« را  طراحی، ابالغ و به صورت مجازی و 

غیرحضوری عملیاتی نمود.
وی افزود : در طرح ویژه »پیک دانایی« که پیرو این شــرایط خاص در 
نظر گرفته شده است، اعضای کتابخانه های فرهنگسراها و کتابخانه های 
شهرداری نجف آباد می توانند پس از جستجوی کتاب مورد نظر خویش 
از طریق سامانه جامع و نرم افزار تحت وب جستجوی کتاب سامان به 
نشانی www.samanpl.ir  و انتخاب کتاب مورد نظر، با نزدیک ترین 
مرکز فرهنگی محل ســکونت خویش تماس گرفته و کتاب را بصورت 
رایگان، با حفظ شیوه نامه های بهداشتی و بصورت استریل درب منزل 

برای مطالعه دو هفته ای دریافت نمایند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نجف آباد در 
پایان عنوان داشت: عالقمندان دریافت انواع بازی های فکری و سرگرم 
کننده نیز می توانند به همین شیوه از خانه های بازی و خالقیت مراکز 

تلفنی بازی امانت بگیرند.
الزم به ذکر است شــهروندان گرامی که تاکنون موفق به عضویت در 
مراکز فرهنگی مجموعه شهرداری نجف آباد نشده اند نیز می توانند پس 
از تماس تلفنی و ثبت نام غیر حضــوری در مراکز و عضویت رایگان، از 

خدمات این پیک بهره مند شوند.

گزارشی از برنامه پیک دانایی 

پیک شما رسید ؛ کتابتان 
را بگیرید



دیدار مسئولین نجف آباد با دکتر حیدری خلیلی معاون سازمان سینمایی کشور

یک ، دو ، سه پردیس نجف آباد حرکت 

دیدار مسئولین شهر نجف آباد با دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو

قدیمی ترین شهر جدید ایران در یونسکو 

محمد مغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد در دیدار 
سینمایی  سازمان  معاون  خلیلی  دکتر حیدری  با 
کشور در مورد موضوعات سینمایی نجف آباد صحبت 

نمود . 
در این جلسه که پیرو جلسه مورخ ۲5شهریور ۹۹ 
پردیس  ساخت  نامه  تفاهم  امضای  و  جاری  سال 
سینمایی در نجف آباد برگزار شد، حجت االسالم و 
فرهنگ  مدیرکل  معتمدی  رمضانعلی  المسلمین 
محمدمهــدی  اصفهان،  استان  اسالمی  ارشاد  و 
اجتماعی  فرهنگی  سازمان  مدیرعامل   فـردوسی 
ورزشی شهرداری و لوح موسوی رئیس اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمی نیز حضور داشتند.
در این نشست، مشــاور پروژه ،  طــرح نهــایی شده 
پردیس سینمــای امید را ارایه نمود که پیرامون آن 

بحث و تبادل نظر شد. 
اعتبارات این طرح با پیگیرهای محمد مغزی نجف 
ایشان  متعدد  و جلسات  آباد  آبادی شهردار نجف 
است که سازمان  تامین شده  مرتبط  با مسئولین 
عنوان  شهر  سینمایی  موسسه  و  کشور  سینمایی 
پیرامون  بالعوض  تسهیالت  از  بخشی  داشتند، 
مجموعه سینمای امید اختصاص یافته است و تا پایان 

سال جاری  به شهرداری نجف آباد پرداخت می شود.
شایان ذکر است با مکاتبات و پیگیری های صورت 

گرفته، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
نیز از تسهیالت بالعوض سینماهای کشور ، مبلغی 
را جهت مجموعه سینمای امید نجف آباد اختصاص 

داده است.
سینماشهر،  موسسه  مدیر  چی  مس  نیز  ادامه  در 
مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری 

و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد پیرامون  
موقعیت مکانی، نقشه سالن های پردیس سینمای امید 
و همچنین دو طرح سه سالن و چهار سالن ، نکات فنی، 
تجهیزات ، نوع پرده و... با حضور مشاور طرح جلسه ای 
برگزار کردند که  درنهایت طرح مورد تایید و تصویب 

قرار گرفت.

محمد مغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد با دکتر 
حجت اهلل ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو  

دیدار و گفت و گو کرد . 
در این جلسه که محمد مهدی فردوسی مدیرعامل 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و لوح 
موسوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز 
حضور داشتند با توجه به جلسه قبلی که در تاریخ 
۲۹ مهرماه سال جاری  پیرامون موضوعات متعددی 
از جمله شهرهای خالق، دوستدار کودک ، دوستدار 

آب و موارد مرتبط برگزار شده بود، موضوعات مورد 
بحث مطرح و پیرامون آنها تبادل نظر شد .

در این جلسه درخصوص  ارائه گواهی قدمت شهر 
نجف آباد به عنوان قدیمی ترین شهر جدید ایران 
که در ۴00و اندی سال قبل تأسیس و قدمت آن به 

۱0۲۲ هجری قمری می رسد صحبت شد.
شهردار نجف آباد گزارشی پیرامون این موضوع ارایه 
نمود و ویژگی های منحصر به فرد شهر نجف آباد 
در حوزه های مختلف از جمله معماری و شهرسازی 

را  برشمرد و ازنجف آباد بعنوان قدیمی ترین شهر 
جدید ایران یاد کرد که توسط شیخ بهایی، معمار و 
مهندس بناهای دوره صفوی بنیان نهاده شده است 
. مغزی ابراز امیدواری کرد با توجه به ارایه گواهی 
ایران،   یونسکو  ملی  کمیسیون  سوی  از  قدمت 

قدمت شهر نجف آباد ثبت گردد.
نجف آباد شهری ارزشمند و موثر در تاریخ 

انقالب
 دکتر حجت اهلل ایوبی از نجف آباد به عنوان شهری 
ارزشمند ، بزرگ و موثر در تاریخ انقالب یاد کرد 
و از چند سفر خود به نجف آباد و دوستانی که در 
این شهر دارد سخن گفت. وی از نجف آباد به عنوان 
شهری با معماری متفاوت، که معماری منحصر به 
فرد آن منسوب به شیخ بهایی است، یاد کرد و ابراز 
نامزد  بعنوان  را  آباد  نجف  بتوانیم  کرد  امیدواری 
 شهر خالق در حوزه معماری و شهرسازی مطرح 

کنیم.
در ادامه درخصوص نجف آباد که تأسیس آن  با 
آب گره خورده است و آب ، قنات ،5 لتی  ،۷ لتی، 
باغ و باغات و.. جزء الینفک آن بوده اند  صحبت 
شد.همچنین شهر دوستدار آب و ویژگی های آن 
در ادامه  مطرح شد و مقرر گردیدکه مراحل بررسی 
شهر دوستدار آب توسط یونسکو پیگیری گردد و 
نیز در آینده نزدیک گواهی قدمت شهر صادر  و 
همچنین نجف آباد به عنوان شهر خالق در حوزه 

معماری و شهرسازی نیز به یونسکو معرفی شود.
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اعتبارات این طرح با پیگیرهای محمد 
مغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد 
و جلسات متعدد ایشان با مسئولین 
مرتبط تامین شده است که سازمان 
سینمایی کشور و موسسه سینمایی 
شــهر عنوان داشــتند، بخشی از 
تسهیالت بالعوض پیرامون مجموعه 
سینمای امید اختصاص یافته است و 
تا پایان سال جاری  به شهرداری نجف 

آباد پرداخت می شود

در این جلسه درخصوص  ارائه گواهی 
قدمت شــهر نجف آباد بــه عنوان 
قدیمی ترین شهر جدید ایران که در 
۴۰۰و اندی سال قبل تأسیس و قدمت 
آن به ۱۰۲۲ هجری قمری می رســد 

صحبت شد



محمد مغزی نجف آباد شهردار نجف آباد  به اتفاق 
محمد حسن آسیابانی نایب رییس و عیدی محمد 
طرقی دبیر شورای اسالمی شهر، معاون امورزیربنایی 
و جمعی دیگر از مدیران ستادی شهرداری از مسیر 
کوچه باغ زندگی )قسمت شرقی و سمت پل زندگی 
و قسمت غربی سمت بیشه (  و بهسازی ورودی غربی 
نجف آباد دیدار و ازروند امور و فعالیتها بصورت میدانی 

بازدید کردند.
پروژه عظیم »کوچه باغ زندگی« که تا پیش از این به 
عنوان بوستان زندگی شناخته می شد در چند مرحله 
طراحی شده که پس از بهره برداری از بخش هایی 
ابتدایی آن در سال های گذشته، امسال نیز افتتاح 
چندین قسمت این مجموعه با دستان معاون عمرانی 
وزیر کشور صورت پذیرفت که تاثیر کوچه باغ زندگی 

بر توسعه متوازن شهر در دو بخش جنوبی و شمالی و 
احیاء یک جاذبه تاریخی شهر است.

ابتدای این مسیر هفت کیلومتری از محدوده موسوم 
به »هفت لتی« به عنوان محل ورود آب به شهر و 
نمادی از حیات و تولد شروع شده و بعد از عبور از 
باغات جنوب شهر و جاذبه های طبیعی و جدید، به 

گلزار شهدا ختم خواهد شد.
کبوترخانه،  تاریخی  برج های  از  نمونه ای  بازسازی 
برکه آب، فضاهای اداری، فرهنگی و تجاری، سرویس 
و  دوچرخه سواری  و  پیاده روی  مسیر  بهداشتی، 
دسترسی های محلی به عنوان بخش های شاخص 
این مسیر هستند و این مجموعه گردشگری شاخص 
که المان های متعددی در آن ایجاد خواهد شد و چهار 

منطقه شهر نجف آباد را در بر خواهد گرفت.

جلســه رسمی ۱۹۱ شــورای اسالمی شهــر میزبان 
مجتبــی راعــی معــاون استاندار و فــرماندار ویژه 
شهرستان، محمد مغزی نجف آبادی شهردار نجف 
آباد و جوادکاظمی مدیرامور آب و فاضالب نجف آباد 
بود.در این جلسه همدلی و وفاق همه مسئولین در 
جهت انجام کامل پروژه آب و فاضالب  نجف آباد مورد 
تاکید قرار گرفت و ترغیب و مساعدت شهروندان در 

جهت خرید انشعابات نیز مطرح شد.
مدیرامور آب و فاضالب نجف آباد در این جلسه عنوان 
داشت تاکنون ۲۶0 کیلومتر لوله گذاری فاضالب 
 شهری عملیاتی شده و حدود 500 کیلومتر دیگر 

لوله گذاری چیزی در حــدود دوســوم باقی مــانده 
را  شهری  فاضالب  پروژه  تکمیل  هزینه  که  است 
500میلیارد تومان در حال حاضر بیان داشت.مغزی 
های  دغدغه  نیز  آباد  نجف  شهردار  آبادی  نجف 
مدیریت شهری  درخصوص ترمیم ترانشه ها و لزوم 
دقت در آن  را عنوان داشت و کیفیت پساب تولیدی 

را نیز مطرح نمود .
فرماندار و پارلمان شهری نیز براجرای هرچه سریعتر 
ایجاد  و  گذاشتند  صحه  شهری  فاضالب  پروژه 
راهکارهای ترغیبی و مشارکت بخش خصوصی و 

دریافت کمک ها و اعانات دولتی را تاکید نمودند.

محمد مغزی نجف آبادی  شهردار نجف آباد به اتفاق  
جواد حجتی ریاست و جمعی ازاعضای شورای  اسالمی 
شهر، معاونین شهردار و جمعی از مدیران ستادی 
شهرداری با سرهنگ حجت اهلل صفرپور فرمانده ناحیه 

مقاومت بسیج نجف آباد دیدار و گفت و گو کردند . 

این دیدار بمناسبت روز بسیج مستضعفان و هفته بسیج 
صورت پذیرفت و مدیریت شهری و شورای اسالمی 
شهر مراتب تبریک و قدردانی خویش را به فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد و مجموعه ایشان ابراز 

داشتند.

بازدید مدیران شهری از پروژه
» کوچه باغ زندگی « 

مسائل آب و فاضالب روی میز 
پارلمان شهر 

دیـدار با فرماندهی ناحیه 
مقاومت بسیج نجف آباد 
بمناسبت هفته بسیج 
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عکس : مهدی لطفی

مسیر گردشگري کوچه باغ زندگي 


