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کارگروه جهش تولید 
شهرستان به ریاست 

فرماندار شهرستان ویژه

سید سعید سرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان شد
با حکم وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی: در متن حکم سید عباس صالحی خطاب به سید سعید سرابی آمده است

ــه  ــه موجــب ایــن حکــم ب ــی ب ــده جنــاب عال ــه ســوابق فرهنگــی و تجربیــات ارزن » نظــر ب
ــوید. ــوب می ش ــان « منص ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن ــمت » مدی س

امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و بهره گیــری از ظرفیت هــای موجــود و 
ــران اســتان و ارتبــاط  ــا مســئوالن و مدی نیروهــای کارآمــد و فرهیختــه و تعامــل ســازنده ب
نزدیــک بــا اصحــاب فرهنــگ و هنــر و مــردم فرهنگ دوســت و هنــر پــرور اســتان اصفهــان 
ــی  ــر اســامی و ایران ــای فرهنــگ و هن ــی، شــکوفایی و اعت ــل اخاق در مســیر رشــد فضای

ــد باشــید.« ــق و موی موف
مدیــرکل دفتــر نوســازی و تحــول اداری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، مدیــرکل فرهنــگ 
ــج فعالیت هــای  ــرکل دفتــر تبلیــغ و تروی و ارشــاد اســامی اســتان خراســان رضــوی و مدی
ــای فرهنگــی ســرابی  ــه فعالیت ه ــگ و ارشــاد اســامی از جمل ــرت وزارت فرهن ــرآن و عت ق

پیــش از حضــور در اصفهــان اســت.
ــاری،  ــی انص ــد عل ــلمین محم ــام والمس ــت االس ــن حج ــش از ای ــود، پی ــان می ش خاطرنش

ــر عهــده داشــت. ــن اســتان را ب ــی فرهنــگ و ارشــاد اســامی ای مدیرکل
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فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون  ریاســت  بــه 
ــی  ــزز ول ــده مع ــا حضــور نماین شهرســتان و ب
ــان  ــاد، معاون ــف آب ــه نج ــام جمع ــه و ام فقی
فرمانــدار، فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج 
روســای  و  شــهرداران  شهرســتان،  ســپاه 
شــوراهای اســامی شــهرها، صاحبــان صنایــع، 
... جلســه مشــارکت  و  خیــران، معتمدیــن 
عمومــی در پویــش همگانــی رزمایــش کمــک 

ــده از  ــیب دی ــوف آس ــا و صن ــواده ه ــاماندهی خان ــرای س ــی ب ــم افزای ــت ه ــه جه مومنان
ــا و اهــداء کمــک هــای خیرخواهانــه خیریــن شهرســتان برگــزار  بیمــاری پاندمیــک کرون
گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی ضمــن تبریــک روز ارتــش، ارتشــیان را نمــاد عزت، 
ــان  ــه از حافظــان ســامت و خادم ــداری برشــمردند. ایشــان در ادام ــاوری و والیتم خودب
ــاری  ــا بیم ــه ب ــدم مقابل ــط مق ــش خ ــت ک ــنل زحم ــا پرس ــتان خصوص ــت شهرس بهداش
ــاد، بیمارســتان شــهید  ــد ۱۹ در بیمارســتان حضــرت فاطمــه الزهــرا )س( نجــف آب کوئی
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــوش ش ــخت ک ــش و س ــت ک ــرت زحم ــری، مدی ــد منتظ محم
شهرســتان و مجموعــه هــای وابســته و ... تقدیــر و تشــکر نمودنــد. رئیــس شــورای اداری 
ــتان  ــی در شهرس ــمند اجتماع ــذاری هوش ــه گ ــرح فاصل ــد ط ــه از رون ــتان در ادام شهرس
ــه  ــن جامع ــای بنیادی ــاخص ه ــن ش ــل تری ــی بدی ــی از ب ــد و یک ــوع کردن ــن موض تبیی
ــن موضــوع را  ــی ای ــران پیشــگام برشــمردند و مصــداق عین ــزون خی ــی را حضــور اف مدن
حضــور پــر رنــگ و خالصانــه ایــن اشــخاص بــی ادعــا در شهرســتان نجــف آبــاد دانســتند 
ــردم و مســئوالن،  ــل گســترده م ــه همراهــی و تعام ــت ب ــا عنای ــه حمــد ا...ب ــد: ب و افزودن
ــه بســیار  ــا از مرتب ــاری کرون ــرل بیم ــه پیشــگیری و کنت ــاد در زمین شهرســتان نجــف آب
باالیــی در ســطح اســتان و کشــور برخــوردار شــده اســت و از منظــر مشــارکت عمومــی، 
ــدار  ــرد. فرمان ــی ب ــره م ــی به ــگاه مقبول ــی از جای ــرمایه اجتماع ــی و س ــاد اجتماع اعتم
ــیب  ــد و آس ــواده نیازمن ــزار خان ــش از ۱۷ ه ــرآورد بی ــه ب ــاره ب ــا اش ــتان ب ــژه شهرس وی
ــایی و  ــب شناس ــد: مرات ــتان گفتن ــطح شهرس ــا در س ــک کرون ــاری پاندمی ــده از بیم دی
ــه  ــان ادام ــد همچن ــای نیازمن ــواده ه ــرای شناســایی خان ــی شهرســتان ب ــق جمعیت تحقی
دارد. مهنــدس راعــی بــا بیــان اینکــه در ایــن جلســه بیــش از هــر چیــز حمایــت جمعــی 
خیریــن در راســتای تامیــن کمــک هــای مومنانــه بــه اقشــار آســیب دیــده مطــرح اســت به 
تبییــن موضــوع و درخواســت حمایــت پرداختنــد. در ادامــه حجــت االســام والمســلمین 
حــاج آقــا حســناتی، نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، ضمــن تشــکر 
ــا از  ــاری کرون ــگیری از بیم ــه و پیش ــتانی مقابل ــتاد شهرس ــدرکاران س ــت ان ــه دس از کلی
ــی  ــدرکار درمان ــت ان ــل دس ــتاران و عوام ــکان، پرس ــف پزش ــل توصی ــر قاب ــات غی خدم
شهرســتان تجلیــل کردنــد و جایــگاه ایشــان در نــزد افــکار عمومــی را بســیار برجســته و 
حائــز اهمیــت برشــمردند. ایشــان بــا اشــاره بــه آیــه ۲۱۶ از ســوره شــریفه بقــره ، افزودنــد: 
اینگونــه بایــا آزمایــش هــای الهــی اســت کــه از جملــه مزایــای آن ایجــاد فرصــت هــای 
ــت  ــروی مقاوم ــده نی ــور فرمان ــر پ ــرهنگ صف ــه س ــت. در ادام ــرفت اس ــرای پیش ــر ب موث
ــد. ــود پرداختن ــک خ ــه کم ــزان ارائ ــع و می ــن موض ــه تبیی ــران ب ــتان و حاض ــیج شهرس بس
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                                               جلســه پیگیری روند تعیین تکلیف زمین های شــهر گلدشــت

ــا حضــور در دفتــر شــهردار شــهر گلدشــت در جلســه پیگیــری رونــد  فرمانــدار شهرســتان ویــژه و هیــات همــراه ب
تعییــن تکلیــف زمیــن هــای شــهر گلدشــت حاضــر شــدند. مهنــدس راعــی در ایــن جلســه کــه بــا حضــور نماینــده 
ــن  ــد تعیی ــکاش مراحــل رون ــد، ضمــن بررســی و کن ــزار گردی ــس شــورای اســامی برگ ــردم شهرســتان در مجل م
ــکان  ــان مال ــه می ــورد مناقش ــای م ــن ه ــند زمی ــاح س ــت اص ــی جه ــل قانون ــریع مراح ــر تس ــد ب ــا تاکی ــف ب تکلی
ــرورت  ــک ض ــن را ی ــان طرفی ــاف می ــل اخت ــد ح ــتاب در رون ــداد، ش ــه ام ــادی کمیت ــع اقتص ــی و مجتم خصوص

ــمردند. ــن برش بنیادی

منصــور شیشــه فــروش مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان در دفتــر خویــش 
میزبــان محمــد مغــزي نجــف آبــادي شــهردار نجــف آبــاد بــود.

ــهرداری  ــل ش ــن المل ــور بی ــات و ام ــر ارتباط ــي مدی ــم رضای ــه ابراهی ــن جلســه ک در ای
ــکر  ــا تش ــروش ب ــه ف ــت، شیش ــور داش ــز حض ــاد نی ــف آب ــهر نج ــامی ش ــورای اس و ش
ــدای  ــاد در ابت ــت نجــف آب ــه موقعی ــا ب ــات شــهرداری درخصــوص مبحــث کرون از اقدام
انتشــار ویــروس اشــاره نمــود و عنــوان داشــت: همــکاری بیــن بخشــی مطلــوب و خــاص 
و اقدامــات ویــژه ای  در ایــن راســتا صــورت پذیرفــت  و ســتاد کرونــای شهرســتان نقــش 
ــاد  ــوص ایف ــن خص ــاد در ای ــف آب ــهرداری نج ــکاری ادارات و ش ــا هم ــری ب ــم و موث مه

نمــود.
ــی و  ــون گندزدای ــهرداری پیرام ــات ش ــی از اقدام ــوب و مردم ــورد خ ــه بازخ ــه ب در ادام
ضدعفونــی مســتمر شــهرداری نجــف آبــاد اشــاره کــرد و ابــراز داشــت مــردم نجــف آبــاد 
اقدامــات خــوب شــهرداری را از مهــم تریــن عوامــل رفــع کرونــا مــی دانســتند و از مــردم 
فهیــم نجــف آبــاد کــه بــا رعایــت شــعار در خانــه مــی مانیــم نقــش خیلــی مهمــی در ایــن 
ــر و تشــکر نمــود و عنــوان داشــت برنامــه هــای مجــازی مدیریــت  مــورد داشــتند تقدی
شــهری را شــخصاَ رصــد نمــوده و ارزیابــی آن را بســیار مناســب و قابــل تقدیــر مــی دانــم.

ــهرداری  ــده توســط ش ــام ش ــات انج ــادی گزارشــی درخصــوص اقدام ــهردار نجــف آب ش
نجف آبــاد بــه منظــور مقابلــه بــا شــیوع و انتشــار ویــروس کرونــا و اجــرای طــرح فاصلــه 

ــاد ارایــه نمــود. گــذاری اجتماعــی و اقدامــات پیشــگیرانه در نجــف آب
مغــزی نجــف آبــادی همچنیــن عنــوان داشــت مجموعــه شــهرداري نجــف آبــاد علیرغــم 
برگــزاري جلســات متعــدد کاري، تــدارك و آمــاده اجــرا بــودن کلیــه برنامــه هــاي ویــژه 
نــوروز و اماکــن گردشــگري و تاریخــي ، بــا توجــه بــه شــرایط کشــور و شــیوع ویــروس 
کرونــا و بــه جهــت  لــزوم حفــظ ســامت شــهروندان، کلیــه ویــژه برنامــه هــاي نــوروزي 

را لغــو و طــرح جایگزیــن بــه عنــوان »جشــنواره مجــازي نــوروز ۹۹« را اجرایــي نمــود.
ــگ شــهروندي  ــه فرهن ــر کمیت ــاق فک ــزاري جلســات ات ــس از برگ ــوان داشــت پ وی عن
ــاد و تدویــن و طراحــي محتــواي کمپیــن، شــعار »هیــچ جــا خونــه  شــهرداري نجــف آب
خــوِد آدم نمیشــه«، و بــا هشــتگ در خانــه مــي مانیــم »جشــنواره مجــازي نــوروز ۹۹« 

کلیــد خــورد

مشارکت عمومی در پویش همگانی رزمایش کمک مومنانه 

مــی دانیــم کــه درمــان هــای طبیعــی بهتریــن راه بــرای مراقبــت از تندرســتی و زیبایــی 
ــود بهداشــت و  ــه در بهب ــی ک ــای طبیع ــان ه ــه از درم ــد نکت ــه چن ــا ب هســتند. در اینج

ــود، اشــاره مــی کنیــم: زیبایــی شــما موثــر خواهنــد ب
۱- خواب مناســب از مهمترین عوامل تندرستی می باشد.

۲- اگــر شــما امــکان ورزش مســتمر را نداریــد ، تمریناتــی در فواصــل چنــد دقیقــه و بــا 
شــدت بــاال ماننــد دویــدن در جــا ، بــاال و پاییــن رفتــن از پلــه هــا یــا پریــدن رو بــه جلــو  
، راه پیمایــی و قــدم زدن آرام بعــد از آن .  انجــام ایــن تمرینــات بــرای 5 - ۶ دقیقــه و 3 

بــار در روز بســیار مفیــد خواهــد بــود.
3- روغــن زیتــون بهتــر اســت بــه صــورت ســرد مصــرف شــود و بهتریــن روش اســتفاده ی 

آن در ســاالد اســت بــه جــای اینکــه در پخــت و پــز غــذا از آن اســتفاده شــود . 
ــن وعــده  ــر هنــگام در شــب ، اجتنــاب کنیــد . بهتــر اســت آخری 4- از غــذا خــوردن دی
غذایــی در روز ســاعت ۷ شــب باشــد. دیــر وقــت غــذا خــوردن یــا غــذا خــوردن قبــل از 
خــواب بــه بــدن زمــان کافــی بــرای هضــم غــذا را نمــی دهــد ، همچنیــن درشــب، فعالیــت 
ــذا  ــن  غ ــد. بنابرای ــی باش ــدن م ــاز ب ــورد نی ــری م ــری کمت ــم شــده و کال ــدن ک ــای ب ه
خــوردن دیــر وقــت ایــن خطــر را دارد کــه غــذا بــه صــورت چربــی ذخیــره شــود تــا اینکــه  

ــورد  ــرژی م ــورت ان ــه ص ب
ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس

یــا  یــک  بلعیــدن   -5
قطعــه  ســیر  حبــه  دو 
ــراه  ــه هم ــده ب ــه ش قطع
اولیــن  صبــح  در  آب 
چیــزی اســت کــه مــی 
توانــد از ناراحتــی هــای 
قلبــی جلوگیــری کنــد ، 

کلســترول خــون را کاهــش دهــد ، متابولیســم بــدن را افزایــش دهــد ، و سیســتم ایمنــی 
کنــد. تقویــت  را  بــدن 

۶- در روز حداقل یک فنجان چای ســبز طبیعی اســتفاده شود.
مریم رضائیان

دیدار با مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان

سالمت و زندگی سالم 
ترفندهایی برای حفظ سالمتی

خبر کوتاه



هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 2 اردیبهشت 1399

@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

2شماره 57
                دیدار فرماندار با داور پناه خیر مدرســه ساز

فرمانــدار شهرســتان ویــژه و هیــات همــراه بــا خیــر ارجمنــد مدرســه ســاز، آقــای داورپنــاه دیــدار و از طــرح هــا و 
پــروژه هــای ســرمایه گــذاری ایشــان در بخــش کشــاورزی و دامــداری در حریــم گلدشــت بازدیــد کردنــد. مهنــدس 
ــه  ــگاه شــعار ســال »جهــش تولیــد« در برنام ــا تبییــن جای ــر ارزشــمند ب ــن خی ــر از فعالیــت ای راعــی ضمــن تقدی
هــای راهبــردی اســتان و شهرســتان، ضــرورت حمایــت از تولیدکننــدگان را یــک تکلیــف برشــمردند. ایشــان وجــود 
ــزرگ  ــی ب ــی الیتناهــی و نعمت ــاه در کشــور را ســرمایه اجتماع ــای داورپن ــه آق ــا از جمل ــی ری ــص و ب ــی خال خیران
بــرای اهالــی اســتان تبییــن کردنــد و ابــراز امیــدواری نمودنــد بــا دور اندیشــی و آینــده نگــری ایــن خیــر بــزرگ و 
نــگاه پویــای اشــتغال آفرینانــه ایشــان بتــوان شــاهد گســترش بیــش از پیــش توســعه امــور خیــر در ســطح شــهر 

گلدشــت و شهرســتان نجــف آبــاد باشــیم.

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور دکتــر غامحســین صادقیــان - 
ــتاد  ــاء س ــدار، اعض ــعه فرمان ــزی و توس ــه ری ــاون برنام ــان - مع ــتان اصفه ــت اس ــز بهداش ــی مرک ــاون اجرای مع
شهرســتانی مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا و تنــی چنــد از مســئوالن اداری و اجرایــی شهرســتان؛ 
ــد. ــزار گردی ــتان برگ ــی در شهرس ــمند اجتماع ــذاری هوش ــه گ ــرح فاصل ــرای ط ــد اج ــی و رص ــه بررس  جلس

ــه و پیشــگیری  ــای مقابل ــه عرصــه ه ــن در هم ــر از حضــور مدعوی ــن تقدی ــی ضم ــدس راع ــن جلســه مهن  در ای
ــا را  ــک کرون ــاری پاندمی ــال بیم ــره انتق ــرل زنجی ــق کنت ــتان در تحق ــرز شهرس ــق مب ــا، راز توفی ــاری کرون از بیم
ــا بیــان مجمــل  ــه میــان مــردم و مســئولین برشــمردند. ایشــان ب ــاق و صمیمیــت خالصان ــی، وف برگرفتــه از یکدل
راهبردهــای موثــر ســتاد شهرســتانی مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا بــر ایجــاد قــرارگاه عملیاتــی پیگیــری، 
ــدار،  ــده فرمان ــور نماین ــا حض ــتان ب ــا در شهرس ــک کرون ــاری پاندمی ــگیری بیم ــه و پیش ــت مقابل ــد و مدیری رص
ــس اداره  ــتان، رئی ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــر ش ــتان، مدی ــپاه شهرس ــیج س ــت بس ــه مقاوم ــده ناحی فرمان
ــژه  ــدار وی ــد. فرمان ــد کردن ــتان و ... تاکی ــاف شهرس ــاق اصن ــس ات ــتان، رئی ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع صنع

شهرســتان بــا تبییــن ضــرورت ثبــت نــام کلیــه مشــاغل خصوصــا، دســتگاه هــای اداری و اجرایــی، بنــگاه هــای اقتصــادی، موسســات مالــی و اعتبــاری، بانــک هــا، قــرض الحســنه 
هــا و ســایر دســتگاه هــای عضــو شــورای اداری شهرســتان در ســامانه جامــع ملــی ســامت )https://salamat.gov.ir( جهــت اخــذ کــد پیگیــری طــرح فاصلــه گــذاری هوشــمند 
ــد.  ــح  نمودن ــر خطــر و کــم خطــر تصری ــق جــدول از پیــش تعییــن شــده مشــاغل پ ــکل هــای بهداشــتی و مطاب ــت پروت ــا رعای ــت بازگشــایی صنــوف ب ــر ضــرورت رعای اجتماعــی، ب
ــق درگاه  ــی از طری ــای مجــازی در راســتای پاســخگویی عموم ــامانه ه ــت س ــرم شــورای اداری شهرســتان خواســتند، ضمــن تقوی ــایر اعضــاء محت ــن از س ــی همچنی ــدس راع مهن
هــای الکترونیــک و تحقــق دســتورالعمل هــای دولــت الکترونیــک گام بردارنــد و بــا بهــره منــدی از نــرم افزارهــای مدیریــت پاســخگویی تلفنــی )CRM( در راســتای کاهــش میــزان 
مراجعــات حضــوری مــردم بــه ادرات اقــدام عاجــل بــه عمــل آورنــد. در ادامــه دکتــر غیــور، مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــه تبییــن دســتاوردها و جایــگاه شهرســتان 
ــن  ــاد، از ای ــه از شهرســتان نجــف آب ــر از فعالیــت هــای صــورت پذیرفت ــا تقدی ــان ب ــر غامحســین صادقی ــد و ســپس دکت ــی پرداختن ــه ای، اســتانی و مل ــان رنکینــگ منطق در می
ــی، اســتانی و  ــاد مل ــا در ابع ــر بیمــاری پاندمیــک کرون ــه ب ــر در راســتای توفیــق غلب ــه مولفــه هــای موث ــه ب ــد و در ادام ــاد کردن ــوان یــک شهرســتان پیشــرو ی ــه عن شهرســتان ب

منطقــه ای پرداختنــد.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از دســتگیری فــردی کــه قطعــات ســخت افــزاری دســتگاه تشــخیص مبتایــان بــه بیمــاری کرونــا بــه ارزش ۷ میلیــارد تومــان را از یــک 
مجتمــع پزشــکی ســرقت کــرده بــود، خبــر داد.

ســرهنگ  محمدحســین باباکانــی گفــت: در پــی وقــوع ســرقت از یــک مجتمــع پزشــکی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران کانتــری ۱۱ شهرســتان نجــف آبــاد 
قــرار گرفــت.

وی ادامــه داد: بــا بررســی هــای صــورت گرفتــه مشــخص شــد ســارق یــا ســارقان اقــدام بــه ســرقت دو قطعــه ســخت افــزار راه انــدازی دســتگاه رادیولــوژی و تصویــر بــرداری پزشــکی 
دانــگل کــه از آن در امــر تشــخیص مبتایــان بــه بیمــاری کرونــا اســتفاده مــی شــده اســت کــرده انــد.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع اکیپــی از مامــوران مجــرب و خبــره مامــور رســیدگی بــه ایــن پرونــده شــده و بــا بررســی 
هــای اطاعاتــی دقیــق ســرانجام هویــت اصلــی ســارق ایــن قطعــات کــه نگهبــان اخراجــی مجتمــع مذکــور بــود را شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضائــی وی را در یــک عملیــات 

ضربتــی دســتگیر کردنــد.
ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه کشــف قطعــات ســرقتی از منــزل متهــم و تحویــل او بــه مراجــع قضائــی گفــت: بــه صاحبــان ســازمان هــا و شــرکت هــا توصیــه مــی کنیــم در 

صورتــی کــه کارمنــد یــا نگهبــان اخراجــی آنهــا بــه قفــل هــای درب ورودی دسترســی داشــته، در اســرع وقــت نســبت بــه تعویــض قفــل اقــدام کننــد.

روکش آسفالت خیابان فارابی

ــان  ــل خیاب ــی حدفاص ــان فاراب ــفالت خیاب ــش آس ــات روک عملی
ــد. ــاز گردی ــا دلگشــا آغ ــام ت ام

خیابــان فارابــی در منطقــه یــک شــهری نجــف آبــاد واقــع شــده 
ــفالت   ــن آس ــا  5۶۲ ت ــع ب ــاحت 4500 مترمرب ــا مس ــت و ب اس

روکــش مــی گــردد.
شــایان ذکــر اســت شــهروندان مــی تواننــد بــا تمــاس تلفنــی بــا 
ــه گیــری  ــه چال ــان هایــی کــه نیــاز ب ۱3۷ آدرس کوچــه و خیاب

دارنــد را اعــام نمــوده تــا اقــدام گــردد.

توزیع 3۰۰ بسته معیشتی بین مددجویان بهزیستی نجف آباد

رییــس بهزیســتی شهرســتان گفــت: در بــازه زمانــی شــیوع کرونــا در کشــور، بــا همــکاری خیریــن، شــبکه 
بهداشــت و درمان،شــبکه دامپزشــکی و بســیج، حــدود 4 هــزار لیتــر مایــع ضدعفونــی بــرای مراکــز شــبانه 

روزی زیــر نظــر ســازمان تهیــه و توزیــع شــده اســت.
ــا تاکیــد بــر الــزام مراکــز شــبانه روزی شهرســتان بــرای رعایــت تمهیــدات بهداشــتی  علیرضــا قناعتــکار ب
ــی و  ــان اداره، مســئولین فن ــژه کارکن ــا وی ــا موضــوع پیشــگیری از کرون ــزاری دوره آموزشــی ب ــت: برگ گف
ــواد  ــته م ــیصد بس ــع س ــاد، توزی ــتی نجف آب ــه بهزیس ــر مجموع ــبانه روزی زی ــه و ش ــز روزان ــران مراک مدی
غذایــی بیــن خانــواده هــای تحــت پوشــش و بازدیدهــای دوره ای از مراکــز در زمــره دیگــر اقدامــات انجــام 

شــده هســتند.

دستگیری سارق 7میلیاردی کرونا در نجف آباد

خبر کوتاه

اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 
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شماره 57 5
                                                                                                 آینهداستان کوتاه

تاجــری قبــل از عزیمــت بــه ســفری طوالنــی بــا همســرش خداحافظــی کرد.همســرش گفــت: تــو هیــچ وقــت هدیــه 
ای قابــل برایــم نیاوردی.مــرد جــواب داد: امــان از دســت شــما زنهــای نــا شــکر! هــر چــه کــه مــن بــه تــو داده ام 
ارزش ســال هــا کار داشــته اســت. چــه چیــز دیگــر مــی توانــم بــه تــو بدهــم؟ زن گفــت: چیــزی کــه بــه زیبایــی 
خــود مــن باشــد. ســفر مــرد ۲ ســال طــول کشــید و زن منتظــر هدیــه اش بــود. عاقبــت شــوهرش از ســفر بازگشــت 
و گفــت: باالخــره چیــزی پیــدا کــردم کــه بــه زیبایــی توســت. البتــه بــر ناسپاســی تــو گریســتم امــا بــه ایــن نتیجــه 
رســیدم کــه آن چیــزی کــه تــو خواســته بــودی برایــت بیــاورم. همــه ایــن مــدت در ایــن فکــر بــودم کــه هدیــه ای 

بــه زیبایــی تــو وجــود نــدارد امــا باالخــره پیــدا کــردم ... و آینــه ای بــه دســت همســرش داد.

کسب رتبه  برتر دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

دکتــر امیررضــا نقــش دربــاره کســب عنــوان برتــر 
ــای  ــاد در معیاره ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــن  ــرد: »ای ــار ک ــی اظه ــاع ده ــی و ارج ــدات علم تولی
واحــد دانشــگاهی رتبــه نخســت در معیارهــای تولیــدات 

بیــن   )Citaition(ارجاع دهــی و   )h-index(علمــی
واحدهــای اســتان اصفهــان و رتبه های ســوم و ششــم بین 
واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی کشــور را کســب کــرد.«
 Web of(ــگاه علمــی ــات پای ــق اطاع ــزود: »مطاب وی اف
نجف آبــاد  واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه   )Science
از  پــس  و  اســامی  آزاد  دانشــگاه  واحدهــای  بیــن 
بــه  موفــق  مشــهد  و  تحقیقــات  و  علــوم  واحدهــای 
شــد.«  )h-index(شــاخص در  ســوم  رتبــه  کســب 

رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد ادامــه داد: 
»بــر اســاس اعــام پایــگاه WoS ایــن واحــد دانشــگاهی 
ــم و در  ــه شش ــی، رتب ــدات علم ــداد کل تولی ــر تع از نظ
معیــار Citation رتبــه ســوم را بیــن واحدهــای دانشــگاه 
آزاد اســامی کشــور کســب کــرده و در همــه معیارهــای 
ذکرشــده بیــن واحدهــای اســتان اصفهــان، رتبــه نخســت 
پیــدا کــرده اســت.« ایــن دانشــگاه اختصــاص  بــه 
 Web of( پایــگاه  اینکــه  بیــان  بــا  دکترنقــش 
می شــود،  شــناخته   WoS نــام  بــا  کــه   )Science

علمــی  اســتنادی  پایــگاه  معتبرتریــن  و  بزرگ تریــن 
جامــع و مهم تریــن پایــگاه مقــاالت در جهــان اســت 
ــای  ــرات معیاره ــد تغیی ــا بررســی رون ــت: »ب ــا گف ــه آن ب
ــگاه، دانشــگاه آزاد اســامی  ــن پای ــدات علمــی در ای تولی
 ۲0۱۹ تــا   ۲0۱5 ســال های  در  نجف آبــاد  واحــد 
در همــه معیارهــا رونــد صعــودی و رو بــه رشــدی 
اســت.« داشــته  بین المللــی  و  ملــی  عرصه هــای  در 

قابــل  تعــداد  بــه  توجــه  »بــا  کــرد:  اضافــه  وی 
مــدت  در  دانشــگاهی  واحــد  ایــن  مقــاالت  توجــه 
 ،۲0۲0 ســال  ابتــدای  از  شــده  ســپری  زمــان 
پیش بینــی می شــود تــا پایــان ایــن دوره نیــز رونــد 
ادامــه خواهــد داشــت.« تولیــدات علمــی  صعــودی 

نجف آبــاد  واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
ابــراز امیــدواری کــرد بــا اســتعانت از درگاه خداونــد 
در  علمــی  هیــأت  اعضــای  واالی  همــت  و  متعــال 
چشــمگیر  جهــش  شــاهد  تولیــد،  جهــش  ســال 
تولیــدات علمــی در ایــن واحــد دانشــگاهی باشــیم.

باز شدن مسیر های مسدود شده

دیدار با مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان
ــرکل بازرســی، مدیریــت عملکــرد و امــور حقوقــی اســتانداری  دکتــر صــادق کرمــی مدی
اصفهــان در دفتــر خویــش میزبــان محمــد مغــزي نجــف آبــادي شــهردار نجــف آبــاد بــود.

در ایــن جلســه کــه ابراهیــم رضایــي مدیــر ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری نیــز 
حضــور داشــت ، عملکــرد شــهرداری مــورد بررســی قــرار گرفــت و  بــا توجــه بــه گزارشــات 
واصلــه از ایــن اقدامــات و از زحمــات و تــاش هــای انجــام شــده در ایــن حوزه تقدیر شــد.

توســط  شــده  انجــام  اقدامــات  درخصــوص  گزارشــی  نیــز  آبــاد  نجــف  شــهردار 
ــرای  ــا و اج ــروس کرون ــار وی ــیوع و انتش ــا ش ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــاد ب ــهرداری نجف آب ش
ــود. ــه نم ــاد ارای ــف آب ــگیرانه در نج ــات پیش ــی و اقدام ــذاری اجتماع ــه گ ــرح فاصل ط

مغــزی نجــف آبــادی همچنیــن عنــوان داشــت مجموعــه شــهرداري نجــف آبــاد علیرغــم 
برگــزاري جلســات متعــدد کاري، تــدارك و آمــاده اجــرا بــودن کلیــه برنامــه هــاي ویــژه 
ــه شــرایط کشــور و شــیوع ویــروس  ــا توجــه ب ــوروز و اماکــن گردشــگري و تاریخــي ، ب ن
کرونــا و بــه جهــت  لــزوم حفــظ ســامت شــهروندان، کلیــه ویــژه برنامــه هــاي نــوروزي 
ــي نمــود. ــوروز ۹۹« را اجرای ــه عنــوان »جشــنواره مجــازي ن ــن ب را لغــو و طــرح جایگزی

ــهروندي  ــگ ش ــه فرهن ــر کمیت ــاق فک ــات ات ــزاري جلس ــس از برگ ــت پ ــوان داش وی عن
شــهرداري نجــف آبــاد و تدویــن و طراحــي محتــواي کمپیــن، شــعار »هیــچ جــا خونــه خوِد 
آدم نمیشــه«، و بــا هشــتگ در خانــه مي مانیم »جشــنواره مجــازي نــوروز ۹۹« کلید خورد

در معیارهای تولیدات علمی و ارجاع دهی طبق رتبه بندی پایگاه علمی
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4شماره 57
خبر کوتاه                              سنگ مزار شهید حججی تعویض شد

والیتــی عضــو هیــات مدیــره یادمــان شــهدای نجــف آبــاد گفــت : در ســفری کــه خانــواده شــهیدحججی بــه عتبــات عالیــات 
داشــتند، تولیــت حــرم امــام حســین )ع( و امــام علــی )ع( قطعاتــی از ســنگ مضجــع قدیمــی ایــن امامــان کــه در بازه هــای 
زمانــی مشــخص تعویــض می شــود را بــه خانــواده شــهید اهــدا کــرده بودنــد و در مقطــع دیگــری نیــز خادمــان حــرم امــام رضا 
)ع( بــا حضــور در نجــف آبــاد اقــدام مشــابهی را انجــام دادنــد. او افــزود: بــه دنبــال ایــن موضــوع، پیشــنهاد شــد کــه ســنگ مزار 
بــه گونــه ای تغییــر کنــد کــه ایــن قطعــات متبــرك نیــز در آن اســتفاده شــود. والیتــی افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و 

تعطیلــی ویــژه برنامه هــای یادمــان، تصمیــم گرفتــه شــده کار تغییــر ســنگ مــزار در ایــن مقطــع زمانــی انجــام گیــرد.
او گفــت: یکــی از هنرمنــدان ســنگ تــراش شهرســتان  ایــن ســنگ را آمــاده کــرده و هزینــه ایــن کار را نیــز یکــی از خانم هــای 

ســیده ســاکن تهــران تقبــل کــرده اســت که اعــام شــده نامــی از ایشــان اورده نشــود.

ــاد کشــاورزي  ــر کل ســازمان جه ــد مدی ــرداد مرادمن ــدس مه مهن
ــزي نجــف  ــان محمــد مغ ــش میزب ــر خوی ــان در دفت اســتان اصفه

ــود. ــاد ب ــادي شــهردار نجــف آب آب
در ایــن جلســه کــه مهنــدس ســید محمــد ابراهیــم احمــدي معاون 
ــر  ــي مدی ــم رضای ــع انســاني و ابراهی ــزي و توســعه مناب ــه ری برنام
ــر کل  ــتند ، مدی ــور داش ــز حض ــل نی ــن المل ــور بی ــات و ام ارتباط
ــاد در  ــف آب ــهرداري نج ــات ش ــاورزي از اقدام ــاد کش ــازمان جه س
خصــوص حفــظ اراضــي کشــاورزي و ایجــاد فضاهــاي ســبز شــهري 
ــکاري  ــات و هم ــا تعام ــرد ب ــدواري ک ــراز امی ــود و اب ــکر نم تش
ــبز  ــاي س ــاد فض ــظ و ایج ــیر حف ــط در مس ــاي مرتب ــه ه مجموع

ــم. ــعه آن برداری ــري در توس ــاي موث ــوان  گام ه بت
در ایــن جلســه در خصــوص حفــظ و حراســت اراضــي کشــاورزي، 
ــاد ،  ایجــاد راهــکار در جهــت توســعه اراضــي کشــاورزي نجــف آب
ــي  ــع شــهري عل ــه شــده در طــرح جام ــکار ارائ ــه راه ــا توجــه ب ب
ــي و  ــاغ زندگ ــه ب ــه و کوچ ــیه بیش ــرح حاش ــي ط ــوص اراض الخص
ارائــه راهکارهایــي در جهــت اجرایــي شــدن طــرح هــاي مصــوب در 

ــد.  ــادل نظــر گردی ــاده 5 بحــث و تب کمیســیون م

قیمه ریزه نجف آباد یک غذای خوشمزه است که به خاطر شکل تهیه، به آن کوفته ریزه نیز می گویند. 
مواد الزم 

* گوشت گوسفند چرخ شده و بدون چربی:۱30 گرم )گوشت چرخ شده بایستی بدون چربی باشد تا از وا رفتن 
قیمه ریزه ها جلوگیری شود(

* نمک و فلفل:به مقدار الزم * آرد نخودچی:۱ پیمانه  
* ادویه : ۱ قاشق چای خوری * زرد چوبه:۱ قاشق چای خوری  

* رب گوجه فرنگی:۲ قاشق غذاخوری * مرزه خشک : ۲قاشق مربا خوری 
* پیاز متوسط خرد شده:۱عدد * آب: به میزان الزم   

* دنبه گوسفندی چرخ شده : 50 گرم * پیاز متوسط رنده شده:۱ عدد   
ابتــدا گوشــت چــرخ کــرده را بــه همــراه  پیــاز رنــده شــده ، آرد نخــود چــی ، ۱ قاشــق مــرزه خشــک ، مقــداری از 

زردچوبــه و ادویــه و نمــک و فلفــل بــا هــم مخلــوط کنیــد و خــوب ورز بدهیــد کــه بــه دســت نچســبد.
از مایه گوشت ورز داده شده به اندازه یک گردو جدا کنید و با دست گرد کنید و با فاصله کنار هم بچینید.

در مرحلــه بعــد قابلمــه ای را روی حــرارت متوســط قــرار دهیــد و و دنبــه هــای چــرخ شــده  و پیــاز هــای خــرد 
شــده را تفــت دهیــد تــا نــرم شــود. بعــد بــه پیــاز تفــت داده شــده ، رب گوجــه فرنگــی ، کمــی زرد چوبــه و ادویــه 
، نمــک و فلفــل را اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد تــا رب رنــگ بگیــرد. ســپس داخــل آن بــه میــزان الزم  بریزیــد تــا 

بجــوش بیایــد.
بعــد کوفتــه قلقلــی هــای آمــاده شــده را بــه آرامــی داخــل ســس در حــال جــوش بریزیــد. بعــد حــرارت را کــم 
کنیــد و در قابلمــه را ببندیــد تــا کوفتــه هــا بــه مــدت 30 تــا 45 دقیقــه بپزنــد. قیمــه ریــزه آمــاده شــده را بــه 

همــراه نــان ،ترشــی و ســبزی خــوردن ســرو کنیــد.
الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی جلسه با مدیر کل سازمان 
 قیمه ریزهجهاد کشاورزي استان اصفهان

کمیته راهبردی پروژه های عمرانی
محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد در دفتــر خویــش میزبــان کمیتــه راهبــردی 
ــا حضــور آســیابانی عضوشــورای اســامی شــهر، ســلیمانی مشــاور  ــی ب ــروژه هــای عمران پ

شــهردار، معاونیــن ، مدیــران مناطــق و مدیــران ســتادی شــهرداری بــود.
ــه ترتیــب در جلســه حضــور یافتنــد و گــزارش  مســئولین مرتبــط  پــروژه هــای عمرانــی ب
اقدامــات و فعالیتهــای صــورت پذیرفتــه را ارایــه نمودنــد و مباحــث کنتــرل پــروژه هــا نظیــر 
تعییــن شــاخص بــرای فعالیــت هــا، طــرح هــا و پــروژه هــای عمرانــی شــهرداری و مقایســه 
دقیــق آنهــا بــر اســاس آمــار تحلیلــی ارائــه شــده نســبت بــه رونــد مــورد انتظــار در برنامــه 
هــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت و زمــان بنــدی آن، بررســی نقــاط ضعــف زیــر مجموعــه 
ــود و  ــدات موج ــر طــرف شــدن تهدی ــت ب ــات در جه ــزی اقدام ــه ری ــط و برنام ــای مرتب ه
تبدیــل  بــه فرصــت هــای ارزشــمند و تاثیــر خــوب در عملکــرد شــهرداری و... مطــرح گردیــد.

ــی مســئول رســیدگی و پیگیــری مشــخص شــده  ــروژه هــای عمران در کمیتــه راهبــردی پ
اســت و شــاخص هــای ارزیابــی پــروژه هــا نیــز تعییــن شــده اســت کــه بــا اطاعــات پــروژه 
هــا، چهارچــوب تجزیــه و تحلیــل هــای آمــاری آنهــا صــورت مــی پذیــرد و  در مــورد فعالیــت 
تمامــی زیــر مجموعــه هــای مرتبــط بــا توجــه بــه شــرایط و مقتضیــات خــاص هــر مقطــع 

زمانــی تصمیمــات الزم لحــاظ مــی گــردد
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شماره 57 7
                                                                              تعطیلی اماکن ورزشــی تا اطالع ثانویخبر کوتاه

بــه گفتــه روابــط عمومــی اداره کل ورزش وجوانــان اســتان اصفهــان، کمیتــه اطــاع رســانی ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
کرونــا در ایــران طــی اطاعیــه ای اعــام نمــود :

ــه دلیــل شــرایط محیطــی حاکــم  ــا ب ــدو شــروع بحــران بیمــاری کرون آن دســته از فعالیــت هــای صنفــی کــه از ب
بــر اینگونــه فعالیــت هــا و تجمــع جمعیــت در آن واحــد هــا بــه عنــوان فعالیــت هــای پرخطــر )پرریســک( تعطیــل 
اعــام شــده انــد تــا اعــام عــادی شــدن شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا از طــرف وزارت بهداشــت کمــاکان تعطیــل 
مــی باشــند، ایــن فعالیــت در حــوزه اصنــاف شــامل آرایشــگاه هــای مردانــه و زنانــه، رســتوران هــا، تــاالر پذیرایــی و 
ســالن مراســم، مراکــز بــازی، تفریحــی، گیــم نــت، قهــوه خانــه هــا، چایخانــه هــا و تریــا، اماکــن اقامتــی، هتــل هــا، 

اســتخر، ســونا و ماســاژ و باشــگاه هــای بدنســازی و ورزشــی مــی باشــند.

دیدار با مدیر کل دفتر امور شهری 
وشوراهای استانداری

دکتــر علــی اصغــر ذاکــری هرنــدی مدیــر کل دفتــر امــور شــهری 
و شــوراهای اســتانداری اصفهــان در دفتــر خویــش میزبــان محمــد 

مغــزي نجــف آبــادي شــهردار نجــف آبــاد بــود.
ــور  ــات و ام ــر ارتباط ــي مدی ــم رضای ــه ابراهی ــه ک ــن جلس در ای
بیــن الملــل شــهرداری نیــز حضــور داشــت ، درخصــوص مســایل 
ــادل نظــر شــد. ــی بحــث و تب ــل عموم ــا و حمــل و نق شــهرداری ه

ــازمان  ــه س ــا ازجمل ــهرداری ه ــوان داشــت: ش ــری عن ــر ذاک دکت
ــار هــم  هایــی هســتند کــه همیشــه در صحنــه هســتند و ایــن ب
ــتیبانی از  ــک و پش ــود و کم ــات خ ــا اقدام ــا ب ــث کرون در مبح
ــن  ــذر از ای ــه در گ ــه جامع ــایانی ب ــک ش ــی کم ــتادهای مردم س

ــت. ــکر اس ــر و تش ــل تقدی ــرد قاب ــن عملک ــتند و ای ــران داش بح
مدیــر کل دفتــر امــور شــهری وشــوراهای اســتانداری اصفهــان در 
ادامــه  عملکــرد شــهرداری نجــف آبــاد را مطلــوب و قابــل تقدیــر 

در ایــن حــوزه دانســت.
ــام  ــات انج ــوص اقدام ــی درخص ــز گزارش ــاد نی ــف آب ــهردار نج ش
شــده توســط شــهرداری نجف آبــاد بــه منظــور مقابلــه بــا شــیوع و 
انتشــار ویــروس کرونــا و اجــرای طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی 

و اقدامــات پیشــگیرانه در نجــف آبــاد ارائــه نمــود.
آبــادی همچنیــن عنــوان داشــت: مجموعــه  نجــف  مغــزی 
شــهرداري نجــف آبــاد علیرغــم برگــزاري جلســات متعــدد کاري، 
ــوروز  ــژه ن ــاي وی ــه ه ــه برنام ــودن کلی ــرا ب ــاده اج ــدارك و آم ت
ــور  ــرایط کش ــه ش ــه ب ــا توج ــي، ب ــگري و تاریخ ــن گردش و اماک
ــامت  ــظ س ــزوم حف ــت  ل ــه جه ــا و ب ــروس کرون ــیوع وی و ش
ــرح  ــو و ط ــوروزي را لغ ــاي ن ــه ه ــژه برنام ــه وی ــهروندان، کلی ش
جایگزیــن بــه عنــوان »جشــنواره مجــازي نــوروز ۹۹« را اجرایــي 

ــود. نم

کارگروه جهش تولید شهرستان به ریاست فرماندار شهرستان ویژه 
فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون  ریاســت  بــه 
برنامــه  بــا حضــور معــاون  شهرســتان  ویــژه و 
بخــش  بخشــداران  فرمانــدار،  توســعه  و  ریــزی 
هــای تابعــه و ســایر اعضــاء ســتاد شهرســتانی 
گردیــد. برگــزار  تولیــد  موانــع  رفــع  و   تســهیل 

ــدار شهرســتان  ــاون اســتاندار و فرمان ــه ریاســت مع ب
ــعه  ــزی و توس ــه ری ــاون برنام ــور مع ــا حض ــژه و ب وی
ــایر  ــه و س ــای تابع ــش ه ــداران بخ ــدار، بخش فرمان
ــع  ــع موان ــهیل و رف ــتانی تس ــتاد شهرس ــاء س اعض
تولیــد برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس 
راعــی از صاحبــان صنایــع کــه علــی رغــم مشــکات 
موجــود نســبت بــه حفــظ نیــروی کار تحــت امرشــان 
ــی  ــچ کوشش ــود از هی ــغلی خ ــه ش ــعه دامن و توس
ــی  ــت چــرخ اقتصــاد مل ــوده و در حرک ــذار ننم فروگ
ــر و  ــد، تقدی ــا همــکاری نمودن ــا و پای ــه نحــوی پوی ب
ــی  ــای اداری و اجرای ــتگاه ه ــد و از دس ــکر کردن تش
ــوف  ــی و صن ــدی و خدمات ــاغل تولی ــا مش ــط ب مرتب
ــبت  ــا نس ــتند ت ــتان خواس ــطح شهرس ــر در س دای
ــی  ــت مال ــای حمای ــل ه ــتور العم ــق دس ــه تحق ب
ــا  ــاری کرون ــگیری از بیم ــه و پیش ــی مقابل ــتاد مل س
نهایــت همــکاری، مســاعدت و حمایــت الزم را از 
واحدهــای آســیب دیــده و نیازمنــد بــه عمــل آورنــد. 
فرمانــدار محتــرم شهرســتان از بانــک هــا و موسســات 
ــه جــذب  ــا نســبت ب ــتند ت ــی و اقتصــادی خواس مال
تســهیات تعییــن شــده در راســتای حمایــت از 
ــدام  ــا اق ــل بیمــاری پاندمیــک کرون ــه دلی مشــاغل ب
الزم را معمــول و نتیجــه را بــه دفتــر معــاون برنامــه 
ــد.  ــانی نماین ــاع رس ــدار اط ــعه فرمان ــزی و توس ری
همچنیــن ســایر ادارات شهرســتان در راســتای حــذف 
و کاهــش بروکراســی هــای دســت و پاگیــر کــه مانــع 
از گســترش تولیــد پویــا و اشــتغال پایــا در شهرســتان 
مــی باشــند، اقــدام عاجــل بــه عمــل آورده و در تعامل 
بــا اداره صنعــت، معــدن و تجــارت و شــرکت شــهرك 
ــجم،  ــزی منس ــه ری ــا برنام ــتان ب ــی اس ــای صنعت ه
موثــر و کارآمــد رونــد تولیــد و اشــتغال شهرســتان را 
در محوریــت بــا تحقــق شــعار ســال، »جهــش تولیــد« 
احیــا و تــداوم بخشــند و بــا هــدف گــذاری هــای بلند 
و کوتــاه مــدت، رونــد توســعه کســب و کارهــای خــرد 

 و کان را ضمــن رهایــی از رکــود بــه گــردش درآورند.
مهنــدس راعــی در ایــن جلســه مقــرر نمودنــد کلیــه 
واحدهایــی کــه در شــهرك هــای صنعتــی قــرار دارند 
ولــی بــه دالیــل مختلــف از تولیــد بازمانــده یــا راکــد 
ــر تعییــن تکلیــف شــده و  ــد هرچــه زودت ــده ان گردی
بــا مدیریــت ســتاد شهرســتانی تســهیل و رفــع موانــع 
ــتان و  ــی اس ــای صنعت ــهرك ه ــرکت ش ــد، ش تولی
اداره صمــت شهرســتان در راســتای واگــذاری محــل 
ــی و  ــدی، خدمات ــق تولی ــه موف ــراد دارای رزوم ــه اف ب
ــا  ــد، ب ــق توســعه تولی ــه تحق ــه متعهــد ب ــی ک صنعت
ــدام  ــتند، اق ــی هس ــروی کار بوم ــری نی ــه کار گی ب
بــر ضوابــط صــورت پذیــرد. همچنیــن  مبتنــی 
ــن  ــح و روش ــذاری صری ــدف گ ــد، ه ــوب گردی مص
ــرای  ــت ب ــی دول ــه تســهیات حمایت در راســتای ارائ
ــی بیمــاری  ــده از بحــران جهان واحدهــای آســیب دی
کرونــا اقــدام و گــزارش هفتگــی رونــد آن بــه معــاون 
ــردد.  ــس گ ــدار منعک ــزی فرمان ــه ری ــعه و برنام توس
مقــرر گردیــد در راســتای ضــرورت تحقــق روز افــزون 
جهــش تولیــد، اتــاق فکــر »راهبردهــای جهــش 
تولیــد» بــرای بازاریابــی تولیــد محصــوالت و خدمــات 
ــا  ــی ب ــای صنعت ــب ه ــع و قط ــایر صنای ــار س در کن
ــی  ــوزش عال ــات آم ــا و موسس ــگاه ه ــکاری دانش هم
ــه صنعــت و معــدن شهرســتان اجرایــی گــردد  و خان
ــرات،  ــه نظ ــادی از نقط ــای اقتص ــگاه ه ــه بن و کلی
اندیشــه و  ابتــکارات فــردی و جمعــی صاحبــان 
محققــان و پژوهشــگران بهــره بــرداری الزم را احصــاء 
و در راســتای شــکوفایی بیشــتر و تحقــق شــعار ســال 

ــد. ــه کار گیرن ب

نشست فرماندار شهرستان با اعضاء اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان

شهرســتان  ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون 
هــای  اتحادیــه  و  اصنــاف  اتــاق  اعضــاء  بــا 
نشســتند. گفتگــو  بــه  شهرســتان   صنفــی 

معــاون محتــرم اســتاندار و فرمانــدار ویــژ ه شهرســتان 
ــای  ــاف و روس ــاق اصن ــاء ات ــا اعض ــتی ب ــی نشس ط
ــکاری،  ــر از هم ــن تقدی ــی ضم ــای صنف ــه ه اتحادی
تعامــل و همیــاری ایشــان بــا ســتاد شهرســتانی 
ــا،  ــک کرون ــاری پاندمی ــگیری از بیم ــه و پیش مقابل
ازجملــه تعطیلــی صنــوف، تمکیــن از مصوبــات ســتاد 
ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا 
و ... را ســتودند و کمــک در راســتای ســامتی جامعــه 
ــه  ــاء جامع ــایر اعض ــرای س ــزام آور ب ــر ال ــک ام را ی
برشــمردند. ایشــان در ادامــه بــا تبییــن موضــوع 
طــرح فاصلــه گــذاری هوشــمند اجتماعــی، ضــرورت 
و اهمیــت هــای اجــرای ثمــر بخــش ایــن طــرح را بــه 
ــه حاضــران در خواســت  ــال برشــمردند و از کلی اجم
ــا  ــاف ی ــاعدت از اصن ــت و مس ــن حمای ــد، ضم کردن
ــن بیمــار  ــروز ای ــه دلیــل ب ــان مشــاغلی کــه ب صاحب
حــاد مســری دچــار بحــران و یــا آســیب شــده انــد، 

ــام  ــن ام ــر المومنی ــریف امی ــث ش ــای حدی ــر مبن ب
ــن  ــن أحَس ــی لَِم ــد : طوب ــی فرماین ــه م ــی  )ع( ک عل
َد لِلَمعــاِد - خوشــا بــه حــال آن کــه  إلـَـی الِعبــاِد و تـَـَزوَّ
بــه بنــدگان خــدا نیکــی کنــد و بــرای آخــرت خــود 
ــه  ــند. در ادام ــر باش ــاری گ ــرد   ی ــه برگی زاد و توش
فرمانــدار محتــرم شهرســتان از حاضــران خواســتند بــا 
ــه ســرمایه اجتماعــی بــی بدیــل شهرســتان  توجــه ب
ــد  ــراد نیازمن ــت از اف خصوصــا در دســتگیری و حمای
و محــروم بــا مشــارکت خودجــوش اصنــاف و کســبه 
محتــرم جهــت حضــور در پویــش همگانــی رزمایــش 
ــترش  ــتای گس ــری در راس ــه گام دیگ ــک مومنان کم
و  بردارنــد  اســامی  و  انســانی  نیکــوی  خصایــل 
ــه  ــتان را ب ــخ شهرس ــاب تاری ــه کت ــر صفح ــار دیگ ب
سرمشــق انصــاف و ایثارگــری بــی بدیــل خــود تحریــر 

ــد. نماین

متـرو نجف آباد

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد  در دفتــر خویــش 
میزبــان جلســه متــرو بــود.

در ایــن جلســه کــه آســیابانی عضــور شــورای اســامی شــهر، معاونین 
ــور  ــرح حض ــاور ط ــتادی و مش ــران س ــد از مدی ــی چن ــهردار، تن ش
ــدوده  ــیر در مح ــل مس ــردن پروفی ــی ک ــوص نهای ــتند در خص داش
ورودی نجــف آبــاد، نحــوه بررســی و جــذب اعتبــارات دولتــی و جمــع 
بنــدی فعالیــت هــای باقــی مانــده قــرارداد مذکــور بــا شــرکت مشــاور 
بــا اولویــت اجــرای فــاز ۲ بحــث و تبــادل نظــر شــد و مصــوب شــد 
ــردد و در  ــی گ ــام و عملیات ــه انج ــوارد مطروح ــات الزم در م اقدام



هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 2 اردیبهشت 1399

@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

شماره 57

اســتفاده از وســایل بــه روز، ابتــدا در کشــورهای توســعه یافتــه غــرب معمــول شــد و بتدریــج 
ــی هوشمندســازی  ــه عبارت ــت ب ــرار گرف ــورد اســتفاده ق ــز م ــان نی در ســایر شــهرهای جه
اگرچــه ممکــن اســت بــرای همــه مــردم جهــان آشــنا نباشــد، امــا کمتــر مدیــر، متخصــص و 

برنامــه ریــزی اســت کــه دغدغــه هوشــمند کــردن شــهر خــود را نداشــته باشــد.
ــرا  ــت زی ــری اس ــزی دقیق ت ــه ری ــد برنام ــا نیازمن ــد قاعدت ــر باش ــهر بزرگت ــک ش ــه ی هرچ
ــا ســوال اینجاســت  ــی رود، ام ــر م ــا باالت ــا بحران ه ــه ب ــری آن در مقابل ــزان آســیب پذی می
بــا گذشــت چنــد دهــه از بکارگیــری واژه هوشمندســازی و تــاش بــرای رســیدن بــه شــهر 
ــر  ــا در براب ــن آنه ــعه یافته تری ــی از توس ــوص برخ ــه خص ــهرها ب ــوز ش ــرا هن ــمند، چ هوش
ــی و  ــات جان ــار تلف ــا دچ ــیوع کرون ــر ش ــران اخی ــی بح ــتند و ط ــون نیس ــا مص بحران ه

ــادی شــدند؟! ــی زی خســارات مال
شــاید بهتــر اســت در ابتــدا نگاهــی بــه تاریخچــه هوشمندســازی بیندازیــم، »امیــر حســین 
شــبانی« عضــو هئیــت علمــی دانشــکده شهرســازی دانشــگاه آزاد نجــف آبــاد در ایــن بــاره 
ــمند و  ــهرهای هوش ــعه ش ــمند، توس ــهر هوش ــم ش ــرح مفاهی ــابقه ط ــت: »س ــد اس معتق
مداخــات و سیاســت ها بــرای هوشمندســازی شــهر، بــه زمانــی بــاز می گــردد کــه حمــل و 
نقــل درون شــهری بــا توجــه بــه گســترش فناوری هــای آی تــی و رســیدن عصــر اطاعاتــی، 

متحــول شــد.«
وی می افزایــد: بــر ایــن اســاس، نظام هــای مدیریتــی در شــهرها نــه در قالــب ســنتی بلکــه 
ــد، مدیریــت می شــود. مدیریــت وســایل حمــل و  ــات جدی ــرم افزارهــا و امکان ــه وســیله ن ب
نقــل عمومــی بــرای نخســتین بــار از شــکل ســنتی درآمــده و در قالبــی بــه روز، آنایــن و 

ــرل می شــود. ــری کنت ــا سیســتم های کامپیوت ــگام  ب ــه هن ب
ایــن کارشــناس شهرســازی خاطرنشــان می کنــد: اســتفاده از وســایل هوشــمند در کنتــرل 
ــردن  ــمند ک ــانه های هوش ــن نش ــاید اصلی  تری ــن و ش ــی از اولی ــی، یک ــل عموم ــل و نق حم
شــهرها بــود، بعــد از آن هوشمندســازی بتدریــج در عرصه هــا و حوزه هــای دیگــر مدیریــت 

شــهری نیــز مطــرح شــد.  
شــبانی ادامــه می دهــد: امــروزه شــهر هوشــمند یکــی از رویکردهــای قابــل بحــث در دنیــا 

اســت، حتــی مدت هــا قبــل از آنکــه کرونــا در شــهرهای جهــان شــایع شــود.
وی بــا بیــان اینکــه حرکــت بــه ســمت هوشــمند شــدن، در شــهرهایی بــا توســعه گســترده 
فنــاوری  بیشــتر بــوده اســت، تاکیــد می کنــد: مدیــران ایــن شــهرها حداکثــر اســتفاده را از 
ایــن فناوری هــا می کننــد، امــا آنچــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه مثــل 
هــر رویکــرد دیگــری بــرای مدیریــت محیــط در معنــای عــام و مدیریــت شــهر در معنــای 
خــاص، بایــد درك درســتی از مســئله وجــود داشــته باشــد و پیــش آیندهــا و پــس آیندهــای 

هوشــمند کــردن شــهرها مدنظــر قــرار بگیــرد.
ایــن دکتــرای شهرســازی تاکیــد دارد:  اینکــه صرفــا صفــت هوشــمندی را بــه مجموعــه ای از 
اقدامــات مرتبــط بدانیــم، کفایــت نمی کنــد بلکــه بایــد ایــن مســئله را بنیادی تــر از آنچــه 

کــه هســت دیــده و مــورد بررســی قــرار دهیــم.
شــبانی عنــوان می کنــد: چنانچــه تلقــی مــا از هوشــمند بــودن یــک شــهر ایــن اســت کــه 
ــت شــهری باشــیم  ــرای مدیری ــی ب ــدازی سیســتم ها و نظام های ــال طراحــی و راه ان ــه دنب ب

و بــا کمتریــن مداخلــه انســانی و بیشــترین مداخلــه فناوری هــای روز، یــک شــهر را اداره و 
اهــداف مــورد نظــر را دنبــال کنیــم، یــک تعریــف از هوشــمند بــودن اســت.

ــف و  ــای مختل ــطوح و مقیاس ه ــائل در س ــگام از مس ــانی به هن ــی رس ــد: آگاه وی می افزای
انجــام اقدامــات موثــر و به هنــگام براســاس آن، همچنیــن گــردآوری و تحلیــل داده هــا نیــز 

ابعــاد مختلفــی از هوشمندســازی را شــامل می شــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه تاکیــد می کنــد: براســاس ایــن تعاریــف مختلــف اســت کــه یــک مدیــر 
یــا برنامــه ریــز شــروع بــه شــناخت دقیــق ماهیــت و چیســتی هوشمندســازی کــرده و بــر 
مبنــای آن اهــداف، رســالت و چشــم اندازهایــی را ترســیم، بــرای رســیدن بــه ایــن چشــم 
ــیدن  ــرای رس ــر را ب ــدام موث ــه اق ــد و برنام ــف می کن ــی را تعری ــداز، سیاســت هایی اجرای ان

ــرد. ــه اهــداف در نظــر می گی ب
شــبانی می گویــد: وجــود چشــم انــداز مطلــوب و متناســب و در نظــر داشــتن برنامــه اقــدام 
موثــر در ایــن راســتا بســیار مهــم اســت، امــا چنانچــه تعامــل و هماهنگــی وجــود نداشــته 

باشــد، قاعدتــا رویکــرد شــهر هوشــمند بــه نتیجــه نمی رســد.
ــروی  ــر نی ــی نظی ــه و الزامات ــات فناوران ــن ســاختاری، اقدام ــه چنی ــه منظــور دســتیابی ب ب
ــتی  ــط زیس ــی و محی ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــات اقتص ــراه، الزام ــص و هم ــانی متخص انس
ــه  ــه دیــده شــود، نهایتــا فرآینــد هوشمندســازی ب ضــروری اســت، چنانچــه مســئله اینگون
ــا  ــد را ب ــن فرآین ــداف، ای ــه اه ــی ب ــدود و مقطع ــی، مح ــگاه بخش ــا ن ــد، ام ــه می رس نتیج

ــد. ــه می کن ــکل مواج مش
ایــن کارشــناس شهرســازی تاکیــد دارد: تشــخیص هوشــمند بــودن یــا نبــودن یــک شــهر، 
صرفــا بــا وجــود تعــدادی از فناوری هــا و زیرســاخت ها ممکــن نیســت زیــرا بــا اینکــه چنــد 
ــوز شــاخص،  ــات تخصصــی شهرســازی می گــذرد، هن ــن واژه در ادبی ــری ای دهــه از بکارگی
مــاك یــا معیــار جهانشــمولی وجــود نــدارد کــه بــه کمــک آن بتــوان میــزان هوشــمندی 

هــر شــهر را مشــخص کــرد.
شــبانی ادامــه می دهــد: قاعدتــا چنانچــه مدیریــت شــهری بســترهای فرهنگــی و نظام هــای 
اجتماعــی حاکــم بــر شــهر را کنــار بگــذارد، بخــش مهمــی از فرآینــد هوشمندســازی را در 

نظــر نگرفتــه و همیــن امــر موجــب شــده تــا اهــدف مــورد نظــر محقــق نشــود.
احمد شریعتی 

شهرهای هوشمند امروز؟!

6
خبر کوتاه                 نســبت به نیازهای جامعه، وقف انجام دهیم

ــای  ــه نیازه ــا اشــاره ب ــاد، ب ــه شهرســتان نجف آب ــور خیری ــاف و ام ــی، رئیــس اداره اوق حجــت االســام رضــا صادق
مختلــف جامعــه بــه موقوفــات، بیــان کــرد: در هــر زمــان نســبت بــه نیــاز جامعــه وقــف انجــام شــده اســت و ایــن 
موقوفــات تبدیــل بــه چشــمه جــاری می شــده اند کــه ثمــرات آن تــا مدت هــا بــه مــردم می رســیده اســت و هنــوز 
هــم از ثمــرات آن بهــره بــرده مــی شــود. مــا نیــز نســبت بــه نیازهــای جامعــه وقــف انجــام دهیــم و چشــمه جــاری 
ــر  ــه بهت ــان بحــران باشــد و البت ــرای زم ــف ب ــد وق ــی توان ــف م ــای وق ــی از نیت ه ــم. یک ــای گذاری ــر ج ــود ب از خ
اســت نــوع بحــران را در نیــت وقــف مشــخص نکنیــم. بــرای وقــف بــه ایــن روش مــا می توانیــم بــه صــورت مطلــق 
نیــت کنیــم بــرای زمانــی کــه بحران هایــی ماننــد ســیل، زلزلــه، قحطــی، ویــروس و ... آمــد بــه فقــرا و نیازمنــدان 

مســاعدت شــود و خودمــان را در احیــای مــردم حتــی بعــد از گذشــت چندیــن قــرن ســهیم کنیــم.

والدین آگاه 
۱ - مقررات را طوری برقرار کنید که احترام شما و کودکتان، هر دو محفوظ بماند.

۲ - مقــررات یــا محدودیتــی کــه برقــرار می کنیــد نبایــد بــه خاطــر هــوس یــا بــه دلخــواه 
شــما باشــد، بلکــه بایــد مبتنــی بــر اصــول تربیتــی و ســازنده ی شــخصیت کــودك باشــد.

3-  مقررات را نباید توأم با خشم و غضب و تهدید وضع کنید.
ــد در رعایــت قوانیــن، چــه از لحــاظ عاطفــی چــه از لحــاظ احساســی و  4- کــودك را بای

رفتــاری، یــاری کنیــد.
ــد و او  ــد مخالفــت کــرد تعجــب نکنی ــی کــه وضــع کرده ای ــا مقرارت ــان ب 5 -  اگــر کودکت

را تنبیــه ننماییــد.
۶ - مقــررات بایــد ســاده و قابــل فهــم، منطقــی و قابــل اجــرا، ســازگار بــا اخــاق و دیانــت 
ــا لحــن آرام، یکنواخــت، دوســتانه و در عیــن حــال محکــم  و شــرایط اجتماعــی باشــد و ب
ــتور و  ــت دس ــن لحــن و دریاف ــا ای ــی، ب ــه ی کودک ــنین اولی ــودکان از س ــود و ک ــادر ش ص

اجــرای آنهــا از روی میــل مأنــوس شــوند.
ــودك،  ــد ک ــل رش ــد مراح ــاً بای ــی حتم ــن انضباط ــن قوانی ــم و تعیی ــراری نظ ۷ -  در برق

ــد. ــر بگیری ــای او را در نظ ــی و نیازه ــمانی و روان ــای جس توانایی ه
8 -  همیشــه بایــد در اجــرای انضبــاط عاقــه و محبــت خــود را بــه کــودك نشــان دهیــد 

و او را از محبــت ســیراب کنیــد.

۹ -  مقررات نباید با فریاد و یا التماس همراه باشد.
ــر  ــودك را در نظ ــت ک ــرایط و موقعی ــاً ش ــد حتم ــی بای ــررات انضباط ــع مق ۱0 - در وض

ــد. بگیری
مریم رضائیان

 نکاتی که باید در برقراری نظم و تربیت رعایت شود
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

  به مناسبت یکم اردیبهشت :سخنی با خوانندگان
روز بزرگداشت سعدی

ــعدی بدین شیرین سخن گفتن قیامت می کنی س
مســلم نیســت طوطی را در ایامت شکرخایی

روزه داری در شرایط کرونا

ــن  ــرا ای ــت ؛ زی ــر دانس ــه ی بش ــات خاق ــی از اختراع ــوان یک ــی ت ــاکاری را م ــر مین هن
ــی شــوند. از  ــط داده م ــم رب ــه ه ــه ب ــده ایســت ک ــای پیچی ــل و انفعال-ه ــر شــامل فع هن
ــر  ــوی دیگ ــیم و از س ــوم و پتاس ــیلیکوم و مینی ــل س ــاده ای از قبی ــل س ــوی عوام ــک س ی
ــه وجــود مــی آورد. از ایــن رو ایــن یــک هنــر  ســنگ قیمتــی کــه ترکیــب آنهــا مینــا را ب
آزمایشــگاهی اســت و در حقیقــت مــاده ای اســت از ترکیــب اکســیدهای فلــزات کــه بــر اثــر 
حــرارت، رنــگ هــای مــورد نظــر را بــه دســت مــی دهــد در اختــاط بــا نمــک بــه دســت 
ــاط  ــرارت ارتب ــان ح ــول زم ــرارت و ط ــه ح ــا درج ــا ب ــگ ه ــل  رن ــن عم ــد  در ای ــی آی م
زیــاد پیــدا مــی کنــد. بنابرایــن بــرای دسترســی بــه ایــن پدیــده هنــری زیبــا بایــد آتــش و 
حــرارت بــه دقــت مراقبــت و مهــار شــود. مینــا کــه طبعــاً شــفاف اســت ، شــفافیت بیشــتر 
ــا  ــم ت ــان هــای قدی ــات آن از زم ــه  ترکیب ــی آورد ک ــه دســت م ــع ب خــود را از اکســید قل
بــه امــروز ثابــت و بــدون تغییــر مانــده اســت، امــا یکــی از شــهرهایی کــه مــی تــوان مهــد 
مینــاکاری نامیــد، اصفهــان اســت، مهــد فرهنــگ و تمــدن، شــهری بــا ســابقه ای دیرینــه و 
مردمانــی هنرمنــد کــه بــه جــرات مــی تــوان گفــت هنرمنــدان ایــن شــهر در اکثــر هنرهــا 

ــد و مینــا کاری نیــز جــزو یکــی از ایــن هنرهاســت. ــر آتــش دارن دســتی ب
ــال ۱۲۹4 هجــری  ــان« در س ــای اصفه ــاب »جغرافی ــف کت ــا کاری: مؤل ــد مین ــان مه اصفه
)۱8۷۷ میــادی( دربــاره صنــف مینــاکاران اصفهــان مــی نویســد کــه مینــاکاری در اصفهــان 
ــم  ــاکاری ه ــر مین ــان در هن ــن زم ــک برخــی از نقاشــان ای ــروف داشــت و این اســتادان مع
اســتادی دارنــد و اگــر بــه آنهــا ســفارش کار مینــا بشــود ماننــد اســتادان مشــهور گذشــته 
ــاکاری  ــر مــی آینــد و هــم اکنــون ســرقلیان هــای مین ــی ب ــه خوب از عهــده ی انجــام آن ب

خوبــی ســاخته مــی شــود.
رواج صنعــت مینــاکاری در اصفهــان را مــی تــوان از حــدود ســال ۱3۱0 شمســی دانســت 
ولــی مخصوصــاً طــی ســی ســال اخیــر ایــن صنعــت بــه وســیله ی یکــی از اســتادان هنرمنــد 
و بنــام اصفهــان »شــکراهلل صنیــع زاده« بســط و توســعه یافــت و شــاگردانی در ایــن مکتــب 
ــا  ــودند. ت ــاکاری گش ــر مین ــرای هن ــری را ب ــه ی دیگ ــک دریچ ــر ی ــه ه ــدند ک ــت ش تربی
ــه ی اشــیاء  ــه تهی ــر ب ــر اســتاد و کارگ ــون حــدود بیــش از پانصــد نف ــه هــم اکن ــی ک جای
مینائــی اشــتغال دارنــد. بیشــتر اشــیائی کــه میناســازان فعلــی بــه بــازار عرضــه مــی کننــد 
ــزرگ و کوچــک  ــای ب ــد، انگشــتر،جعبه ه ــز ، گلوبن ــارت اســت از: گوشــواره ، ســینه ری عب
ــای  ــدازه ه ــه ان ــا ب ــدان مین ــا ،گل ــقاب مین ــا کاری ، بش ــای مین ــاب ه ــه ،حب ــش زنان آرای
ــاکاری  ــد ط ــر مانن ــای دیگ ــا هنره ــه ب ــاکاری ک ــک مین ــزرگ و کوچ ــای ب مختلف،تابلوه
ــای  ــاب ه ــاکاری، ق ــدح مین ــاب ق ــه ق ــود ،کاس ــی ش ــب م ــور ترکی ــم کاری و مینیات و خات
عکــس در انــدازه هــای مختلــف، گاب پــاش مینــا ،جــار و چهلچــراغ مینــا ، درهــا و پنجــره 
هــا و ضریــح هــای مینــا کاری شــده بــرای مقابــر ائمــه شــیعه در کربــا و نجــف و ســامره 

ــم و حضــرت عبدالعظیــم و اماکــن متبرکــه دیگــر.  و مشــهد و ق
ــاکاری  ــوان مین ــی ت ــم م ــره ای ه ــی و نق ــیاء طای ــا کاری: روی اش ــه مین ــل تهی مراح

ــا  ــرای فراهــم آمــدن مین ــر روی مــس انجــام مــی شــود. ب ــاکاری ب ــی اساســاً مین کــرد ول
چنــد مرحلــه بایــد طــی شــود؛ بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا آن چیــزی را کــه مــی خواهنــد 
مینــاکاری کننــد بــه هــر شــکل و هــر انــدازه بایــد بــه وســیله مســگر ِ متخصــص بــه شــکل 
الزم در آیــد و پــس از آن کــه ســاخته شــد اســتاد مینــاکار بــه آن لعــاب ســفید رنــگ مــی 
دهــد، معمــوالً ســه الــی چهــار بــار لعــاب داده مــی شــود و در هــر بــار، شــی ء ،  بــه کــوره 
مــی رود و حــدود ۷00 درجــه حــرارت مــی بینــد تــا رنــگ لعابــش ثابــت شــود. بعــد روی 
ــه کــوره مــی رود و  ــاز ب ــگ هــای گوناگــون نقاشــی مــی شــود. ســپس شــیء  ب ــا رن آن ب

حــدود 400 تــا 500 درجــه حــرارت مــی بینــد تــا رنگهــا بــه صــورت مطلــوب درآیــد. 
ــه  ــی ک ــت ، رنگهای ــی داش ــاکاری رواج اندک ــه مین ــته ک ــتفاده: درگذش ــورد اس ــای م رنگه
بــه کار مــی رفــت ماننــد رنــگ هایــی کــه در صنعــت قلمــکار بــه کار مــی بردنــد، گیاهــی 
ــی  ــگ های ــی از رن ــیاء مینای ــروف و اش ــی ظ ــرای نقاش ــون ب ــی اکن ــوده ول ــی ب ــا معدن ی
شــیمیایی اســتفاده مــی شــود کــه معمــوالً آنهــا را از آلمــان وارد مــی کننــد. رنگهایــی کــه 

ــوع اســت :  ــر ســه ن ــه کار مــی رود ب ــاکاری ب در مین
۱-    رنگ های گیاهی که در چیت ســازی هم به کار می رود. 

۲-    رنگ های معدنی که در نقاشــی و میناکاری به کار می رفته اســت.
3-    رنــگ هــای فلزی که روی مینا کار می کنند .

بــرای مینــاکاری در تهیــه رنــگ قرمــز از طــا هــم اســتفاده مــی شــود. رنــگ ســبز مینــا از 
مــس  و رنــگ زرد آن از گل مــاش بــه دســت مــی آیــد. رنــگ آبــی و فیــروزه ای از فلــزات 
و رنــگ ســفید از رنــگ مخصــوص تهیــه مــی شــده اســت کــه در شــهر ســامره از شــهرهای 

عــراق نــوع خــوب آن را بــه دســت مــی آورده انــد.
ــر رواج  ــالیان اخی ــه طــی س ــری اســت ک ــاکاری هن ــان: چــون مین ــاتید برجســته اصفه اس
ــد،  ــرده ان ــور ک ــوی ظه ــر پهل ــم در عص ــزرگ آن ه ــتادان ب ــرده ، اس ــل ک ــق حاص و رون
هــم اکنــون بزرگتریــن اســتاد مینــاکار اصفهــان آقــای شــکر اهلل صنیــع زاده اســت کــه از 
خانــدان آقــا نجــف، نقــاش معــروف اصفهانــی ) یــک قــرن پیــش ( و نــواده صنیــع همایــون 
اســت کــه او نیــز از اســتادان مشــهور در فــن نقاشــی بــه شــمار مــی رفتــه و اینــک نیــز در 
خیابــان چهــار بــاغ اصفهــان کارگاه و مغــازه دارد و سفارشــهای بــزرگ و عمــده مینــاکاری 
ــه او داده مــی شــود. از شــاگردان بنــام صنیــع زاده کــه هــم اکنــون از اســتادان  معمــوالً ب
ــازار ســلطان  ــرد کــه در ب ــام ب ــای غامحســین فیــض اللهــی ن ــد از آق مشــهور هســتند بای
اصفهــان کارگاه و مغــازه دارد و در زمینــه طــرح و آتشــکاری کــه  قســمت عمــده صنعــت 
مینــا ســازی اســت تخصــص دارد. تهیــه کننــدگان میناهــای متوســط بــرای عرضــه کــردن 
بــه مشــتریانی کــه کارهــای گــران قیمــت و ممتــاز نمــی خواهنــد هــم در اصفهــان زیادنــد 
ــه  ــا ب ــادی از آنه ــده ی زی ــان ع ــدان نقــش جه ــاغ و اطــراف می ــان چهارب و در طــول خیاب

ــد. تهیــه میناهــای دســت دوم و ارزان قیمــت اشــتغال دارن
حامد بهلول

هنر مینا کاری


