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نجف آباد جزو سه شهر برتر استان اصفهان
محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد میهمان ســید علــی صالــح درخشــان  معاون ســرمایه 

گــذاری و برنامــه ریــزی اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری وصنایع دســتی اصفهــان بود.
ــی و ورزشــی و  ــل ســازمان فرهنگــی، اجتماع ــدس فردوســی مدیرعام ــه مهن ــن جلســه ک در ای
رضایــی مدیــر ارتباطــات و اموربیــن الملــل نیــز حضــور داشــتند توضیحاتــی درخصــوص خدمــات 
شــهرداری نجــف آبــاد  در حــوزه هــای اجرایــی عملیاتــی و فرهنگــی و ارتباطــات  ارایــه گردیــد.

شــهردار نجــف آبــاد در ابتــدا خصوصیــات جشــنواره نــوروزی و اســتقبال از بهــار را عنــوان داشــت 
کــه ســال هــای قبــل اماکــن گردشــگری در اختیــار گردشــگران و میهمانــان نــوروزی و عمــوم 
قــرار مــی گرفــت امــا بــا شــیوع و انتشــار کرونــا ایــن ظرفیــت بــه ســمت جشــنواره نــوروزی 99 

هدایــت شــد.
مغــزی نجــف آبــادی  گفــت : مجموعــه شــهرداری نجــف آبــاد علیرغــم برگــزاری جلســات متعــدد 
ــگری و  ــن گردش ــوروز و اماک ــژه ن ــای وی ــه ه ــه برنام ــودن کلی ــرا ب ــاده اج ــدارک و آم کاری، ت
ــظ  ــزوم حف ــت  ل ــه جه ــا و ب ــروس کرون ــیوع وی ــور و ش ــرایط کش ــه ش ــه ب ــا توج ــی و ب تاریخ
ــوان  ــه عن ــن ب ــو و طــرح جایگزی ــوروزی را لغ ــای ن ــه ه ــژه برنام ــه وی ســامت شــهروندان، کلی
»جشــنواره مجــازی نــوروز 99« را و شــعار »هیــچ جــا خونــه خــوِد آدم نمیشــه«  و بــا هشــتک 

ــد خــورد. ــوروز 99 کلی ــم« جشــنواره مجــازی ن ــه مــی مانی »در خان
ادامه در صفحه 6

شهردار نجف آباد در دیدار با سید علی صالح درخشان
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 30 اردیبهشت 1399

شماره 60 3
                                                          توزیع دو هزار بســته معیشــتی بین نیازمندان نجف آباد

امــام جمعــه نجــف آبــاد گفــت: در مرحلــه دوم کمــک هــای مومنانــه ســتاد مردمــی ایــن شهرســتان هــم زمــان بــا 

شــب شــهادت مولــی امیرالمومنیــن )ع( بیــش از ۲ هــزار بســته معیشــتی بیــن نیازمنــدان نجــف آبــادی توزیــع شــد.

حجــت االســام مصطفــی حســناتی ارزش هریــک از ایــن بســته هــای غذایــی کــه در حســینه فاطمــه الزهــرای )س( 

ایــن شــهر تهیــه شــد را  بیــش از دویســت هــزار تومــان بــرآورد کــرد و گفــت: ایــن بســته هــا شــامل برنــج، روغــن، 

رب گوجــه فرنگــی، ماکارونــی، خرمــا، عــدس و مــرغ اســت.

ــا  ــد ب ــل رش ــام مراح ــه در تم ــتند ک ــی هس ــک محصوالت ــوالت ارگانی ــت: محص ــد گف بای
ــه ســموم  ــوده و در خاکــی کــه از چنــد ســال قبــل هیچ گون سیســتم طبیعــی هماهنــگ ب
دفــع آفــات گیاهــی نظیــر: علــف هرزکش هــا، قارچ کش هــا و مــواد شــیمیایی در آن 
اســتفاده نشــده و فقــط بــا مــواد طبیعــی ماننــد کمپوســت گیاهــی تقویــت می شــود، رشــد 
ــی  ــاح ژنتیک ــه اص ــک هیچ گون ــای ارگانی ــات میوه ه ــر در ترکیب ــوی دیگ ــد. از س می کنن
ــن  ــود. به همی ــتفاده نمی ش ــا اس ــد زودرس میوه ه ــرای رش ــا ب ــرد و از گازه ــورت نمی گی ص
ــر از حــد  ــا کم رنگ ت ــه خیلــی پررنــگ ی ــوده و ن ــوع میوه هــا طبیعــی ب دلیــل رنــگ ایــن ن
ــدازه میوه هــا  ــا ســفت نیســت. ان ــرم ی ــی ن معمــول هســتند. بافــت آن هــا مناســب و خیل
هــم متعــادل بــوده و طعــم و بــوی طبیعــی و مناســبی دارنــد کــه البتــه بارزتریــن مــاک 
ــان  ــوی طبیعی ش ــم و ب ــن طع ــم همی ــک ه ــک از غیرارگانی ــای ارگانی ــخیص میوه ه تش
ــاد  ــوده و زی ــوه ب ــا می ــب ب ــا متناس ــک کام ــای ارگانی ــت میوه ه ــاوه پوس ــه ع ــت، ب اس
ضخیــم نیســت. از همــه مهم تــر آن کــه در ایــن نــوع محصــوالت کاهــش آلودگــی خــاک 
بــه کودهــا و ســموم موجــب باقــی مانــدن عناصــر مفیــدی ماننــد کلســیم، آهــن، فســفر، 

ــود. ــبزی ها می ش ــن C در س ــم و ویتامی منیزی
لــذا ایــن نــوع محصــوالت بــه دلیــل آن کــه در مرحلــه رشــد زمــان الزم را طــی نمی کننــد 
بســیاری از ویتامین هــا و مــواد ضــروری را ندارنــد. بــه عنــوان مثــال، محصــوالت گلخانــه ای 
ــا  ــه ب ــوالت در مقایس ــن محص ــوند. ای ــد می ش ــران تولی ــه در ای ــت ک ــدی اس ــدت مدی م

ــد. ــادی دارن ــای زی ــک کمبوده ــای ارگانی میوه ه
ــتند  ــدود هس ــعت و مح ــیار کم وس ــورمان بس ــه ای در کش ــای شیش ــه گلخانه ه ــا ک از آنج
نــور خورشــید بــه طــور مســتقیم بــه محصــوالت گلخانــه ای نمی تابــد، لــذا ایــن محصــوالت 
ــه  ــه وجــود آمــدن ب ــرای ب ــواد مغــذی کــه ب ــود ویتامیــن C و ســایر م ــا کمب ــه نوعــی ب ب

ــرای ایــن کــه میوه هــا و ســبزی ها  ــد، مواجهنــد. از طــرف دیگــر ب ــور مســتقیم نیــاز دارن ن
ــتفاده  ــی اس ــیمیایی مختلف ــای ش ــاورزان از روش ه ــند کش ــول برس ــد معم ــریع تر از ح س
ــای محصــوالت  ــا و ریزمغذی ه ــا حــدی در کاهــش ویتامین ه ــن موضــوع ت ــد. همی می کنن

گلخانــه ای موثــر اســت.
ــا مهندســی  ــه ب ــی هســتند ک ــه محصــول درختان ــل آن ک ــه دلی ــا ب ــن میوه ه برخــی از ای
ژنتیــک در آنهــا تغییراتــی ایجــاد شــده اســت حــاوی ژن هــای تغییــر شــکل یافته ای هســتند 
ــه  ــدن ب ــدن ب ــاوم ش ــب مق ــد و موج ــر می دهن ــود در روده را تغیی ــای موج ــه باکتری ه ک
ــان  ــدت بیشــتری روی درخت ــا م ــی میوه ه ــرات ژن ــن تغیی ــا می شــوند. در ای آنتی بیوتیک ه
ــه  ــردخانه ها ب ــار و س ــداری در انب ــه نگه ــر ب ــاز کمت ــرای نی ــا ب ــیدن آنه ــد و رس می مانن

ــز بکاهــد. ــا نی ــواد مغــذی آنه ــدار م ــد از مق ــر می توان ــن تاخی ــذا ای ــد. ل ــر می افت تاخی
ــوالت  ــد محص ــرای خری ــتی ب ــار درس ــد معی ــول نمی توان ــری محص ــکل ظاه ــه: ش توج
ارگانیــک باشــد. مــا بایــد کیفیــت محصــول و محلــی کــه تولیــد شــده را مــورد توجــه قــرار 
ــه می شــوند، ســالم تر  دهیــم. معمــوال محصوالتــی کــه در بســیاری از بازارهــای محلــی ارائ
ــتند.  ــده هس ــی ش ــه گواه ــم ک ــداری کنی ــی را خری ــه محصوالت ــت آن ک ــتند. در نهای هس

ــرای ایــن محصــوالت راه تولیــد آنهــا را فراهــم خواهــد کــرد. تقاضــا ب
مریم رضائیان

سالمت و زندگی سالم 
محصوالت ارگانیک یعنی چه؟

خبر کوتاه

ادامه از صفحه 2
5- مهمتریــن توانمنــدی و ظرفیــت بانــوان در حــوزه امــور اجتماعــی و اشــتغال را چــه مــی 

نید؟ ا د
وجــود افــکار بکــر و کارآمــد در میــان جامعــه زنــان شهرســتان بســیار مشــاهده شــده و در 
خــور توجــه اســت. بارهــا در جلســاتی کــه حاضــر شــده ام بــه عینــه دیــده ام ایــده هــای 
خوبــی توســط بانــوان شهرســتان مطــرح مــی شــود ولــی چرخــه از ایــده تــا تولیــد محصــول 
و بازاریابــی بســیار شــکننده و ضعیــف اســت. ایــده هــای خوبــی خلــق مــی شــود ولــی بســیار 
ــا  ــن مشــکل ب ــوع کوچکتری ــه محــض وق ــی صــرف، ب ــده آل گرای ــرا اســت و ای ــده آل گ ای
دلســردی همــراه اســت کــه در صــدد هســتیم در مقولــه حــوزه هــای اجتماعــی و اشــتغال بــا 
همــکاری ســازمان هــای فرهنگــی و تفریحــی شــهرداری هــای شهرســتان و فرهنگســراها و 
حضــور چهــره هــای زن موفــق در عرصــه هــای ملــی و بیــن المللــی در زمینــه هــای مختلــف 
ــی بیشــتر و  ــم افزای ــه ســمت ه ــد ب ــن رون ــی ای ــی و فرهنگ ــی، کارآفرین ورزشــی، اجتماع

شــاهد بــه بــار نشســتن ایــن برنامــه هــا و ایــده هــا باشــیم.
6 - بــا توجــه بــه ایــن کــه در ســال »جهــش تولیــد« هســتیم، بــه نظــر شــما بانــوان امســال 

در زمینــه هــای اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی چگونــه می تواننــد نقــش آفرینــی کننــد؟  
جایــگاه بانــوان در امــر فرهنــگ ســازی بســیار موثــر و بنیادیــن اســت. ایشــان بــا 
فرهنــگ ســازی مناســب در بســتر خانــواده هــا مــی تواننــد بهــره منــدی از کاالهــای تولیــد 
داخــل را نهادینــه ســازند  و ایــن امــر بــه شــیوه ای بســیار بــارز در راســتای گســترش بــازار 

تولیــدات بومــی موثــر عمــل مــی کنــد.
7- کمی از نقش خانواده خود در رسیدن شما به اهداف و موفقیت تان بفرمایید؟ 

بــی شــک هیــچ فــردی در هیــچ امــری موفــق و بهــروز نمــی گــردد، مگــر بــه مــدد الهــی 
ــش را در  ــت خوی ــم موفقی ــن ه ــواده اش و م ــای خان ــی و فداکاره ــری و همراه و ایثارگ
وهلــه نخســت مرهــون عنایــات الهــی، ایثارگــری خانــواده ارجمنــدم و همــکاری و همراهــی 
همکارانــم مــی دانــم و البتــه از اعتمــادی کــه اســتاندار محتــرم ، معــاون محتــرم اســتاندار 
و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــه بنــده داشــته انــد و اینجانــب را شایســته جایــگاه معاونــت 
ــه  ــد، صمیمان ــاد دانســته ان ــژه شهرســتان نجــف آب ــداری وی ــزی و توســعه فرمان ــه ری برنام

سپاســگزارم.
ــر مــن منــت نهــاد و مــرا  ــد ب ــون نخســت تربیتــی و پرورشــی اســت و خداون ــواده کان خان
برخــوردار از خانــواده ای سرشــار از محبــت، فاضــل و مومــن از ســادات قــرار دادنــد. خداونــد 
ــب و  ــردی ادی ــدر ســاخت و ف ــم مق ــی در ازدواج برای ــه قســمت نیکوی را بســیار شــاکرم ک
صاحــب اندیشــه را شــریک زندگیــم ســاخت کــه متانــت طبــع، جوانمــردی، تعالــی بخشــی 
و خصایــل نیکــوی بشــری را بــه تجمیــع در نهایــت کمــال بــرای ایشــان بــه ودیعــه نهــاد و 

فرزندانــی صالــح، پویــا و خاکســار را بــه مــا هدیــه داد. 
در اینجــا بــر خــود الزم مــی دانــم در همیــن فرصــت کوتــاه کــه مجــال تبییــن جایــگاه موثــر 
خانــواده اســت از همــه اعضــاء عزیــز، صبــور و معــزز خانــواده ام، دوســتان و آشــنایانم نهایــت 

تشــکر و تقدیــر را بــه عمــل آورم و بــرای ایشــان عــزت، ســامتی و ســعادتمندی را از درگاه 
الیتناهــی یکتــای هســتی بخــش مســئلت نمایــم.

8- پیشنهاد شما به عنوان یک بانوی موفق به سایر بانوان چیست؟
در ابتــدا بــا قطعیــت مــی گویــم کــه هرگــز خــود را موفــق نمــی دانــم چــرا کــه موفقیــت 
در دســتیابی بــه کمــال معنــا مــی یابــد و بشــر همــواره در جســتجوی کمــال اســت و کمــال 
مطلــق خداونــد بــاری تعالــی اســت. امــا بــه حکــم خدمــت گــزار  بــه مــواردی مختصــر و 
مفیــد اشــاره مــی کنــم کــه امیــد اســت در منظــر پیشــنهاد معنــای خلــط مبحــث نیابــد: 1( 
اعــراض از دروغ. ۲( پرهیــز از تهمــت، افتــرا و بهتــان. 3( نفــرت از حســد. 4( پایبنــدی بــه 
همنــوع دوســتی و خدمــت بــه خلــق. 5( اصــرار بــر محبــت. 6( گســترش فرهنــگ قناعــت. 

7( بهــره منــدی از زیســت ســالم و ســامت.
امــا بــه صــورت اختصاصــی بــرای جامعــه بــزرگ زنــان شهرســتان کــه در مقابــل بســیاری 
ــازان، آزادگان و ایثارگــران شهرســتان  ــادران و همســران شــهدا، جانب ــه م از ایشــان از جمل
درخواســت مــی کنــم تــا بنــده را همچــون فرزنــد و خواهــر خــود بــه ســعادت رهنمــون و 
از نصایــح و پیشــنهادات و انتقــادات خــود بهــره منــد ســازند کــه در ایــن صــورت اســت کــه 
جامعــه مــی توانــد بــه تعالــی رهنمــون گــردد. پایــه ای کــه ســیره جــدم مبیــن آن اســت 
»امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر« اســت و در اتــاق اینجانــب در صــورت عــدم حضــور در 
ــی واســعه از درگاه  ــدن روی شــما رحمت ــاز اســت و ســعادت دی ــه روی شــما ب جلســات ب

الهــی اســت.
9- بــا تشــکر از اینکــه وقتتــان را بــه مــا اختصــاص دادیــد. در آخــر اگــر حــرف و یــا ســخن 

نگفتــه ای داریــد بفرماییــد .
در ایــن جــا بــه چنــد نکتــه بنیادیــن بــه دختــران عزیــز شهرســتان کــه همچــون فرزنــدم، 
موفقیــت شــان مــرا خشــنود و ناراحتــی شــان مــرا مغمــون مــی ســازد، عــرض مــی نمایــم: 
1( حرمــت و احتــرام خــود، مــادران و خواهرانتــان را حفــظ کنیــد. ۲( بــا الهــام از حضــرت 
ــک  ــوان ی ــه عن ــت و ب ــی خــود را صیان ــل اســامی و ایران ــت اصی ــراء )س( هوی فاطمــه زه
ــان اقصــی نقــاط گیتــی تســّری بخشــید. 3( میــان نقــش  ــرای تمامــی زن الگــوی موفــق ب
هــای درون و بــرون زندگــی فــردی و جمعــی خــود تمایــز قائــل شــوید و اوقاتــی را بــرای 
تدبـّـر در رفتارتــان و آینــده تــان بــا خــود خلــوت نماییــد. 4( از تــاش و کوشــش در راســتای 
تحقــق اهــداف متعالــی خــود بــر مبنــای قوانیــن و دســتورات دیــن مبیــن اســام فروگــذار 
ــه کرامــت زن را در  ننماییــد. 5( و فرامــوش نکنیــد حضــرت محمــد مصطفــی )ص(، چگون
مواجهــه بــا حضــرت خدیجــه کبــری )س( و حضــرت فاطمــه زهــراء )س( صیانــت و زیــادت 

مــی فرمودنــد و از ایــن امــر بــرای فرزندانتــان الگــو ســازی و فرهنــگ آفرینــی نماییــد.

)1( گجــت)Gadget( : بــه وســایل کوچــک مکانیکــی و یــا الکترونیکــی گفتــه میشــود کــه اغلــب انــدازه ای کوچــک دارنــد و دارای 
کاربــرد زیــاد و خــاص در زندگــی هســتند. بــه عبــارت دیگــر وســایلی کــه بــرای انجــام کارهــا، مفیــد و پرکاربــرد هســتند.

احمد شریعتی
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2شماره 60
       دیدار استاد راعی با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

ســید ســعید ســرابی مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان در دیــدار بــا اســتاد راعــی بــا بیــان اینکــه 
بایــد قــدر ذخیره هــای هنــری اســتان اصفهــان را داشــته باشــیم، گفــت: حضــور اســتاد راعــی در ایــن اســتان فرصتــی 
اســت کــه بایــد قــدر آن دانســته و شــناخته شــود و از ایــن فرصــت نهایــت بهــره را بــرد و همچنیــن وجــود فرزانگانــی 
نظیــر اســتاد راعــی را موجــب توســعه فرهنگــی هنــری اســتان دانســت و بــرای وی آرزوی ســامتی و طــول عمــر نمــود

خاطرنشــان مــی شــود، ایــن دیــدار بــا حضــور محمدعلــی جعفــری معــاون امــور هنــری و ســینمایی اداره کل، اقبــال 
صالحــی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی تیــران و کــرون و ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و 

ارشــاد اســامی نجــف آبــاد انجــام شــد.

از ابتــدا زنــان نســبت بــه مــردان بــا مشــکات و چالــش هــای بیشــتری در جهــت رســیدن 
بــه اهــداف خــود مواجــه بودنــد. امــا پــس از انقــاب اســامی و نــگاه مثبــت و ســازنده امــام 
ــوان در  ــکوفایی بان ــد و ش ــاهد رش ــی(، ش ــه العال ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ ــل )ره( و مق راح
امــور مختلفــی همچــون اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی بودیــم و زنــان توانســتند 
توانمنــدی و اســتعدادهای خــود را نشــان دهنــدو خــوش بختانــه امــروز شاهدرشــد چشــم گیر 
فعالیــت بانــوان در جامعــه هســتیم. در ایــن شــماره بــه ســراغ یکــی از بانــوان موفــق ســرکار 
خانــم هاشــمی کــه بــا تــاش و پشــتکار خــود توانســته اســت بــه درجــات عالــی برســد، رفتیم 
و بــا توجــه بــه مســئولیت وی گفــت و گویــی صمیمانــه ای پیرامون مســائل مختلفــی همچون 
نقــش زنــان و توانمنــدی شــان و همچنیــن برنامــه هــا و اهــداف شــان بــرای بانــوان، بــا ایشــان 

داشتیم. 
ــی و فعالیــت هــای حــوزه کاری خــود  ــی خــود، مختصــری از ســابقه اجرای 1 - ضمــن معرف

بفرماییــد ؟
خدا نامش ســرآغاز کام اســت        که از اســماء زیبایش ســام است
خداوندی که در هر لحظه با ماست         به ذکرش هر مرض قطعا مداواست

بنــده مهرالســادات هاشــمی و در حــال حاضــر خــادم مــردم شــریف شهرســتان نجــف آبــاد در 
جایــگاه معــاون برنامــه ریــزی و توســعه فرمانــداری ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد هســتم و پیش 
از ایــن، بــه عنــوان خدمتگــزار جامعــه فرهنگیان فرهیختــه و ارجمند اســتان اصفهان در پســت 
هایــی چــون مشــاور مدیــرکل و رئیــس اداره بانــوان اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان  

و ...  مشــغول بــه کار بــودم.
2- نقــش زنــان در فعالیــت هــای فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی را چطــور ارزیابــی 

مــی کنیــد؟ مهــم تریــن اهــداف و برنامــه هــای آینــده شــما بــرای بانــوان چیســت؟
ــردی  ــه از م ــن جمل ــراج مــی رود. ای ــه مع ــرد ب ــد: از دامــن زن، م ــی )ره( فرمودن ــام خمین ام
ــان معاصــر را در  ــی جه ــای تاریخــی و جغرافیای ــش مرزه ــوای بیان ــه محت آســمانی اســت ک
نوردیــده و یــاد و نامــش هنــوز جــاودان اســت. ایشــان دربــاره زنــان در زمانــی کــه واژگانی چون 
جنــس دوم، فمنیســت و غیــره بســیار رایــج بــود، چنیــن تعبیر اثرگــذار و نغــزی ایــراد فرمودند. 
ایــن نــگاه ژرف از انســانی بــی نظیــر، ادیــب، فیلســوف، جامــع و کامل صادر شــده و بــرای درک 
حــق مطلــب مــی بایســت همــه عمــوم مــردم فهیــم ایــران و انســان هــای آزاده از زن و مــرد در 
ایــن جملــه تدبــر، تفکــر و غــور نماینــد. مــردان بــا شــناخت ایــن ریحانــه بهشــتی که بــه امانت 
ــا شــناخت آســمانی و روحانــی، کــه  از جانــب خداونــد در اختیارشــان قــرار گرفتــه و زنــان ب
خداونــد متعــال در سرشــت ایشــان عنایــت کــرده اســت. شــناخت معرفــت شناســانه از جنبــه 
هــای ناشــناخته ایــن کام، وجــدان آگاه و بیــدار انســان را وا مــی دارد تــا حقیقت وجــودی زنان 
را بشناســند و آن چنــان رفتــار کننــد کــه شایســته منزلــت و مقــام زن اســت. همچنیــن مقــام 
معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( مــی فرماینــد: »اگــر فرهنــگ نــگاه احتــرام آمیــز بــه زنــان 
نهادینــه شــود، بســیاري از مشــکات جامعــه حــل و از زنــان رفــع مظلومیــت خواهــد شــد«. 
نــگاه معرفــت شناســانه و آکنــده از جامعیــت ایشــان خــود گواهــی محکــم و معتبر در راســتای 

ضــرورت و اهمیــت ایجــاد فضــای احتــرام آفرینــی بــرای زنــان در جامعــه اســت.
 مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( بــه شــیواترین کام جایــگاه واالی بانــوان را تبییــن 
فرمــوده و احتــرام بــه نقــش و جایــگاه بانــوان را عامــل اصلــی رفــع بســیاری از مشــکات جامعه 

زنــان بیــان مــی فرماینــد.
در دوران پیــروزی انقــاب اســامی در ســال 1357، بــر خــاف دیگــر انقــاب هــا شــما نقــش 
زنــان را در کنــار مــردان بســیار پویــا و فعــال مــی بینیــد. در دوران دفــاع مقــدس و ســازندگی تا 
بــه امــروز و در همــه ایــام زنــان دوش بــه دوش مــردان در فعالیتــی گســترده و مهــم در عرصــه 
هــای فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی ایفــای نقــش کــرده انــد. مــا در نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی وزیــر زن داشــته ایــم کــه بــه بهتریــن شــکل در اداره امــور وزارتــی خــود 
موفــق بودنــد و در همیــن دولــت، ســخنگوی زن وزارت خارجــه داشــته ایــم. اکنــون چنــد زن 
بــه عنــوان نماینــده دیپلماتیــک دولــت در کشــورهای مختلــف از جملــه مالــزی، ســکان روابط 
سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی و غیــره را در جایــگاه ســفیر، عهــده دار هســتند و یــا در حــال 
حاضــر در بســیاری از نقــاط کشــور، شــاهد زنــان فرمانــدار، بخشــدار و یــا شــهردار هســتیم و 
زنــان بــه واســطه فضــای معنــوی و برکــت انقــاب اســامی کــه بــه جامعــه زنــان اهــدا نمــوده 
اســت در همــه شــئون زندگــی و مناصــب شــغلی بــدون کمتریــن مشــکلی در حــال کســب 

مــدارج عالــی دولتــی، علمــی و پژوهشــی هســتند.
3- جــدی تریــن مطالبــات و درخواســت زنــان نجــف آبــاد در زمینــه هــای اقتصــادی، فرهنگی 

واجتماعــی چــه مــی دانید؟ 
بســیار بــر خــود مــی بالــم کــه در شهرســتانی مشــغول بــه خدمــت هســتم کــه در آن فرزندانی 
شــجاع، دالور و مومــن نظیــر شــهید دکتــر ســید حســن آیت، شــهید محمــد منتظری، شــهید 
حــاج احمــد کاظمــی و شــهید محســن حججــی و بالــغ بــر ۲500 هــزار شــهید گلگــون کفــن 
از دامــن مادرانــی آســمانی، متعّبــد و فهیــم همنشــین مائــک و افاکیــان شــده انــد. متاســفانه 
در ســطح جامعــه نســل جدیــد بــا پیشــینیان خــود دچــار یــک شــکاف ژرف فرهنگــی شــده و 

بــه دلیــل برنامــه ریــزی هــای فاقــد آمایــش ســرزمینی ایــن شــکاف هــای کوچــک بعضــاً میان 
مولفــه هــای برســاخته بینا نســلی، ایجــاد تعــارض هــای ســوگیرانه و در نتیجه ایجــاد معضات 
اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی عظیمــی نمــوده اســت. هم اینــک در جامعه مــا با ایــن واقعیت 
روبــرو هســتیم کــه گــروه هــای مرجــع در حــال تغییــر هســتند و رســانه هــای جمعــی مبتنی 
بــر اینترنــت بــه تســریع ایــن فرآینــد دامــن زده انــد. به قــول یکی از دوســتان اســاتید دانشــگاه، 
در عصــر حاضــر مــا عــاوه بــر هویــت واقعــی بــا هویت مجــازی و هویــت دیجیتالــی هــم  روبرو 
شــده ایــم. رفتــه رفتــه بــه جــای مراجعــه بــه بــزرگان و افــراد بــا تجربــه هنــگام برخــورد بــا 
مشــکات از ســوی نســل جــوان، متاســفانه در حــال چرخــش بــه ســمت گــروه همســاالن و 
دوســتان شــده اســت کــه مــی تــوان گفــت احتمــال هــم فکــری اشــتباه از طــرف همســاالن و 

دوســتان بــه مراتــب نیــز بیشــتر متصور اســت . 
بــه نظــرم اولیــن قــدم، تقویــت هویــت بومــی اســامی و ایرانــی زنــان اســت کــه مــی بایســت 
بــرای آن برنامــه ریــزی منطبــق بــا آگاهــی کامــل از نیازهــای ایــن جامعــه بــزرگ و گســترده 
را در برگیــرد. شــایان ذکــر اســت کــه اگــر جایــگاه دقیــق بانــوان در جامعــه بــارز گــردد، بــدون 
شــک بســیاری از مطالبــات عمومــی زنــان رفــع و جامعــه بــه وظایــف و تکالیــف خــود در قبــال 
بانــوان احســاس مســئولیت مــی کنــد. بــرای نمونــه خدمــت شــما عــرض نمایــم هــم اینــک 
جمعیــت هــال احمــر شهرســتان بــه مــدد تقویــت هویــت بومــی، اســامی و ایرانــی، زنــان 
شهرســتان، یکــی از بهتریــن و قــوی تریــن شــاخه زنــان داوطلــب جمعیــت هال احمر کشــور 

را در میــان ســایر شهرســتان هــای ایــران عزیزمــان داراســت. 
امــا مــن از اصحــاب رســانه شهرســتان انتظــار بیشــتری دارم، کــه چــرا ایــن موفقیــت هــا را بارز 
و رســانه ای نمــی کننــد؟ آیــا شــما در ســایت هــای مجــازی خبــری، مصاحبــه هــای منطبــق 
بــر معیارهــای ارزش آفرینــی از زنــان نمونــه و الگــوی ایــن شهرســتان مشــاهده می نماییــد؟ آیا 
اصحــاب رســانه در مــورد برجســته ســازی ایــن موضــوع پوشــش خبــری گســترده داشــته اند؟ 
و متاســفانه بایــد بگویــم کــه بــا کــم لطــف بســیاری نســبت بــه پوشــش اخبار بانــوان موفــق در 
شهرســتان مواجــه هســتیم و از دوســتان اصحــاب رســانه و خبرنــگار توقــع همــکاری بیشــتری 
در ایــن خصــوص و پوشــش اخبــار موفقیــت بانــوان را خواســتارم، کــه ایــن امر موجــب دلگرمی 

بانــوان نیــز می شــود.
بــرای نمونــه، بــه همیــن گوشــی همــراه نگاهــی بیندازیــد؛ بالــغ بــر ســه چهــارم زنــان شــریف 
ــا از  ــد، آی ــه صــورت تمــام وقــت بهــره مــی برن شهرســتان از ایــن گجــت الکترونیکــی،)1( ب
ماهیــت هــای درآمــد زای ایــن ابــزار کــه بســیاری بــه آن نگاهــی تفّننــی و ســرگرم کننــده 

دارنــد، آگاهــی دارنــد؟ 
آیــا رســانه ای را در شهرســتان مشــاهده مــی کنیــد کــه اولویت آن توانمندســازی زنــان و کمک 
بــه رفــع مشــکات بانــوان باشــد؟ در هــر صــورت اگــر بــه زنــان و توانمندی آنــان اعتمــاد کنیم، 
مطمئنــا در آینــده شــاهد ثمــرات و نتایــج مثبتــی خواهیــم بــود و زنــان قــادر خواهنــد بــود که 

توانمنــدی شــان را بیشــتر نشــان دهند..
 و در آخــر معتقــدم بایــد بــا هــم فکــری هــم ببینیــم در شهرســتان بــرای تحقــق ایــن امــر چه 

اقدامــی بایــد انجــام گیــرد تا شــاهد شــکوفایی اســتعدادها و توانمنــدی بانوان باشــیم.
ــا توجــه بــه اینکــه برخــی از برنامــه هــا نظیــر  بازارچــه هــای مشــاغل خانگــی بانــوان  4- ب
موجــب رونــق اقتصــادی خانــواده و فعــال تــر شــدن زنــان در امــور اجتماعــی مــی شــود، چــه 

برنامــه هایــی بــرای حمایــت بانــوان از ایــن قبیــل امــور و اشــتغال زایــی بانــوان داریــد؟
در حــال حاضــر چنــد مولفــه در دســت اقــدام قــرار گرفتــه اســت کــه مشــغول هــم اندیشــی 
و رایزنــی بــرای تحقــق هرچــه ســریع تــر ایــن موضــوع هســتیم، از جملــه ســاخت اپلیکیشــن 
موبایــل و ایجــاد بــازار کســب و کار مجــازی کــه شــامل تولیــدات خانگــی زنــان شهرســتان، 
جلســه و نشســت بــا چندیــن نفــر از صاحبــان رســانه هــا، ســایت هــا و کانــال هــای مرجع ملی 
ارائــه کاال و خدمــات بــرای ارائــه محصــوالت تولیــدی شهرســتان در ســامانه و قیمــت گــذاری 
و فــروش محصــوالت از طریــق درگاه و بهــره گیــری از امکانــات رادیــوی شهرســتان یــا احیــاء 

رادیــوی اینترنتــی بــرای بهــره منــدی از شــیوه هــای ترویجــی، مهارتــی هســتیم.
ادامه در صفحه 3

خبر کوتاه

حضور چهره های زن موفق در عرصه های ملی و بین المللی
در مصاحبه اختصاصی با مهر السادات هاشمی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان نجف آباد
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شماره 60 5
                                                                                                چهار نعلداستان کوتاه

مردی به سرعت و چهارنعل با اسبش می تاخت.
این طور به نظر می رسید که به جای بسیار مهمی می رفت.

مردی که کنار جاده ایستاده بود، فریاد زد: کجا می روی؟
مرد اسب سوار جواب داد: نمی دانم از اسب بپرس!

نتیجه:
ایــن داســتان زندگــی خیلــی از مــردم اســت. آنهــا ســوار بــر عــادت هایشــان مــی تازنــد، بــدون اینکــه بداننــد بــه کجــا 

آن هــا را مــی بــرد!!

هدف کمیته امداد امام خمینی)ره( ایجاد اشتغال و توانمند سازی خانواده های تحت حمایت است
نشســت خبــری رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(  

شهرســتان نجــف آبــاد بــا اصحــاب رســانه
نشســت خبــری علــی طالبــی رئیــس کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی )ره( شهرســتان نجــف آبــاد صبــح ســه شــنبه بــا 

حضــور اصحــاب رســانه برگــزار شــد.
در ایــن نشســت علــی طالبــی بــا اشــاره بــه اینکــه کمیته 
امــداد امــام خمینــی )ره( بــه عنــوان یــک نهــاد عمومــی 
ــه محرومیــن را دارد،  افــزود :  وظیفــه خدمــت رســانی ب
محرومیــن جهــت حمایــت از کمــک هــا و مســاعدت های 
ــد دارای یــک شــرط عمومــی باشــند  ــداد، بای ــه ام کمیت
کــه بحــث اســتحقاق خانــواده اســت و آن خانــواداه واقعــا 
بایــد نیازمنــد باشــد و در کنــار ایــن، شــروط اختصاصــی 
نیــز شــامل فــوت سرپرســت، متارکــه، بــد سرپرســتی، از 
ــه  ــت و کمیت ــت اس ــاری سرپرس ــا بیم ــی و ی کار افتادگ
امــداد چنیــن خانــواده هایــی را تحــت حمایــت و پوشــش 

قــرار مــی دهــد. 
ــداد  ــه ام ــات کمیت ــریح خدم ــا تش ــه ب ــان در ادام ایش
ــه  ــال 98 و برنام ــاد در س ــف آب ــی )ره(  نج ــام خمین ام
هــای ســال 99 بیــان کــرد : یکــی از برنامــه هــای اصلــی 
کمیتــه امــداد ایجــاد اشــتغال و توانمنــد ســازی خانــواده 
هــای تحــت حمایــت اســت و تمــام تاشــمان ایــن اســت 
کــه اگــر خانــواده ی تحــت حمایــت، شــرایط اشــتغال را 
داشــته باشــد بــا ارائــه تســهیات اشــتغال زایــی جلــوی 
ورود خانــواده هــا را بــه چرخــه حمایــت هــای مســتمری 
ــع موجــود  ــی اگــر در آن زمــان مناب امــداد را بگیریــم ول
ــته و در  ــرایط الزم را نداش ــا ش ــواده ه ــا خان ــد و ی نباش
ــدا تحــت  ــه ابت ــاز اســت ک شــرایط ســختی باشــند و نی
ــرار  ــی کــه تحــت حمایــت ق ــد، زمان ــرار گیرن حمایــت ق
ــداد بحــث اشــتغال  ــف ام ــای مختل ــت در بخــش ه گرف
ــه ی تســهیات  ــا ارائ ــواده هــا را ب و توانمنــد ســازی خان

پیگیــری مــی کنیــم.  
وی در ادامــه بــه توضیــح تســهیات کمیتــه امــداد 

ــهیات  ــقف تس ــته س ــال گذش ــت: در س ــت و گف پرداخ
ــر  ــه اگ ــود ک ــان ب ــون توم ــاه میلی ــتغالی پنج ــود اش خ
مددجــو شــرایط الزم را داشــت مــی توانســت از ایــن وام 
اســتفاده کنــد و در کنــار ایــن بحــث کارفرمایــی را نیــز 
داشــتیم، ممکــن اســت کــه خیلــی از افــراد تــوان کار را 
داشــته باشــند امــا نتواننــد مجوزهــای الزم را بگیرنــد و در 
کارگاه یــا جایــی مشــغول بــه کار و فعالیــت مــی شــوند 
ــانی  ــروی انس ــا کارگاه نی ــه ی ــک کارخان ــن ی ــا همچنی ی
مــورد نظــرش را از کمیتــه امــداد تهیــه مــی کنــد و مــا 
ــار   ــم در اختی ــو بدهی ــه مددج ــد ب ــه بای ــی را  ک آن وام
کارفرمــا قــرار مــی دهیــم  و تــا 5 نفــر نیــز ســقف ارائــه 
ــا  ــد ت ــوع تســهیات اســت و کارفرمــا مــی توان ی ایــن ن
ســقف 5 نفــر را بــه کار بگیــرد و بــه ازای هــر نفــر مبلــغ 
پنجــاه میلیــون تومــان وام قــرض الحســنه کــه در ســال 
گذشــته بازپرداختــش 5 ســاله و امســال 7 ســاله اســت را 

دریافــت کنــد .
رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( نجــف آبــاد در 
ادامــه بــه تشــریح دیگــر خدمــات ایــن کمیتــه در ســال 
ــتغال  ــرح اش ــت : در ط ــار داش ــت و اظه ــته پرداخ گذش
و خــود کفایــی در قالــب وام هــای خــود اشــتغالی و 
کارفرمایــی نیــز وام هــای قــرض الحســنه ای بــا کارمــزد 
۲ و 4 درصــد  بــه مجمــوع 16 میلیــارد تومــان بــه 4۲4 
متقاضــی پرداخــت شــد. یکــی دیگــر از خدمــات، حمایت 
از 300 دانشــجو بــه مبلــغ 490 میلیــون تومــان بــه 
صــورت باعــوض و 1600 نفــر دانــش آمــوز بــا ســرانه هر 
نفــر 100 هــزار تومــان اســت. در بحــث خریــد و احــداث 
مســکن نیــز، بــه ۲5 مــورد تســهیات باعــوض بــه مبلــغ 
ــان  ــون توم ــت و 410 میلی ــان پرداخ ــون توم 550 میلی
نیــز تســهیات باعــوض بــه 194 مــورد در بحــث تامیــن 
ــت  ــر خدم ــد. دیگ ــت گردیدی ــکن پرداخ ــل مس و تکمی
ــزد  ــا کارم ــنه ب ــرض الحس ــای  ق ــه وام ه ــن اداره ارائ ای

ــه مبلــغ 9۲0 میلیــون تومــان اســت. صفــر درصــد ب

وی در ادامــه تصریــح کــرد : همــان طــور کــه گفتــه شــد 
بحــث اشــتغال مددجویــان از برنامــه هــای مهــم کمیتــه 
ــر  ــرای 143 نف ــز ب ــته نی ــال گذش ــت و در س ــداد اس ام
از مددجویــان و فرزندانشــان از طریــق شــرکت هــا و 
ــت و  ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــف کاریاب ــای مختل کارگاه ه
کمیتــه امــداد نیــز در قبــال ایــن جــذب و اســتخدام حــق 
بیمــه مددجویــان را بــه مــدت ۲ ســال تقبــل مــی کنــد 
ــه  ــه ب ــان کمیت ــون توم ــر 95 میلی ــن 143 نف ــت ای و باب
ایــن کارگاه هــا و شــرکت هــا در بحــث بیمــه مددجویــان 
کمــک کــرده اســت. در برنامــه هــای آموزشــی مهارتــی 
کمیتــه امــداد نیــز 79۲ نفــر شــرکت کــرده انــد و هزینــه 
ــغ 14۲  ــز مبل ــوزی نی ــارت آم ــای مه برخــی از طــرح ه
ــو  ــه ازدواج ن ــک ب ــث کم ــت. در بح ــان اس ــون توم میلی
عروســان و زنــان بــی سرپرســت نیــز در ســال گذشــته بــه 
191 نفــر مبلــغ 1 میلیــارد و پنجــاه میلیــون تومــان بــه 
صــورت باعــوض بــرای ازدواج کمــک شــده اســت و البته 
ــی سرپرســت  ــان ب ــور زن ــدان ذک ــی از فرزن ــت یک معافی
نیــز یکــی دیگــر از خدمــات کمیتــه بــه ایــن افــراد بــوده 
اســت، همچنیــن خانــواده هــای تحــت کمیتــه امــداد اگر 
فرزنــد سربازشــان راه دور باشــد، مــی تواننــد بــا معرفــی 
ــگان  ــن ی ــه نزدیکتری ــداد ب ــه ام ــق کمیت ــه از طری نام
خدمتــی شــان منتقــل شــوند و در ســال گذشــته 40 نفــر 
از فرزنــدان مددجویــان از ایــن طــرح اســتفاده کــرده انــد.

نکته روانشناسی
ــت از  ــی اس ــود دارد ترکیب ــی وج ــه در زندگ ــف آنچ نص
خاطــره و اجــزای مختلــف. مــا بــا انتخــاب  یکــی از ایــن 
ــا آن  ــب ب ــه در ترکی ــر ک ــای دیگ ــیاری چیزه ــزا بس اج
قــرار گرفتــه انــد را انتخــاب مــی کنیــم . هنــگام انتخــاب 
ــت   ــا دق ــز ب ــان آن را نی ــی همراه ــه در زندگ ــک گزین ی
ــر  ــد در نظ ــرد بای ــر ف ــاب همس ــا در انتخ ــد . مث بنگری
ــزا  ــر اج ــوان همس ــه عن ــردی ب ــاب ف ــه انتخ ــرد ک بگی
دیگــری نیــز دارد از جملــه خانــواده همســر اخــاق، درک 
ــد.   ــی کن ــاب م ــز انتخ ــود را نی ــر و خ ــخصیت همس ، ش
نــه فقــط تیــپ و قیافــه ، ماشــین یــا وضعیــت اقتصــادی 

ــرش را . همس
ــا از  ــرد ام ــی ب ــذت م ــدر ل ــواد مخ ــئه م ــردی از نش ف
ــی ،  ــی نظم ــار ب ــدر او را دچ ــواد مخ ــرف م ــه مص اینک
ــود . ــی ب ــرده   ناراض ــال ک ــدی و اهم ــی، کن ــت نشناس وق

ــود،  ــم زده ب ــه ه ــداری او را ب ــواد مخــدر خــواب  و بی م
ــت او در  ــاده و حیث ــادابی افت ــروات و ش ــره اش از ط چه
معــرض خطــر بــود. او ایــن اجــزا را انتخــاب نکــرده اســت 
امــا انتخــاب نشــئه بــودن ایــن پــک را بــا خــود بــه همراه 
دارد و در کل همــه انتخــاب هــای مــا از انتخــاب غــذا تــا 
انتخــاب رشــته تحصیلــی ، شــغل و همســر و .... انتخــاب 

ــس در  ــک اســت. پ ــک پ ــز نیســت ، انتخــاب ی ــک ج ی
ــه ایــن پــک هــا هــم توجــه کــرد. ــا یــد ب حیــن گزینــش ب

نجمه حاج صادقیان کارشناس ارشد مشاوره خانواده  
مرکز مشاوره شکیبا

تبعات انتخاب هایتان را ببنید !

خروج بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد از قرنطینه کرونا
ــاد دیگــر  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفت:بیمارســتان فاطمــه زهــرا نجف آب
ــه  ــداد ب ــش تع ــل کاه ــه دلی ــاد ب ــاران نجف آب ــت و بیم ــا نیس ــع کرون ــوان مرج ــه عن ب

ــوند. ــاع می ش ــان ارج اصفه
ــان شــهرضا، اشــرفی خمینی شــهر  ــه داد: بیمارســتان های صاحب الزم ــز ادام ــره چنگی طاه
و شــفای کلیشــاد همچنــان پذیــرای بیمــاران کرونایــی هســتند، امــا آن هــا هــم بــه زودی 
ــا خارج شــده و بیمــاران خــود را بــه اصفهــان ارجــاع می دهنــد. از مرجعیــت درمــان کرون

ــا بیــان اینکــه فعــًا تنهــا شــهر بوئیــن و میاندشــت در اســتان وضعیــت ســفید  چنگیــز ب

ــت  ــتان وضعی ــن شهرس ــا ای ــد، ام ــام ش ــا اع ــم در خبره ــرون ه ــران و ک ــت: تی دارد، گف
ــان در  ــی در بیمارســتان های دانشــگاهی اســتان اصفه ــام مصرف ــه اق ــدارد. هزین ســفید ن
هفتــه پنــج میلیــارد تومــان اســت کــه تنهــا شــامل اقــام حفاظتــی ماننــد گان، ماســک، 

دســتکش و دیگــر اقــام مــی شــود.
چنگیــز در پایــان خاطــر نشــان کــرد: تــا کنــون دو نفــر از پزشــکان اســتان اصفهــان، بــر 

اثــر عــوارض ابتــا بــه کرونــا بــه شــهادت رســیده انــد.

نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره(  شهرستان نجف آباد با اصحاب رسانه
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ــی وزارت بهداشــت، از پیشــرفت 76  ــز مراکــز بهداشــتی و درمان ــادر تخصصــی توســعه و تجهی مدیرعامــل شــرکت م
درصــدی مراحــل ســاخت بیمارســتان ۲16 تخــت خوابــی نجــف آبــاد ســخن گفتــه و وعــده داده تکمیــل ســاختمان 

ایــن پــروژه حداکثــر تــا پاییــز 99 بــه اتمــام برســد.
مجیــد احمــری گفــت: پــروژه احــداث شــده از طریــق دفتــر فنــی وزارت بهداشــت بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی بهــره 
بــردار تحویــل شــده و تجهیــزات پزشــکی و نیــروی انســانی را مســتقر کــرده و بیمارســتان وارد چرخــه خدمــت رســانی 

می شــود.
این بیمارستان در کمربندی جنوب نجف آباد و مقابل دادگستری کلنگ زنی شده.

حکیــم خیــام، زاده ۲8 اردیبهشــت 4۲7 در نیشــابور - درگذشــته 1۲ 
ــده  ــم نامی ــام نیشــابوری ه ــی و خی ــه خیام آذر 510 در نیشــابور ک
شــده اســت، فیلســوف، ریاضــی دان، ســتاره شــناس و رباعــی ســرای 
ــر  ــگاه علمــی خیــام برت ــی در دوره ســلجوقی اســت. گرچــه پای ایران
از جایــگاه ادبــی اوســت و لقبــش »حجــت الحــق« بــوده اســت، ولــی 
ــگارش رباعیاتــش اســت کــه شــهرت  ــه واســطه ن آوازه وی بیشــتر ب

جهانــی دارد.
ــده  ــای زن ــان ه ــب زب ــه اغل ــام را ب ــات خی ــه رباعی ــر آن ک ــزون ب اف
ترجمــه نمــوده انــد، ادوارد فیتزجرالــد رباعیــات او را بــه زبــان 
ــتر وی در  ــهرت بیش ــه ش ــه مای ــت ک ــرده اس ــه ک ــی ترجم انگلیس

ــت. ــده اس ــن گردی ــرب زمی مغ
یکــی از برجســته تریــن کارهــای وی را مــی تــوان اصاح گاهشــماری 
ایــران در زمــان وزارت خواجــه نظــام الملــک، کــه در دوره ســلطنت 
ــت.  ــود، دانس ــری( ب ــری قم ــلجوقی )4۲6-490 هج ــاه س ــک ش مل
وی در ریاضیــات، نجــوم، علــوم ادبــی، دینــی و تاریخــی اســتاد بــود. 
نقــش خیــام در حــل معــادالت درجــه ســوم و مطالعــات اش دربــاره 
اصــل پنجــم اقلیــدس نــام او را بــه عنــوان ریاضــی دانــی برجســته در 
تاریــخ علــم ثبــت کــرده اســت.ابداع نظریــه ای دربــاره نســبت هــای 

هــم ارز بــا نظریــه اقلیــدس نیــز از مهــم تریــن کارهــای اوســت.

ایــن غــذای اصیــل و بــی نظیــر شــهر مــن اســت. ســیخ هــای کبــاب از ســاقه هــای نــازک و ســبز انجیــر درســت 
مــی شــود و هــر گوشــتی مــی تــوان  اســتفاده کنیــد ولــی اصلــش بــا راســته شــتر اســت. بــه خاطــر شــیره انجیــر 

گوشــت نــازک و لطیــف و خیلــی خــوش طعــم مــی شــود.
مواد الزم :

*گوشت شتر  برای هر نفر ۲50 گرم 
*پیاز 1 عدد بزرگ 

*کیوی 1 عدد  )دلخواه (
*فلفل سیاه نصف ق چ 

گوشــت رو بــه قطعــات 3 در ۲ ســانت خــرد 
کنیــد پیــاز رو خالــی درشــت خــرد کنیــد  و 
ــد و در ظــرف  ــوط کنی ــیاه مخل ــل س ــا فلف ب
ــل 6 ســاعت داخــل یخچــال  در بســته حداق
نگهــداری کنیــد تــا گوشــت مــزه دار شــود .   
قبــل از ســیخ گرفتــن گوشــت هــا  در صورت 
اینکــه تمایــل داشــته باشــیم گوشــت کمــی 
ــرده  ــده ک ــوی را رن ــک کی ــود ی ــر ش ــرم ت ن
و بــه گوشــت مالیــده ) ایــن مــورد بایــد 
ــام  ــش گذاشــتن انج ــل از روی  آت ــا قب دقیق
ــیخ  ــه س ــد از ب ــت بع ــر اش ــی بهت ــود حت ش
ــود(  ــده ش ــا مالی ــت ه ــدن گوش ــیده ش کش
بعــد گوشــت هــا رو بــه ســیخ بکشــید نمــک 

ــد . ــاب کنی ــال کب ــد و روی زغ بزنی
ــا گوشــت  ــیمیایی ب ــات ش ــت ترکیب ــذی اســت و از جه ــواد مغ ــی از م ــع بســیار خوب ــتر منب ــه : گوشــت ش نکت
ســایر دام هــای اهلــی مقــداری تفــاوت دارد. ایــن گوشــت در مقایســه بــا گوشــت گاو از میــزان پروتئیــن و چربــی 
کمتــری برخــوردار اســت و در مقایســه بــا ســایر گوشــت هــای دیگــر حــاوی ســدیم بیشــتر و پتاســیم کمتــری 

اســت
الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی روز بزرگداشت حکیم خیام

کباب شتر با سیخ انجیر

پویــش شــب های همدلــی بــا هماهنگــی ســتاد مردمــی کمک هــای مومنانــه نجف آبــاد و بــا 
همــکاری اداره ورزش و جوانــان ، بســیج ورزشــکاران و ســازمان مــردم نهــاد ورزش دوســتان 
ذوالفقــار، بــا حضــور تعــدادی از ورزشــکاران قهرمــان ملــی و بیــن المللــی نجف آبــاد برگــزار 

. شد
ــان  ــت قهرمان ــه حمای ــاره ب ــا اش ــاد ب ــکاران نجف آب ــیج ورزش ــئول بس ــی مس ــعید کیان س
ــدف  ــرد: ه ــان ک ــه، بی ــک مومنان ــش کم ــاد از رزمای ــی نجف آب ــی ورزش ــن الملل ــی و بی مل
قهرمانــان شــرکت کننــده در ایــن طــرح ایجــاد انگیــزه بــرای افزایــش حمایت هــای مردمــی 

ــه اســت. از رزمایــش کمــک مومنان
ــذای  ــدی غ ــادی در بســته بن ــدال آور نجف آب ــن طــرح ورزشــکاران م ــی اســت، در ای گفتن

نــذری تهیــه شــده توســط آســتان قــدس رضــوی شــرکت کردنــد.

ــتان  ــوی در شهرس ــدس رض ــتان ق ــر آس ــده دفت ــلطانی، نماین ــدی س ــام مه ــت االس حج
ــان  ــان بی ــارک رمض ــاه مب ــدس در م ــتان ق ــای آس ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش ــز ب ــاد نی نجف آب
کــرد: در ایــام مــاه مبــارک رمضــان امســال، ماننــد ســال های قبــل در خدمــت محرومیــن و 
مســتضعفین شهرســتان نجف آبــاد هســتیم و هــر شــب 3000 غــذا طبــخ مــی شــود و بیــن 
عزیــزان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(، بهزیســتی و دیگــر نیازمندانــی کــه 

شناســایی شــده اند و تحــت پوشــش مراکــز خیریــه نیســتند، توزیــع مــی شــود.
ــم  ــا میــاد کری ــان ب ــارک رمضــان همزم ــاه مب ــن طــرح از نیمــه م ــزود: ای ــه اف وی در ادام
اهــل بیــت امــام حســن مجتبــی علیــه الســام شــروع شــده اســت و تــا پایــان مــاه مبــارک 

رمضــان ادامــه خواهــد داشــت.

مشارکت قهرمانان ورزش نجف آباد در پویش شب های همدلی

مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در نجف آباد از قاب دوربین
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شماره 60 7
                                                                               دســتگیری ســارقان ســیم برق در نجف آبادخبر کوتاه

ــاد از دســتگیری ۲ ســارق ســیم بــرق و کشــف ۲01 فقــره ســرقت در ایــن  ــده انتظامــی شهرســتان نجــف آب فرمان
شهرســتان خبــر داد.

ــتان نجــف  ــرق در شهرس ــیم ب ــرقت س ــره س ــد فق ــوع چن ــی وق ــت: در پ ــی گف ــد حســین باباکان ــرهنگ محم  س
ــرار گرفت.کارآگاهــان پلیــس آگاهــی  ــژه در دســتور کار پلیــس آگاهــی شهرســتان ق ــه صــورت وی ــاد موضــوع ب آب
بــه منظــور پیشــگیری از ســرقت هــای مشــابه و دســتگیری ســارقان واحدهــای گشــت نامحســوس در حومــه شــهر 
نجــف آبــاد را راه انــدازی کردند.تــا اینکــه یکــی از واحدهــای گشــت نامحســوس پلیــس آگاهــی ۲ ســارق حرفــه ای 
را در هنــگام ســرقت ســیم بــرق در حومــه شــهر نجــف آبــاد مشــاهده و آنهــا را در یــک اقــدام غافلگیرانــه دســتگیر 

کردنــد.

سوال حقوقی

ــیاری از  ــرار بس ــای پرتک ــش ه ــه پرس ــئوال، از جمل ــن س ای
ــل  ــن مای ــاق، زوجی ــس از ط ــوال پ ــت. معم ــن اس مراجعی
 نیســتند کــه نــام همســر ســابق در شناســنامه انها باقــی بماند.

امــا مطابــق قوانیــن موجــود، صرفــا در دو حالــت مــی 
 تــوان اســم همســر ســابق را از شناســنامه حــذف کــرد:

یعنــی  باشــد.  گرفتــه  طــاق  باکــره،  *دوشــیزه 
بــه  باشــد.  شــده  واقــع  دخــول،  از  قبــل  طــاق 
باشــد. مدخولــه  غیــر  طــاق  قانونــی،   اصطــاح 

در ایــن فــرض، وقــوع ازدواج و طــاق در شناســنامه المثنــی 
درج نمــی شــود.

*  طــاق غیــر مدخولــه نباشــد امــا خانمــی کــه طــاق گرفتــه 
اســت، ازدواج مجــدد کنــد. در ایــن صــورت بــا ثبــت رســمی 
ــام همســر ســابق  از شناســنامه  ــکان حــذف ن ازدواج دوم، ام

وجــود دارد.
نتیجتــا اگــر دخــول و نزدیکــی بیــن زوجیــن رخ داده باشــد 
ــا ازدواج دوم  ــع شــود ام و زوجــه، باکــره نباشــد و طــاق واق
صــورت نگیــرد، حــدف اســم همســر ســابق امکانپذیــر نیســت.
پاسخ از محدثه هادی وکیل پایه یک دادگستری

ادامه از صفحه 5
ایشــان در ادامــه گفــت: 590 میلیــون تومــان در قالــب 
اجــاره مســکن بــه خانــواده هــای تحــت حمایــت 
ــه  ــده و ارائ ــت ش ــوض پرداخ ــورت باع ــتاجر بص مس
ــر  ــه ۲190 نف ــان ب ــون توم ــغ 690 میلی ــه مبل وام ب
ــداد در  ــه ام ــات کمیت ــر خدم ــوردی از دیگ ــورت م بص
ســال گذشــته اســت. از دیگــر اقدامــات کمیتــه امــداد 
ــه  ــه هزین ــک مرحل ــان از پرداخــت ی معافیــت مددجوی
انشــعاب آب، بــرق، گاز و فاضــاب در طــول مــدت 
حمایــت از کمیتــه امــداد اســت کــه در ســال 98 1۲0 
ــه  ــث بیم ــد. در بح ــتفاده کردن ــرح اس ــن ط ــر از ای نف
ــه  ــه از کمیت ــه پای ــته بیم ــال گذش ــدای س ــز، از ابت نی
ــی  ــات درمان ــه خدم ــازمان بیم ــه س ــک و ب ــداد منف ام
ــا ایــن وجــود مــا از بیمارانــی کــه  منتقــل شــد ولــی ب
بیمــه خدمــات درمانــی قــادر بــه حمایــت از آنــان نبــود 
ــم و  ــک کردی ــتند، کم ــی داش ــان باالی ــه درم و هزین
ــان بصــورت باعــوض شــامل  ــون توم ــغ 670 میلی مبل
ــت  ــان سرپرس ــث زن ــد. در بح ــاران ش ــال آن بیم ح
ــته  ــال گذش ــتغال، در س ــرح اش ــان ط ــوار و مجری خان
حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی را بــه مبلــغ 860 میلیــون 
تومــان بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی پرداخــت کردیــم 
تــا ایــن مددجویــان بتواننــد بعــد از گذشــت یــک دوره 
از مزایــای ســازمان تامیــن اجتماعــی اســتفاده کننــد و 
ــه  ــه کمیت ــداد خــارج شــوند. البت ــت ام از تحــت حمای
امــداد امــام خمینــی )ره( در حمایــت از کــودکان 
ــه  ــر ک ــه 6۲0 نف ــوده و ب ــز پیشــگام ب ــه نی ســوء تغذی
ــه  ــت ب ــرده اس ــی ک ــان را معرف ــت آن ــبکه بهداش ش
ــاری  ــب کارت اعتب ــان در قال ــون توم ارزش 350 میلی
بصــورت باعــوض کمــک شــده و در بحــث ارتقــا ســطح 
ــر  ــز ۲۲55 نف ــای بهداشــتی نی بهداشــت و شــاخص ه
در قالــب بهداشــت دهــان و دنــدان، غربالگــری ســرطان 
ســینه و روده بــزرگ و... از ایــن طــرح اســتفاده و مبلــغ 
ــده  ــرح ش ــن ط ــه ای ــز هزین ــان نی ــون توم 450 میلی
ــت از  ــار حمای ــداد در کن ــه ام ــن کمیت ــت. همچنی اس
افــراد تحــت پوشــش، بــه دیگــر خانــواده هــای نیازمنــد 
نیــز وام هــای قــرض الحســنه پرداخــت نمــوده اســت و 
ــواده هــای تحــت پوشــش و  ــه خان در ســال گذشــته ب
ــت  ــداد والی ــرض الحســنه ام ــا وام ق ــواده ه ــر خان دیگ
بــه ارزش ۲میلیــارد و پانصــد میلیــون تومــان پرداخــت 
ــز  ــداد در بخــش فرهنگــی و آمــوزش نی شــد.کمیته ام
فعالیــت هایــی مثمــر ثمــری داشــته اســت و در ســال 
ــه  ــا در برنام ــواده ه ــراد خان ــر از اف ــته 1400 نف گذش
هــا آمــوزش کمیتــه امــداد شــرکت کــرده و مبلــغ 150 

ــن طــرح شــده اســت. ــه ای ــان هزین ــون توم میلی
ــطح  ــه در س ــاخت: ک ــان س ــر نش ــه خاط وی در ادام
شهرســتان 10 هــزار خانــوار بــه جمعیــت ۲4 هــزار نفــر 
از خدمــات دائــم و مــوردی امــداد اســتفاده مــی کننــد 
ــال  ــا در س ــواده ه ــتمری خان ــث مس ــط در بح ــه فق ک
ــون  ــد میلی ــارد و هفتص ــک میلی ــه ی ــته، ماهیان گذش
ــغ  ــه در طــول ســال مبل ــی داشــتیم ک ــان پرداخت توم
۲0 میلیــارد و چهارصــد میلیــون تومــان بحــث کمــک 
بــه معیشــت خانــواده از طریــق کمیتــه امــداد پرداخــت 
شــده اســت.در مجمــوع در ســال گذشــته مبلــغ نزدیک 
53 میلیــارد تومــان خدمــات کمیتــه امــداد شهرســتان 
بصــورت اعطــای انــواع تســهیات، پرداخــت وام و ارائــه 
ــش و  ــت پوش ــان تح ــه مددجوی ــوع ب ــات متن ی خدم

افــراد نیازمنــد پرداخــت شــد. 
ــی  ــای مردم ــک ه ــوع کم ــه مجم ــان اینک ــا بی وی ب
ــته  ــال گذش ــوکاری در س ــز نیک ــه مرک ــتان ب شهرس
مبلــغ 8 میلیــارد و دویســت میلیــون بــوده اســت، 
ــز  ــاد 7 مرک ــف آب ــتان نج ــت : در شهرس ــار داش اظه
امیرآبــاد،  یزدانشــهر،  آبــاد،  نجــف  در  نیکــوکاری 

کهریزســنگ، علویجــه، دهــق و ویاشــهر در حــال 
فعالیــت اســت و نیروهــای افتخــاری کمیتــه امــداد در 
ــدی را از  ــر نق ــدی و غی ــای نق همــان محــل کمــک ه
خیریــن و نیکــوکاران دریافــت کــرده و در همــان مــکان 
در اختیــار نیازمنــدان قــرار مــی دهنــد و کمیتــه امــداد 
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــی کن ــا م ــارت را ایف ــا کار نظ صرف
مــردم خــر و نیکــوکار ایــن شهرســتان مــی تــوان گفــت 
کــه ایــن شهرســتان قابلیــت گســترش خیریــه هــا بــه 

ــز دارد. ــز را نی ۲0 مرک
ایشــان در ادامــه ضمــن تقدیــر و تشــکر از کمــک هــای 
خیریــن و نیکــوکاران شهرســتان و بــا اشــاره بــه تاثیــر 
مثبــت ایــن مبالــغ و کمــک هــا بــه اقتصــاد شهرســتان 
ــته  ــال گذش ــتان در س ــر شهرس ــردم خّی ــزود: م ــا اف ه
مبلــغ 1 میلیــارد و 800 میلیــون تومــان از طریــق 
ــد و  ــرار دادن ــه ق ــار کمیت ــات در اختی ــدوق صدق صن
همچنیــن 3 میلیــارد و یکصــد میلیــون تومــان بــه ایتام 
ــغ 700  ــز مبل ــب ذکات نی ــد و در قال ــاران نیازمن و بیم
میلیــون تومــان کمــک کردنــد. مجمــوع کمــک مــردم 
در ســطح شهرســتان بــا احتســاب مبالــغ گفتــه شــده و 
امــور دیگــر از جملــه وجوهــات شــرعی، نــذر، فطریــه، 
ــارد و  ــغ 7 میلی ــی و ... مبل ــا، قربان ــه ه ــن عاطف جش
ششــصد میلیــون تومــان بــه کمیتــه امــداد شهرســتان 
ــق  ــر بســزایی در رون ــغ تاثی ــن مبال ــوده اســت کــه ای ب

اقتصــاد ایــن شهرســتان ایفــا مــی کنــد.
امســال و در بحــث بیمــاری کرونــا ایــن کمیتــه امســال 
مبلــغ 400 میلیــون تومــان بصــورت وام قــرض الحســنه 
در حــال پرداخــت بــه نیازمنــدان هســتیم و 160 
ــواده  ــه خان ــوض ب ــورت باع ــز بص ــان نی ــون توم میلی
هــای آســیب دیــده از کرونــا کــه تحــت پوشــش 

ــد. ــت ش ــتند پرداخ نیس
علــی طالبــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه خیریــه هــا بــازوان 
ــل  ــتند و تعام ــی )ره( هس ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت
ــه  ــت: کمیت ــم گف ــا داری ــه ه ــا خیری ــی ب ــیار خوب بس
امــداد حداقــل 150 میلیــون تومــان بصــورت کاال 
ــار  ــا در اختی ــا آنه ــرار داده ت ــا ق ــه ه ــار خیری در اختی
ــام و  ــن در بحــث اطع ــد. همچنی ــرار دهن ــدان ق نیازمن
ــن  ــام حس ــاد ام ــب می ــز از ش ــان نی ــار مددجوی افط
ــه 3  ــا همــکاری بســیج شهرســتان روزان مجتبــی )ع( ب
هــزار پــرس غــذا کــه هزینــه 1180 پــرس آن را کمیتــه 
تقبــل کــرده اســت و بــا همــکاری آســتان قــدس 
رضــوی نیــز 1۲100 پــرس غــذا در ســطح شهرســتان 
در ده شــب در اختیــار افــراد بــی بضاعــت و نیازمنــدان 

ــم. ــرار مــی دهی ق
هــای  کمــک  از  تشــکر  پایــان ضمــن  در  ایشــان 
ــامانه  ــت: س ــتان گف ــردم شهرس ــوی م ــادی و معن م
هــای  کمــک  دریافــت  آمــاده   #03111*8877*
مــردم خیــر و نیکــوکار شهرســتان اســت و افــراد مــی 
تواننــد بــا اســتفاده از آن ســامانه بــه کمیتــه امــداد در 

ــد.  ــک کنن ــدان کم ــه نیازمن ــک ب راه کم
 احمد شریعتی

قانون حذف نام همسر از 
شناسنامه چیست؟

خودکارآمدی
سام دوستان عزیز

ســرمایه های  بررســی  کــه  گذشــته  مبحــث  ادامــه  در 
ــه اینجــا رســیدیم کــه اگــر ســرمایه های  روانشــناختی بــود ب
روانشــناختی را یــک مربــع در نظــر بگیریــم اضــاع ایــن مربــع 
ــت. ــاب آوری هس ــدی و ت ــی، خودکارام ــوش بین ــدواری، خ امی

دوضلــع اول یعنــی امیــدواری و خــوش بینــی در حــد چنــد 
خــط توضیــح داده شــد.

 اینــک بــه ضلــع ســوم یعنــی خودکارآمــدی میرســیم:
خودکارامــدی در روانشناســی بــه معنــی ارزشــیابی هــر فــرد 
از توانایــی هــا و صاحیــت هایــش بــرای رســیدن بــه اهــداف 

و یــا غلبــه بــر موانــع اســت.
افــراد تمایــل دارنــد وظایــف و فعالیــت هایــی را انتخــاب کنند 
کــه احســاس مــی کننــد در انجــام آنهــا شایســته هســتند و 

اعتمــاد بنفــس دارنــد و بقیــه از انهــا دوری مــی کننــد.
ــان در  ــه کادر درم ــوان ب ــی ت ــدی م ــارز خودکارآم ــال ب مث
ــا اعتمادبنفــس  ــه ب ــی اشــاره کــرد کــه چگون شــرایط کرونای
ــد و  ــه مــی دهن ــه کار خــود ادام ــاال ب ــاال و خودکارامــدی ب ب

ــد. ــی دهن ــت م ــود را از دس ــان خ ــن راه ج ــا در ای بعض
دوســتان عزیــز هرچــه خودکارامــدی بیشــتر شــود، تــاش و 

پایــداری فــرد بیشــتر مــی شــود.
افراد دارای خودکارآمدی باال  این ویژگی ها را دارند:

ــد و  ــی کنن ــن م ــود تعیی ــرای خ ــی ب ــای واالی ــدف ه 1. ه
ــا را  ــه آن هــدف ه ــرای رســیدن ب ــی دشــوار ب ــای وظایف ایف

ــد. ــی گیرن ــده م برعه
۲. به استقبال چالش ها می روند.

3. انگیزه فردی انها به شدت باالست.
ــی  ــچ تاش ــود از هی ــای خ ــدف ه ــه ه ــتیابی ب ــرای دس 4. ب

ــد  ــی کنن ــه نم مضایق
5. در رویارویی با موانع ثابت قدم هستند.

دوستان عزیز چقدر خودکارامدی دارید؟؟؟؟؟
عظیمه داوری  کارشناس ارشد مشاوره
خانم داوری عزیز درگذشت همسر گرامیتان را به جنابعالی و 

خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم غفران 
الهی و علو درجات، برای حضرتعالی و سایر بازماندگان صبر و 

اجر جزیل از خداوند متعال درخواست می نماییم
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی شکیبا 
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6شماره 60
خبر کوتاه برگزاری 27 هزار کالس غیرحضوری در دانشگاه آزاد نجف آباد

امیــر رضــا نقــش رییــس دانشــگاه آزاد اســامی نجــف آبــاد در تشــریح اقدامــات دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد 
در آمــوزش مجــازی در شــرایط اپیدمــی کرونــا و فاصله گــذاری اجتماعــی اظهــار کــرد: »در طــول دوره فاصله گــذاری 
اجتماعــی و تــا ایــن لحظــه بالــغ  بــر ۲7 هــزار کاس غیرحضــوری برخــط در 10 دانشــکده و بالــغ  بــر ۲0 هــزار دانشــجو 
بــا کیفیــت مطلــوب برگــزار شــده و بیــش از یــک هــزار عضــو هیئــت علمــی و اســتاد مدعــو در برگــزاری ایــن کاس هــا 

همــکاری داشــته اند«
ــا  ــاغ ســازمان مرکــزی در اســفند ســال گذشــته و تشــکیل ســتاد آمــوزش غیرحضــوری ب ــزود: »به محــض اب وی اف
ــود و  ــت موج ــری از ظرفی ــاز و بهره گی ــورد نی ــی م ــزاری و ارتباط ــخت افزاری، نرم اف ــاخت های س ــازی زیرس آماده س
ســرمایه انســانی ماهــر، مرکــز آمــوزش الکترونیکــی در کمتــر از 7۲ ســاعت در ایــن واحــد دانشــگاهی راه انــدازی شــد« .

والدین آگاه 
اگــر فرزندتــان بــه حرفتــان گــوش نمــی دهــد و مجبوریــد بارهــا 
چیــزی را از او بخواهیــد و آخــرش تنبیهــش کنیــد و داد بزنیــد 

یعنــی اشــکال تربیتــی از شماســت.
ــودش  ــت از خ ــورده اس ــه خ ــیبی ک ــر آس ــه خاط ــودک ب * ک
بــدش مــی آیــد و ترجیــح مــی دهــد بــا شــما بجنگــد و آخــرش 
ــا  ــت را ب ــا تربی ــدر و مادره ــیاری از پ ــود. بس ــه ش ــم تنبی ه
ــط  ــگاه غل ــن ن ــد. ای ــی گیرن ــتباه م ــی اش ــی و زورگوی فرمانده

ــت. ــر اس ــتباهی ویرانگ اش
* در مواردجزیــی کــه مشــکل ســامتی و خطــر جســمی بــرای 
ــا  ــه ه ــه بچ ــد همیش ــود بگذاری ــی ش ــاد نم ــان ایج کودکانم
تصمیــم گیرنــده زندگیشــان باشــند : انتخــاب غــذا ، خریــد غــذا 
ــن  ــا ای ــا ب ــاس و... م ــاب لب ــتن ، انتخ ــای نشس ــرون ، ج از بی

ــم: ــاد مــی دهی ــه کودکمــان ی ــز را ب ــا  ســه چی کاره
1.تــو خوبــی و حــرف و کارت درســته ، نظــر و عقیــده تــو خــوب 

و محتــرم و بــا ارزش اســت.
۲.وقتــی مــا در مــوارد جزئــی و کــم اهمیــت بــه حــرف کودکمان 
گــوش مــی دهیــم ، آنهــا در مســائل مهــم بــا مــا مشــورت مــی 

کننــد و بــه مــا توجــه مــی کننــد.
ــه کودکمــان اســتقال مــی  ــن احســاس آزادی و راحتــی ب 3.ای

دهــد ، فرصــت رشــد و انتخــاب مــی دهــد ، اشــتباه هــم بکننــد 
ــازی  ــج و لجب ــی ل ــد زندگ ــی آموزن ــد و م ــی گیرن ازآن درس م

نیســت.
* روزی کــه مــن دو دفعــه بــه خواســته هــای کوچــک فرزنــدم 
گــوش بدهــم حتــی اگــر اشــتباه باشــه احتمــال اینکــه او کــم 
کــم توجهــی بــه حــرف هــای مــن بکنــد و مــن بتوانــم او را بــه 

ــه مراتــب خیلــی بهتــر از لجبــازی اســت. راه بیــاورم ب
ــاداش : تشــویق باعــث رشــد اعمــال نیــک و حرکــت  دادن پ
ــذت  ــا ل ــوب را ب ــد کار خ ــا بای ــود. م ــی ش ــی م ــوی ترق ــه س ب
در ذهــن کــودک گــره بزنیــم. ایــن لــذت شــامل کتــاب خــوان 
ــاق ،  ــردن ات ــز ک ــب ، تمی ــدن مرت ــودک ، درس خوان ــدن ک ش
مســواک زدن ، آمــوزش صحیــح دستشــویی رفتــن و دیگــر روش 

تربیتــی کــودک مــی باشــد.
ــرای کار خــوب  ــه ایــن شــکل مــی باشــد کــه ب ــاداش ب دادن پ
کــودک پاداشــی در نظــر گرفتــه شــود ، ایــن پــاداش مــی توانــد 
از گرفتــن برچســب و اســتیکر تــا رفتــن بــه شــهربازی یــا خریــد 
اســباب بــازی باشــد. در ابتــدا هــر بــار کــودک بعــد از انجــام کار 
ــه کار خــوب  ــرور ک ــه م ــد ، ب ــی کن ــت م ــاداش دریاف خــوب پ
نهادینــه شــد دادن پــاداش یــک بــار در میــان ، دوبــار در میــان 
و در آخــر بــه صــورت تصادفــی اســت. اینجاســت کــه انجــام آن 
ــذت گــره خــورده  ــا ل ــرای تمــام عمــر ب کار در ذهــن کــودک ب

اســت.
مریم رضائیان

شیوه پاداش دهی

واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون 
ــگاهی در  ــد دانش ــن واح ــت ای ــه نخس ــب رتب ــاد از کس نجف آب
نخســتین دوره مســابقات ملــی آجــر در معمــاری معاصــر ایــران 

ــر داد. خب
ــی  ــابقات مل ــتین دوره مس ــت » نخس ــم گف ــد منتظرالقائ حمی
ــن  ــاب بهتری ــوع انتخ ــا موض ــران ب ــر ای ــاری معاص ــر در معم آج
آثــار معمــاری آجــری ایــران در دســته های مختلــف و بــا هــدف 
نظــر بــه نقــش تاریخــی، تمدن ســاز و هویتــی آجــر در معمــاری 

ایــران برگــزار شــد«.
ــاری،  ــای  معم ــابقات در بخش ه ــن دوره از مس ــزود: »ای وی اف
ــی و  ــپت، طراح ــده و کانس ــازی، ای ــت و بازس ــازی، مرم شهرس
دکوراســیون داخلــی و بخــش ویــژه برگــزار شــد کــه در نهایــت 
تیــم دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد متشــکل از حســین 
ــین  ــامل؛ حس ــاوران ش ــاخت و مش ــم س ــراه تی ــرادی به هم م
محســنی، ملیحــه رضایــی، مســعود شــمس، مریــم لطفی، نفیســه 
ــناس،  ــه حق ش ــی، مرضی ــد لموچ ــاده، محم ــی افت ــریفی، عل ش
ــون  ــات پیرام ــژه و مطالع ــش وی ــاه والیتی در بخ ــواد ش محمدج
ــا طــرح پاویــون تحقیقاتــی کوشــک دانشــجویی موفــق  خــاک ب

ــه نخســت مشــترک شــد«. ــه کســب رتب ب

ــرح  ــن ط ــات ای ــاره جزئی ــاد درب ــف آب ــگاه آزاد نج ــاون دانش مع
ــا  ــجویی ب ــک دانش ــی کوش ــی و اجرای ــروژه تحقیقات ــت: »پ گف
ــنتی  ــاری س ــای معم ــی و تکنیک ه ــول مورفولوژیک ــی اص بررس
ــته ای  ــازه های پوس ــی س ــاوری طراح ــا فن ــام آن ب ــران و ادغ ای
بــا حمایــت مالــی دانشــگاه آزاد اســامی نجف آبــاد انجــام شــده 

اســت«.
منتظرالقائــم خاطرنشــان کــرد: »تولیــد محتــوای فنــی و نمایــش 
الگوهــای معمــاری محقــق شــده و نشــده و کمــک در حــد تــوان 
ــن  ــزاری ای ــداف برگ ــر از اه ــاری آج ــگ معم ــای فرهن ــه اعت ب

رویــداد ملــی اســت«.

شــهردار گفــت : مهمتریــن بخــش هــای 
ایــن  جشــنواره در دو حــوزه اجرایــی و 

ــی  ــه تکون ــی، خون ــهری )ضدعفون ــات ش خدم
بهــاری، بازدیدهــا و..( و فرهنگــی اجتماعــی 
)تبلیغــات و اطــاع رســانی، جشــنواره مجــازی 
و..( طــرح ریــزی شــده و  بــه مرحلــه اجــرا 
ــر در  ــد نظ ــی م ــر عمل ــن تدابی ــید مهمتری رس
جهــت ایجــاد فضــای مفــرح و بانشــاط بهــاری، 
ــهروندان  ــت ش ــاد رغب ــودن و ایج ــرگرم نم س
ــم  ــی مانی ــه م ــق شــعار درخان در راســتای تحق
و قطــع زنجیــره انتقــال و شــیوع ایــن ویــروس 

ــد. لحــاظ ش
 وی افــزود : کلیــپ هــای مــرور تصویــری برنامــه 
هــای انجــام شــده توســط شــهرداری نجــف آبــاد 
ــای  ــید، اجراه ــایه خورش ــر س ــد جشــن زی مانن
ــای  ــرت ه ــوری، کنس ــرح کش ــدگان مط خوانن
ــی  ــای علم ــش ه ــخنرانی، همای ــیقی، س موس
آموزشــی برگــزار شــده در ســالن همایــش هــای 
ــهروندی  ــوزش ش ــتندآپهای آم ــهرداری،  اس ش
ــی  ــوان و بوم ــدان ج ــط هنرمن ــه توس ــا ک کرون
شــهر بــا موضوعاتــی ماننــد در خانــه مانــدن،  راه 
هــای پیشــگیری از ابتــا بــه کرونــا و معضــات 
ــد  ــرا ش ــز اج ــب طن ــه در قال ــود در جامع موج
مناطــق  در  فیــروز  حاجــی  هــای  وکلیــپ 
ــده  ــب ش ــازه نص ــای ت ــان ه ــگری و الم گردش
ــم  ــای مراس ــنت ه ــرد س ــا رویک ــاد ب ــف آب نج
ــدن  ــه مان ــه در خان ــوروز باســتانی و ترغیــب ب ن
ــد. ــن جشــنواره لحــاظ ش ــز در ای ــهروندان نی ش

ــداوم  ــش از ت ــخنان خوی ــان س ــهردار در پای ش
جشــنواره مجــازی در مــاه مبــارک رمضــان 
ــار رمضــان  ــاد و به ــه نجــف آب ــوان بهاری ــا عن ب
ســخن گفــت و ابــراز امیــدواری بــا برنامــه 
هــای رمضانــی مختلــف گامــی در جهــت جلــب 

ــود. ــته ش ــز برداش ــهروندان عزی ــت ش رضای
ــاون ســرمایه  ــح درخشــان  مع ــی صال ســید عل
میــراث  کل  اداره  ریــزی  برنامــه  و  گــذاری 
فرهنگــی، گردشــگری وصنایــع دســتی اصفهــان 
ضمــن تشــکر و قدردانــی از زحماتــی کــه 
شــهرداری و پرســنل آن در حــوزه هــای مختلــف 
عمرانــی، گردشــگری و مبــارزه بــا کرونــا عنــوان 
داشــت گزارشــات اقدامــات بصــورت مــداوم 
دریافــت مــی گردیــد  و اقدامــات را رصــد مــی 
کردیــم کــه بعضــی آیتــم هــا از کیفیــت باالیــی 
برخــوردار بــود  و نجــف آبــاد در ایــن حــوزه جزو 
ــی شــود. ــان محســوب م ــر اصفه ســه شــهر برت

ــام  ــد از ای ــازی بع ــنواره مج ــداوم جش وی از ت
ــت  ــوان داش ــود و عن ــاد نم ــی ی ــه نیک ــوروز ب ن
ــودبا  ــه ش ــاال ارای ــد ب ــه کاری در ح ــی ک زمان
توجــه بــه ذائقه و ســایق گوناگــون ،  اســتاندارد 
و ســطح توقعــات مردمــی افزایــش مــی یابــد و 
مــردم مطالبــه گــری مــی کننــد و ایــن خــود بــه 

ــد. ــوب کمــک مــی نمای ــه خدمــات مطل ارای
معــاون ســرمایه گــذاری و برنامه ریــزی اداره کل 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری وصنایــع دســتی 
ــت  ــان از کارهــای خــوب مدیری ــان در پای اصفه
ــه  ــک خان ــگری و تمل ــوزه گردش ــهری در ح ش
ــوان  ــرد و عن ــاد ک ــی ی ــه نیک ــی ب ــای تاریخ ه
داشــت کار خوبــی بــوده کــه بــا جشــنواره 
مجــازی بســط و گســترش یافتــه اســت و 
ــدی  ــاهد رضایتمن ــداوم آن ش ــا ت ــم ب امیدواری

ــیم.  ــوم باش عم

قهرمانی دانشگاه آزاد نجف آباد در مسابقات ملی آجر در معماری

بــا حضــور اعضــاء شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان، جلســه 
ویدئــو کنفرانــس شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان، شهرســتان 
هــا و مناطــق بــا محوریــت برنامــه ریــزی و اتخــاذ تمهیــدات الزم 
ــطح  ــدارس در س ــایی م ــرای بازگش ــی و ... ب ــتی، ترافیک بهداش

اســتان و در شهرســتان برگــزار گردیــد.
ــوط  ــی مبس ــه گزارش ــه ارائ ــی ب ــدس راع ــه مهن ــن جلس  در ای
از تمهیــدات در نظــر گرفتــه شــده شهرســتان در راســتای 
ــذاری هوشــمند  ــه گ ــرح فاصل ــت ط ــدارس و رعای بازگشــایی م
اجتماعــی بــا همــکاری ســایر اعضــاء شــورای اداری شهرســتان؛ 
خصوصــا اعضــاء ســتاد شهرســتانی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری 
از بیمــاری پاندمیــک کرونــا پرداختنــد. ایشــان ضمــن اشــاره بــه 
ــود  ــای موج ــتان و تنگناه ــرورش شهرس ــوزش و پ ــت آم وضعی
ــکاری  ــا هم ــکات ب ــت از مش ــرون رف ــرای ب ــنهاداتی را ب پیش
دســتگاه هــای اســتانی بیــان نمودنــد. در ادامــه دکتــر رضایــی 

- اســتاندار اســتان اصفهــان - بــا تقدیــر از مجموعــه اقدامــات و 
فعالیــت هــای صــورت پذیرفتــه در اســتان و در شهرســتان هــا؛ 
بــر رعایــت نــکات ضــروری از جملــه: تاکیــد بــر پدالــی نمــودن 
ــر  شــیرهای آب مصرفــی در تمامــی مــدارس اســتان، تصریــح ب
رعایــت طــرح فاصله گــذاری هوشــمند اجتماعــی، اســتفاده 
از ماســک و دســتکش و مراعــات و مراقبــت از افــراد دارای 
ــوزش  ــگامی آم ــتار پیش ــد و خواس ــه ای تاکی ــای زمین بیماره
و پــرورش اســتان در اجرایــی نمــودن کامــل طــرح دولــت 
ــای  ــکل ه ــت پروت ــر رعای ــح ب ــا تصری ــد و ب الکترونیــک گردیدن
ــا  ــاری کرون ــگیری از بیم ــه و پیش ــت مقابل ــی مدیری ــتاد مل س
ــرایط  ــران در ش ــر مدی ــد: هن ــد کردن ــات تاکی ــن مصوب و تبیی
ــه فرصــت اســت  ــدات ب ــل تهدی ــا تبدی بیمــاری پاندمیــک کرون
و در دنیــای امــروز، اصــل علــم بــدون آمــوزش و بهــره منــدی از 

ــی نمــی باشــد. ســواد مجــازی کاف

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس شورای آموزش و پرورش استان، شهرستان ها و مناطق
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                                           به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر و پایان ماه مبارک رمضان :سخنی با خوانندگان
روزهای واپســین ماه مبارک رمضان ، ماه مهمانی خدا، ماه آمرزش و پاکی از پلیدی ، را پشــت ســر می گذاریم ماهی 

کــه در آن مهربانــی و رحمــت و برکــت موج می زند و دل ها با یاد و نام خداوند آرام می گیرد.
شــاید این چند سحر فرصت آخر باشد..

خدیــا ، خــروج از مــاه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده . . .
خدایا در ســاعات پایانی این ماه مارا مشــمول رحمت بی پایانت قرار ده

و ایــن وداع را آخریــن وداع )با ماه مبارک رمضان( عمرمان قرار مده . . .

ایــران بــا وجــود در اختیــار داشــتن بیشــترین منابــع و مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنعــت شیشــه، 
متاســفانه کــم تریــن ســهم را در تجــارت جهانــي ایــن صنعــت پرســود دارا اســت و هیچــگاه در 
برنامــه ریــزي هــا و نگــرش هــاي کان اقتصــاد ایــران ایــن صنعــت کــه اتفاقــا در ایــران ســابقه 
اي بســیار طوالنــي دارد در اواویــت نبــوده اســت و طــي ســال هــاي اخیــر صنایــع داخلــي بــه 

هیــچ وجــه متناســب بــا تحــوالت جهانــي ایــن صنعــت پیــش نرفتــه انــد .
شیشــه و بلــور ایــران جــزو آن دســته از کاالهایــي اســت کــه بــه یمــن وجــود تجــارت آزاد 
غیررســمي ، واردات آن از کشــورهاي مختلــف شــرق و غــرب بــه وفــور و بــه آســاني صــورت 
مــي گیــرد و بــازار داخلــي از شیشــه و بلــور ژاپنــي ، چینــي ، فرانســوي ، اتریشــي و ...... اشــباع 

شــده اســت و از بــازار بســیار مناســبي برخــوردار اســت .
حقیقــت ایــن اســت کــه ایــران از غنــي تریــن و ارزان تریــن مــواد اولیــه شیشــه جهــان را در 
اختیــار دارد امــا هیــچ گاه ســرمایه گــذاري اصولــي در ایــن صنعــت صــورت نگرفتــه اســت و 
ــا ابــزار آالت غیــر ماشــیني تولیــد شــده  تولیــد شیشــه بــه صــورت ســنتي، غیــر عملــي و ب
اســت و بــه علــت ارزش افــزوده بــاال و بــازار نســبي داخلــي زحمــت زیــادي بــراي بــاال بــردن 
ــا وجــود مزیــت نســبي  ــوژي ایــن صنعــت کشــیده نشــده اســت و در نتیجــه ب ســطح تکنول
نــه تنهــا بــه بــازار جهانــي دســت نیافتیــم بلکــه بــازار داخلــي را نیــز نســبت بــه محصــوالت 

ایرانــي بــي اعتمــاد کــرده ایــم .
در ســال هــاي اخیــر چنــد ســرمایه گــذاري گســترده و قابــل توجــه در صنعــت شیشــه صورت 
ــداز ایــن صنعــت در کشــورمان بســیار  گرفتــه کــه نشــان دهنــده ایــن اســت کــه چشــم ان
روشــن اســت و تولیــد کننــدگان خارجــي بــا آگهــي از مزیــت نســبي مــا و مشــاهد ســرمایه 
گــذاري صــورت گرفتــه کمــي بــه خــود آمــده انــد و بــراي رقابــت بــا تولیــد کننــدگان داخلــي 

یــا ســهیم شــدن در ســرمایه گــذاري هــا حســاب ویــژه اي بــاز کــرده انــد .
توسعه صنعت شیشه ایران

هــم اکنــون طرحهــاي گســترش مختلفــي در زمینــه صنعــت شیشــه ایــران در حــال پیشــرفت 
هســتند . در حقیقــت ایــن پــروژه هــاي گســترش، ســاختار و زیربنــاي صنعــت شیشــه ایــران 
ــع همــان  ــم در واق ــده برداشــت مــي کنی ــرد . آنچــه در آین ــده را متحــول خواهــد ک در آین
چیــزي اســت کــه امــروز مــي کاریــم و بــه همیــن دلیــل بایــد ببینیــم کــه آیــا تمــام پــروژه 
هــاي گسترشــي کــه هــم اکنــون در حــال اجــرا هســتند بــا نیازهــاي جامعــه ارتباطــي دارنــد 

یــا خیــر .
ــاز شــده  ــان آغ ــروش شیشــه تخــت در جه ــه ف ــک بحــران در زمین ــرا ی از نظــر کمــي اخی
اســت . تولیــد ایــن محصــول در اروپــا کاهــش شــدیدي داشــته و در چیــن بیشــتر واحدهــاي 
شیشــه تخــت بــه روش فلــوت ناچــارا تولیــد خــود را کاهــش داده و یــا بــه کلــي تولیــد خــود 
را متوقــف کــرده انــد . عایمــي از رکــورد در مراکــز عمــده تولیــد بلورجــات و بازارهــاي آن 

هــم دیــده مــي شــود .
در ایــران چندیــن طــرح مهــم و اصلــي توســعه صنعــت شیشــه اجــرا مــي شــود . در صورتــي 
ــا  ــران ت ــت در ای ــه تخ ــد شیش ــد ، تولی ــرا درآین ــه اج ــت ب ــا موفقی ــا ب ــرح ه ــام ط ــه تم ک
ــت . اگرچــه سرنوشــت  ــش خواهــد یاف ــن افزای ــد بلورجــات 170000ت ــن و تولی 300000 ت
بســیاري از پــروژه هــاي پیــش گفتــه مبهــم و نامشــخص بــوده و پیــش تاثیــرات مطلوبــي کــه 
بــر وضعیــت اقتصــادي شــرکت هــاي مربوطــه دارنــد دیــر یــا زود بــه مرحلــه اجــرا درخواهنــد 

آمــد .
ــع  ــن آوري صنای ــه ف ــل ماحظ ــد ســبب پیشــرفت قاب ــي توان ــوق م ــاي ف ــروژه ه ــراي پ اج
شیشــه در ایــران شــده و در حقیقــت ایــن امــر ســاختار تکنولوژیــک صنایــع شیشــه تخــت و 
شیشــه مظــروف را مدرنیــزه خواهــد نمــود و بــه میــزان زیــادي کشــور را در زمینــه صــادرات 

محصــوالت شیشــه اي یــاري خواهــد نمــود .
یکــي از مهــم تریــن جنبــه هــاي روز آمــد کــردن صنایــع شیشــه ســازي ایــران کــه تــا کنــون 
توجــه کافــي بــه آن نشــده اســت همانــا مدرنیــزه کــردن خطــوط تولیــد فعلــي و مجهزکــردن 

آنهــا بــا فــن آوري هــاي امروزیــن مــي باشــد .
در حــال حاضــر کــوره هــاي شیشــه ســازي ایــران بــه غیــر از شیشــه آذر قــدرت ذوب کمتــري 
ــد و حجــم کل محصــول خروجــي خطــوط  ــا دارن ــاط دنی ــاي ســایر نق ــوره ه ــه ک نســبت ب
ــدارد. ایزوالســیون بهتــر کــوره هــا، اســتفاده از  ــا اســتانداردهاي موجــود مطابقــت ن تولیــد ب
ــاي خنــک کــن و توجــه  ــد طراحــي مجــدد واحده ــاي ذوب جدی ــا و سیســتم ه مشــعل ه
ــدون  ــا همیــن خطــوط تولیــد ب ــا80 درصــد ب ــه افزایــش تولیــد کــه میــزان حداقــل 60 ت ب
ســاخت کــوره هــاي جدیــد مــي باشــد . بنابرایــن اصــرار بــر افزایــش دادن تعــداد کــوره هــا 
ــه هایــي کــه داراي چندیــن خــط تولیــد هســتند یــک کار اقتصــادي و  ــژه در کارخان ــه وی ب

قابــل توجــه نیســت .
نگاهي به استراتژي صنعت شیشه تخت اروپا

در پایــان اکتبــر ســال 1997 شــرکت پیلکینگتــون پــي ال ســي اجــرا 6000 تــن از کارکنــان 
ــه ســودآوري اخــراج کــرد .  ــراي دســتیابي مجــدد ب ــه عنــوان بخشــي از تــاش ب خــود را ب
ــا ایــن حــال  ــه تیتــر احساســات برانگیــز مطبوعــات اقتصــادي تبدیــل شــد و ب ایــن خبــر ب

نبایــد بــه عنــوان تصمیمــي غیــر منتظــره نگریســته شــود . شــرکت پیلکینگتــون ظــرف ســال 
هــاي قبــل از ایــن بــه دلیــل کاهــش ســود ناشــي از رقابــت شــدید و پاییــن بــودن قیمــت 
هــا کــه بــه ویــژه در اروپــا روي داد ، نتایــج مالــي ناامیــد کننــده اي بــه ســهامدارانش ارائــه 
ــي  ــه شــرکت پیلکینگتــون و مســایل مال ــرا ب ــود . اگرچــه توجــه صاحــب نظــران اخی داده ب
آن معطــوف شــده اســت ولــي همیــن شــرایط تجــاري بــراي ســایر صنایــع شیشــه اروپــا نیــز 
وجــود داشــته و ســالهاي گذشــته بــراي همــه آنهــا ســال هــاي ســختي بــوده اســت . شیشــه 
فلــوت در دســت کمتــر از 10 شــرکت اروپایــي متمرکــز شــده اســت . اضافــه ظرفیــت و پاییــن 
بــودن قیمــت هــا همــه گروههــاي تولیــدي اصلــي بــه خصــوص در اروپــاي غربــي را مجبــور 

ســاخته کــه اســتراتژي هائــي بــراي ادامــه حیــات خــود تــدارک ببیننــد 
ایــن اســتراتژي هــا از شــرکتي بــه شــرکت دیگــر متفاوتنــد ، امــا دو چــاره اصلــي وجــود دارد 
کــه در میــان دســت انــدرکاران مشــترک اســت : توســعه محصوالتــي کــه کیفیــت باالتــري 
دارنــد و کســب بــازار در اروپــاي مرکــزي و شــرقي دو فعالیتــي هســتند کــه در تقویــت عملکرد 
ضعیــف ایــن صنعــت در بازارهــاي تکامــل یافتــه غربــي مــي باشــند و بــه عــاوه هــر شــرکت 
توانمنــدي خــاص خــود را دارد . پیلکینگتــون ســرگرم اتخــاذ اســتراتژي بازگشــت بــه تولیــد 
انبــوه اســت . ایــن شــرکت توجــه خــود را بــر کاهــش دادن عرضــه محصــوالت فلــوت خــود 
ــه دســت آورد و بخــش  ــازار مجــددا ب ــت خــود را در ب ــوان رقاب ــا ت ــرده اســت ت ــز ک متمرک
ــه سیاســت  ــن سیاســت ، ب ــه فــروش برســاند . ای ــه ســقوط خــود را ب بزرگــي از ســهام رو ب
ــع  ــازار و توزی ــه ب ــر وسوســه ورود ب ــه در براب ــک اســت ک ــن  نزدی ــي گاردی شــرکت آمریکائ
ــل تــاش خــود را متوجــه افزایــش دادن ســطح تولیــدات شیشــه  مقاومــت کــرده و در مقاب

نمــوده اســت .
ــد  ــه تولی ــال در زمین ــای فع ــرکت ه ــی از ش ــز یک ــه نی ــرج  ک ــن ویت ــنت گوبی ــرکت س ش
شیشــه ســت مصمــم اســت بــا تجدیــد ســاختار ســازماني خــود و تبدیــل آن بــه بخــش هــاي 
ــع  ــه تقاضاهــاي گوناگــون بخــش ســاختمان، خودروســازي و صنای ــد ب ــر بتوان ــه، بهت جداگان
ــردد. در  ــل گ ــازار شیشــه تبدی ــي ب ــه محــور اصل ــب ب ــن ترتی ــه ای ــه و ب خــاص پاســخ گفت
ــي، بیــرون کشــیدن  ــر نقــاط خــاص جغرافیای ــا تمرکــز ب ــل اس اي ب ــل شــرکت گاورب مقاب
ــه  ــا ب ــه رشــد اروپ ــر بازارهــاي روب خــود از بازارهــاي آمریــکاي شــمالي و ســرمایه گــذاري ب
رقابــت رو بــه افزایــش پاســخ داده اســت . ایــن شــرکت نیــز ماننــد شــرکت پــي پــي جــي  بــه 
توســعه محصــوالت بــا کیفیــت بــاال عاقــه منــدي نشــان داده اســت . بســیاري از کشــورهاي 
ــازي خواهنــد  ــي نقــش مهمــي را در آینــده صنعــت شیشــه تخــت ب ــاي مرکــزي و غرب اروپ
کــرد و در کشــورهاي بلــوک شــرق ســابق تقاضــاي رو بــه افزایــش بــراي شیشــه تخــت وجــود 

دارد . 
ــا ایــن وجــود، همانطــور کــه گفتــه شــد صنعــت شیشــه در ایــران هنــوز مهجــور اســت و  ب
متاســفانه اکثــر کارگاه هــا بصــورت روش هــای ســنتی بــه حیــات خــود ادامــه مــی دهنــد کــه 
ــه هــای ســاخت ظــروف شیشــه ای و بلــور  ایــن امــر چنــدان مناســب نیســت، ولــی کارخان
ــد وارد رقابــت در  ــا تــاش و مدیریــت صحیــح توانســته ان ــران هســتند کــه ب بســیاری در ای
بــازار جهانــی شــوند و محصوالتشــان را بــه اقصــی نقــاط جهــان صــادر کننــد کــه ایــن امــر 
موجــب دلگرمــی و امیــدواری دیگــر ســازندگان شیشــه در ایــران نیــز شــده اســت. در ایــن 
میــان نقــش دولــت بــه عنــوان بزرگتریــن مرجــع حمایــت کننــده صنایــع بخــش خصوصــي 
بســیار تعییــن کننــده خواهــد بــود و البتــه منظــور از حمایــت، پرداخــت کمــک هــاي نقــدي 
و امکانــات نیســت بلکــه رفــع موانــع و مزاحمــت هــاي موجــود بــر ســر راه صنایــع اســت کــه 
ــه راه خــود منصــرف خواهــد کــرد . اگرچــه شیشــه هــای ســنتی  هــر صنعتگــري را از ادام
مزایایــی نیــز دارنــد امــا بــرای رقابــت در ایــن بــازار جهانــی پــر ســود نیــاز بــه بازنگــری در 
روش ســاخت اســت تــا محصــوالت شیشــه ای مــا نیــز بتواننــد در بــازار جهانــی نقشــی ایفــا 
ــت  ــی در صنع ــش مهم ــد نق ــی توان ــران م ــح ای ــزی صحی ــه ری ــت وبرنام ــا مدیری ــد و ب کنن

شیشــه نــه تنهــا در آســیا، بلکــه در جهــان ایفــا کنــد.
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