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سـه شنبه هـای هر هفته منتشـر می شود

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نگاهی به فعالیت ها و دستاوردهای شهرداری 
و شورای اسالمی شهـر نجف آباد

روایتی از تالش و همت انقالبـی

هفته هــای  و  ماه هــا  آخریــن  در  گفــت:  نجف آبــاد  شــهردار 
ســال1399، در نقــاط مختلــف شــهر نجف آبــاد شــاهد اجــرای 
طرح هــای عمرانــی و زیرســاختی متعــدد بــا همــت انقالبــی و 
ــنل  ــی پرس ــهری، تمام ــت ش ــه مدیری ــبانه روزی مجموع ــالش ش ت
و  بودیــم  شهرســتان  مســئوالن  دیگــر  همراهــی  و  شــهرداری 
ــت. ــد داش ــه خواه ــوت ادام ــا ق ــز ب ــال1400 نی ــد در س ــن رون  ای
ــت  ــای در دس ــی از طرح ه ــت: برخ ــادی گف ــزی نجف آب ــد مغ محم
اجــرای شــهرداری، در اســتان و حتــی کشــور کم نظیــر هســتند کــه از 
ــور  ــی، مح ــتارگاه صنعت ــه کش ــوان ب ــا می ت ــاخص ترین آن ه ــه ش جمل
ــاز و مجموعــه  ــن ف ــاغ زندگــی در چندی تفریحــی و گردشــگری کوچه ب
 اقدامــات انجــام شــده در حــوزه جــذب آب هــای ســطحی اشــاره کــرد.
ــی و  ــهیدان حجت ــی ش ــای تاریخ ــک خانه ه ــه تمل ــاره ب ــا اش ــزی ب مغ
ــل  ــرفت قاب ــه پیش ــه ب ــا توج ــت: ب ــان داش ــم بی ــت اهلل عال ــوم آی مرح

توجــه مراحــل تعمیــر و بهســازی خانــه شــهیدان حجتــی بــه عنــوان 
ــرداری  ــاهدی بهره ب ــه زودی ش ــم ب ــاد، امیدواری ــار نجف آب ــه ایث خان
از ایــن طــرح باشــیم و هم زمــان رونــد مرمــت خانــه آیــت اهلل 
ــد. ــدا کن ــه پی ــاد ادام ــم نجف آب ــه عل ــوان خان ــه عن ــز ب ــم نی  عال
شــهردار نجف آبــاد در پایــان اضافــه کــرد: اجــرای نهضــت آســفالت در 
مناطــق پنج گانــه بــا میلیاردهــا تومــان اعتبــار، احــداث میــدان و المــان 
نجف اشــرف در ورودی غربــی شــهر، فعال شــدن عملیات اجرایــی احداث 
تقاطــع غیــر همســطح شــهدای دانشــجو در شــمال شــهر، پــروژه عظیم 
قطــار حومــه ای نجف آباد بــه اصفهان، بلــوار کشــاورز، پردیس ســینمایی، 
باغ بهشــت، جایــگاه ســوخت منطقــۀ3، مجموعه هــای ورزشــی ســالمت 
در پنــج منطقــه، زیرگذر شــهید ربیعیــان و فرهنگســراهای مناطــق 3، 4 
و 5 از دیگــر پروژه هــای مهــم و فعــال در ســطح مناطــق شــهر هســتند.

برندینگ گردشگری شهر نجف آباد
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ــال1399،  ــای س ــا و هفته ه ــن ماه ه ــت: در آخری ــاد گف ــهردار نجف آب ش
ــی و  ــای عمران ــرای طرح ه ــاهد اج ــاد ش ــهر نجف آب ــف ش ــاط مختل در نق
زیرســاختی متعــدد بــا همت انقالبــی و تــالش شــبانه روزی مجموعــه مدیریت 
شــهری، تمامــی پرســنل شــهرداری و همراهــی دیگــر مســئوالن شهرســتان 
ــت. ــد داش ــه خواه ــوت ادام ــا ق ــز ب ــال1400 نی ــد در س ــن رون ــم و ای  بودی
در دســت  از طرح هــای  برخــی  گفــت:  نجف آبــادی  مغــزی  محمــد 
ــه از  ــتند ک ــر هس ــور کم نظی ــی کش ــتان و حت ــهرداری، در اس ــرای ش اج
ــور  ــی، مح ــتارگاه صنعت ــه کش ــوان ب ــا می ت ــاخص ترین آن ه ــه ش جمل
ــه  ــاز و مجموع ــن ف ــی در چندی ــاغ زندگ ــگری کوچه ب ــی و گردش تفریح
ــرد. ــاره ک ــطحی اش ــای س ــذب آب ه ــوزه ج ــده در ح ــام ش ــات انج  اقدام
مغــزی بــا اشــاره بــه تملــک خانه هــای تاریخــی شــهیدان حجتــی و مرحــوم 
آیــت اهلل آیــت بیان داشــت: با توجــه به پیشــرفت قابل توجــه مراحــل تعمیر و 
بهســازی خانــه شــهیدان حجتی بــه عنــوان خانــه ایثــار نجف آبــاد، امیدواریم 
بــه زودی شــاهدی بهره بــرداری از ایــن طــرح باشــیم و هم زمــان رونــد مرمــت 
 خانــه آیــت اهلل آیــت نیــز بــه عنــوان خانــه علــم نجف آبــاد ادامــه پیــدا کنــد.
ــفالت در  ــت آس ــرای نهض ــرد: اج ــه ک ــان اضاف ــاد در پای ــهردار نجف آب ش
ــان  ــدان و الم ــداث می ــار، اح ــان اعتب ــا توم ــا میلیارده ــه ب ــق پنج گان مناط
نجف اشــرف در ورودی غربــی شــهر، فعــال شــدن عملیــات اجرایــی احــداث 
ــم  ــروژه عظی ــر همســطح شــهدای دانشــجو در شــمال شــهر، پ تقاطــع غی
قطــار حومــه ای نجف آبــاد بــه اصفهــان، بلــوار کشــاورز، پردیــس ســینمایی، 
ــالمت  ــی س ــای ورزش ــۀ3، مجموعه ه ــوخت منطق ــگاه س ــت، جای باغ بهش
ــق 3،  ــراهای مناط ــان و فرهنگ س ــهید ربیعی ــذر ش ــه، زیرگ ــج منطق در پن
ــتند. ــهر هس ــق ش ــطح مناط ــال در س ــم و فع ــای مه ــر پروژه ه  4 و 5 از دیگ
عمرانــی فعالیت هــای  در  فرهنــگ  ویــژه   ســهم 
ــریح  ــه تش ــود را ب ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــاد، بخ ــهردار نجف آب ش
ــاص داد  ــهر اختص ــی ش ــای عمران ــی در پروژه ه ــور فرهنگ ــژه ام ــگاه وی جای
ــورت  ــه ص ــهرداری، ب ــای ش ــی از طرح ه ــل توجه ــش قاب ــرد: بخ ــه ک و اضاف
اختصاصــی در حوزه هــای فرهنگــی، ورزشــي و گردشــگري تعریــف و 
ــا،  ــرداری از آن ه ــل و بهره ب ــه تکمی ــد ک ــرار گرفته ان ــرا ق ــت اج در دس
 نقــش بســیار مهمــی در رفــع نیازهــای شــهر و شــهروندان خواهــد داشــت.
ــی و  ــور پیش بین ــه منظ ــتمر ب ــترده و مس ــات گس ــام مطالع ــزی از انج مغ
ــخن  ــی س ــای عمران ــی طرح ه ــرای تمام ــی ب ــت های فرهنگ ــن پیوس تدوی
ــده  ــالش ش ــی، ت ــای فرهنگ ــرای طرح ه ــت: در اج ــان داش ــت و بی گف
ــه نوعــی در نظــر گرفتــه  تمامــی جوانــب مــورد نیــاز شــهر و شــهروندان ب
ــردد. ــاظ گ ــم لح ــود ه ــات موج ــع امکان ــی در توزی ــت فرهنگ ــده و عدال  ش
وی انجــام کار در حــوزه فرهنــگ را همــراه بــا حساســیت های خــاص 

ــع و  ــرفت جام ــه پیش ــی ب ــهر وقت ــک ش ــرد: ی ــان ک ــر نش ــت و خاط دانس
ــی، زیرســاختی  همه جانبــه می رســد کــه تمامــی نیازهــای آن اعــم از عمران
و فرهنگــی مــورد توجــه قــرار گیــرد و هماننــد بــدن انســان کــه نیازهــای 
ــود. ــام ش ــزی انج ــاحت های آن برنامه ری ــی س ــرای تمام ــی دارد، ب مختلف
ــاد  ــف آب ــهرداری نج ــه ش ــزود بودج ــه اف ــاد در ادام ــف آب ــهردار نج ش
ــدی را  ــد درص ــش یکص ــل افزای ــال قب ــه س ــبت ب ــال 1400 نس در س
ــر  ــه غی ــه بودج ــت ک ــد داش ــدی خواه ــر نق ــدی و غی ــمت نق در دو قس
ــه ســال  ــدون افزایــش نســبت ب ــر 20 میلیــارد تومــان و ب ــغ ب نقــدی بال
قبــل خواهــد بــود و لیکــن بودجــه نقــدی بالــغ بــر 380 میلیــارد تومــان 
ــته  ــش داش ــد افزای ــل 111 درص ــال قب ــه س ــبت ب ــه نس ــد ک ــی باش م
ــق  ــه مناط ــش در بودج ــن افزای ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک ــت . الزم ب اس
ــزی  ــهرداری مرک ــه ش ــرای بودج ــی و ب ــش بین ــد پی ــی درص ــًا س صرف
ــزی  ــه ری ــن برنام ــا ای ــت ب ــده اس ــی ش ــش بین ــش پی ــد افزای 311 درص
ــود . ــی ش ــهرداری وارد م ــق ش ــر روی مناط ــری ب ــار کمت ــاًل فش عم
محمــد مغــزی نجــف آبــادی در ادامــه افــزود بودجــه عمرانــی 
 37 شــهرداری  جــاری  بودجــه  و  درصــد   181 شــهرداری 
. اســت  داشــته  افزایــش  گذشــته  ســال  بــه  نســبت  درصــد 
همچنیــن افزایــش بودجــه شــهرداری مرکــزی از محــل فــروش امــالک می 
باشــد که ســال گذشــته انجــام نشــده اســت و بــا توجه بــه افزایــش باالی 
قیمــت زمیــن ، افزایــش بودجــه شــهرداری از این محــل تأمین مــی گردد .
ــاد در ادامــه افــزود ســال گذشــته بودجــه شــهرداری  شــهردار نجــف آب
نســبت بــه بودجــه مصــوب 50 درصد افزایــش وصولی داشــته اســت این در 
حالــی اســت کــه عمــده مناطــق نتوانســتند درآمــد خــود را محقــق کنند 
و بــه طــور میانگیــن شــاهد کاهــش 10 درصــدی درآمــد مناطق می باشــیم 
و لیکــن بــا عنایــت الهــی و پیگیــری های انجــام شــده از خارج شهرســتان 
و اســتان ) ازمنابــع غیــر محلــی ( موفــق بــه وصــول بودجه مصوب شــدیم.

فرهنگسرای خارون

همت انقالبی در پروژه های عمرانی نجف آباد
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کشــتارگاه صنعتــی نجف آبــاد از کم نظیرتریــن کشــتارگاه های کشــور 
ــوب  ــان محس ــتان اصفه ــی اس ــای عمران ــن پروژه ه ــی از بزرگ تری و یک
ــار  ــاحت 10هکت ــه مس ــی ب ــاخت آن در زمین ــات س ــه عملی ــود ک می ش
شــروع شــد و در ادامــه بــه مســاحت اولیــه آن اضافــه گردیــد. ایــن پــروژه، 
ــاد،  ــه ای از ســرمایه گذاری های بلند مــدت شــهرداری نجف آب ــوان نمون ــه عن ب
ــود.  ــناخته می ش ــهری ش ــعه ش ــدار و توس ــد پای ــاد درآم ــیر ایج در مس
ــدود  ــا ح ــتارگاه ب ــی کش ــاختمان اصل ــداث س ــل اح ــر مراح ــال حاض در ح
ــه  ــته و کار ب ــرفت داش ــد پیش ــش از 90درص ــاحت، بی ــع مس ــزار مترمرب 10ه
ــه منظــور  ــاز رســیده اســت. ب ــورد نی ــزات م ــد و نصــب تجهی ــه خری مرحل
ــی و  ــبکه زمین ــداث ش ــز کار اح ــتارگاه نی ــاخت های کش ــل زیرس تکمی
ــزات  ــر تجهی ــراه دیگ ــه هم ــووات ب ــط 1600کیل ــار متوس ــرق فش ــی ب هوای
مــورد نیــاز انجــام گرفتــه و اجــرای 2/5کیلومتــر شــبکه آب نیــز در دســت 

انجــام اســت. احــداث 800متــر جــاده دسترســی، اجــرای 5/5 کیلومتر شــبکه 
ــتگاه  ــداث ایس ــه و اح ــر ثانی ــر ب ــار لیت ــت چه ــا ظرفی ــرب ب ــال آب ش انتق
ــن طــرح هســتند. ــات انجــام شــده در ای ــاژ انتقــال آب، از دیگــر اقدام پمپ
ــاص داده  ــروژه اختص ــن پ ــه ای ــان ب ــارد توم ــه 155میلی ــک ب ــون نزدی تاکن
ــر  ــارات دفت ــل اعتب ــان از مح ــارد توم ــزان، 45میلی ــن می ــه از ای ــده ک ش
ــارات  ــان از اعتب ــارد توم ــدود 10میلی ــه(، ح ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ مق
ــهرداری  ــی ش ــارات عمران ــان از اعتب ــارد توم ــش از 100میلی ــتانی و بی اس
ــان از  ــارد توم ــه 85میلی ــک ب ــون نزدی ــت. تاکن ــده اس ــاص داده ش اختص
ــای در  ــه قرارداده ــز ب ــان نی ــارد توم ــده و 70میلی ــرف ش ــار مص ــن اعتب ای
ــتارگاه،  ــف کش ــزات مختل ــدازی تجهی ــب و راه ان ــد، نص ــرای خری ــت اج دس
ــن  ــفالت، تامی ــازی، آس ــردخانه، محوطه س ــز س ــه، تجهی ــوازم موتورخان ل
ــت. ــرده اس ــدا ک ــاص پی ــی اختص ــای عمران ــر عملیات ه ــنایی و دیگ روش

کشتارگاه صنعتی نجف آباد،  یکی از کم نظیرترین کشتارگاه های کشور

پارک ملت
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طــرح عظیــم گردشــگری کوچه باغ زندگــی کــه بــه طــول تقریبــی 
7کیلومتــر از محــدودۀ هفت لتــی، نقطــۀ آغــاز تقســیم آب ورودی از 
ــهر  ــات ش ــاز حی ــادی از آغ ــوان نم ــه عن ــاد، ب ــات نجف آب ــته قن 17رش
ــی)ره(، در  ــرت امام خمین ــان حض ــرض خیاب ــور از ع ــا عب ــود، ب ــروع می ش ش
محــدودۀ بیشــه ادامــه پیــدا کــرده و بــا گــذر از نقاطــی بــا پیشــینۀ تاریخــی 
ــی«  ــداث »زندگ ــال اح ــل در ح ــه پ ــوری« ب ــه و آب س ــگ خان ــد »پن مانن
ــت اهلل  ــوار آی ــه بل ــد از آن ب ــیده و بع ــی رس ــهید حجت ــوار ش ــع بل در تقاط
ــود. ــم می ش ــدی خت ــات اب ــاد حی ــوان نم ــه عن ــهدا ب ــزار ش ــی و گل طالقان
بــا تکمیــل این مســیر کــه در چند فــاز در دســت اجــرا قــرار گرفته، عــالوه بر 
احیــاء یــک جاذبــۀ طبیعــی و گردشــگری کم نظیــر در اســتان و کشــور، فضای 
ســبز قابــل توجــه و چشــم نــواز در بخــش جنوبــی شــهر ایجــاد خواهد شــد.

ــان  ــد درخت ــی اش مانن ــی و تاریخ ــای طبیع ــه ویژگی ه ــیر ک ــن مس ای
ــد،  ــد ش ــظ خواه ــار حف ــه و آب انب ــوی آب، پنگ خان ــن ج ــال، چندی کهن س
ــواری،  ــاده روی و دوچرخه س ــیر پی ــی ، مس ــی های خدمات ــر دسترس ــالوه ب ع
ــاخت های  ــی و زیرس ــان پارک ــنایی، مبلم ــتم روش ــبز، سیس ــای س فضاه
ــرج  ــۀ آب، ب ــون برک ــاخصی چ ــای ش ــاری، دارای بخش ه ــی و تج ورزش
کبوترخانــه و کوشــک  و المــان هــا ، آب نمــا هــا و ... منظــرگاه خواهــد بــود.
ــر  ــرض 60مت ــط ع ــا متوس ــه ب ــاغ« ک ــن »کوچه ب ــی ای ــیر اصل ــار مس در کن
گردشــگری،  کاربری هــای  بــا  مختلفــی  پهنه هــای  می شــود،  اجــرا 
تفریحــی و خدماتــی تعریــف شــده کــه بــا فعــال شــدن آن هــا، 
هم زمــان بــا حفــظ فضــای ســبز موجــود، ارزش افــزوده و ظرفیــت 
ــد. ــد ش ــاد خواه ــه ایج ــن منطق ــز در ای ــی نی ــل توجه ــرمایه گذاری قاب س

مسیر هفت کیلومتری گردشگری طبیعی کوچه باغ زندگی

ــم  ــرح عظی ــم ط ــای مه ــی از بخش ه ــوان یک ــه عن ــه ب ــی ک ــل کابل ــن پ ای
گردشــگری »کوچه بــاغ زندگــی«، طراحی و بــا هزینــه اجرایی 6میلیــارد تومان 
در دســت اجــرا قــرار گرفتــه، دارای عرشــۀ6متری و طــول 55 متــری، عرشــه 
دارای رمپ هایــی بــا شــیب مالیم و مناســب تــردد پیــاده، دوچرخــه و معلوالن 
اســتفاده کننــده از ویلچــر با عرض شــش متــری و مجمــوع طول 420متر اســت 
کــه مجموعــۀ ایــن عرشــه، رمپ هــا و پایه هــای 22متــر طرفیــن، ایــن ســازه 
را بــه المانــی زیبــا و کم نظیــر در ســطح شهرســتان و اســتان تبدیــل می کنــد.

ــار  ــل، چه ــن پ ــرای ای ــده ب ــه ش ــر گرفت ــمت های در نظ ــر از قس ــی دیگ یک
ــت  ــوق« اس ــه »چهار س ــوم ب ــل، موس ــع پ ــار ضل ــاری در چه ــای تج فض
کــه شــهروندان بــه کمــک مســیرهای پیش بینــی شــده، می تواننــد 
ــور  ــک آسانس ــه کم ــا ب ــوند ی ــا ش ــل وارد آن ه ــور از روی پ ــس از عب پ
کننــد؛  پیــدا  پــل دسترســی  بــه عرشــۀ  داخــل چهار ســوق ها  از 
کــه در آینــده بــا مشــارکت بخــش خصوصــی اجــرا خواهــد شــد.

پل زندگی ، اولین پل کابلی نجف آباد

 پارک کبیرزاده 
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بــا توجه بــه تاریخچــۀ موجــود از تشــکیل شــهر نجف آباد کــه گویــای احداث 
شــهر نجــف آبــاد با  نــذورات ارســالی بــه نجف اشــرف بــا طراحی شــیخ بهایی 
در ایــن نقطــه اســت و همچنیــن عقــد تفاهم نامــه خواهرخواندگــی نجف آبــاد 
ــداث  ــرف ، اح ــف آش ــار نج ــر افتخ ــکر پ ــود لش ــز وج ــرف و نی ــا نجف اش ب
ــن  ــن میادی ــی از بزرگ تری ــوان یک ــه عن ــان آن ، ب ــرف و الم ــدان نجف اش می
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــهر در دس ــن ش ــرب ای ــاد در ورودی غ نجف آب
بــا احــداث ایــن میــدان کــه در نزدیکــی پلیــس راه، شــهرک صنعتــی و دیگــر 
ــادی از معضــالت  ــه، بخــش زی ــرار گرفت ــاد ق ــز تولیــدی غــرب نجف آب مراک
ترافیکــی ایــن محــدوده و جــاده مواصالتــی موجــود کــه بــه نوعــی مســیر 
ارتباطــی غــرب اســتان محســوب می شــود، برطــرف شــده اســت. در محوطــۀ 
ایــن میــدان که بــه صورت بیضــی با قطر بــزرگ 200 متــر و قطر کوچــک 90متر 
ســاخته شــده، بیــش از 16هزارمتر مربــع محوطه ســازی شــامل آبنما، پیــاده رو 

، سیســتم روشــنایی و دیگــر زیرســاخت های مــورد نیــاز اجــرا خواهــد شــد.
در ضلــع شــرقی میــدان، المانــی بــا ارتفــاع حــدود 37 متــر بــا الگوگیــری 
ــن  ــت ای ــت. موقعی ــاخت اس ــال س ــی)ع( در ح ــرم حضرت عل ــوان ح از ای
المــان بــه گونــه ای جانمایــی شــده کــه بــا اشــغال بخــش محــدودی از ضلــع 
ــرض  ــاز در مع ــی ب ــوان فضای ــه عن ــی را ب ــزی و غرب ــدودۀ مرک ــرقی، مح ش
دیــد ورودی غربــی قــرار می دهــد کــه بــه نوعــی فضــای یــک حیــاط را در 
ــه  ــد ب ــا می توان ــن فض ــد. ای ــی می کن ــوان، تداع ــی دارای ای ــن تاریخ اماک
عنــوان میزبــان رویدادهــای فرهنگــی و مذهبــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ــراه  ــه هم ــی« ب ــه »گره چین ــوم ب ــالمی موس ــای ایرانی اس ــتفاده از الگوه اس
درج نــام ائمــه بــا خطــوط بنایــی و طرح هــای معقلــی در نمــای ایــن المــان 
بــه کمــک کاشــی و ســایر مصالــح، از دیگــر ویژگی هــای ایــن المــان خواهــد 
بــود کــه در مجمــوع آن را بــه اثــری منحصــر بــه فــرد تبدیــل خواهــد کــرد.

المان و احداث میدان نجف اشرف ، تبلور هنر ایرانی و اسالمی

ــرای  ــرای اج ــاز ب ــورد نی ــاخت های م ــردن زیرس ــم ک ــتای فراه در راس
قطــار حومــه ای نجف آبــاد، بــا پیگیری هــای زیــاد و مســتمر کــه 
بــا تعامــل و همــکاری ســازنده واحــد جامــع مســتقل دانشــگاه آزاد 
ــه  ــن مجموع ــی ای ــار از اراض ــود، 37/5هکت ــراه ب ــاد هم ــالمی نجف آب اس
بــه دپــوی اصلــی قطــار و ســاخت 2ایســتگاه اختصــاص داده شــد.
ــور از  ــد از عب ــد، بع ــد ش ــروع خواه ــگاه آزاد ش ــه از دانش ــار ک ــن قط ای
ــی  ــوار طالقان ــیج، در بل ــدان بس ــادی و می ــت نجف آب ــت اهلل آی ــوار آی بل
بــه ســمت دانشــگاه پیــام نــور و محــل ســابق میــدان میــوه و 
ــوازات  ــه م ــهدا ب ــزار ش ــواری گل ــه در همج ــن نقط ــه و از ای ــار رفت تره ب
بــا کانــال زهکــش بــه ســمت اصفهــان ادامــۀ مســیر می دهــد.
مســیر ایــن خط قطار کــه بیــش از 20کیلومتر طــول خواهد داشــت، قرار اســت 
بعــد از محــدودۀ شــهر کوشــک، وارد بلــوار الغدیــر در جــادۀ اصلــی نجف آبــاد 
ــه طــرح متــروی اصفهــان متصــل شــود. ــت ب ــه اصفهــان شــده و در نهای ب
نجف آبــاد  ســابق  تره بــار  و  میــوه  بنــگاه  حاضــر،  حــال  در 
زهکــش  کانــال  حریــم  نیــز  اتوبوســرانی  ســابق  مجموعــه  و 
در  نیــز  پــروژه  جزئیــات  آخریــن  تصویــب  و  شــده اند  آزادســازی 
ســطح اســتان و کشــور بــه مراحــل پایانــی نزدیــک مــی شــود.

توافق 37/5 هکتار زمین دانشگاه آزاد جهت دپوی قطار حومه ایی نجف آباد به اصفهان 

بوستان بهشت 
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ــود در  ــکالت موج ــهروندان و مش ــدد ش ــت های متع ــه درخواس ــه ب ــا توج ب

موضــوع آســفالت معابــر، شــهرداری نجف آبــاد در بودجــه ســال99،  حــدود  

ــر خاکــی، اجــرای روکــش و انجــام  ــرای آســفالت معاب 40میلیــارد تومــان ب

ــال شــدن  ــه احتمــال فع ــا توجــه ب ــه ب ــود ک ــه ب لکه گیــری در نظــر گرفت

ــده ای  ــش عم ــالب در بخ ــژه آب و فاض ــه وی ــان ب ــرکت های خدمات رس ش

از معابــر اصلــی و فرعــی، بیشــتر ایــن اعتبــار بــه آســفالت معابــر خاکــی، 

بــه ویــژه در مناطــق کم برخــوردار، اختصــاص پیــدا کــرد و تــا پایــان ســال 

ــد. ــفالت گردی ــهر آس ــر ش ــع از معاب ــزار مترمرب ــش از 420 ه ــته، بی گذش

بهار آسفالت در نجف آباد

 پارک کوهستانی آبشار

زیر سازی پیاده روسازی کانیو گذاری جدول گذاری آسفالت

 کل مساحت بر اساس
متر مربع

 کل مساحت بر اساس
مترمربع کل متراژ بر حسب متر کل متراژ بر حسب متر کل مساحت بر اساس 

متر مربع

374985 25600 5720 21606 427652

احداث بلوار کشاورز، عریض ترین بلوار شهر

طــی ســال های گذشــته، شــهرداری بــه صــورت ویژه بــر روی رفــع معضــالت ترافیکی 
شــهر متمرکــز شــده و در همیــن راســتا اقدامــات متعــددی ماننــد احــداث بلــوار، 
تعریــض معابــر و انجــام اصالحــات هندســی انجــام گرفته اســت. بــا توجه بــه موقعیت 
شــرقی غربی بیشــتر معابــر مناطــق یــک و دو، احــداث یــک بلــوار شــمالی جنوبی بــه 
عنــوان نیــازی مهــم شــناخته می شــد کــه در همیــن راســتا، شــهرداری نجف آبــاد 
احــداث بلــوار کشــاورز را به عنــوان عریض تریــن بلوار شــهر، در دســتور کار قــرار داد.

ــا  ــان امــام ت ــرای اجــرای اولیــن فــاز بلــوار 55متــری کشــاورز در حدفاصــل خیاب ب
کمربنــدی جنوبــی در طــول 2800متــر، حــدود 245 میلیارد تومــان اعتبــار پیش بینی 
شــده کــه عمــده آن مربــوط بــه هزینــه آزاد ســازی بــوده و مابقــی  بــرای اقداماتــی 
ــنایی،  ــرای روش ــفالت، اج ــذاری، آس ــزی، جدول گ ــرداری و خاک ری ــد خاک ب مانن
پیاده روســازی، فضای ســبز و شــبکه آبیــاری تحت فشــار اختصــاص پیــدا خواهــد کرد.
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ــه  ــاد ب ــۀ5 نجف آب ــی در منطق ــت اهلل امین ــوار آی ــی بل ــات اجرای عملی
طــول 1400متــر و بــرآورد هزینــه 36 میلیــارد تومانــی مرحلــه آزادســازی 
و 11میلیــارد تومانــی بخــش اجــرا، بیــش از 60درصــد پیشــرفت داشــته 
ــه عنــوان  ــه آزادگان، ب ــوار ضمــن اتصــال ایــن منطقــه ب اســت. ایــن بل
ــهر  ــی ش ــمالی و جنوب ــای ش ــدۀ کمربنده ــیر اتصال دهن ــی از مس بخش
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و یکــی از مشــکالت چندین ســاله 
کــرد. خواهــد  برطــرف  را  آزادگان  و  امیرآبــاد  محتــرم  ســاکنان 
ایــن بلــوار بــا عــرض 34متــر، دارای دو بانــد رفــت و برگشــت جداگانــه هر 
کــدام بــا عــرض ده و نیــم متــر، 4متــر رفــوژ میانــی و فضــای ســبز، جوی 
و جــدول در طرفیــن بــه عــرض هــر کــدام 1متــر و دو مســیر پیــاده روی 
در باندهــای شــرقی و غربــی بــه عــرض ســه و نیــم متــر بــوده و خیابــان 
شــریعتی را بــه بلــوار شــهید صیــاد  شــیرازی در آزادگان متصــل می کنــد.
ــدان  ــه می ــوب ب ــمت جن ــه از س ــاخص ک ــروژۀ ش ــن پ ــام ای ــا اتم ب
هم زمــان  می شــود،  وصــل  شــهر  جنوبــی  کمربنــدی  و  گل هــا 
بــا ســبک شــدن بخشــی از ترافیــک منطقــۀ پنــج، قســمتی از 
ــد. ــد ش ــرف خواه ــز برط ــی نی ــات ترافیک ــالت آزادگان در موضوع معض

ساماندهی ورودی شمالی شهر با اجرای تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو
ــاماندهی  ــی و س ــهیدان حجت ــطح ش ــر همس ــع غی ــرای تقاط ــال اج ــه دنب ب
ورودی هــای نجف آبــاد، اجــرای تقاطــع مشــابهی در میــدان شــهدای دانشــجو 
بــه عنــوان ورودی شــمالی شــهر در دســتور کار قــرار گرفــت و مقــرر گردیــده 
بــود کــه تقاطــع غیــر همســطح شــهیدان حجتــی توســط شــهرداری نجــف 
آبــاد و تقاطــع شــهدای دانشــجو توســط اداره راه و شهرســازی انجــام پذیــرد 
و لیکــن بــا توجــه بــه عــدم اجــرای ایــن تعهــد پیگیــری هــای متعــددی در 
ــاد  ــف آب ــهرداری نج ــز ش ــتان و نی ــرم شهرس ــده محت ــط نماین ــران توس ته
صــورت پذیرفــت . کــه طــی آن و در قالــب پــروژه ای مشــارکتی، شــهرداری 
نجف آبــاد بخــش آزادســازی حریــم طــرح و جابه جایــی تاسیســات 
زیرســاختی موجــود را بــا هزینــه ای قابــل توجــه انجــام خواهــد داد و وزارت 
ــرد. ــده می گی ــر عه ــع را ب ــی تقاط ــات اجرای ــز عملی ــازی نی راه و شهرس
ــر  ــود، 160مت ــی می ش ــه زودی کلنگ زن ــه ب ــع ک ــن تقاط ــزرگ ای ــر ب قط
ــه  ــای آن ک ــار رمپ ه ــده و در کن ــی ش ــر طراح ــک آن 130مت ــر کوچ و قط
ــردد پاییــن آن دارای  ــد، باندهــای ت در مجمــوع بیــش از 200متــر طــول دارن
ــی کــه در بخــش همســطح آن  ــوده و در میدان ــر ب ــه 14مت ــک ب عــرض نزدی
احــداث خواهــد شــد، مســیرهایی بــا عــرض 15متــر ایجــاد خواهــد گردیــد.
در طرح هــای مشــابه، مســیر مربــوط بــه ترددهــای بین شــهری، بــه 
ــور داده  ــر عب ــی از زی ــی های محل ــده و دسترس ــرا ش ــذر اج ــورت روگ ص
ــهروندان  ــردد ش ــهیل ت ــتای تس ــرح، در راس ــن ط ــی در ای ــوند ول می ش
و زیبایــی بیشــتر ورودی شــهر، ورودی نجف آبــاد بــه شــکل روگــذر 
ــرار دارد. ــکار ق ــاب پیمان ــه انتخ ــروژه در مرحل ــن پ ــردد و ای ــرا می گ اج

احداث بلوار آیت اهلل امینی 

ــل  ــام حدفاص ــان ام ــر از خیاب ــرح در 1300مت ــن ط ای
چهــارراه 22بهمــن تــا میــدان آزادگان بــا هزینــه بیــش 
از 8میلیــارد تومــان عملیاتــی شــده و طــی آن اقداماتی 
ماننــد 7هزارمتــر جدول گــذاری، 13هزارمتر مربــع 
بلوک فــرش و ســنگ فرش، 20هــزار مترمربــع آســفالت 
و 13هــزار مترمربــع زیرســازی انجــام گرفته اســت. انجام 
چندین مــورد اصــالح هندســی، تکمیل مســیرهای دفع 
آب هــای ســطحی، اجــرای روشــنایی، نصــب المان هــا و 
مبلمــان شــهری و اجــرای شــبکه آبیــاری تحــت فشــار 
از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ایــن طــرح هســتند.

بهسازی و نکوسازی خیابان امام خمینی ره  )شرقی(

 بوستان خدمت
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تملک بخشی از برج های دوقلوی صفا
تحقق آرزوی دیرینه دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری

ــار دوران  ــا از آث ــوی صف ــای دوقل ــه برج ه ــی از مجموع ــرداد99، بخش در خ
صفویــه در نجف آبــاد، بــا صــرف اعتبــار 5میلیــارد تومانــی توســط شــهرداری 
نجف آبــاد تملــک شــد و یکــی از خواســته ها و آرزوهــای قدیمــی 
ــال  ــد. در ح ــق گردی ــگری، محق ــی و گردش ــراث فرهنگ ــتداران می دوس

ــمت های  ــک قس ــرای تمل ــا ب ــه پیگیری ه ــا ادام ــان ب ــز هم زم ــر نی حاض
ــت  ــده اس ــه ش ــر تهی ــن اث ــی ای ــرح مطالعات ــه، ط ــن مجموع ــدۀ ای باقیمان
ــا انتخــاب مشــاور معرفــی شــده از ســوی ســازمان میــراث  فرهنگــی و  و ب
ــرار دارد. ــه  ق ــی تهی ــل نهای ــت در مراح ــرح مرم ــتان ط ــگری اس گردش

ــوان  ــه عن ــرزاده ب ــی کبی ــه تاریخ ــز خان ــازی و تجهی ــک، بهس ــرای تمل ب
ــت  ــارد و دویس ــک میلی ــش از ی ــاد«، بی ــر نجف آب ــخ و مفاخ ــوزه تاری »م
ــان  ــون توم ــتصد میلی ــه هش ــده ک ــه ش ــان هزین ــون توم ــاه میلی و پنج
آن مربــوط بــه مراحــل اجرایــی بــوده و بقیــه در موضــوع تملــک 
ــا دارد،  ــع زیربن ــدود 450مترمرب ــه ح ــه ک ــن خان ــت. در ای ــده اس ــه ش هزین

ــم و  ــاالر عل ــر، ت ــاالر مفاخ ــی، ت ــاالر نجف آباد شناس ــد ت ــی مانن فضاهای
ــخ و  ــوزه تاری ــت. م ــده اس ــاد ش ــو ایج ــاالر گفت وگ ــه و ت ــار، نگارخان ایث
ــل  ــی و تعام ــرای هم اندیش ــزی ب ــوان مرک ــه عن ــاد، ب ــف آب ــر نج مفاخ
اندیشــمندان و فرهیختــگان نجف آبــاد مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.

تملک، بهسازی و تجهیز خانه تاریخی کبیرزاده، موزه تاریخ و مفاخر نجف آباد

 گلزار شهدا
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ــت  ــهری عالم دوس ــوان ش ــه عن ــود ب ــخ خ ــول تاری ــاد، در ط ــهر نجف آب ش
ــی  ــخصیت های علم ــف ش ــع مختل ــده و در مقاط ــناخته ش ــرور ش و عالم پ
ــار  ــرکات و آث ــا ب ــور منش ــطح کش ــار، در س ــن دی ــاخصی از ای ــی ش و مذهب
ــت اهلل  ــرت آی ــری حض ــم رهب ــن رو مقام معظ ــده اند. از همی ــدگاری ش مان
خامنــه ای )مدظلــه(، ایــن شــهر را بــه عنــوان »شــهر علــم، ایمــان و ایثــار« 
و شــهری بــا »صــادرات عالــم« بــه نقــاط مختلــف کشــور توصیــف کرده انــد.
ــر  ــای منحص ــد از ویژگی ه ــن بع ــدن ای ــناخته ش ــر ش ــه کمت ــه ب ــا توج ب
ــی  ــه قدیم ــاد، خان ــهری نجف آب ــت ش ــاد،  مدیری ــهر نجف آب ــرد ش ــه ف ب

مرحــوم آیــت اهلل آیــت نجف آبــادی یکــی از علمــای معاصــر ایــن دیــار را در 
ســال99 تملــک کــرد تــا بــه عنــوان »خانــه علــم«، بازســازی و احیــاء کنــد.
بــا تکمیــل مراحــل بهســازی و نوســازی ایــن خانــۀ ارزشــمند، بســتر خوبــی 
بــرای معرفــی و شناســاندن علمــا و دانشــمندان شــهر فراهــم می شــود کــه 
در اولیــن گام، شناســایی و تدویــن زندگی نامــه حداقــل 50عالــم سرشــناس 
نجف آبــاد در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.برای تملــک ایــن خانــه تاریخــی 
مبلغــی در حــدود 2 میلیــارد تومــان هزینــه اولیــه در نظر گرفته شــده اســت.

تملک ،بهسازی و تجهیز خانه تاریخی مرحوم آیت اهلل آیت نجف آبادی؛ خانه علم نجف آباد

ــم،  ــهر »عل ــوان ش ــه عن ــاد ب ــهر نجف آب ــدن ش ــر ش ــه مفتخ ــه ب ــا توج ب
ایمــان و ایثــار« از ســوی مقــام معظــم رهبــری، مدیریــت شــهری 
ــار در  ــن دی ــای ای ــت  ه ــی از ظرفی ــی بخش ــتای معرف ــاد در راس نجف آب
ــک و  ــی را تمل ــهیدان حجت ــمند ش ــه ارزش ــهادت، خان ــار و ش ــه ایث عرص
ــت. ــرده اس ــروع ک ــاد ش ــار« نجف آب ــه ایث ــوان »خان ــه عن ــازی آن را ب بهس
ــه تاریخــی ســه دهنــه و ســاده کــه شــهید  ــا تکمیــل و تجهیــز ایــن خان ب
آوینــی بخشــی از مســتند »رزق حــالل« خــود را در محــل آن ضبــط 

کــرده، بخشــی از شــاخصه های کم نظیــر نجف آبــاد در حــوزه ایثــار 
و شــهادت، در معــرض دیــد بازدید کننــدگان قــرار خواهــد گرفــت.
خانــواده شــهیدان حجتــی، چهــار پســر، یــک نــوه و یکــی از دامادهــای خود 
را در طــول ســال های دفاع مقــدس تقدیــم امنیــت کشــور و تقویــت اســالم 
کرده انــد. بــرای تملــک ایــن خانــه تاریخــی مبلغــی در حــدود یــک میلیــارد 
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــه اولی ــان هزین ــون توم ــت میلی و دویس

تملک، بهسازی و تجهیز خانه شهیدان حجتی؛ خانه ایثار نجف آباد

پارک فرهیختگان



w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 7   اردیبهشت 1400

شماره 105  

10

احداث تاالر فرزانگان

ــای  ــش ه ــز همای ــل مرک ــتای تکمی در راس
فرهنگســرای  در  آبــاد  نجــف  شــهرداری 
ــت های  ــزاری نشس ــور برگ ــه منظ ــارون و ب خ
مختلــف شــهری  و  اســتانی ،  بــا صــرف 
ــگان  ــاالر فرزان ــان، ت ــون توم ــۀ 700میلی هزین
ــرقی  ــع شمال ش ــر در ضل ــت 80نف ــا ظرفی ب
ــه در  ــده ک ــاد ش ــارون ایج ــرای خ فرهنگ س
ــی و  ــات صوت ــن امکان ــز آن از به روزتری تجهی
ــاالر،  ــن ت ــت. ای ــده اس ــتفاده ش ــری اس تصوی
در فعالیت هــای مربــوط بــه پردیــس ســینمایی 
و مرکــز همایــش هــای شــهرداری   نیــز مــورد 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــتفاده ق اس

احداث پردیس سینمایی خارون؛ اولین پردیس سینمایی نجف آباد
ــس  ــن پردی ــاخت اولی ــاد س ــهرداری نجف آب ش
ــه  ــی هزین ــا پیش بین ــاد ب ــینمایی نجف آب س
ــا  ــه ای ب ــی تفاهم نام ــان را ط ــارد توم 7 میلی
ــگ و  ــینمایی وزارت فرهن ــور س ــازمان ام س
ــی فرهنگ ســرای  ارشــاد اســالمی، در ضلع غرب
خــارون بــا ســه ســالن مجــزا و ظرفیــت نزدیک 
بــه ســیصد نفــر آغــاز کــرده اســت. ســالن های 
ــوره  ــد منظ ــورت چن ــه ص ــس، ب ــن پردی ای
ــه  ــن مجموع ــالن ای ــده و در 2س ــی ش طراح
امــکان اجــرای تئاتــر نیز وجــود خواهد داشــت 
و ســومین ســالن نیــز می توانــد در کنــار نمایش 
ــورد  ــز م ــر نی ــوان آمفی تئات ــه عن ــم، ب فیل
ــرد. دیگــر فضــای طراحــی  ــرار گی اســتفاده ق
شــده در کنــار این پردیــس ســینمایی، نگارخانه 
ــال،  ــول س ــد در ط ــه می توان ــت ک ــهر اس ش
میزبــان نمایشــگاه  آثــار هنــری مختلف باشــد.

احداث باغ بهشت؛ مجتمع فرهنگی و اجتماعی بانوان نجف آباد 
بــاغ بانــوان نجف آبــاد بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن 
ــوان  ــژه بان ــی وی ــی و آموزش ــی، فرهنگ ــای تفریح مجموعه ه
ــتای  ــهرداری در راس ــود و ش ــناخته می ش ــان ش ــتان اصفه اس
تکمیــل زیرســاخت های آن و ایجــاد فضاهــای سرپوشــیده، 
احــداث باغ بهشــت را در بخشــی از ایــن مجموعــه در دســتور کار 
قــرار داده اســت. در ایــن مجموعــه کــه ســاخت آن طــی دو فــاز 
1800مترمربعــی برنامه ریــزی شــده، بــا صــرف اعتبــار 9میلیــارد 
تومانــی، بخشــی از مجموعــه باغ بانــوان بــه ایجاد ســاختمان هایی 
یک طبقــه بــا امکاناتــی ماننــد کالس هــای آموزشــی خانواده هــا، 
ــاص  ــودکان اختص ــژه ک ــای وی ــی و فضاه ــاخت های تفریح زیرس
ــام  ــه در ای ــوان، ک ــژه بان ــه وی ــن مجموع ــود. در ای داده می ش
تعطیــل و شــب ها بــه صــورت خانوادگــی اســتفاده خواهــد شــد، 
زیرســاخت های آموزشــی، ورزشــی، تفریحی ،گردشــگری، اسکان 
ــت. ــده اس ــی ش ــز پیش بین ــروش نی ــای ف ــافران و غرفه ه مس

زور خانه شهدا
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شهربازی سرپوشیده پارک کوهستان

ــه  ــاز ب ــاد و نی ــیده در نجف آب ــهربازی سرپوش ــود ش ــه نب ــه ب ــا توج ب
ــارک  ــدگان از پ ــتفاده کنن ــرای اس ــتاندارد ب ــی اس ــای تفریح ــک فض ی
کوهســتان، ســاخت یــک شــهربازی سرپوشــیده در ضلــع جنوبــی 
ــهربازی  ــن ش ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــزرگ در دس ــارک ب ــن پ ای
نجف آبــاد  شــاخص  مشــارکتی  پروژه هــای  از  یکــی  سرپوشــیده، 
ــیده،  ــازی سرپوش ــای ب ــع فضاه ــه دارای 2500مترمرب ــود ک ــوب می ش محس
اســت.  پارکینــگ  و 3800 مترمربــع  روبــاز  2000مترمربــع شــهربازی 

در بخــش سرپوشــیدۀ ایــن مجموعــه، ارتفــاع 7متــری ســالن اصلــی و نبــود 
ســتون، فضایــی ایــده آل بــرای طراحــی و اجــرای بازی هــای روز دنیــا فراهــم 
ــا زمیــن  ــه دلیــل هم ســطحی ســقف مجموعــه ب کــرده و در عیــن حــال ب
پــارک کوهســتان، مزاحمــت بصری بــرای فضای ســبز موجــود ایجــاد نخواهد 
کــرد. بــا تکمیــل ایــن مجموعــه، امــکان اســتفاده از امکانــات یک شــهربازی 
اســتاندارد، در تمامــی ایــام ســال فراهــم شــده و زیرســاخت های ایجاد شــده 
بــه عنــوان جاذبــه ای طبیعی و گردشــگری در ســطح اســتان مطرح می شــود. 

مجموعه های ورزشی سالمت در مناطق 5گانه

احداث فرهنگ سرای آیت اهلل عالم نجف آبادی

ــم در  ــت اهلل عال ــرای آی ــاز اول فرهنگ س ــی ف ــات اجرای عملی
ــه  ــک ب ــه نزدی ــا هزین ــت ب ــرار اس ــه ق ــاد ک ــه5 نجف آب منطق
یک میلیــارد و یکصــد میلیون تومــان در ســه طبقه اجرایی شــود، 
ــهید  ــه ش ــرا و کتابخان ــد از فرهنگ س ــه بع ــه ک ــن مجموع ای
ــه  ــن منطق ــی ای ــه فرهنگ ــن مجموع ــری، دومی ــد منتظ محم
محســوب می شــود، در زمیــن 2100مترمربعــی اهدایــی در 
ــد  ــی مانن ــده و از امکانات ــاخته ش ــاد س ــح آب ــدوده صال مح
ــت  ــه خالقی ــات، خان ــالن اجتماع ــاب، س ــزن کت ــه، مخ کتابخان
ــود. کــودک و نوجــوان و مجموعــه ورزشــی برخــوردار خواهــد ب

و  ورزش همگانــی  توســعه  راســتای  در  نجف آبــاد  مدیریــت شــهری 
ایجــاد زیرســاخت های ورزشــی بــرای نوجوانــان و جوانــان در مســیر 
افزایــش تندرســتی و نشــاط شــهروندان، اقــدام بــه احــداث پنــج 
ــت. ــرده اس ــه ک ــق پنج گان ــطح مناط ــالمت در س ــی س ــه ورزش مجموع
مجموعــه ورزشــی ســالمت1 واقــع در منطقــه یــک، کــه بــا زیربنــای 2هــزار 
ــاخته  ــه س ــارک الل ــی از پ ــان در بخش ــون توم ــه 700میلی ــع و هزین مترمرب
ــی،  ــن مصنوع ــن چم ــه، دارای زمی ــرار گرفت ــرداری ق ــورد بهره ب ــده و م ش
ــت. ــطرنج اس ــرای ش ــی ب ــس و فضای ــز تنی ــکیت، می ــال و اس ــن والیب زمی
مجموعــه ورزشــی ســالمت2 نیــز در منطقــه2 و در نزدیکــی طــرح 
ســاخت  حــال  در  2300 مترمربــع  زیربنــای  بــا  کوچه باغ زندگــی 
ــاحلی  ــای س ــژه ورزش ه ــن وی ــد زمی ــی مانن ــرای آن امکانات ــت و ب اس
و زمین هــای فوتبــال، والیبــال و بســکتبال پیش  بینــی شــده اســت.
در منطقــه3 هــم مجموعــه ورزشــی ســالمت3 بــا زیربنــای 3هــزار 
ــز،  ــس روی می ــی، تنی ــن مصنوع ــن چم ــد زمی ــی مانن ــع و امکانات مترمرب
والیبــال و فضــای ویــژه ورزش صبحگاهــی در حــال ســاخت اســت.
مجموعــه ورزشــی ســالمت4 در منطقــه چهــار، دیگــر مجموعه مشــابه اســت 

کــه در بلــوار توحیــد بــا زیربنــای 12000 مترمربــع و امکاناتــی ماننــد چمــن، 
والیبال ،بســکتبال، فوتبال ســاحلی و اســکیت در حال ســاخت و تجهیز اســت.
ورزشــی  مجموعــه  نیــز  منطقــه5  در  مــادر  بوســتان  کنــار  در 
ماننــد  زیرســاخت هایی  و  1000مترمربــع  زیربنــای  بــا  ســالمت5، 
دارد. قــرار  در دســت ســاخت  والیبــال  و  زمیــن چمــن مصنوعــی 

یادمان شهدا
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تملک و احداث فرهنگسرای جدید منطقه3 
ــک  ــه ی ــه3 ب ــهروندان منطق ــاز ش ــه نی ــه ب ــا توج ب
ــک  ــا تمل ــاد ب ــهری نجف آب ــت ش ــرا، مدیری فرهنگس
زمینــی بــه مســاحت 7000 مترمربــع و یــک ســاختمان 
500 مترمربعــی در بلــوار وحــدت، ایجــاد یــک مجتمــع 
فرهنگی،آموزشــی و تفریحی را در دســتور کار قــرار داده 
اســت. کــه در مرحلــه طراحــی پــروژه قــرار دارد.  ایــن 
ــه خالقیــت،  ــد خان ــی مانن ــامل بخش های ــه، ش مجموع
ــاب،  ــازی و کت ــتوران ب ــاز، رس ــی روب ــای ورزش زمین ه
ســالن اجتماعــات روبــاز و مزرعــه کــودک خواهــد بــود.
در کنــار ســاخت ایــن مجموعــه، شــهرداری مجموعــه 
فرهنگــی و کتابخانه دهخــدا  این منطقه را هــم به صورت 
کامــل بازســازی و تجهیــز کرده و بــه عنــوان مجموعه ای 
ــت. ــرار داده اس ــهروندان ق ــار ش ــی در اختی فرهنگ

احداث فرهنگسرای کوثر
در راســتای توســعه زیرســاخت های فرهنگــی 
احــداث  شــهرداری  شــهروندان،  نیــاز  مــورد 
فرهنگ ســرای کوثــر در منطقــه4 را در زمینــی 
ــرار  ــتور کار ق ــع در دس ــاحت 2500مترمرب ــه مس ب
ــی،  ــی پــس از کلنگ زن ــن طــرح مدت داده اســت. ای
ــراف  ــا و انص ــدید قیمت ه ــانات ش ــل نوس ــه دلی ب
ــد و در  ــف ش ــروژه  متوق ــه کار، پ ــکار از ادام پیمان
ادامــه پیشــنهاد شــورای اســالمی شــهر،  اختصــاص 
ــن  ــه ای ــری ب ــل دیگ ــال تکمی ــاختمان در ح س
فرهنگ ســرا پیشــنهاد شــد کــه ایــن موضــوع نیــز 
ــه ثمــر ننشســت و  ــاد ب ــا وجــود پیگیری هــای زی ب
ــرا،  ــی فرهنگ س ــات اجرای ــداوم عملی ــت ت در نهای
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــر در دس ــار دیگ یک ب

سرانه فضای سبز شهروندان نجف آباد به 12 مترمربع رسید
در ســال هــای اخیــر بیــش از 30هکتــار بــه فضای ســبز نجف آبــاد اضافــه شــده 
کــه بــا ایــن میــزان توســعه، متوســط ســرانه فضــای ســبز شــهر، بــا رشــد 1متــر 
ــزان،  ــن می ــه ای ــیده ک ــت رس ــر جمعی ــر نف ــه ازای ه ــع ب ــه 12متر مرب ــی، ب مربع

فاصلــه کمــی بــا متوســط کشــوری دارد.
 اجــرای فضــای ســبز بلــوار شــهدا از تقاطــع بیشــه به ســمت غــرب، اجــرای پارک 
محلــی در فــاز4 شــهرک آزادگان، احــداث بوســتان کــودک در منطقــه4،  تکمیــل 
فضــای ســبز میــدان آیــت اهلل حجــت نجف آبــادی در انتهــای بلــوار باهنــر منطقه3 
، اجــرای پــارک محلــه ای در بلــوار امام علــی )ع(منطقــۀ3، تکمیــل فضــای ســبز 
خیابــان خرم شــرقی، تکمیــل کمربنــد ســبز شــمال شــهر در حــد فاصــل مناطق 1 
و 5، احــداث توتســتان در پــارک آبشــار بــا کاشــت حداقــل 500 اصلــه تــوت مثمر، 
کاشــت 20هــزار درخــت و درختچــه و 50هــزار متر مربــع گل هــای فصلی در ســطح 
مناطــق و تکمیــل فضــای ســبز بلوارهــای مطهــری و انقــالب منطقــه4 از جملــه 
اقدامــات انجــام شــده در ایــن راســتا هســتند. بــا توجــه بــه اختصــاص بخشــی از 
پســاب تصفیه خانــه فاضــالب نجف آبــاد بــه آبیــاری فضای ســبز، توســعه شــبکه 
آبیــاری تحــت فشــار در دســتور کار بــوده اســت. احــداث اســتخر ذخیــره آب و 
تکمیــل خــط انتقــال آب در پــارک فیــروزه، تکمیــل اســتخر ذخیــرۀ آب منطقه4، 
تعویــض کامــل شــبکه آبیــاری فضای ســبز پــارک اللــه، اجــرای 3کیلومتر شــبکه 
در منطقــه3، اجرای2کیلومتــر شــبکه انتقال پســاب در منطقه4 و احــداث 8کیلومتر 
خــط انتقــال در منطقــۀ1 از جملــه اقدامــات انجــام شــده در ایــن بخــش هســتند.

 پارک الله
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جذب آب های سطحی و تقویت سفره های زیرزمینی
ــطح  ــدد س ــای متع ــه آب گرفتگی ه ــه ب ــا توج ب
شــهر در زمــان بــارش نــزوالت آســمانی کــه طــی 
ــکالت  ــا مش ــهروندان را ب ــته ش ــال های گذش س
ــاد  ــهرداری نجف آب ــود، ش ــرده ب ــه ک ــدی مواج ج
بــه جــای دفــع ایــن آب هــا کــه روشــی متــداول 
محســوب می شــود، ضمــن اختصــاص بیــش 
ــش  ــر بی ــا حف ــه، ب ــان بودج ــارد توم از  8 میلی
ــه ــک ب ــر نزدی ــی و حف ــاه جذب ــه چ از 300حلق
ــدام  ــف، اق ــاط مختل ــته در نق ــر پش ــزار مت  8 ه
بــه جــذب آب هــای ســطحی و هدایــت آن هــا بــه 
ســفره های آب زیرزمینــی کــرده کــه ایــن اقــدام، 
نقــش مهمــی در تقویــت ایــن منابــع ارزشــمند و 
جلوگیــری از پدیــده نشســت زمین داشــته اســت.

ساماندهی قنات شیربچه

ــیربچه در  ــی ش ــات تاریخ ــیر قن ــی از مس ــرح در بخش ــن ط ای
خیابــان شــریعتی، حدفاصــل چهــار راه مولــوی تــا میــدان 
ــرا  ــان اج ــون توم ــه 800میلی ــر و هزین ــول 1400مت ــه ط ــیج ب بس
ماننــد 2200متــر جدول گــذاری،  اقداماتــی  شــده و طــی آن 
4200مترمربــع بلوک فــرش، 4هزارمترمربــع آســفالت، 5هزارمترمربــع 
اســت. شــده  انجــام  ســنگ چینی  4هزارمتــر  و  زیرســازی 
گوم گــذاری  مالون چینــی،  دوچرخه ســواری،  مســیر  اجــرای 
در دهنــه قنــات، نصــب دریچــه بــر روی میله هــای قنــات، 
تحت فشــار  آبیــاری  شــبکه  تکمیــل  و  روشــنایی  اجــرای 
پــروژه هســتند. ایــن  در  انجــام شــده  اقدامــات  دیگــر  از 
ــال های  ــی س ــه ط ــات، ک ــن قن ــیر ای ــازی مس ــاء و بهس ــد احی رون
ــع  ــده، در مقاط ــروع ش ــاد ش ــهرداری نجف آب ــت ش ــا هم ــر ب اخی
ــیر  ــی مس ــد الیروب ــی مانن ــام اقدامات ــا انج ــف ب ــی مختل زمان
و استحکام بخشــی بدنــۀ قنــات ادامــه پیــدا کــرده اســت.

بهسازی خیابان ساحل؛ نقطه آغاز کوچه باغ زندگی
در راســتای بهســازی و زیباســازی معابر 
ــوار  ــل بل ــدوده حدفاص ــهری، مح ش
حســابی تــا دبیرســتان امام خمینــی)ره( 
ــاز  ــه آغ ــوان نقط ــه عن ــه5 ب در منطق
محــور تفریحــی کوچه بــاغ زندگــی، بــا 
عنــوان »ســاحل« بهســازی شــده کــه 
ــی  ــول تقریب ــه ط ــیری ب ــی آن مس ط
850متــر و متوســط عــرض 11متــر، 
زیباســازی و تجهیــز شــده اســت.
در ایــن مســیر عــالوه بــر حفــظ تمامی 
دیگــر  و  آب  جوی هــای  درختــان، 
ــاخت های  ــی، زیرس ــاخصه های طبیع ش
ــق،  ــبز، آالچی ــون فضای س ــددی چ متع
زمیــن ورزشــی، زمیــن بــازی کــودکان، 
مبلمــان شــهری، سیســتم روشــنایی و 
مســیر پیــاده روی نیز اجرا شــده اســت.

پارک  کوهستان
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احداث خیابان ملک الشعرای بهار

مســیر  ایــن  احــداث  بــرای 
ــی  ــامل اقدامات ــه ش ــری ک 550مت
ــع  ــفالت، دف ــازی و آس ــد زیرس مانن
آب هــای ســطحی و بلوک چینــی 
ــک  ــش از ی ــوع بی ــوده، در مجم ب
پنجــاه  و  چهارصــد  و  میلیــارد 
میلیــون تومــان هزینه شــده اســت.

احداث میدان و پل آیت اهلل حجت نجف آبادی

ــت،  ــه گلدش ــه3 ب ــال منطق ــیر اتص ــدان در مس ــن می ــاخت ای ــرای س ب
ــا ســاخت یــک میــدان و ســاماندهی بخشــی از بلــوار باهنــر همــراه  کــه ب
ــه از  ــده ک ــه ش ــان هزین ــون توم ــارد و 700میلی ــش از 5میلی ــوده، بی ب
ــکل  ــه ش ــان ب ــون توم ــت میلی ــارد و دویس ــر 2میلی ــغ ب ــزان، بال ــن می ای
ــت. ــرده اس ــدا ک ــص پی ــازی تخصی ــش آزادس ــه در بخ ــی و بقی اجرای

ــه،  ــی دربرگرفت ــه نوع ــع را ب ــوع 14هزارمترمرب ــه در مجم ــدان ک ــن می در ای
اقداماتــی چــون 3هزارمتــر جدول گــذاری، 1100مترمربــع بلوک فــرش، 
14هزارمترمربــع آســفالت، 20هزارمترمربــع زیرســازی و 1200متر ســنگ چینی 

انجــام شــده اســت.

 چهارباغ

احداث بلوار فرهیختگان ماندگار 
)حدفاصل بیشه تا خیابان پاینده (

ــتار و  ــوار پرس ــه بل ــهدا ب ــوار ش ــال بل ــور اتص ــه منظ ب
ــدگار  ــگان مان ــوار فرهیخت ــق، بل ــۀ مناط ــش فاصل کاه
بــه طــول 700متــر و میــدان پروفســور گلســتانه احداث 
ــغ  ــوار، بال ــن بل ــاخت ای ــان س ــت. در جری ــده اس ش
ــازی  ــۀ آزادس ــوان هزین ــه عن ــان ب ــارد توم ــر 7میلی ب
و بیــش از 2میلیــارد تومــان در بخــش اجرایــی هزینــه 
شــده و در کنــار آن اقدامــات دیگــری ماننــد 4500متــر 
جدول گــذاری، 9هزارمترمربــع آســفالت و اجــرای 
انجــام  روشــنایی  زیرســاخت های  و  فضای ســبز 
ــک  ــش ترافی ــث کاه ــا ع ــروژه ب ــن پ ــت. ای ــده اس ش
ــی  ــهولت دسترس ــز س ــاغ  و نی ــام و چهارب ــان ام خیاب
ــردد. ــی گ ــهر م ــز ش ــه مرک ــه 4 ب ــهروندان منطق ش
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ــار بیــش از  ــا صــرف اعتب ــر طــول دارد، ب ــن طــرح کــه حــدود 220مت در ای
450میلیــون تومــان، اقداماتــی ماننــد 1000متــر جدول گــذاری، 5هزارمترمربع 

آســفالت و 6هزارمترمربــع زیرســازی انجــام شــده اســت.

بهسازی بلوار بسیج آزادگان

بــرای احــداث خیابــان شــهریار بــه طــول 550متــر، کــه بــا انجــام اقداماتــی 
ــذاری و  ــفالت، جدول گ ــازی و آس ــزی، زیرس ــرداری و خاک ری ــد خاک ب مانن
کانیوگــذاری همــراه بــوده، بیــش از 440میلیــون تومــان هزینــه شــده اســت.

احداث خیابان شهریار

ــل  ــه در حدفاص ــروژه ک ــن پ ای
ــه راه  ــا س ــی ت ــاراه فردوس چه
ــر  ــغ ب ــه بال ــا هزین ــگ ب فرهن
انجــام  تومــان  500میلیــون 
شــده، اقداماتــی ماننــد 200متر 
3متــر  5 0 ، ی ر ا ل گذ و جد
بــع  مر 1متر 0 0 0 ، ش ک فر بلو
ــرای  ــفالت، اج ــازی و آس زیرس
و  فرماندهــی  چراغ هــای 
ــی  ــنایی و اصالحات هندس روش

ــت. ــه اس ــام گرفت انج

دوبانده کردن خیابان شریعتی

احداث تقاطع غیر همسطح شهید ربیعیان و ایمن سازی مسیر تردد مناطق صنعتی
در راســتای حــل مشــکل ســاکنین 
ــی  ــق صنعت ــان مناط ــه3 و کارکن منطق
موضــوع  در  منطقــه  ایــن  شــمال 
عبــور و مــرور از کمربنــدی شــمالی 
ــی  ــاد ط ــهرداری نجف آب ــاد، ش نجف آب
تفاهم نامــه ای بــا اداره راه و شهرســازی و 
ــداث  ــی، اح ــهرک های صنعت ــرکت ش ش
تقاطــع غیــر همســطح شــهید ربیعیــان 
را بــا پیش بینــی اعتبــار 15میلیــارد 
ــت. ــرار داده اس ــتور کار ق ــان در دس توم

کوچه باغ زندگی
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طــی ایــن طــرح، بیــش از 3هزارمتــر عملیــات جدول گــذاری و اجــرای جــوی 
بــا هزینــه 140میلیــون تومــان در خیابان هــای شــماره4 و 5 ناحیــه صنعتــی 

کاوه انجــام شــده اســت.

ساماندهی معابر ناحیه صنعتی کاوه

در راســتای تســهیل تــردد شــهروندان و رفــع معضــالت ترافیکــی، بــا صــرف 
هزینــه 300میلیــون تومان در مســاحتی بالــغ بــر 1800مترمربع، مجموعــه ای از 
اقدامات شــامل زیرســازی، آســفالت و نصب عالئم ترافیکی انجام شــده اســت.

اجرای راست گرد بلوار دانشگاه

بــه دنبــال توافقــات صــورت گرفتــه و طــی مراحــل قانونــی الزم، تفکیــک 
تعــدادی  از پــالک  در مجموعــه مســکونی آپادانــا در بلــوار آزادگان منطقــۀ3 
ــازی  ــۀ زیرس ــده و مرحل ــروع ش ــالمی ش ــدان انقال ب اس ــی می و در نزدیک
ــن  ــرای ای ــت. ب ــه اس ــدام گرفت ــت اق ــی در دس ــای آپارتمان ــن پالک ه ای
مجموعــه مســکونی،  فضاهــای مســکونی، تجــاری، اداری، ورزشــی، فرهنگی 
و باغ ویالیــی پیش بینــی شــده اســت. در حــال حاضــر 29 میلیــارد تومــان 

قــراردارد بــرای زیرســازی  معابــر و جــدول گــذاری منعقــد شــده اســت.

تولد مجموعه مسکونی آپادانا 

ــاری، نصــب  ــد حف ــی مانن ــان و انجــام اقدامات ــون توم ــه 300میلی ــا هزین ب

تیــر بــرق و پایــه روشــنایی، ترانــس و هــزار متــر غالف گــذاری، 

شــد. نصــب  و  تامیــن  انقــالب  میــدان  روشــنایی  تجهیــزات 

اجرای روشنایی میدان انقالب

اجرای روشنایی بلوار فجر

ایــن طــرح بــا صــرف هزینــه بیــش از 
ــنایی  ــای روش ــان، پایه ه ــون توم 350میلی
ــر  ــوار فج ــیر بل ــر از مس ــاز 1200مت ــورد نی م
ــری  ــا منتظ ــی ت ــان فرخ ــل خیاب در حدفاص
ــب و  ــت. نص ــده اس ــی ش ــمالی عملیات ش
انجــام  و  غالف گــذاری  ترانــس،  تجهیــز 
حفــاری از دیگــر اقدامــات انجــام شــده طــی 

ــتند. ــرح هس ــن ط ای

هفت برج خارون
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نکوسازی بلوار شهید حججی

ــی، در  ــه اجرای ــان هزین ــارد توم ــرف   1میلی ــا ص ب

ــی  ــی اقدامات ــهید حجج ــوار ش ــر از بل ــول 800مت ط

5هزارمترمربــع  جدول گــذاری،  2700متــر  چــون 

و  فضای ســبز  اجــرای  بلوک فــرش،  و  زیرســازی 

ــت.  ــده اس ــام ش ــنایی انج ــزات روش ــب تجهی نص

احداث  بلوار نمازی

ــان، در  ــون توم ــه 700میلی ــک ب ــار نزدی ــرف اعتب ــا ص ب

ــهید  ــوار ش ــا بل ــمالی ت ــان 15خردادش ــل خیاب حدفاص

آیــت از بلــوار نمــازی بــه طــول پانصــد متــر، اقداماتــی 

700مترمربــع  جدول گــذاری،  2هزارمتــر  ماننــد 

ــع  ــفالت و 3500مترمرب ــع آس ــرش، 3هزارمترمرب بلوک ف

ــت. ــده اس ــام ش ــنایی انج ــرای روش ــازی و اج زیرس

 باغ موزه صفوی

ــازی  ــات بهس ــل عملی ــیر تکمی در مس
بلــوار شــهدا، در طــول 300متــر از 
ایــن مســیر در حدفاصــل تقاطــع 
خواجــه  تــا  منتظری جنوبــی 
نصیر الدیــن طوســی، بــا صــرف هزینــۀ 
بیــش از یک میلیــارد و ششــصد میلیون 
تومــان، عملیــات آزادســازی ایــن بخش 
ــازی،  ــد زیرس ــی مانن ــار اقدامات در کن
ــفالت،  ــذاری، آس ــرش، جدول گ بلوک ف
اجــرای روشــنایی و خــط آبیــاری 

ــت. ــه اس ــام گرفت ــار انج تحت فش

تکمیل بهسازی بلوار شهدا
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بهسازی خیابان معرفت

بــرای بهســازی ایــن قســمت از خیابــان 

معرفــت بــه طــول 450متــر، بــا صــرف 

ــان  ــون توم ــش از 300میلی ــۀ بی هزین

ــی،  ــات هندس ــد اصالح ــی مانن اقدامات

ــنگ فرش،  ــطحی، س ــای س ــع آب ه دف

اجــرای  آســفالت،  جدول گــذاری، 

ــاری  ــبکه آبی ــل ش ــنایی و تکمی روش

اســت. شــده  انجــام  تحت فشــار 

احداث ادامه بلوار پروفسور حسابی

ــه  ــر از ادام ــروژه، 400مت ــن پ ــی ای ط

ــه  ــا هزین ــابی ب ــور حس ــوار پروفس بل

یک میلیــارد تومــان بــا اقداماتــی مانند 

ــزی،  ــرداری و خاک ری ــات خاک ب عملی

و  جــوی  و  آســفالت  بیس ریــزی، 

جــدول، زیــر بــار ترافیــک رفته اســت.

در مســیر ســاماندهی بلــوار شــاهد،  در طــول ششــصد متــر از ایــن بلــوار، 

ــده  ــام ش ــفالت انج ــش آس ــرای روک ــذاری و اج ــد جدول گ ــی  مانن اقدامات

اســت.

ساماندهی بلوار شاهد

در بلــوار الغدیــر بــه عنــوان ورودی شــرقی نجف آبــاد، در مســاحت 

4هزارمترمربــع، اقداماتــی ماننــد بلوک فــرش، جدول گــذاری، اجــرای 

ــت. ــده اس ــام ش ــواری انج ــی دی ــازی و نقاش ــنایی، زیباس روش

پیاده روسازی در بلوار الغدیر

 پنگ خانه
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کــه  طــرح  ایــن  در 
3هزارمترمربــع  از  بیــش 
بلــوار  پیاده روهــای  از 
شــهید بهشــتی را در بــر 
ــد  ــی مانن ــرد، اقدامات می گی
زیرســازی،  خاک بــرداری، 
بلوک فــرش،  بتن ریــزی، 
جدول گــذاری، فضای ســبز 
آبیــاری  زیرســاخت  و 
تحت فشــار انجــام شــده 

اســت.

پیاده روسازی بلوار شهید بهشتی

17500مترمربع بهسازی پیاده رو در منطقه یک

ــازی   ــت پیاده روس ــه نهض در ادام
ــارد  ــم میلی ــک و نی ــۀ ی ــا هزین ب
تومــان بیــش از 17هــزار و پانصــد 
و  پیاده روســازی  متر مربــع 
ســاماندهی معابــر در منطقــۀ1 
ــوع  ــت. در موض ــده اس ــام ش انج
6هــزار  نیــز  پیاده روســازی 
متر مربــع در خیابــان 17شــهریور، 
4800مترمربــع در خیابــان قــدس 
ــا  ــن ت ــع 22بهم ــل تقاط حدفاص
شــیخ بهایی، 5250متر مربــع در 
منتظری جنوبــی و 600متر مربــع 
ــده  ــام ش ــظ انج ــان حاف در خیاب

ــت. اس

 خانه تاریخی مهرپرور

احداث جایگاه عرضه سوخت منطقه 3

ــوخت  ــه س ــگاه عرض ــداث جای اح
خواســته های  از  منطقــه3،  در 
ــوب  ــه محس ــاکنان منطق ــم س مه
می شــود کــه شــهرداری در مســیر 
اجرایــی  عملیــات  آن،  تحقــق 
ســاخت جایــگاه در قطعــه زمینــی 
3هــزار متــر مربعــی در ضلــع 
ــل  ــهید کمی ــدان ش ــی می جنوب
ــت. ــرده اس ــروع ک ــی را ش قربان
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ــف  ــاط مختل ــه ای در نق ــارک محل ــه پ ــت مجموع ــته، هش ــاه گذش در 36م
منطقــۀ4 احــداث شــده کــه از جملــۀ آن هــا می تــوان بــه مجموعــۀ 
ــاحت  ــوع مس ــا مجم ــی ب ــهرک امام عل ــده در ش ــداث ش ــارک  اح ــج پ پن
6هــزار متر مربــع، پــارک محلــه ای خیابــان امام رضــا بــا مســاحت 
ــرد. ــاره ک ــع اش ــاحت 2500مترمرب ــا مس ــی ب ــتان جنگ ــع و بوس 1500مترمرب

ــع،  ــاحت 1100مترمرب ــا مس ــری ب ــم منتظ ــان هفت ــه ای خیاب ــارک محل پ
پــارک محلــه ای خیابــان بیســتم در بلــوار انقــالب، مجموعــۀ پنــج 
پــارک در بخــش ســوم و پــارک محلــه ای خیابــان 11شــرقی و پــارک 
کــودک از دیگــر فضاهــای ســاخته شــده در ایــن مــدت هســتند.

اضافه شدن 8پارک جدید به منطقۀ4

ــزار  ــرای 26ه ــروزه، اج ــارک فی ــبز پ ــای س ــی فض ــعۀ 5هزارمترمربع توس
ــواع  ــه ان ــاری تحــت فشــار و کاشــت بیــش از 1600اصل ــر لوله کشــی آبی مت
درخت هــای مثمــر و غیرمثمــر دیگر اقدامــات انجام شــده در منطقه هســتند.
امام رضــا بــه  آغــاز ســاخت مجموعــۀ ورزشــی روبــاز در پــارک 
ــهید  ــدان ش ــدت در می ــان وح ــداث الم ــع، اح ــزار متر مرب ــاحت 12ه مس
دریاقلــی ســورانی، 16هــزار متــر جدول گــذاری، 15هــزار مترمربــع 
مســاحت  بــه  شــهدا  گلســتان  پارکینــگ  اجــرای  پیاده روســازی، 
ــاران  ــوار چن ــداث بل ــهدا، اح ــدان ش ــان می ــرای الم ــع، اج 2800متر مرب
بــه طــول 750متــر و احــداث المــان و آب نمــای میــدان توحیــد در 
ــوند. ــوب می ش ــه محس ــن منطق ــی ای ــای عمران ــر پروژه ه ــرۀ دیگ زم

میرداماد



هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 7  اردیبهشت 1400

w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

شماره 105 

21

ــرات ترافیکــی در ســطح  ــز تغیی ــی متعــدد و نی ــروژه هــای عمران اجــرای پ
شــهرها اصالحــات هندســی متعــددی را مــی طلبــد کــه مدیریــت شــهری 
نجــف آبــاد در ســالیان گذشــته بــا اصالحــات هندســی معابــر، تقاطــع هــا و 

چهــار راه هــا، نصــب عالئــم ترافیکی، نصــب چــراغ هــای فرماندهــی، دوربین 
هــای نظــارت تصویــری و .. در ایــن راســتا حرکــت کــرده و بیــش از 50 مــورد 
پــروژه را بــا هزینــه ای بالــغ بــر پنــج میلیــارد تومان بــه اجــرا درآورده اســت.

اصالح هندسی معابر شهری

احداث پناهگاه سگ های بالصاحب
بــه منظــور کاهــش و مدیریــت معضــل ســگ های 
بالصاحــب، شــهرداری نجف آبــاد پناهگاهــی 
را در زمینــی بــه مســاحت 2هزارمتر مربــع و 
ــاده  ــیر ج ــان در مس ــون توم ــه 600میلی هزین
ــش  ــه در آن ش ــاخته ک ــت س ــه بازیاف کارخان
ــداری  ــرای نگه ــی ب ــاز 176مترمربع ــه روب محوط
توله هــا  و  مــاده  نــر،  ســگ های  جداگانــۀ 
ــز  ــۀ مجه ــن مجموع ــت. در ای ــده اس ــاد ش ایج
ــۀ  ــک قرنطین ــک، ی ــای اتوماتی ــه آب خوری ه ب
ــز  ــزا نی ــس مج ــا 8قف ــی ب ــقف 96مترمربع مس
ــه از  ــگاه ک ــن پناه ــده. در ای ــه ش ــر گرفت در نظ
ــزار  ــر 10ه ــالب، تانک ــاه فاض ــد چ ــی مانن امکانات
ــرد،  ــره می گی ــو به ــپ شست وش ــری و پم لیت
ــده و داروی  ــینه ش ــب واکس ــگ های بالصاح س

ــد. ــت می کنن ــگل دریاف ــد ان ض

 باغ گلها
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ــۀ  ــا هزین ــازی ب ــع پیاده روس ــد 7هزارمترمرب ــی مانن ــۀ3 اقدامات در منطق
ــت اهلل  ــوار آی ــنگ چینی در بل ــب س ــصد متر مکع ــان، شش ــون توم 500میلی
ســعیدی با هزینۀ200میلیــون تومــان، 1500متر جدول گــذاری در بلــوار آزادگان 
و خیابــان سروســتان با اعتبــار 190میلیون تومانــی و حذف 2منبع آب فرســوده 
و نــا ایمــن کــه بیــش از 50ســال از عمرشــان می گذشــت، انجــام شــده اســت.
اجــرای 37پایــۀ روشــنایی بــا هزینــۀ 450میلیون تومــان، اجــرای 3هــزار متر 
جــدول و کانیــو در خیابان هــای صدوقــی و مدنــی با اعتبــار 150میلیــون تومان، 

ســاخت و نصــب ششــصد تابلــوی ترافیکــی ویــژه میــدان آیــت اهلل حجــت و 
دیگــر نقــاط منطقــه بــا هزینــه 100میلیــون تومــان، زیرســازی و ســنگ چینی 
دیــوارۀ بلــوار الغدیــر بــه مســاحت 940متر مربــع و هزینــۀ 70میلیــون تومــان، 
ــر  ــی عاب ــع خط کش ــی و 600مترمرب ــی ترافیک ــع خط کش ــزار متر مرب 11ه
ــذاری و  ــر جدول گ ــرای 1500مت ــان، اج ــون توم ــه 100میلی ــا هزین ــاده ب پی
130مترمکعــب بلوک چینــی در بلــوار آزادگان و خیابــان سروســتان بــا بودجــۀ 
190میلیــون تومانــی از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ایــن منطقــه هســتند.

بــرای اجــرای ایــن گــذر پنجــاه متــری در 
نزدیکــی میــدان بســیج کــه یکــی از المان هــای 
ــود،  ــوب می ش ــاد محس ــاخص نجف آب ــوری ش ن
ــده  ــه ش ــان هزین ــون توم ــه 700میلی ــک ب نزدی
اســت. در ایــن المــان کــه 8متــر عــرض و 6متــر 
ارتفــاع دارد، 150متــر جدول گــذاری، 400مترمربــع 
نیــز  زیرســازی  و 400مترمربــع  بلوک فــرش 
ــذر  ــن گ ــذر، اولی ــت.این گ ــده اس ــام ش انج
می شــود  محســوب  نجف آبــاد  نــوری 
ــه ای  ــوان جاذب ــه عن ــاح، ب ــس از افتت ــه پ ک
عکاســی های  بــرای  مکانــی  و  گردشــگری 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــز م خاطره انگی

گذر ماهور ، المان نوری شاخص شهر

7هزار متر مربع پیاده روسازی در منطقۀ3

 خانه تاریخی نوریان
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بــا توجه بــه موقعیت میادیــن بســیج و آزادگان در ورودی شــهر 

و تــردد زیــاد در ایــن محدوده هــا بــه همــراه شــوری بــاالی آب 

اســتفاده شــده در آبنمــای ایــن 2میــدان، بخش هــای مختلــف 

ــودگی  ــار فرس ــر دچ ــال های اخی ــول س ــن در ط ــن میادی ای

ــود کــه در اســفند99، عملیــات  و مشــکالت مختلــف شــده ب

بهســازی و نوســازی این زیرســاخت ها انجــام گرفــت. در همین 

راســتا بــا نوســازی تجهیــزات نورپــردازی انجــام  شــده اســت.

بهسازی میدان های بسیج و آزادگان

احداث المان هنر پارسی
بــرای ســاخت ایــن المــان در میــدان گل هــا، کــه 
ــر  ــر و 13مت ــانتیمتر قط ــی اش 260س ــازه اصل س
ارتفــاع دارد، 270میلیــون تومــان هزینــه شــده و 
شــعر و خــط هنرمنــدان شهرســتان بــا موضــوع 
ــرار  ــهروندان ق ــد ش ــرض دی ــاد، در مع نجف آب

گرفتــه اســت.

ــه عنــوان دومیــن گــذر  ــاغ ب گــذر نــوری چهارب
ــوروز1400  ــام ن ــا ای ــان ب ــاد، همزم ــوری نجف آب ن
ــان،  ــغ بر400میلیــون توم ــه بال ــا صــرف هزین و ب
اجــرا و در اختیــار شــهروندان قــرار گرفته اســت.

گذر چهارباغ

کوچه باغ زندگی
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المان هــای شــهری، از شــاخصه های توســعه شــهری و عاملــی موثــر در زیبایــی 
محیــط زندگــی هســتند کــه در عیــن حــال می تواننــد بــه عنــوان نمــادی از 
ــهرداری  ــد. ش ــرار بگیرن ــه ق ــورد توج ــار م ــردم آن دی ــخ م ــگ و تاری فرهن
ــای  ــاخت المان ه ــی و س ــود، طراح ــای خ ــر فعالیت ه ــار دیگ ــاد در کن نجف آب
ــن  ــرار داده و در همی ــه صــورت جــدی در دســتور کار ق ــم و مناســبتی را ب دائ

راســتا بــه کمــک هنرمنــدان و توانمندی هــای متنــوع نیروهــای خــود در واحــد 
ــد. ــی کن ــان رونمای ــی الم ــل توجه ــداد قاب ــال از تع ــر س ــته ه ــی، توانس امان
ــا  ــا، ت ــن المان ه ــاخت ای ــده در س ــتفاده ش ــکارات اس ــی و ابت ــوع، زیبای تن
ــه و  ــادی توانســته رضایــت اقشــار مختلــف ســاکنان مناطــق 5گان حــدود زی
ــد. ــب کن ــد را جل ــفر  می کنن ــاد س ــه نجف آب ــهر ب ــارج ش ــه از خ ــرادی ک اف

المان های شهری

دیوارنگاره های شهر
در راســتای زیباســازی معابر، شــهرداری 
در  دیوارنــگاره   اجــرای  نجف آبــاد 
نقــاط مختلــف را بــا موضوعــات متنــوع 
در دســتور کار قــرار داده اســت. در 
ــر  ــا، از تصوی ــن دیوارنگاره ه ــرای ای اج
نجف آبــاد  مشــهور  شــخصیت های 
نمادهــای  مختلــف،  عرصه هــای  در 
ــا  ــهر و روش ه ــی ش ــی و تاریخ فرهنگ
ــاری  ــتفاده در معم ــورد اس ــح م و مصال
ســنتی اســتفاده شــده اســت. چهــارراه 
شــریعتی،  خیابــان  امیر المومنیــن، 
ورودی  شــمالی،  منتظــری  خیابــان 
ــدان  ــا می ــت ت ــدای گلدش ــهر از ابت ش
طــول  تمامــی  چهاربــاغ،  آزادگان، 
مســیر خیابان  هــای امام خمینــی)ره( 
ــریعتی  ــان ش ــع خیاب ــریعتی، تقاط و ش
ــن  ــی معی ــه تاریخ ــوار خان ــت، دی و آی
حضرت امام خمینــی)ره(،  میــدان  در 
ــی  ــن طوس ــه نصیرالدی ــان خواج خیاب
بــه عنــوان مســیر دسترســی بــه 
کوچــه  و  نوریــان  تاریخــی  خانــه 
ــیر  ــوان مس ــه عن ــتانی ب ــهید باس ش
دسترســی بــه خانه هــای تاریخــی 
ــی  ــه نقاط ــرزاده از جمل ــرور و کبی مهرپ
ــای  ــا دیوارنگاره ه ــه در آن ه ــتند ک هس
اســت. شــده  اجــرا  مختلفــی 

11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر مبارک 
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پایگاه خبر خارون، رسانه ای برای شهروندان 

پیگیــری هــاي فــراوان  بــا  پایــگاه خبــري خــارون در ســال 99 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  از  را  الزم  مجــوز  شــهري  مدیریــت 
اســالمي اخــذ کــرد و در بخــش هــاي مختلــف خبــري بــه آدرس

news.najafabad.ir مشــغول ارایــه خدمــات بــه شــهروندان عزیز نجــف آباد 
اســت . ماهنامــه خارون نیز طي ســالیان گذشــته در 14شــماره به چاپ رســیده 
و در اختیــار اهالــي فرهنــگ و مــردم شــریف نجــف آبــاد قــرار گرفتــه اســت.

10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس مبارک
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اهالی کتاب بخوانند

در راســتای تدویــن طــرح برندینــگ گردشــگری نجــف آبــاد و پــس از انجــام 
مطالعــات گســترده در ایــن خصــوص و انتخــاب »باغ شــهر صفــوی« بــه عنوان 
شــعار اصلــی برندینــگ گردشــگری شــهر، تــالش هایــی در راســتای تولیدات 
ــای »  ــازی کتاب ه ــاده س ــه و آم ــه تهی ــد ک ــام ش ــوزه انج ــن ح ــوب ای مکت
هشــت ، کوتــاه دربــاره هشــت شهیدشــاخص شــهر علــم ، ایمــان و ایثــار ، 
ــهر  ــگری ش ــان گردش ــاد« ،» نش ــت بنی ــهر«، »بهش ــاغ ش ــاد«،  »ب نجف آب
نجف آبــاد« ،»راهنمــاي نشــان گردشــگري نجف آبــاد«،  ،»نســخه هاي خطــي 
مــوزه مردم شناســي نجف آبــاد«، »5 اسفندروزحماســه وایثارنجف آبــاد« 
ــات  ــاب مطالع ــیده اند و کت ــاپ رس ــه چ ــه مرحل ــار« ب ــنگ ایث و »شهرقش
»برج هــای دوقلــو صفــا« نیــز مراحــل تدویــن خــود را پشــت ســر می گــذارد.
ــون  ــاتیدی چ ــش اس ــزن دان ــری از مخ ــره گی ــن به ــم ضم ــن مه در ای
حجت االســالم  و  یزدانــی  علــی  اســتاد  خلیلــی،  فضــل اهلل  اســتاد 

ــی  ــالش م ــرا )س(، ت ــر زه ــارات مه ــه انتش ــدي و مجموع محمدجوادنورمحم
ــاخصه های  ــا و ش ــی از ویژگی ه ــاری، بخش ــن آث ــک چنی ــه کم ــود ب ش
فرهنگــی، تاریخــی وگردشــگری نجف آبــاد را در قالــب کتــاب بــه نســل های 
ــی  ــوان منبع ــه عن ــه را ب ــن مجموع ــرده و ای ــی ک ــده معرف ــی و آین فعل
مســتند در اختیــار پژوهشــگران و محققــان عرصــه نجــف آبــاد قــرار دهــد.
 کتــاب فاخــر و تخصصــی »چهــل خانــه« بــه قلــم دکتــر عاطفــه کرباســی 
کــه بــه موضــوع بررســی ســاختار و معمــاری خانــه هــای تاریخــی نجف آبــاد 
ــی  ــازمان فرهنگ ــوب س ــدات مکت ــن تولی ــی از مهمتری ــردازد یک ــی پ م
ــن در  ــت و همچنی ــوده اس ــاد ب ــف آب ــهرداری نج ــی ش ــی و ورزش اجتماع
ــد  ــد زیرگنب ــی مانن ــودک، کتاب های ــش ک ــز در بخ ــل نی ــال های قب س
ــزي  ــکوفه ها و رنگ آمی ــزي شهرش ــود، رنگ آمی ــه ب ــا نمون ــهر م ــود ش کب
ــه چــاپ رســیده اســت. ــاد توســط ایــن ســازمان ب اماکــن تاریخــي نجف آب

12  اردیبهشت روز معلم  مبارک 
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کتــاب تنهــا مونــس و روشــنگر راه رشــد و حرکت انســان به ســوی ســعادت 

ــا گســترش فرهنــگ  و کمــال اســت و فرهنــگ و تعالــی هــر جامعــه ای ب

مطالعــه و ارج نهــادن بــه مقــام کتــاب و کتابخوانــی صــورت مــی گیــرد و 

ــروس  ــار وی ــه گرفت ــروزی ک ــان ام ــژه انس ــه وی ــر و ب ــر حاض ــان عص انس

ــد. ــی باش ــه م ــد مطالع ــری نیازمن ــان دیگ ــر زم ــت از ه ــده اس ــا ش  کرون

ــب  ــی مناس ــی، فرصت ــه خانگ ــت قرنطین ــا و اهمی ــاری کرون ــیوع بیم ش

ــتا  ــن راس ــرد . در ای ــاد ک ــه ایج ــه در جامع ــرانه مطالع ــش س ــرای افزای ب

ــا دارا  ــاد ب ــف آب ــهرداری نج ــی ش ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ س

ــاد ، از  ــهرنجف آب ــه ای در ش ــز کتابخان ــبکه متمرک ــن ش ــودن بزرگتری ب

ــع  ــن مناب ــوزه تأمی ــی در ح ــای متنوع ــا برنامه ه ــیوع کرون ــدای ش ابت

 کتابخانه هــا و ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی تــدارک دیــده اســت.

ایــن رونــد و پــس از تمدیــد شــرایط تعطیلــی مراکــز تصمیــم بــرآن شــد 

ــی  ــداف اصل ــبرد اه ــه در پیش ــرایط روز جامع ــا ش ــب ب ــی متناس اقدام

ــود . ــاذ ش ــاد اتخ ــف آب ــهری نج ــف ش ــق مختل ــی در مناط ــز فرهنگ  مراک

ــهرداری  ــی ش ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــتا س ــن راس در همی

ــاب  ــه و کت ــگ مطالع ــج فرهن ــعه و تروی ــور توس ــه منظ ــاد ب ــف آب نج

ــی  ــای زندگ ــارت ه ــطح مه ــای س ــد، ارتق ــل جدی ــان نس ــی در می خوان

ــای  ــداف و محوره ــه از اه ــوادخواندن ک ــت س ــه، تقوی ــطه مطالع ــه واس ب

اصلــی ایــن ســازمان اســت و بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی و بــا رعایــت 

ــی« را   ــک دانای ــرح »پی ــده ط ــالغ ش ــتی اب ــای بهداش ــه ه ــیوه نام ش

ــود. ــی نم ــوری عملیات ــازی و غیرحض ــورت مج ــالغ و به ص ــی، اب  طراح

ــن شــرایط خــاص در نظــر  ــرو ای ــه پی ــی« ک ــژه »پیــک دانای  در طــرح وی

گرفتــه شــده اســت، اعضــای کتابخانــه هــای فرهنگســراها و کتابخانــه های 

شــهرداری نجــف آبــاد مــی تواننــد پــس از جســتجوی کتــاب مــورد نظــر 

خویــش از طریــق ســامانه جامــع و نــرم افــزار تحــت وب جســتجوی کتــاب 

ــا  ــه نشــانی www.samanpl.ir  و انتخــاب کتــاب مــورد نظــر، ب ســامان ب

ــه  ــاس گرفت ــش تم ــکونت خوی ــل س ــی مح ــز فرهنگ ــن مرک ــک تری نزدی

ــا حفــظ شــیوه نامــه هــای بهداشــتی و  و کتــاب را بــه صــورت رایــگان، ب

 بصــورت اســتریل درب منــزل بــرای مطالعــه دو هفتــه ای دریافــت نماینــد.

ســرگرم  و  فکــری  هــای  بــازی  انــواع  دریافــت  عالقمنــدان 

هــای  خانــه  از  شــیوه  همیــن  بــه  تواننــد  مــی  نیــز  کننــده 

بگیرنــد. امانــت  بــازی  تلفنــی  مراکــز  خالقیــت  و   بــازی 

الزم بــه ذکــر اســت شــهروندان گرامــی کــه تاکنــون موفــق بــه عضویــت 

ــز  ــد نی ــده ان ــاد نش ــف آب ــهرداری نج ــه ش ــی مجموع ــز فرهنگ در مراک

ــوری در  ــر حض ــام غی ــت ن ــی و ثب ــاس تلفن ــس از تم ــد پ ــی توانن م

ــوند. ــد ش ــره من ــک به ــن پی ــات ای ــگان، از خدم ــت رای ــز و عضوی مراک

پیک دانایی

9  اردیبهشت روز شوراها مبارک
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

»جشنواره مجازی باغ شهر صفوی«  در نوروز 1400

ــی  ــه برنامه های ــاد مجموع ــهرداری نجف آب ــوروز1400، ش در ن
تــدارک  صفــوی«  باغ شــهر  »جشــنواره  عنــوان  بــا  را 
ــتی  ــرایط بهداش ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــده آن ه ــه عم ــده ک دی
ــد. ــزار ش ــوری برگ ــازی و غیرحض ــکل مج ــه ش ــود، ب موج
ــه  ــه، از جمل ــژه برنام ــش 8 وی ــذاری و پخ ــط، بارگ ــه، ضب تهی
بخش هــای شــاخص جشــنواره بــود کــه از جملــه قســمت های 
ــط  ــیقی توس ــرای موس ــهر، اج ــی ش ــه معرف ــوان ب آن می ت
هنرمنــدان ، معرفــی مشــاغل پرچالــش شــهر در قالــب 
برنامــه »می شــد و می تونیــم«، بخــش ویــژه هنــری بــا 
عنــوان »شــیرین مثــل عســل« و گفت وگــو بــا مفاخــر 
ــرد. ــاره ک ــالمت اش ــون ورزش و س ــی چ ــهر در حوزه های ش
ــه  ــوان برنام ــا عن ــز ب ــای خاطره انگی ــوزش بازی ه ــی و آم معرف
ــهر در  ــاخص ش ــای ش ــا چهره ه ــو ب ــاف«، گفت وگ »عموزنجیرب
موضوعــات مختلــف در قالــب برنامــه » روایــت های ناگفتــه باغ 
ــه،  شــهر صفــوی«، آمــوزش حــرکات اصالحــی و ورزش در خان
ــای  ــر زیرمجموعه ه ــراها و دیگ ــای فرهنگ س ــژه برنامه ه وی
ــی  ــای رنگ ــبزه ها و تخم مرغ ه ــابقه س ــد مس ــهرداری مانن ش
ــی  ــث زندگ ــله مباح ــخنرانان سلس ــا س ــه ب ــار مصاحب در کن
ــقف« از  ــک س ــر ی ــه »زی ــب برنام ــت در قال ــبک بهش ــه س ب
ــب  ــود کــه همگــی در قال ــن جشــنواره ب دیگــر بخش هــای ای
برنامه هــای تولیــدی، در بســتر فضــای مجــازی منتشــر شــد.
حرکــت کارنــاوال شــادی در ســطح مناطــق مختلــف، رونمایی از 
آثــار چاپ شــده در حوزه ایثــار، گردشــگری و تاریــخ نجف آباد و 
ارســال نمونــه ای از این آثــار بــه کتابخانه های تخصصــی و برخی 
ادارات دولتــی و مراکــز غیردولتــی ، اجــرای برنامــه »لبیــک یــا 
مهــدی« ویــژه نیمه شــعبان بر پشــت بــام منــازل و نورافشــانی 
ــود. ــنواره ب ــای جش ــر بخش ه ــره دیگ ــام در زم ــن ای ــژه ای وی
ــوان  ــام می ت ــن ای ــرای ای ــده ب ــام ش ــات انج ــر اقدام از دیگ
ــوروزی،  ــت ن ــت و موق ــای ثاب ــب المان ه ــاخت و نص ــه س ب
طراحــی و نصــب تابلوهــای فرهنــگ شــهروندی و آذین بنــدی 
موضــوع  بــا  مکعبــی  المان هــای  آماده ســازی  و  معابــر 
و  نورپــردازی  اجــرای  و  نــوروز  و  امام زمــان  میــالد 
ــرد. ــاره ک ــوروز اش ــوع ن ــا موض ــگاره  ب ــی و دیوارن چراغان


