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2
خبر کوتاه قهرمانی دختر پومسه کار نجف آباد در جهان

 در پایــان قضــاوت هــای مرحلــه فینــال )نهایــی( چالــش دوم مســابقات آنالیــن )برخــط( قهرمانــی جهــان ۲۰۲۱ ، پومســه  روهــای 

کشــورمان در دو بخــش تیــم ملــی و آزاد موفــق بــه کســب ۶ مــدال طــال، نقــره و برنــز شــدند کــه در بخــش آزاد، فاطمــه ســلمانی زاده 

ملــی پــوش اهــل نجــف آبــاد، موفــق بــه کســب مــدال )نشــان( طــال شــد.

در ایــن بــازی هــا کــه بــه صــورت برخــط در روزهــای ۱۱ و ۱۲ تیــر ۱۴۰۰ برگــزار شــد، تکوانــدوکاران ایرانــی در رده هــای نونهــاالن و 

تیمــی )خانــواده و دو نفــره( بــه اجــرای فــرم پرداختنــد.

حفظ و تقویت جاذبه های طبیعی کوچه باغ زندگی نجف آبـاد
ــاغ  ــم گردشــگری کوچه ب ــرح عظی ــف ط ــای مختل ــی فازه ــه مراحــل اجرای ــا ادام ــان ب  هم زم
زندگــی، بــرای اراضــی اطــراف ایــن مســیر نیــز کاربری هــای مختلفــی در نظــر گرفتــه شــده تــا 
ضمــن ایجــاد ارزش افــزوده، شــاهد توســعه و تقویــت جاذبه هــای طبیعــی ایــن مســیر باشــیم.

از تقاطــع ایــن مســیر بــا خیابــان امام خمینــی)ره( تــا پایــان آن در تقاطــع بــا بلــوار طالقانــی، 
در طرفیــن مســیر کوچه بــاغ بــه عمــق حداکثــر یکصــد متــر، ۴پهنــه بــا کاربری هــای مختلــف 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــه  ــالک ک ــر پ ــع اســت ودر ه ــل ۲هزارمتر مرب ــه شــده حداق ــات در نظــر گرفت مســاحت قطع
ــدا  ــه اختصــاص پی ــاختمان و ابنی ــاد س ــه ایج ــد ب ــای آن می توان ــد از زیربن ــر ۲۰درص حداکث
ــه حــوزه گردشــگری را  کنــد، متقاضیــان می تواننــد طیــف متنوعــی از فعالیت هــای مربــوط ب

ــد. ــرا کنن ــزی و اج ــود، برنامه ری ــبز موج ــت فضای س ــظ و تقوی ــن حف در عی
تسریع در شکل گیری زیرساخت های گردشگری

بــا توجــه بــه پیگیری هــای چندیــن ســاله بــرای اخــذ مجــوزات قانونــی از طریــق رایزنــی بــا 
جهاد کشــاورزی، محیط زیســت، راه و شهرســازی و اســتانداری در مجمــوع ایــن پهنه هــا، 
ســقف مشــخصی بــرای تعــداد مجوزهــای صــادر شــده در هــر کاربــری تعییــن شــده و همیــن 
موضــوع زمینه ســاز ایجــاد رقابــت بیــن ســرمایه گذاران در ورود بــه طــرح و در نهایــت تســریع 

ــد شــد. ــورد نظــر خواه ــد شــکل گیری زیرســاخت های م در رون
ــهربازی،  ــه، ش ــاالر، گلخان ــت و باغ ت ــر اس ــی  ۶۰مت ــاغ زندگ ــیر کوچه ب ــرض مس ــط ع متوس
ــای آموزشــی و فرهنگــی،  ــع دســتی، مجموعه ه ــد و عرضــه صنای ــز تولی ــل، مراک اســتخر، هت
ــه  ــتند ک ــی هس ــه کاربری های ــتوران از جمل ــنتی و باغ رس ــه س ــو، چایخان ــای گفت وگ تاالره

ــه شــده اند. ــن مســیر در نظــر گرفت ــن ای ــرای ایجــاد در طرفی ب
در تعییــن کاربری هــا و صــدور مجوزهــای قانونــی، تــالش خواهــد شــد برخــی کاربری هــا کــه 
نیازمنــد ساخت و ســاز بــه نســبت بیشــتری هســتند، بــه ســمت زمین هــای بایــر هدایــت شــده 

و کمتریــن صدمــه بــه درختــان و فضــای ســبز موجــود وارد گــردد.
استفاده از پروژه هم زمان با پیشرفت فاز به فاز

در تمامــی طرح هــای عمرانــی، ایــن رویــه  دنبــال شــده کــه هــر بخشــی کــه قابــل اســتفاده 
شــهروندان اســت  در اختیارشــان قــرار گیــرد و معطــل بهره بــرداری رســمی از پــروژه نباشــیم 
کــه در طــرح عظیــم کوچه بــاغ زندگــی نیــز همیــن رویــه دنبــال شــده به طوری کــه 
قســمت های تکمیــل شــده بــا اســتقبال چشــمگیر شــهروندان مواجــه شــده و در بخش هایــی 
ماننــد خیابــان ســاحل در منطقــه۵، محــدوده آب ســوری و حدفاصــل خوارزمــی تــا پــل زندگــی 
ــاخت های  ــهروندان از زیرس ــتفاده ش ــاز اس ــاهد آغ ــه زودی ش ــی، ب ــاز اجرای ــام ف ــا اتم ــز ب نی

ایجــاد شــده خواهیــم بــود.
ــا کوچــه شــهید بهرامــی، محــدوده پــل زندگــی  شــایان ذکــر اســت تقاطــع بلــوار کشــاورز ت
ــتند. ــروژه هس ــال پ ــمت های فع ــر قس ــی از دیگ ــار کله مرغ ــی آب انب ــا حوال ــیر ت ــه مس و ادام

ــا ســامانه ۱۲۵  ســتاد فرماندهــی ســازمان آتــش نشــانی مبنــی  در پــی تمــاس شــهروندان ب
ــی ۲ دســتگاه خــودرو در کمربنــدی شــمالی ، آتــش نشــانان از  ایســتگاه  برتصــادف و واژگون

هــای۵ و3و۲ بــه محــل حادثــه اعــزام گردیدنــد.
ــی  ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت ــت س ــر کاوه سرپرس ــنعلی امی ــیار حس ــر آتش س

ــزود: ــاره اف ــن ب ــاد در ای ــف آب ــهرداری نج ش
تصــادف و واژگونــی مربــوط بــه یــک دســتگاه خــودرو پــژو ۲۰۶ و یــک دســتگاه کامیــون بنــزدر 

کمربنــدی شــمالی نجــف آبــاد بــود کــه بــا اعــزام آتــش نشــانان راننــده کامیــون کــه داخــل 
خــودرو واژگــون شــده محبــوس شــده بــود نجــات داده شــد و جــاده ایمــن ســازی و مصدومیــن 

ایــن حادثــه  تحویــل نیروهــای اورژانــس گردیــد.
ــه  ــدی ب ــر بن ــای کم ــاده ه ــوادث ج ــش ح ــه افزای ــه ب ــا توج ــزود :ب ــان اف ــرکاوه در پای  امی
ــد. ــت نماین ــل را رعای ــاط کام ــی احتی ــن رانندگ ــردد در حی ــی گ ــه م ــی توصی ــهروندان گرام ش

تصادف و واژگونی خودرو در کمر بندی شمالی با 4 مصدوم
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شهربازی سرپوشیده پارک کوهستان

ــارکتی  ــای مش ــی از پروژه ه ــتان، یک ــارک کوهس ــار پ ــاد در کن ــیدۀ نجف آب ــهربازی سرپوش ش
شــاخص نجف آبــاد محســوب می شــود کــه دارای ۵۰۰۰ مترمربــع فضاهــای بــازی سرپوشــیده، 

۲۰۰۰ مترمربــع شــهربازی روبــاز و  38۰۰ مترمربــع پارکینــگ اســت.
در بخــش سرپوشــیدۀ ایــن مجموعــه، ارتفــاع 7متــری ســالن اصلــی و نبــود ســتون،  فضایــی 
ــرای طراحــی و اجــرای بازی هــای روز دنیــا فراهــم کــرده و امکاناتــی نظیــر  بســیار ایــده آل ب
ــر، ســالن بولینــگ، رســتوران و شــهربازی  را مشــاهده خواهیــم کردکــه در عیــن حــال  هایپ
بــه دلیــل هم ســطحی ســقف مجموعــه بــا زمیــن پــارک کوهســتان، مزاحمــت بصــری بــرای 

فضــای ســبز موجــود نخواهــد داشــت.

کنــاف کاری، سیســتم هــای تأسیســاتی، اطفــاء حریــق، ســرمایش و گرمایــش  در شــهربازی 
سرپوشــیده پــارک کوهســتان بــه اتمــام رســیده و نــازک کاری آن نظیــر نمــا و رنــگ در حــال 
انجــام اســت کــه پــس از آن بــا عنایــت بــه خریــداری تجهیــزات توســط ســرمایه گذارمراحــل 

چیدمــان و نصــب تجهیــزات عملیاتــی مــی گــردد.
بــا تکمیــل ایــن مجموعــه، امــکان اســتفاده از امکانــات یــک شــهربازی اســتاندارد، در تمامــی 
ــی و  ــه ای طبیع ــوان جاذب ــه عن ــده ب ــاد ش ــاخت های ایج ــده و زیرس ــم ش ــال فراه ــام س ای

ــردد. ــرح می گ ــتان مط ــطح اس ــگری در س گردش

                     افتتاح نیروگاه برق در نجف آباد با سرمایه گذاری 1۹میلیاردی

نیــروگاه مقیــاس کوچــک ۱۴ مگاواتــی در شــهرک صنعتــی نجــف آبــاد اســتان اصفهــان بــا ســرمایه گــذاری ۱۹ میلیــارد تومانی بخش 
خصوصــی و اشــتغا زایــی ۱8نفــر، بــه بهــره برداری رســید.

رســول موســی رضایــی مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان گفــت: تولیــد ایــن نیــروگاه بــر روی پســت ۶3 کیلــووات نجــف 
آبــاد تزریــق می شــود کــه کمــک شــایانی بــه تامیــن بــرق شــهرک صنعتــی می کنــد.

نجــف آبــاد نیــوز: نجــف آبــاد، دارای دو شــهرک صنعتــی شــماره ۱ و ۲ اســت کــه در متــن خبــر، بــه طــور دقیــق مشــخص نشــده کــه 
نیــروگاه مذکــور، بــه کــدام شــهرک بــرق رســانی خواهــد کرد.

راه اندازی ایستگاه جدید برای نجف آباد به اصفهان
ــا  ــت: ب ــاد گف ــهرداری نجف آب ــافر ش ــار و مس ــل ب ــل و نق ــت حم ــازمان مدیری ــل س مدیرعام

توجــه بــه مصوبــه شــورای ترافیــک شهرســتان و در راســتای تســهیل خدمــات ارائــه شــده بــه 

شــهروندان، هم زمــان بــا عیــد ســعید قربــان و از ۲۶ تیــر ۱۴۰۰، دومیــن ایســتگاه مســافربری 

ــد  ــه کار خواه ــاز ب ــهر آغ ــرب ش ــروزه در غ ــوار فی ــل پارک س ــان، از مح ــه اصفه ــاد ب نجف آب

کــرد.

رضــا رضایــی بــا اعــالم ادامــه فعالیــت گاراژ مینی بوس هــای نجف آبــاد بــه اصفهــان در 

ــۀ  ــا فاصل ــای آن ب ــه اتوبوس ه ــد ک ــط جدی ــن خ ــه داد: در ای ــدان آزادگان ادام ــی می نزدیک

زمانــی یک ســاعته از بلــوار امام خمینــی  ره )غربــی( بــه ســمت مرکــز شــهر و در ادامــه خیابــان 

ــوار  ــل پارک س ــتگاه در حدفاص ــج ایس ــد، پن ــیر می دهن ــه مس ــرقی( ادام ــی ره )ش امام خمین

تــا خیابــان ۲۲بهمــن پیش بینــی شــده و در اصفهــان نیــز، اتوبوس هــا مســیر خیابــان جهــاد، 

خیابــان کاشــانی و نــواب صفــوی را بــه ســمت پایانــه صمدیــه طــی خواهنــد کــرد.

ــری  ــه منظــور جلوگی ــهر ب ــزی ش ــارج از هســته مرک ــی ایســتگاه ها در خ ــی از پیش بین رضای

از تشــدید مشــکالت ترافیکــی و عــدم تداخــل بــا فعالیــت تاکســی های شــهری ســخن گفــت 

و ادامــه داد: مقابــل آموزشــگاه ســمیه، مقابــل آمــوزش عالــی غیرانتفاعــی، روبــه روی ایســتگاه 

ــور و تقاطــع ۲۲بهمــن و  ــل پاســاژ ن آتــش نشــانی شــماره ۲ )مســجد امــام حســین ع(، مقاب

ــوس  در آن هــا توقــف خواهــد کــرد. امام خمینــی )ره( نقاطــی هســتند کــه اتوب
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جمعــی از خیریــن دوســتدار محیــط زیســت شهرســتان نجــف آبــاد  ۵ تــن  علوفــه خشــک بــرای تغذیــه وحــوش پــارک ملــی 
حفاظــت شــده قمیشــلو، تهیــه و در منطقــه قــرار دادنــد.

ــاز کمک هــای مردمــی  ــم اســتان و آغ ــر اقلی ــه خشکســالی شــدید حاکــم ب ــا توجــه ب ــی قمیشــلو گفت:ب ــارک مل رییــس پ
ــه اطــالع رســانی های اســتانی و محلــی در فضــای مجــازی از  در ایــن خصــوص، خیــران حــوزه محیــط زیســت در پاســخ ب
وضعیــت حیــات وحــش مناطــق تحــت مدیریــت حفاظــت محیــط زیســت، ایــن کار انجــام شــده اســت. مرتضــی جوهــری ادامه 
ــه رؤســای ادارات شهرســتان ها  ــق اطــالع رســانی ب ــدام مردمــی در ایــن حــوزه، بهتــر اســت از طری ــه اق داد: قبــل از هرگون
ــورد  ــی م ــای مردم ــزان کمک ه ــوع و می ــی از ن ــرای آگاه ــن اداره کل ب ــی ای ــارکت های مردم ــر مش ــا دفت ــی الزم ب هماهنگ

نیــاز انجــام شــود.

روز عرفه روز نیایش
عرفــات، عرفــه و نیایــش، ســه واژه در هــم تنیــده و آشــنا بــرای همــه اســت. ســه نــام آســمانی 
کــه بــوی بهشــت مــی دهنــد و بــه دل هــای افســرده، آرامشــی ژرف مــی بخشــند. در عرفــات، 
حســین علیــه الســالم حضــور دارد و هنــور هــم دعــای عرفــه او، در غــروب ســرخ فــام روز عرفه، 
در پهــن دشــت دل انگیــز صحــرای عرفــات، طنیــن انــداز اســت؛ نیایشــی ژرف و شــکوه منــد 
کــه پیــش از آنکــه خواهــش تــن را ادا کنــد و گــره از کار فروبســته دنیــوی بگشــاید، خواســته 
دل را روا مــی کنــد و فراتــر از آنکــه ســفره نــان را فراخــی بخشــد، گوهــر جــان را فربهــی مــی 
دهــد. نیایــش زیباســت؛ چــه زیباتــر مــی شــد اگــر نیایــِش عرفــه باشــد و دعــای عرفــه هــر 
جــا خوانــده شــود، جــان فزاســت؛ چــه باشــکوه تــر اگــر در ســرزمین عرفــات زمزمــه شــود.

امام حسین علیه السالم و نیایش عرفه
ــام حســین  ــه ام ــای عرف ــه، دع ــد: از دعاهــای مشــهور روز عرف ــی گوی ــاس قمــی م شــیخ عب
علیــه الســالم اســت. آن حضــرت در غــروب روز عرفــه از خیمــه خــود بیــرون آمــد و بــا گروهــی 
از افــراد خانــواده خــود و شــیعیان، بــا نهایــت فروتنــی، روی مبــارک خــود را بــه ســوی کعبــه 
گردانیــد و ماننــد نیازمنــدی کــه غذایــی طلــب کنــد، خوانــدن ایــن دعــا را آغــاز کــرد. دعــای 
عرفــه، چــون برخاســته از دل و هماهنــگ بــا فطــرت خداجویــی آدمــی اســت، بــر دل هــا مــی 
نشــیند و انســان را مجــذوب واژه هــای آهنگیــن خــود مــی کنــد. ســاختار باشــکوه و مضمــون 
ژرف آن تــا آنجاســت کــه شــیرینی اجابــت را از یــاد انســان مــی بــرد، و ذهــن و روح او را تنهــا 
بــه ســوی آفریــدگار زیبایــی هــا و گفــت وگــو بــا او و صفــای حضــور او توجــه مــی دهــد. موالنــا 

چــه زیبــا دربــاره ایــن حالــت ســروده اســت:

تا بدین جا بهر دینار آمدم             چون رسیدم مست دیدار آمدم
بهر نان، شخصی سوی نانوا دوید           داد جان چون ُحسن نانوا را بدید

بهر ُفرجه شد یکی تا گْلستان              فرجه او شد جمال باغبان
همچو اَعرابی که آب از َچه کشید          آب حیوان از رخ یوسف چشید

ــع  ــا توزی ــد. پیــش از انقــالب، ب ــا آم ــه دنی ــاد ب ــن۴۰ در نجف آب ــی، فروردی شــهید غالمرضــا یزدان
اعالمیه هــای حضرت امــام وارد گــود مبــارزات شــد و پــس از انقــالب همــراه بــا صدهــا جــوان انقالبــی 
زادگاهــش، تحــت نظــر شــهید محمــد منتظــری راهــی ســوریه شــد و دوره های آمــوزش چریکــی را 
گذرانــد. در بازگشــت، دیپلمــش در رشــته راه و ســاختمان را تکمیــل کــرد و بــه محض شــروع جنگ، 

راهــی شــوش شــد.
مدتــی بعــد عضــو رســمی ســپاه شــد و تیــر۶۰ بــه مریــوان رفــت. مدتــی مســئولیت اطالعــات 
ــلیان  ــد متوس ــهید احم ــای ش ــه نیروه ــه ب ــت و در ادام ــده داش ــر عه ــتان را ب ــپاه کردس س

پیوســت.
کار بــا خمپاره انــداز را آمــوزش دیــد و فرماندهــی گروهــان ادوات در دزلــی را عهــده دار شــد. 
دی۶۰ همــراه بــا احمــد متوســلیان بــه جنــوب رفــت و هســته اولیــه لشــکر۲7 حضرت رســول 
ــکر را  ــن لش ــه ای ــن، توپخان ــات فتح المبی ــی عملی ــای غنیمت ــا توپ ه ــتند. ب ــان گذاش را بنی
ــرارگاه نصــر  ــه ق ــی توپخان ــد فرمانده ــد، مســئولیت هایی مانن ــرد و در مقاطــع بع تاســیس ک
ــر عهــده داشــت و در عملیــات رمضــان، آســمان شــهر  و فرماندهــی توپخانــه ســپاه قــدر را ب
بصــره را بــا گلوله هــای تــوپ منــور، روشــن کردنــد تــا بــه حمــالت هوایــی عــراق بــه شــهرها، 

پاســخی جوانمردانــه داده باشــند.
ــه ۴۰ رســالت را خــرداد۶۲ بنیــان گذاشــت و طــی چهــار ســال فرماندهــی آن  گــروه توپخان
ــر عهــده گرفــت. در حــج خونیــن ســال۶۶ حضــور داشــت و  پشــتیبانی آتــش از نیروهــا را ب
ده هــا زائــر را از شــهادت نجــات داد. در عملیــات مرصــاد، آتــش ســنگینی روی منافقــان اجــرا 

کــرد و اواخــر ســال ۶۶ بــه عنــوان معــاون عملیاتــی توپخانــه ســپاه منصــوب شــد.
بعــد از جنــگ، مــدرک کارشناســی جغرافیایــی سیاســی خــود را گرفــت و بــا ۱۰8 مــاه ســابقه 
حضــور در جبهــه، مفتخــر بــه دریافــت نشــان درجــه3 فتــح از دســتان مقــام معظــم رهبــری 
ــه و  ــون توپخان ــوم و فن ــکده عل ــی دانش ــال فرمانده ــش س ــدت ش ــه م ــال۶۹ و ب ــد. از س ش
موشــکی ســپاه را بــر عهــده داشــت و در مقطعــی آمــوزش توپخانــه نیروهــای حــزب اهلل لبنــان 

را بــر عهــده گرفــت.
بعــد از اخــذ مــدرک کارشناســی ارشــد و گذرانــدن دوره نظامــی دافــوس، جانشــین فرمانــده 
ــگاه فرماندهــی پدافنــد هوایــی ســپاه حضــور داشــت.  موشــکی ســپاه شــد و 3 ســال در جای
ــد  ــهید احم ــا ش ــراه ب ــاه 8۴ هم ــت دی م ــد و در نهای ــپاه ش ــه س ــده توپخان ــر 8۲ فرمان مه
کاظمــی و تعــداد دیگــری از فرماندهــان ارشــد ســپاه، در حادثــه ســقوط هواپیمــا در ۴۴ســالگی 

بــه شــهادت رســید.

روایتی از شهید غالمرضا یزدانی
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                                                                 فعالیت بیش از 15۰ اسکیت باز حرفه ای در نجف آباد

ــش از ۱۵۰  ــران اســت و بی ــتایل ای ــری اس ــاد قطــب اســکیت ف ــت: نجــف آب ــران گف ــتایل ای ــری اس ــم اســکیت ف ــی تی مرب

ــد. ــال می کنن ــن ورزش را دنب ــی ای ــورت تفریح ــه ص ــم ب ــر ه ــر ۲۵۰ نف ــغ ب ــه ای و بال ــکار حرف ورزش

احســان حبیــب آبــادی افــزود: نبــود یــک ورزشــگاه اختصاصــی بــا توجــه بــه قهرمانــی ایــن ورزشــکاران در ســطح آســیای و 

جهــان، بزرگتریــن مشــکل اســکیت بــازان ایــن شهرســتان اســت.

اسکیت بازان نجف آباد تاکنون بیش از ۱۰ مدال طال، نقره و برنز مسابقات بین المللی را کسب کرده اند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آباد مســابقه کتابخوانی 
بــا عنــوان  » تــرگل  « بــه مناســبت هفتــه عفــاف و حجــاب توســط ایــن اداره و بــا همکاری ســازمان 

فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد  برگزار می شــود.
 ایــن کتــاب در راســتای ارتقــاء ســطح کیفــی و کمــی مطالعــات جوانــان و خانــواده هــا در فضــای 
ــه  ــت ال ــرای حجــاب بامقدمــه ای از آی ــی ب مجــازی و  پیرامــون بیســت دلیــل روانشناســی و عقل
مهــدوی و گــرد آوری »عمــاد داوری دولــت آبــادی » در ســطح شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار مــی 

شــود .
عالقــه منــدان جهــت شــرکت در ایــن مســابقه   مــی تواننــد فایــل پــی دی اف کتــاب مســابقه را در 

همیــن ســایت دریافــت نمایند .
مهلــت شــرکت در مســابقه و ارســال پاســخ نامــه هــا تــا ششــم مــرداد مــاه مــی باشــد و زمــان قرعــه 
کشــی مســابقه مصــادف بــا عیــد غدیــر خــم برگــزار مــی شــود و بــه برنــدگان جوایــز نفیســی اهــداء 

مــی شــود .
ــد .  ــال فرماین ــل اداره ارس ــانی ایمی ــه نش ــابقه را ب ــه مس ــخ نام ــد پاس ــی توانن ــدان م ــه من عالق

najafabad_farhang@yahoo.com

مراســم تودیــع  مهــدی صادقــی و معارفــه  حجــت اهلل کاظــم زاده بــه عنــوان سرپرســت اداره 
ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان نجــف آبــاد چنــدی پیــش در حاشــیه مراســم اهــدای نمادیــن 

اســناد منــازل گلدشــت در ســالن اجتماعــات شــهرداری گلدشــت برگــزار شــد.
ــرق  ــت ش ــاون اداره ثب ــن مع ــش از ای ــاد پی ــف آب ــت نج ــد اداره ثب ــس جدی ــم زاده  ریی کاظ
شهرســتان اصفهــان بــود و صادقــی هــم از ایــن پــس بــه عنــوان رییــس همــان اداره مشــغول 

ــه خدمــت خواهــد شــد. ب
نکتــه جالــب توجــه در برگــزاری مراســم تودیــع و معارفــه رییــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 
نجــف آبــاد در محــل ســالن اجتماعــات شــهرداری گلدشــت ایــن بــود کــه پارســال در چنیــن 
ــه  ــدان اداره ثبــت ب ــر هــم از کارمن ــدان شــهرداری گلدشــت و دونف ــر از کارمن ــی دونف روزهای

علــت تخلفــات مالــی بــه طــور همزمــان دســتگیر شــدند.
نجــف آبــاد نیــوز: چنــدی پــس از ایــن بازداشــت، شــهرداری گلدشــت طــی مراســمی از همــان 

کارمنــدان بازداشــتی، تجلیــل کــرد.

مسابقه کتابخوانی با عنوان » ترگل« در نجف آباد

رییــس اداره بهزیســتی شهرســتان گفــت: طــی روزهــای آینــده و بــه مناســبت هفتــه بهزیســتی، 
بیــش از ۲۱۱ طــرح مرتبــط بــا حــوزه فعالیت های بهزیســتی، بــا مجمــوع ارزش بیــش از ۱۰ میلیارد 

تومــان بــه صــورت ارتبــاط تصویــری، بــه شــکل رســمی افتتــاح خواهنــد شــد.
ــای  ــامل کمک ه ــا را ش ــن طرح ه ــی ای ــانه ارزش ریال ــاب رس ــع اصح ــکار در جم ــا قناعت علیرض
بالعــوض دولتــی و تســهیالت بانکــی برشــمرد و گفــت: بیــش از ۱8۰طــرح مرتبــط با حوزه اشــتغال 
مددجویــان تحــت پوشــش، ۲7مســکن ســاخته شــده بــرای مددجویــان، یــک مرکــز ســالمت روان و 
اولیــن مرکــز گــذری کاهــش آســیب های اعتیــاد یــا »دی آی ســی«، از جملــه ایــن طرح هــا هســتند.

قناعتــکار، نجف آبــاد را دومیــن شهرســتان اســتان در برخــورداری از چنیــن مرکــزی بعــد از کاشــان 
ــی  ــای اصل ــور در پاتوق ه ــا حض ــن گام ب ــز، در اولی ــه مراک ــرد: این گون ــان ک ــر نش ــت و خاط دانس
ــا اســتفاده از روش هــای مختلــف ماننــد توزیــع  معتادیــن، طبــق شــیوه نامه های تعریــف شــده و ب
لــوازم بهداشــتی چــون ســرنگ، جلــوی گســترش بیماری هــای مرتبــط بــا معتــادان را گرفتــه و در 

مراحــل بعــد تــالش دارنــد بــه شــکلی افــراد معتــاد را بــرای تــرک اعتیــاد مجــاب کننــد.
ــی و فراهــم  ــای درمان ــن هزینه ه ــه کمــک در موضــوع تامی ــرد: ارائ ــان خاطــر نشــان ک وی در پای
کــردن زمینــه مناســب بــرای بازگشــت فــرد معتــاد بــه زندگــی طبیعــی، از دیگــر اهــداف این گونــه 

مراکــز هســتند.

افتتاح 1۰میلیارد طرح بهزیستی در نجف آباد

تودیع و معارفه رئیس اداره ثبت امالک نجف آباد 
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دستگیری 3 سارق پانزده ساله در نجف آباد
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از دســتگیری اعضــای پانــزده ســاله یــک بانــد 3 نفــره ســارقان موتورســیکلت و اعتــراف آنها به 

۲۰ فقره ســرقت خبــر داد.
ســرهنگ محمدحســین باباکالنــی بیــان داشــت: در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت موتورســیکلت و بررســی ویــژه موضــوع توســطر 
مامــوران کالنتــری ۱8، مامــوران دایــره تجســس ایــن ســارقان را دســتگیر کردنــد. مالخــر ایــن پرونــده نیز دســتگیر و همــراه با ســارقان، 

تحویــل مراجــع قضایــی شــده اند.
باباکالنــی اولویــت اصلــی پلیــس را کشــف و بازگردانــدن امــوال مســروقه بــه مالــکان دانســت و خاطر نشــان کــرد: تجهیز موتورســیکلت 
بــه وســایل پیشــگیری از ســرقت و پــارک نکــردن ایــن وســیله نقلیــه در مــکان هــای خلــوت و تاریــک تــا حــدی زیــادی از ســرقت آن 

پیشــگیری مــی کند.

بــا حضــور معــاون ســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، نماینــده 
ــا  ــر آبف ــالمی، مدی ــورای اس ــس ش ــتان در مجل ــردم شهرس م
شهرســتان، رئیــس دفتــر و مشــاور محترم امــور صنعتــی نماینده 
شهرســتان در مجلــس شــورای اســالمی، نماینــدگان شــهرک هــا 
و نواحــی صنعتــی نجــف آبــاد، نماینــدگان کشــاورزان، نماینــده 
دانشــگاه آزاد اســالمی نجــف آباد، مســئول محتــرم مرکز فرهنگی 
و اقامتــی شــهید کاظمــی و ... جلســه بررســی رونــد تکمیــل طرح 
شــبکه گــذاری و تصفیــه خانــه فاضالب شــهری شــهر نجــف آباد 
برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت دکتــر ابوترابــی، ضمــن تاکیــد بر 
بهــره منــدی خــود شهرســتان از پســاب شــهری تصفیــه خانــه 
ــص در  ــن را باالخ ــت زمی ــوع نشس ــاد، موض ــف آب ــالب نج فاض
قســمت فــالت مرکزی، بســیار جــدی و حائــز اهمیت برشــمردند 
و افزودنــد: هــم اکنــون بســیاری از صنایع مادر مشــتاق حضــور در 
قــرارداد هــای بیــع متقابــل بــرای تکمیل تصفیــه خانه نجــف آباد 
و بهــره منــدی از امتیــازات آن مــی باشــند و از اینــرو در صــورت 
اشــتراک مســاعی کلیه حاضریــن و اراده جمعــی افــراد خواهان در 
شهرســتان مــی تــوان با تشــکیل یــک کنسرســیوم چنــد منظوره 
و متشــکل از کلیــه ســرمایه گــذاران بــا بهــره منــدی از شــیوه قدر 
الســهم در همراهــی بــا یــک شــرکت مشــاور دارای ســابقه تجربی 
موفــق و شناســنامه شــغلی قابــل قبول کــه مجــوز هــای الزم را از 
طریــق مراجــع ذی صــالح اخــذ نمــوده باشــد، اقدامــات شایســته 
را برنامــه ریــزی و مرحلــه بــه مرحلــه بــه اجــرا درآورد. در ادامــه 
مهنــدس راعــی، ضمــن تقدیــر از حضــور حاضریــن بــر اهمیــت 
ــرح  ــن ط ــتان در ای ــع در شهرس ــراد ذی نف ــی اف ــور همگان حض
تاکیــد و بــر ضــرورت تســریع در انجــام فراینــد موضــوع تصریــح 

ــه  ــا پیــش بینــی هــای ب ــق ب ــد: متاســفانه مطاب ــد و افزون نمودن
عمــل آمــد مشــکل خشکســالی مشــکلی زمانبــر بــوده و شــواهد 
مبیــن ادامــه داشــتن ایــن شــرایط بــرای دهــه هــای بعــدی نیــز 
ــه بحــث اســتاندارد  ــا عنایــت ب مــی باشــد کــه در ایــن راســتا ب
پســاب هــای شــهری بــرای مصــارف عمومــی قابــل تامــل مــی 
باشــد و مــی تــوان در همیــن راســتا نیــز بــه اســتانداردهای تبیین 
ــود. از  ــاره نم ــی اش ــارف صنعت ــوع مص ــا در موض ــده خصوص ش
اینــرو مــی طلبــد در زمــان تکمیــل تصفیــه خانــه، تصفیــه خانــه 
مکمــل و تکمیلــی نیــز در طــرح در نظــر گرفته شــود تا از آســیب 
هــای محیــط زیســتی و همچنیــن بهداشــتی و درمانــی مطابــق 
ــا اســتانداردهای تعریــف شــده در راســتای ســالمتی همگانــی  ب
ــورت  ــیادت ص ــت و س ــدت صیان ــه ش ــی ب ــت عموم و بهداش

ــدل  ــرایط و م ــالم ش ــرورت اع ــر ض ــه ب ــان در ادام ــرد. ایش پذی
مالــی بــرای مشــارکت متقاضیــان از ســوی شــرکت آبفــا تصریــح 
موکــد نمودنــد. در ادامــه حاضریــن در مــورد موضــوع بــه تبییــن 
راهکارهــا و راهبردهــای صنفــی و گروهــی خــود به تبییــن موضع 
پرداختنــد و در نهایــت مقــرر گردیــد ایــن طــرح از طریــق معــاون 
ــداری شهرســتان  ــدار و دفتــر فنــی فرمان ــی فرمان محتــرم عمران
پیگیــری و طــی یــک جلســه جداگانــه با حضــور نماینده شــرکت 
آبفــا اســتان بــه دبیــری مهنــدس صــدری و با حضــور ســایر اعضا 
موثــر در دفتــر معــاون اســتاندار و فرمانــدار برگــزار و رونــد موضوع 
مطابــق بــا اشــتراک مســاعی صــورت پذیرفتــه پیگیــری گــردد.

 روند تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضالب شهری شهر نجف آباد

بــه ریاســت معــاون ســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معــاون برنامــه ریزی و توســعه 
فرمانــدار، بخشــداران بخــش هــای تابعــه شهرســتان، مدیــر جهــاد کشــاورزی و روســای اداره هــای 
حفاظــت از محیــط زیســت، منابــع طبیعــی و آبخیــزداری، تعــاون روســتایی و ... شهرســتان جلســه 
کارگــروه کشــاورزی، منابــع طبیعــی و شــورای حفاظــت از اراضــی کشــاورزی شهرســتان نجــف آبــاد 

در فرمانــداری برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، بــا تقدیــر از حضــور حاضریــن بر ضــرورت اجــرای طرح هــای ابالغی 
از ســوی دولــت بــه منظــور توســعه کشــاورزی و صیانــت از منابــع طبیعــی و حفاظت مدیریت شــده 
از اراضــی کشــاورزی تاکیــد نمودنــد و افزودنــد: متاســفانه تغییــر اقلیم منحصــر به جغرافیــای خاصی 
نبــوده و نمــی باشــد. بشــر شــیوه ای غیــر مســئوالنه بیشــتر از هــر زمــان دیگر بر اســاس عــدم توجه 
بــه گســترش آالینــده هــای محیطــی و حــذف پوشــش گیاهــی، تغییــر اکوسیســتم هــا و ... در حــال 
چشــیدن طعــم تلــخ آســیب هــای جــدی زیســت محیطــی و بالیــای مرتبــط بــا آن گردیــده کــه از 
جملــه ایــن مــوارد مــی تــوان بــه خشکســالی هــای دامنــه دار، وقــوع ســیالب هــای گســترده، بــروز 
گردبادهــای کوبنــده و طوفــان ریــز گردهــا و ... اشــاره نمــود کــه تنهــا راه مقابلــه بــا ایــن پدیــده هــا 
بــه منظــور مدیریــت و کاهــش آســیب هــای ناشــی از آن بهــره منــدی از حضــور نیروهــای متعهــد، 
مجــرب و جهــادی اســت کــه بــا برنامــه ریــزی پایــدار و راهبــرد هــای پویــا در راســتای توســعه پایدار 
و درونــزا از منابــع طبیعــی و باالخــص محیــط زیســت صیانــت و ســیادت آگاهانــه صــورت پذیــرد. 
در ادامــه هریــک از حاضریــن بــه تبییــن راهبردهــای دســتگاه هــای کالن متبــوع خــود بــا محوریت 
دســتورکار جلســه پرداختنــد و در انتهــا، مقــرر گردیــد: ۱( اهتمــام مجدانــه و مبتنــی بــر داشــته 
هــای علمــی و کاربــردی شهرســتان در تعامــل بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان و موسســات علمــی و 
پژوهشــی و دانشــگاه هــا در اجــرای طــرح کشــت هــای جایگزیــن بــا توجه بــه تغییر وضعیــت جوی 
کشــور و مواجهــه بــا مشــکالت اقلیمــی از جملــه کــم آبــی و ... لحــاظ گــردد. ۲( ترغیب کشــاورزان و 
دامــداران بــه اســتفاده از پوشــش هــای بیمــه ای بخــش کشــاورزی بــه منظــور کاهــش ریســک های 
مختلــف مواجــه بــا بخــش کشــاورزی و حضــور آموزشــی نماینــدگان بیمــه بــه منظــور تنویــر افــکار 
عمومــی و اقنــاع جامعــه هــدف، 3( نظــارت بــر حســن اجرای بحــث توزیــع عادالنــه آب و اســتفاده از 

ظرفیــت هــای موجــود منابــع آب هــای زیــر ســطحی جهــت حراســت از فضاهای ســبز دایــر و باغات 
موجــود بــا محوریــت باغــداران و شــهرداری هــا و امــور آب، ۴( همراهــی و همگامــی ســازنده و موکــد 
بخــش هــای مختلــف شهرســتان در جهــت کاهــش میــزان مصــرف انــرژی الکتریکــی بــه خصــوص 
در زمــان هــای اوج پیــک مصــرف، ۵( صیانــت و ســیادت در خصــوص مشــارکت عمومــی خصوصــا 
بــا محوریــت تشــکل هــای مردمــی در راســتای تضمیــن بقــا و حراســت از مناطــق حفاظــت شــده 
از جملــه »پــارک ملــی و پناهــگاه حیــات وحــش قمیشــلو« از منظــر تامیــن آب و علوفــه بــه منظــور 
جلوگیــری و ممانعــت از انقــراض گونــه هــای اصیــل بومــی جانــداران و پوشــش گیاهــی خــاص در 

منطقه. آن 

کارگروه کشاورزی، منابع طبیعی و شورای حفاظت از اراضی کشاورزی
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                                   برگزاری مسابقه شطرنج سریع نجف آباد ویژه بانوان 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد  مســابقه هفتگــی شــطرنج ســریع بانــوان نجــف آبــاد بــا 

قهرمانــی مهدیــن احمــدی از فوالدشــهر بــه اتمــام رســید.
مســابقه شــطرنج ســریع هفتگــی بانــوان نجــف آبــاد بــا شــرکت ۱7 نفــر و رعایــت پرتــکل هــای بهداشــتی و فاصلــه اجتماعــی  از 
شــهرهای نجــف آبــاد، اصفهــان و فوالدشــهر در ۵ دور بــه روش سوئیســی برگــزار شــد  کــه در پایــان جوایــز نقــدی بــه نفــرات برتــر با 

حضــور هدایــت الــه ســاالری دبیــر هیــات شهرســتان اهــدا شــد.
نتایج مسابقه

مهدیــن احمــدی از فوالدشــهر، مقــام اول -  آذر بهشــتی از نجــف آبــاد  ، مقــام دوم - پرهــا فدایــی از نجــف آبــاد ، مقــام ســوم و زهــرا 
میکالنــی از نجــف آبــاد، مقام چهــارم.

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، معاونین 
سیاســی و اجتماعــی، عمرانــی و برنامــه ریــزی و توســعه فرماندار، 
رئیــس محتــرم اداره بهزیســتی شهرســتان و مدیــرکل بهزیســتی 
اســتان و معاونیــن و مشــاورین ایشــان مراســم افتتــاح و آغــاز بهره 
بــرداری پروژه های بهزیســتی شهرســتان به مناســبت نکوداشــت 
هفتــه بهزیســتی برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه کــه بــه دلیــل 
وضعیــت قرمــز شهرســتان اصفهــان و نارنجــی بــودن شهرســتان 
ــد،  ــزار گردی ــی برگ ــو کنفرانس ــورت ویدئ ــه ص ــاد ب ــف آب نج
ــه مناســبت شــهادت  مهنــدس راعــی ضمــن عــرض تســلیت ب
ــتان  ــریف شهرس ــردم ش ــه م ــر )ع( ب ــد باق ــام محم ــرت ام حض
ــه محورهــای عمــده  و حاضریــن در جلســه، اشــاراتی مشــروح ب
کارگــزاران بهزیســتی نظیــر: اخــالص، نــوع دوســتی، دیگرخواهی، 
دســتگیری، احســان و ایثــار و ... نمودنــد و بیــان داشــتند: امــروز 
بــا گذشــت افــزون از چهــار دهــه، بهزیســتی بــه عنــوان یکــی از 
مهــم تریــن نهادهــای حمایتــی و بــزرگ تریــن شــبکه خدمــات 
رفــاه اجتماعــی در حــال ارائــه خدمــت بــه شــریف تریــن قشــر 
جامعــه در اقصــی نقــاط کشــور مــی باشــد. این ســازمان ارزنــده و 
منســجم در راســتای تحقــق اهــداف عالیــه خــود و در پرتــو جلب 
مشــارکت و همــکاری ســایر بخــش هــا از جملــه ظرفیــت خیرین 
ــا اولویــت ســرمایه  و مجموعــه هــای انتفاعــی توانســته اســت ب
اجتماعــی، امیــد اجتماعــی و اعتمــاد اجتماعــی نقشــی بــه ســزا و 
پــر رنگــی در زمینــه کنتــرل، کاهش و پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعــی و حمایــت از جامعــه هــدف بــه گونــه ای چشــمگیر و 
ــتان،  ــت در شهرس ــی دول ــده عال ــد. نماین ــا نمای ــن ایف مستحس
ضمــن اشــاره بــه عناویــن مــوارد افتتــاح شــامل: مرکــز ســالمت 

روان محلــی »نــگاه نــو«، مرکــز گــذری DIC بــا موضــوع »کاهــش 
گــذری اعتیــاد«، افتتــاح همزمــان ۱8۲ پروژه اشــتغال زایــی برای 
جامعــه هــدف بهزیســتی شهرســتان و ۲7 پــروژه مســکن بــرای 
بهــره منــدی مددجویــان بهزیســتی شهرســتان، افزودنــد: »ایــن 
پــروژه هــا ســرجمع بــا اعتبــار بخــش دولتــی بالــغ بــر 3 میلیــارد 
۲۴۰ میلیــون تومــان و آورده بخــش مردمــی بالــغ بــر ۱۰ میلیارد 
و ۱۲۰ میلیــون تومــان بــه مرحلــه افتتــاح و آغــاز بهــره بــرداری 
رســیده اســت«. در انتهــا رئیــس محترم شــورای اداری شهرســتان 

نجــف آبــاد، فــرا رســیدن هفتــه بهزیســتی را بــه همــه مهــرورزان 
ایثارگــر بهزیســتی و خانــواده و نیکــوکار ایشــان، تبریــک و تهنیت 
گفتنــد و بــا تقدیــر از زحمــات و تــالش هــای بــی شــائبه خیرین 
همیــار بهزیســتی، مدیــران، کارشناســان ، مــددکاران و پرســنل 
خــدوم بهزیســتی در سراســر کشــور و بــه خصوص در شهرســتان 
ــان آرزوی  ــای محترمش ــواده ه ــان و خان ــرای ایش ــاد ب ــف آب نج
ــال  ــزد متع ــزون از درگاه ای ــروزی روز اف ــروزی و پی ســالمتی، به

ــئلت نمودند. مس

افتتاح و آغاز بهره برداری از پروژه های بهزیستی 

ــدام  ــی والیبــال دختــران و بدنســازی و پــرورش ان ــاد از رقابت هــای قهرمان اکنــون میزبانــی نجف آب
کشــور در مــرداد مــاه ســال جاری قطعــی شــده و در آینــده نیــز بــا همــکاری دســتگاه های مختلــف، 

میزبانی هــای بیشــتری را بــر عهــده خواهیــم گرفــت.
محمد امیــن موحــد از تاکیــد بــه هیات هــای ورزشــی بــرای پیگیــری گرفتــن میزبانــی رقابت هــای 
ملــی و اســتانی ســخن گفــت و اضافــه داشــت: ایــن میزبانی هــا، عــالوه بــر کمــک بــه رشــد، توســعه 
و شــناخته شــدن هــر چــه بیشــتر ورزش و قهرمانــان ورزشــی شهرســتان، نقــش قابــل توجهــی در 

معرفــی پتانســیل های شهرســتان در عرصه هــای مختلــف از جملــه گردشــگری دارد.
ــورد  ــات م ــه امکان ــرای ارائ ــتان ب ــای شهرس ــتگاه ها و مجموعه ه ــی دس ــکاری تمام ــد از هم موح
نیــاز چنیــن میزبانی هایــی تقدیــر کــرد و گفــت: بــه دنبــال افتتــاح چنــد خانــه ورزش روســتایی 
ــر هیــات ورزش هــای روســتایی انجــام  ــل تقدی ــا همــت و پیگیــری قاب در هفته هــای اخیــر کــه ب

گرفــت، در حــال حاضــر تمامــی روســتاهای بخــش مرکزی و مهردشــت شهرســتان از خانــه ورزش با 
امکاناتــی ماننــد میزتنیــس، تاتامــی و فوتبــال دســتی برخــوردار هســتند.

تکمیــل و بهره بــرداری از زمیــن چمــن علویجه و دهــق از محل اعتبــارات تخصیصــی اداره کل ورزش 
اســتان، دیگــر مطلبــی بــود کــه مدیــر ورزش و جوانــان شهرســتان با بیــان آن اظهــار داشــت: یکی از 
معضــالت مهــم ورزش شهرســتان، کاهــش تعداد اســتفاده کنندگان از باشــگاه های ورزشــی اســت که 
جبــران آن بــه مدیریــت بهتــر و قوی تــر باشــگاه ها و انجــام تبلیغــات و اطالع رســانی نیازمنــد اســت.

ــر از  ــدف تقدی ــا ه ــاد جلســه ب ــش از هفت ــون، بی ــاه تاکن ــرداد م ــل خ ــت: از اوای ــان گف وی در پای
فعالیت هــای گذشــته و جــاری هیات هــای ورزشــی و رفــع موانــع پیــش روی آن هــا تشــکیل شــده و 
در موضــوع جوانــان نیــز تشــکیل هفتگــی و منظــم جلســات در چهار محــور اصلــی اشــتغال، ازدواج، 

اوقــات فراغــت و آســیب های اجتماعــی دنبــال شــده اســت.

میزبانی نجف آباد، از 2دوره مسابقات ملی

هنــوز انقــالب پیــروز نشــده بــود کــه تعــدادی از جوانــان نجــف آبــاد بــه صــورت خود جــوش، خانه ای 
روبــه روی حــوزۀ علمیــۀ قدیــم را تبدیــل کردنــد بــه کمیتــۀ غیر رســمی. تعــدادی از مجرمــان را در 
زیرزمیــن خانــه زندانــی کرده و مشــغول گشــت  زنی، تامین امنیت و رفــع و رجوع امورات مردم شــدند.

چنــد هفتــه ای کــه از انقــالب گذشــت، اســامی۹ نفــری کــه مرحــوم منتظــری بــه عنــوان اعضــای 
هیــات  موســس کمیتــه تعیین کــرده بــود را در نماز جمعــه خواندند؛ افرادی مانند شــیخ غالمحســین 
نــادی، محمــود منتظــری از جمــع معلمــان و محمــود ایمانیــان از کســبۀ بــازار. خانــۀ حاج محمدعلی 
هنرمنــد در کوچــۀ پشــت مســجد حاج شــیخ احمد بــه عنــوان اولیــن مــکان فعالیــت رســمی کمیته 

انتخــاب و کارهــا شــروع شــد.
از اولیــن روزهــای فعالیــت کمیتــۀ انقــالب، بــه عنــوان خبرنــگار در دفتــر کمیتــه حاضــر می شــدم. 
بســیاری از ادارات و مجموعه هــای دولتــی بــه حــال تعطیــل یــا نیمه  تعطیــل درآمــده بودنــد و مــردم 
مشــکالت و نیازهایشــان را تلفنــی بــا کمیتــه در میــان می گذاشــتند. این شــرایط، فرصــت خوبی بود 

تــا کنــار دســت تلفن چی هــای کمیتــه نشســته و از اخبــار مهــم شــهر مطلــع شــوم. کارکــرد دوم این 
حضــور، فراهــم شــدن امــکان پوشــش برخــی اخبــار و مصاحبــه بــا برخی شــخصیت های خــاص بود.

ــا اعدامی هــا  ــا ب ــه ســرعت پوشــش داده ی ــه عنــوان مثــال، می توانســتم اخبــار دســتگیری ها را ب ب
قبــل از اجــرای حکــم مصاحبــه کنــم. کمیتــۀ نجف آبــاد، دو تلفن چــی داشــت؛ یکــی بــا نام خانوادگی 
»آذری« کــه بعدهــا جــذب آمــوزش و پــرورش شــد و دومــی »ابراهیمــی« کــه بــرای مدتــی ریاســت 

قرض الحســنه امــام حســین را بــر عهــده داشــت.
یکــی از کســانی کــه بــرای مدتــی مســئولیت کمیتــه را بر عهــده گرفت، حجت االســالم غالمحســین 
نــادی بــود کــه بعــد از شــهادت محمــد منتظــری در انفجــار هفتــم تیــر، بــه عنــوان نماینــده نجــف 

آبــاد، راهــی مجلــس شــد.او، دور دوم هــم نماینــدۀ نجف آبــاد بــود.
»ناگفتــه هــا« به روایت »محمد رضا پزشــکی« خبرنگار دهه ۴۰ و ۵۰ موسســه اطالعــات در نجف آباد

آغاز فعالیت کمیته انقالب در نجف آباد
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موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد به مناسبت عید سعید قربان
نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد

باده خرم عید است که در ساغر شد
روز عید است، سوی میکده آیید به شکر

که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .
عید قربان،پر شکوهترین ایثار و زیباترین جلوه تعبد

در برابر خالق یکتا بر شما مبارک 

عید سعید قربان مبارک باد

در روز عید سعید قربان تعدادی از مسلمانان که از توان مالی الزم برخوردار هستند با قربانی کردن گوسفند به یاد حضرت ابراهیم و پسرش 
اسماعیل هستند. برگزار کردن مراسم قربانی در عید قربان عید بندگی رسم مسلمانان بوده و هست و ایرانیان در این روز، گوسفند یا گاو یا شتر 
قربانی کرده و گوشت قربانی شده را در میان مستمندان و افراد تهی دست بخش می کنند. سایت سماتک ضمن عرض تبریک عید بندگی به همه 

ایرانیان عزیز مجموعه متن ادبی زیبا برای عید سعید قربان به مسلمانان جهان را تقدیم تان خواهد کرد.

ادامه از صفحه 1
ــه پتانســیل های خــاص  ــا توجــه ب ــاد گفــت : ب ــادی شــهردار نجــف آب محمــد مغــزی نجــف آب
نجف آبــاد، از جملــه مراکــز متعــدد دانشــگاهی، صنعتــی و درمانــی و فاصلــۀ نزدیــک ایــن شــهر 
تــا مرکــز اســتان، از چنــد ســال پیــش طــرح اجــرای قطــار حومــه ای نجف آبــاد بــه اصفهــان در 

دســتور کار مســئوالن ارشــد شهرســتان قــرار گرفتــه اســت.
ــه مســیر ایــن طــرح، در شــورای عالــی ترافیــک  ــوط ب در حــال حاضــر، آخریــن تغییــرات مرب
اســتان اصفهــان تصویــب شــده و بــا توجــه بــه آزادســازی عمــدۀ مســیر، بعــد از انجــام برخــی 

ــی خواهــد شــد. ــۀ کلنگ زن ــن طــرح وارد مرحل ــی و اداری، ای ــات قانون دیگــر از مقدم
در طراحــی اولیــه مســیر قــرار بــود ده هــا هکتــار از باغــات جنــوب نجف آبــاد بــه دپــوی اصلــی 
ــار مخــرب زیســت محیطی،  ــر آث ــن موضــوع عــالوه ب ــد کــه ای ــدا کن ــن قطــار اختصــاص پی ای
مســتلزم صــرف وقــت و هزینــۀ زیــادی بــود ولــی بــا همــکاری دانشــگاه آزاد و اختصــاص حــدود 
37 هکتــار از اراضــی ایــن مجموعــه بــه دپــوی اصلــی، ایــن محدودیــت برطــرف شــده اســت.

ــا دانشــگاه  ــن قطــار حدفاصــل میــدان شــهدای دانشــجو ت ــن، مســیر ای هم چنیــن پیــش از ای
پیام نــور قــرار بــود بــه صــورت روگــذر و در قالــب یــک پــل اجــرا شــود ولــی در طــرح جدیــد 

بــه منظــور پیشــگری از نازیبایــی مســیر، ایــن محــدوده در زیــر زمیــن ســاخته خواهــد شــد.
آزادسازی مسیر قطار

ــه  ــاد ک ــگاه آزاد نجف آب ــاری دانش ــوی 37 هکت ــار از دپ ــیر قط ــات، مس ــن مطالع ــق آخری مطاب
ــادی و  ــت نجف آب ــت اهلل آی ــوار آی ــور از بل ــد از عب شــامل دو ایســتگاه اســت، شــروع شــده و بع
میــدان بســیج، در بلوارآیــت اهلل طالقانــی بــه ســمت دانشــگاه پیــام نــور و محــل ســابق میــدان 
میــوه و تره بــار رفتــه و از آن جــا مــوازی بــا کانــال زهکــش موجــود، بــه ســمت اصفهــان ادامــۀ 

ــد. ــیر می ده مس
مســیر ایــن قطــار کــه بیــش از ۲۰کیلومتــر طــول خواهــد داشــت، قــرار اســت بعــد از محــدودۀ 
ــهر  ــده و در ش ــان ش ــه اصفه ــاد ب ــی نجف آب ــادۀ اصل ــر در ج ــوار الغدی ــک، وارد بل ــهر کوش ش

اصفهــان، بــه طــرح متــروی اصفهــان متصــل گــردد.

ــا اجــرای طرح هایــی ماننــد میــدان میــوه و تره بــار  در همیــن راســتا و طــی ســال های اخیــر ب
ــه،  ــاختمان ۵طبق ــک س ــب ی ــاد در قال ــافربری نجف آب ــه مس ــاز دوم پایان ــاد و ف ــد نجف آب جدی
زمینــۀ انتقــال میــدان میــوۀ ســابق و ســازمان اتوبوســرانی فراهــم شــده و دو قســمت مهــم از 

ــن قطــار، آزادســازی شــده اند. مســیر ای
یکــی دیگــر از آزادســازی های مهــم مربــوط بــه ایــن طــرح، حریــم کانــال زهکــش اســت کــه 
ــا و  ــی رایزنی ه ــتا و ط ــن راس ــود. در همی ــامل می ش ــیر را ش ــوم از مس ــه یک س ــک ب نزدی
جلســات متعــدد کــه بــا همــکاری و تعامــل ســازندۀ آب منطقــه ای نیــز همــراه شــد، تمامــی ایــن 

مســیر در حــال حاضــر به طــور کامــل آزادســازی شــده اســت.
تکمیل تدریجی پیش نیازهای قطار حومه ای

بــا توجــه بــه درگیــر بــودن شــهرهای نجف آبــاد، اصفهــان، خمینی شــهر، گلدشــت، کهریزســنگ، 
ــای  ــی ماه ه ــرح، ط ــن ط ــاد در ای ــراه دانشــگاه آزاد اســالمی نجف آب ــه هم ــه ب کوشــک و درچ
ــروژه، در  ــن پ ــارکت کننده در ای ــهرهای مش ــهرداری ش ــور ش ــا حض ــرکتی ب ــکیل ش ــر تش اخی

دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ــی قطــار  ــزی و تبییــن ســاختار اجرای ــوان ســرمایه گذاری، برنامه ری ــا عن هم چنیــن جلســه ای ب
ــرر  ــه طــی آن مق ــزار شــده ک ــز برگ ــان نی ــتانداری اصفه ــی اس ــه میزبان ــاد ب ــه ای نجف آب حوم
گردیــد، مســتندات مربــوط بــه ســهم مشــارکت نهایــی هــر کــدام از شــهرهای درگیــر در پــروژه 
بــه همــراه اطالعــات فنــی آن شــامل نقشــه های مصــوب مســیر، بــه طــور رســمی بــه معاونــت 

عمرانــی اســتانداری اعــالم گــردد.
ــران  ــا مدی ــت شــهری، جلســاتی ب ــری مســئوالن ارشــد شهرســتان و مدیری ــا پیگی ــان ب هم زم
راه آهــن، شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری کشــور و دیگــر مجموعه هــای مرتبط با ایــن پروژه 
برگــزار شــده تــا آخریــن موانــع پیــش روی آغــاز عملیــات اجرایــی ایــن طــرح، برداشــته شــود.

ــاد، نقاطــی ماننــد شاهین شــهر، بهارســتان و فوالدشــهر نیــز در صــدد اجــرای  در کنــار نجف آب
طرح هــای مشــابه هســتند کــه پیش بینــی می شــود بــا تکمیــل آن هــا، از تــردد روانــۀ حداقــل 

۱۰هــزار اتوبــوس بــه داخــل اصفهــان جلوگیــری شــود.


