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ایجاد تفاهم و تعامل راهبردی جهت ایمن سازی و الیروبی قنات شیر بچه 
ــژه و  ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس ــت مع ــه ریاس ب

ــان  ــتانداری اصفه ــران اس ــت بح ــرکل مدیری ــور مدی ــا حض ب

ــش  ــدار بخ ــدار، بخش ــی فرمان ــاون عمران ــراه، مع ــات هم و هی

ــس  ــتان، رئی ــاورزی شهرس ــاد کش ــس اداره جه ــزی، رئی مرک

ــی  ــراث فرهنگ ــس می ــتان، رئی ــت شهرس ــط زیس اداره محی

ــف  ــهردار نج ــتان، ش ــتی شهرس ــع دس ــگری و صنای گردش

ــر  ــه و دیگ ــیر بچ ــات ش ــرداران قن ــره ب ــدگان به ــاد و نماین آب

ــل  ــیدگی و ح ــتای رس ــترکی در راس ــت مش ــن نشس مدعوی

ــه  ــن جلس ــد. در ای ــزار گردی ــیربچه برگ ــات ش ــکالت قن مش

ابتــدا بهــره بــرداران قنــات بــه بیــان درخواســت هــا و مســائل 

ــس  ــاد و رئی ــف آب ــهردار نج ــه ش ــد و در ادام ــود پرداختن خ

ــای  ــرات و راهکاره ــه نظ ــتان نقط ــاورزی شهرس ــاد کش جه

خــود را تبییــن نمودنــد و در ادامــه مهنــدس شیشــه فــروش و 

فرمانــدار شهرســتان ضمــن جمــع بنــدی مطالــب بــه بررســی 

و تبییــن راهکارهــای موثــر در راســتای حــل مشــکالت ایجــاد 

شــده و ایجــاد تفاهــم و تعامــل راهبــردی جهــت ایمــن ســازی 

ــد. ــه پرداختن ــیر بچ ــات ش ــی قن و الیروب
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

.

ــا حضــور  ــاد ب مراســم انتخــاب مســئول انجمــن هنرهــای نمایشــی شهرســتان نجــف آب
ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ، محمــد خواجویــان  
ــه  ــل مجموع ــی  در مح ــای نمایش ــن هنره ــی از فعالی ــری اداره و جمع ــناس هن کارش

ــاد برگــزار شــد . فرهنگــی هنــری آســمان نجــف آب
در ابتــدای  جلســه رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ضمــن  
تبریــک انتصــاب امیــر قیطاســی بــه عنــوان مســئول انجمــن هنرهــای نمایشــی شهرســتان 
ــخنان  ــتان ، در س ــر شهرس ــای اخی ــا ل ه ــی س ــای نمایش ــت ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش و ب
ــه ژانرهــای مختلــف نمایشــی دارد و موضــوع مهمــی  کوتاهــی گفــت: شهرســتان نیــاز ب
کــه فعــاالن ایــن عرصــه مــی بایســت در نظــر بگیرنــد ایــن اســت کــه بداننــد نمایــش را 
بــرای شــهروندان شهرســتان تهیــه و تولیــد مــی نماینــد و بایــد  متناســب بــا فرهنــگ و 

باورهــای بومــی ایشــان تهیــه شــود.
ــه فعالیــت خــوب انجمــن هنرهــای  ــا اشــاره ب رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ب
نمایشــی شهرســتان و تقدیــر از توانمنــدی هــای هنرمنــدان هنرهــای نمایشــی از گــروه 
هــای نمایشــی خواســت تــا هرچــه ســریعتر نســبت بــه ثبــت گــروه خــود اقــدام نماینــد و 

در ایــن راســتا  قــول همــکاری و مســاعدت داد.
در ایــن مراســم ضمــن تشــکر از فعالیــت هــای رســول واعــظ پــور مســئول اســبق انجمــن 
ــده  ــوان نماین ــه عن ــه مــدت دوســال ب ــر قیطاســی ب هنرهــای نمایــش شهرســتان ،  امی

دفتــر انجمــن هنرهــای نمایشــی شهرســتان منصــوب شــد . 

انتصاب مسئول انجمن هنرهای نمایشی

ــف  ــهرداری نج ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت ــل س ــر عام مدی
ــه 203  ــود و هشــت ب ــاه ن ــان م ــر و آب ــن ســازمان درمه ــاد گفت:پرســنل ای آب
مــورد حریــق و حادثــه کــه 93 موردحریــق و  110 فقــره حادثــه  بــوده اســت  

ــد ــرده ان رســیدگی ک
ــن  ــای ای ــش ســوزی ه ــروز آت ــل ب ــور بیشــترین دلی ــدی پ ــر مه آتشــپاد اصغ
مــدت را نشــت گاز 14 مــورد اتصالــی بــرق اعــام و افــزود: 8مــورد نشــت مــواد 
نفتــی 18مــورد عمــدی 5 مــورد آتــش بــازی کــودکان 29 مــورد آتــش ســوزی 
ســایر 8 مــورد نشــت مــواد نفتــی و 2مــورد نیــز انداختــن تــه ســیگار بــه عنــوان 
عامــل آتــش ســوزی شناســایی شــده و مــواردی ماننــد جوشــکاری و برشــکاری 

دیگــر دالیــل بــروز ایــن آتــش ســوزی هــا را تشــکیل مــی دادنــد.
ــاری و 17  ــکونی وتج ــازل مس ــوزی در من ــش س ــروز 24 آت ــور از ب ــدی پ مه
ــار  ــر داد و گفــت : چه ــه آتــش ســوزی  خــودرو و موتورســیکلت هــا خب حادث
مــورد آتــش ســوزی در واحدهــای صنعتــی )کارگاه و کارخانــه( و 26مــورد محــل 
ــاغ  ــن 12 ب ــبز و همچنیب ــای س ــورد فض ــات  10 م ــع آوری ضایع ــای جم ه
ــای  ــق ه ــر  حری ــی  از دیگ ــن عموم ــداری واماک ــرق - دام ــس ب ــه -تران مزرع

ــی هســتند. ــازه زمان ــن ب رســیدگی شــده در ای
وی از نجــات  40 شــهروند از حــوادث مختلــف  درمهــر وآبــان مــاه ســال جــاری  
خبــر داد و اظهــار داشــت: طــی ایــن مــدت بــه 17 نفــر در حــوادث مربــوط بــه 
تصــادف و واژگونــی خــودرو-17 نفــر حبــس دراماکــن عمومــی - 6 نفــر حبــس 
در آسانســور - 8 نفــر ســقوط از کــوه و ارتفــاع -9 نفــر اشــیاء برنــده  و2  نفــر 
ســقوط درچــاه 7 نفــر در حریــق منــزل مســکونی ، تجــاری و خــودرو-  2نفــر 
ســقوط درخــت روی خــودرو و یــک نفــر غــرق شــده  امــداد رســانی شــده کــه 
ــق   ــم  حری ــر ه ــک نف ــی و ی ــای خودروی ــادف ه ــز در تص ــر نی ــفانه 3 نف متاس

جــان خــود را از دســت دادنــد.
ــاد  مدیــر عامــل ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری نجــف آب
خاطــر نشــان کــرد: بیشــترین نجــات یافتــگان درمهــر وآبــان ماه ســال جــاری را 
حبــس شــدگان در اماکــن ،آسانســور ، تصــادف واژگونــی خــودرو  بــا مجمــوع40 
نفــر تشــکیل داده و در جایــگاه هــای بعــدی خطــر اشــیاء برنــده و حریــق منــزل 
مســکونی تجــاری وخــودرو بــا 13نفر،ســقوط از کــوه و ارتفــاع 8 نفــر بــوده کــه 

توســط پرســنل آتــش نشــانی نجــات یافتــه انــد.
وی اعــام داشــت: کل آمــار حــوادث 110 مــورد بــوده کــه  52 مــورد مزاحمــت 
حیوانــات وحشــی و مــوذی، 17 مــورد حبــس در اماکــن ، 15 مــورد تصــادف و 
واژگونــی خــودرو ، 8 مــورد اشــیاء برنــده و 4 مــورد حبــس در آسانســور 4 مــورد 
نشــت گاز ،  4مــورده ســقوط از کــوه و ارتفــاع و 7 مــورد ســقوط خــودرو داخــل 

کانــال آب - ســقوط درخــت روی خــودرو -ســقوط درچــاه و آبگرفتگــی  بــوده 
اســت کــه  مــورد رســیدگی وامدارســانی قــرار گرفتــه اســت.

ــه بیــش از چهــار  ــا بیــان اینکــه درایــن مــدت ب ــور ب آتشــپاد اصغــر مهــدی پ
هــزار نفــر  آمــوزش هــای مرتبــط بــا امــداد و نجــات ارائــه گردیــده گفــت:883 
ــش  آمــوزان  ــه 3350  نفــر دان ــا طــق پنجگان از نونهــاالن مهدکــوک هــای من
ــه هــای بهداشــت 35 نیــروی بســیج  دبســتانی و دبیرســتانی 140 نفــر در خان
ــد . و 15 نفــر از کارکنــان دانشــگاه  آمــوزش هــای الزم درحــوادث را دیــده ان

وی اعــام داشــت :57 مــورد بازدیــد ایمنــی جهــت صــدور گواهــی عــدم خــاف 
و پایــان کار،21 مــورد بررســی نقشــه هــای معمــاری، صــدور 34 مــورد جوابیــه 
ــای  ــاختمان ه ــرای س ــد ب ــده جدی ــکیل پرون ــان کار و تش ــاف ، پای ــدم خ ع
بلنــد مرتبــه  ،17مــورد بررســی  نقشــه هــای اعــام واطفــاء حربــق اتوماتیــک 
ــورد تشــکیل  ــد و 13 م ــای بلن ــرای ســاختمان ه ــی ب ــط ایمن ــورد ضواب و13م
ــات انجــام  ــه از دیگــر اقدام ــد مرتب ــدای ســاختمان هــای بلن ــد ب ــده جدی پرون

شــده در ایــن مــدت مــی باشــد .
مهــدی پــور گفــت:  از 203 مــورد حریــق وحــوادث اتفــاق افتــاده در مهــر وآبــان  
ــه دو   ــه درمنطق ــق و29 حادث ــک  23 حری ــه ی ــه درمنطق ــق 20 حادث 17 حری
ــه منطقــه چهــار و  ــق و23 حادث ــه منطقــه ســه 23 حری ــق و21 حادث 14 حری
ــه  درخــارج  ــک حادث ــق وی ــج  و 2 حری ــه پن ــه درمنطق ــق و 16 حادث 14 حری
از محــدوده بــوده کــه توســط واحدهــای آتــش نشــانی مناطــق پنجگانــه امــداد 

رســانی شــده اســت.

رسیدگی به 203 حادثه و آتش سوزی

محمدمغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد از مراحــل احــداث بلــوار شــهید 
باهنــر بازدیــد میدانــی بعمــل آورد.

ــاد،  ــف آب ــهر نج ــامی ش ــورای اس ــو ش ــماعیلی عض ــد پوراس ــن بازدی در ای
مهنــدس مهــدی فاضــل معــاون امــور زیربنایــی و حمــل نقــل شــهری، عبــاس 

ــز حضــور داشــتند. ــه ســه نی ــر منطق ــرادی مدی م
معــاون امــور زیربنایــی و حمــل و نقــل شــهری شــهرداری نجــف آبــاد اجــرای 
ــوان کــرد و گفــت:  ــردم ویاشــهر عن ــن طــرح را یکــی ازخواســته هــای  م ای
در اجــرای طــرح احــداث بلــوار باهنــر کانــال هدایــت آب هــای ســطحی هــم 
ــی و  ــک خروج ــک ورودی و ی ــود و ی ــداث می ش ــمالی اح ــد ش ــا بان ــوازی ب م

ــرای منطقــه از ســمت گلدشــت خواهیــم داشــت. ــزرگ ب میــدان ب
ــه ســمت گلدشــت در  ــان باهنــر ب ــودن خیاب ــه ســاز ب ــه حادث ــا اشــاره ب وی ب
منطقــه 3 اظهــار داشــت : بلــوار باهنــر در شــرق ویاشــهر بــه ســمت گلدشــت 
در حریــم کانــال زهکــش آب منطقــه ای قــرار دارد و اجــرای عملیــات عمرانــی 
ــاز  ــه مجــوز  و موافقــت ســازمان آب منطقــه ای اصفهــان نی ــن بخــش ب در ای
داشــت کــه بــا پیگیــری هــای مکــرر مجــوز  اجــرای یــک پــل  روی کانــل زه 
ــده اســت کــه ســاخت پــل روی  ــه طــول 17 متــر اخــذ گردی کــش خاکــی ب

کانــال در حــال اجــرا مــی باشــد.
مهنــدس مهــدی فاضــل افــزود: بــه دلیــل بــارش هــای اخیــر و وقــوع ســیاب 
در برخــی اســتان هــا ســازمان آب منطقــه ای ســخت گیــری هــای زیــادی در 
واگــذاری مجــوز فعالیــت عمرانــی در ایــن بخــش داشــت کــه ســرانجام تصمیــم 
گرفتــه شــد بــا تعریــض بلــوار از ســمت بانــد شــمالی بــه طــرف گلدشــت بــه 
طــول 600 متــر بتوانیــم ایــن طــرح را اجــرا کنیــم و محــور حادثــه خیــز را بــه 

یک محور ایمن برای مردم تبدیل کنیم.
وی در خصــوص رونــد پــروژه  عنــوان داشــت جــدول گــذاری میــدان 
وحدت)میــدان کنارگــذر( نیــز صــورت پذیرفتــه و هــم اکنــون آمــاده اجــرای 

ــد. ــی باش ــفالت م ــپس آس ــس و س بی
معــاون امــور زیربنایــی و حمــل و نقــل شــهری شــهرداری نجــف آبــاد در پایــان 
ــا اجــرای طــرح  ــت: ب ــرد و گف ــن مســیر در گذشــته اشــاره ک ــه حــوادث ای ب
مذکــور از وقــوع ایــن حــوادث و خطــرات احتمالــی جلوگیــری مــی شــود و ان 
شــاهلل در آینــده نزدیــک بــا افتتــاح آن ســبب رضایتمنــدی شــهروندان شــریف 

فراهــم گــردد.

بازدید شهردار از روند احداث بلوار باهنر

ــای  ــه روان آب ه ــت ک ــا اس ــال ه ــت: س ــاد گف ــف آب ــهردار نج ش
ســطحی در بخــش جنوبــی خیابــان هــای منتظــری و شــیخ بهایــی 
و محــدوده بلــوار شــهیدان حجتــی بــرای ســاکنین و کســبه ایجــاد 
مزاحمــت مــی کــرد ولــی امیدواریــم امســال بــا طــرح متفاوتــی کــه 
در جلســات مدیریــت بحــران بــا موضــوع آب گرفتگــی مناطــق اعــام 

و اجــرا شــد، بــرای همیشــه شــاهد رفــع ایــن مشــکل باشــیم.
محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد  گفــت: ســال هــا 
پیــش و قبــل از شــکل گیــری وضعیــت فعلــی معابــر شــهر، مســیر 
جــوی خــارون بــه مــوازات بلوارهــای ولیعصــر و شــهید حججــی بــه 
طــور طبیعــی و بــر اســاس شــیب زمیــن روان آب هــای جنــوب شــهر 
را جــذب و بــه ســمت ســفره هــای زیرزمینــی پاییــن دســت هدایــت 
مــی کــرد ولــی در شــرایط کنونــی امــکان ســوار شــدن ایــن روان آب 
هــا بــه کانــال هــای دفعــی احــداث شــده در ایــن مســیر بــه دلیــل 

شــیب باالتــر آن هــا وجــود نــدارد.
ــد از  ــت و بع ــن محدودی ــع ای ــور رف ــه منظ ــرد: ب ــه ک ــزی اضاف مغ
چندیــن مــاه مطالعــه و کار کارشناســی، احــداث کانــال هــای 

ــمی و  ــهید ابوالقاس ــی ، ش ــیخ بهای ــای ش ــان ه ــی در خیاب زیرزمین
محــدوده قبــل از چهــار راه امیــر المومنیــن ، میــدان انقــاب منطقــه 
ســه و ... بــه منظــور جــذب و هدایــت روان آب هــای تجمــع یافتــه، 
در دســتور کار قــرار گرفــت و در یــک پروســه نــه مــاه 95 حلقــه چــاه 

در ســطح مناطــق 5گانــه شــهری حفــاری گردیــد.
شــهردار نجــف آبــاد عنــوان داشــت منطقــه یــک بــا حفــر 47 حلقــه 
چــاه بیشــترین  و مناطــق  ســه بــا 18 ، چهــار بــا 14 ، دو بــا 12 و 

پنــج بــا 4 حلقــه در رتبــه هــای بعــدی هســتند.
شــهردار نجــف آبــاد عنــوان داشــت ایــن  95 حلقــه چــاه کــه متــراژ 
میلــه هــای آن  902،5 متــر طــول اســت دارای  7448 متــر طــول 
پشــته چــاه مــی باشــند کــه باجــذب آبهــای ســطحی مناطــق و آب 
بــاران و روان آبهــا،  ضمــن جلوگیــری از آبگرفتگــی معابــر و کمــک 
ــای آب  ــفره ه ــر س ــایانی ب ــهروندان ، تاثیرش ــاه ش ــردد و رف ــه ت ب

ــاد خواهنــد داشــت. شــهرنجف آب

تجربه ای به رنگ قنات؛بیش از 7000 متر حفاری در عمق 9متری

ــون عکاســان  ــه همــت کان ــدا  ب ــا موضــوع شــب یل ــدا« ب نمایشــگاه گروهــی عکــس  »یل
ــی  ــردی و دانشــکده فن ــری دانشــگاه علمــی کارب ــری  ، دانشــجویان رشــته  هــای هن خب
حرفــه ای ســمیه بــا همــکاری و نظــارت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف 

ــاد برگــزار شــده اســت . ــاد در محــل فرهنگســرای خــارون  نجــف آب آب
ــس  ــاری از عک ــری و  آث ــان خب ــون عکاس ــدان کان ــر از  هنرمن ــگاه  70 اث ــن  نمایش در ای
هــای حرفــه ای دانشــجویان  بــه منظــور تعامــل هنرمنــدان رشــته هــای مختلــف هنــری بــا 
یکدیگــر و کشــف اســتعداد هــای هنرمنــدان در معــرض دیــد عاقــه منــدان قــرار گرفتــه 

اســت  .
ــاعت 15  ــاه از س ــت 2 دی م ــدا  «  از  28 آذر  لغای ــس یل ــگاه »عک ــت نمایش ــی اس گفتن
تــا 17  در نگارخانــه فرهنگســرای خــارون جنــب هفــت بــرج خــارون  نجــف آبــاد  پذیــرای 

عمــوم عاقمنــدان خواهــد بــود .

نمایشگاه عکس گروهی یلدا در گذر فرهنگ و هنر

نمایش کمدی موزیکال » عشق 100 ریشتری« 
 نمایــش  کمــدی موزیــکال  » عشــق 100 ریشــتری«  بــه نویســندگی و کارگردانــی حیــدر 
رســتگاری  توســط گــروه نمایــش دایــی اکبــر  و بــا مشــارکت انجمــن خیریــه حضــرت قمــر 

بنــی هاشــم  نجــف آبــاد در حــال اجــرا اســت .
نمایــش کمــدی » عشــق 100 ریشــتری « کاری از گــروه  نمایــش دایــی اکبــر  اســت کــه 
ــر از  مســائل و مشــکات  اجتماعــی در جامعــه و همچنیــن مباحثــی  قصــه داســتان متاث
نظیــر ازدواج  در دو نســل قدیــم و جدیــد  اســت کــه بــا زبــان تأثیرگذارطنــز بازگــو مــی 

شــود.
ــدر رســتگار ی ،  ــرزاده  ، حی ــدم ، مســعود کبی ــر مق ــازی اکب ــا ب ــش کمــدی ب ــن  نمای ای
ریحانــه جوزقیــان ، فاطمــه کریمــی و فاطمــه ذکریــا از 30 آبــان مــاه تــا 30 آذر مــاه بــه 
مــدت یــک مــاه در محــل ســالن خیریــه قمــر بنــی هاشــم )ع( در حــال اجــرا مــی باشــد .

گفتنــی اســت از نــکات قابــل توجــه ایــن نمایــش فــروش 50 درصــد از بلیــط هــای فروختــه 
شــده در راســتای کمــک بــه بیمــاران تحــت پوشــش انجمــن خیریــه حضــرت قمــر بنــی 

هاشــم )ع( اســت کــه در ایــن مســیر صــرف مــی شــود.



@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

3

هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

درخشش اسکیت در مسابقات بین المللی برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

ــه  ــاد ب ــف آب ــان نج ــکیت احس ــی اس ــم آکادم ــازان تی ــکیت ب اس
مربیگــری احســان حبیــب آبــادی، فرزانــه ایوبــی و آرش رســتمیان 
در مســابقات بیــن المللــی اســکیت مارشــال کاپ 2019 موفــق بــه 

ــز شــدند. ــره و 1 برن کســب 3 مــدال طــا، 3 نق
ــن  ــال کاپ در باالتری ــی مارش ــن الملل ــابقات بی ــن دوره مس پنجمی
ســطح حرفــه ای )3مانــع( بــه میزبانــی فدراســیون اســکیت ایــران 
ــپانیا،  ــران، اس ــورهای ای ــده از کش ــرکت کنن ــور 160 ش ــا حض ب
اتریــش، لهســتان، روســیه، ترکیــه، عــراق و افغانســتان برگــزار شــد 
ــاد،  ــا اختــاف زی ــا بیشــترین تعــداد مقــام و ب ــاد ب و تیــم نجــف آب

ــت هــا شــناخته شــد. ــه عنــوان پرچمــدار ایــن رقاب ب
ــازی هــا زهــرا باقــرزاده، علــی شــجاعی و محمــد  در ایــن دوره از ب
امیــن عباســیان بــه نشــان طــا دســت پیــدا کــرده و لعیــا عربــی، 
ــه  ــره را ب ــز نق ــردن آوی ــواری گ ــد س ــر محم ــالک و امی ــا س رومین
ــه  ــاد ک ــف آب ــان نج ــکیت احس ــی اس ــم آکادم ــد. تی ــت آوردن دس
ــه  ــی گــری فرزان ــادی و مرب ــا ســرمربی گــری احســان حبیــب آب ب
ــود، توســط  ایوبــی و آرش رســتمیان در رقابــت هــا حاضــر شــده ب
مینــا عابدینــی بــه یــک نشــان برنــز هــم دســت پیــدا کــرد و امیــر 
حســین ایمانیــان، یوســف حجتــی و زهــرا حســینی هــم ســه عنــوان 

ــه دســت آوردنــد. چهارمــی ب
ــی و  ــاد مروت ــی و فرش ــک مرب ــوان کم ــه عن ــبان ب ــا پورش علیرض
محمــد رمضانــی نــژاد نیــز بــه عنــوان مربــی بدنســاز تیــم اعزامــی را 

ــد. همراهــی مــی کردن

خیرین مسکن ساز شهرستان
بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه و بــا حضــور مهندس 
ــدس  ــتان؛ مهن ــاز اس ــکن س ــن مس ــن خیری ــل انجم ــتولی زاده، مدیرعام مس
صــدر، مدیــر حســاب 100 امــام خمینــی )ره(؛ رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب 
ــاد، مدیــر عامــل انجمــن خیریــن مســکن ســاز  اســامی شهرســتان نجــف آب
ــره انجمــن خیریــن  ــاد و ســایر اعضــای انجمــن جلســه هیئــت مدی نجــف آب

مســکن ســاز شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار گردیــد.
ــر ضــرورت بهــره گیــری از همــه ظرفیــت  ــن جلســه ب مهنــدس راعــی در ای
هــای شهرســتان، دســتگاه هــا و ســازمان هــای متولــی در حمایــت از 
ــراد  ــکن اف ــن مس ــرایط تامی ــت ش ــتای تقوی ــدان در راس ــان و نیازمن محروم
محــروم و کــم بضاعــت تاکیــد نمودنــد. ایشــان بــا اشــاره بــه شــرایط وضعیــت 
بودجــه در ســال آینــده و تــورم بــازار مصالــح ســاختمانی در مــاه هــای اخیــر، 
ــرای زوج هــای جــوان و  ــد و عرضــه مســکن ب ــازار تولی همچنیــن کرختــی ب
ــت و  ــی ارزان قیم ــهیات بانک ــود تس ــو و نب ــک س ــر از ی ــیب پذی ــار آس اقش
ــن شهرســتان را از ســوی  ــای پایی ــت معیشــت دهــک ه ــا وضعی متناســب ب
ــب در  ــای مناس ــد راهکاره ــرورت تمهی ــر ض ــت ب ــا اهمی ــی ب ــر؛ پارادایم دیگ
ــاری  ــن، مناســب و راهگشــا در ســال ج ــای ایم راســتای احــداث مســکن ه

برشــمردند. همچنیــن در ادامــه جلســه پیرامــون بررســی مشــکات انجمــن 
خیریــن مســکن ســاز شهرســتان و تامیــن راهکارهــای موثــر جهــت تقویــت 
حضــور خیــران بیشــتر و تشــویق جامعــه بــه حمایــت جهــت حضــور در عرصــه 
ــث و  ــه بح ــد ب ــت و نیازمن ــی بضاع ــای ب ــواده ه ــرای خان ــکن ب ــداث مس اح

بررســی گذاشــته شــد.

پیش بینی حمالت صرع با الگوریتم 
پژوهشگر دانشگاه آزاد نجف آباد

»مرتضــی به نــام« برنــده جایــزه اختــراع برتــر در هفتمیــن جشــنواره 
ــگار گــروه دانشــگاه ایســکانیوز  ــا خبرن فرهیختــگان، در گفت و گــو ب
گفــت: اختــراع مــن، »مانیتورینــگ ریــل تایــم یــا رصــد بادرنــگ 
تشــخیص تشــنج صرعــی از طریــق ســیگنال های مغــزی« اســت. در 
حقیقــت الگوریتمــی ابــداع کــرده ام کــه مــی توانــد حمــات صــرع 
ــت  ــایع اس ــای ش ــرع از بیماری ه ــات ص ــد. حم ــی کن را پیش بین
ــه  ــورد صــورت گرفت ــن م ــادی در ای و دســتگاه هــا و اختراعــات زی
کــه الگوریتــم مــن نیــز یکــی از روش هــای پیش بینــی صــرع اســت.

ــه ای  ــورت برنام ــه ص ــد ب ــم می توان ــن الگوریت ــرد: ای ــد ک وی تاکی
ــا یــک دســتگاه پزشــکی در بیایــد و در اختیــار بیمــار  در موبایــل ی
و دکتــر قــرار گیــرد، حتــی مــی توانــد در تشــخیص بیمــاری از راه 
دور یــا »تلــه مدیتیشــین« هــم مــورد بهــره بــرداری قــرار بگیــرد بــه 
ایــن شــکل کــه بیمــار ایــن دســتگاه یــا اپ را همــراه خــود داشــته 
باشــد و چنــد دقیقــه قبــل از بــروز حملــه، هشــدارهایی بــرای وی و 
دکتــر او ارســال شــود تــا فرصــت کافــی بــرای تزریــق دارو یــا انجــام 

مراقبــت هــای پزشــکی صــورت بگیــرد.
دانشــجوی اســتعداد درخشــان ســال 96 دانشــگاه آزاد افــزود: 
ــای  ــوک ه ــی ش ــا حت ــه ی ــخیص زلزل ــرای تش ــن ب ــم م الگوریت
ــه  ــازار بــورس هــم قابــل اســتفاده اســت و ایــن گون اقتصــادی در ب
نیســت کــه صرفــا کاربــرد و کارکــرد پزشــکی داشــته باشــد. 
ــات  ــروز تحقیق ــه ام ــا ب ــم ت ــم گفت ــن ه ــش از ای ــه پی همانطــور ک
ــا  ــی در حــوزه تشــنج صــورت گرفتــه شــده و دســتگاه هــا ی فراوان
ــم  ــد. مه ــده ان ــته ش ــه نوش ــن زمین ــادی در ای ــای زی ــم ه الگوریت
شــیوه و نحــوه محاســبه و پیــش ینــی احتمــال وقــوع حمله اســت و 

ــود را دارد. ــاص خ ــیوه خ ــه ش ــن زمین ــن در ای ــم م الگوریت
دانشــجوی دکتــرای بــرق و الکترونیــک دانشــگاه نجــف آبــاد گفــت: 
ــه  ــن زمین ــت و در همی ــن اس ــاله م ــه رس ــط ب ــراع مرتب ــن اخت ای
مقاالتــی نیــز در »الزویــر« منتشــر کــرده ام. همچنیــن پایــان 
نامــه ام نیــز در همیــن زمینــه بــود و اتفاقــا در رشــته پژوهــش مقــام 
ــه را پیــش از  ــد تشــنج و حمل ــزار مــی توان ــرم اف ــن ن هــم آورد. ای
ــن الگوریتــم یــک  رخ دادن پیــش بینــی کنــد. فرآینــد طراحــی ای
ــرای جمــع  ــه شــد. ب ــان نام ــد و پای ــه طــول انجامی ــم ب ســال و نی
ــگان  ــده و رای ــر ش ــات منتش ــر از اطاع ــورد نظ ــات م آوری اطاع
ــد  ــتفاده ش ــتون اس ــال بوس ــتان اطف ــی و بیمارس ــگاه ام ای ت دانش
ــران و پژوهشــگران  ــام کارب ــار تم ــگان در اختی ــه صــورت رای ــه ب ک

ــرار مــی گیــرد. ق
ــن  ــازی ای ــاری س ــرای تج ــنهادی ب ــچ پیش ــرد: هی ــد ک وی تاکی
الگوریتــم بــه مــن نشــده اســت. خــودم هــم درگیــر پایــان 
ــان  ــزم در پای ــام تمرک ــری هســتم و تم ــات در مقطــع دکت تحصی
تحصیــات و آغــاز پژوهــش هــای بعــدی اســت. واقعــا زمانــی بــرای 
افتــادن دنبــال ثبــت اختــراع و بحــث هــای تجــاری ســازی نــدارم و 
ترجیــح مــی دهــم وقتــم صــرف پژوهــش شــود تــا کارهــای اداری و 

ــال اینطــور مســائل. ــه دنب ــدن ب دوی
پژوهشــگر برتــر ســال 95 دانشــکده نجــف آبــاد در پایــان گفــت: 2 
اختــراع دیگــر در همیــن حــوزه دارم کــه بــا کمــک مالــی و پیگیــری 
ــد اداری  ــه رون ــت. البت ــراع در آمریکاس ــت اخت ــال ثب ــت در ح دول
ــای  ــه کاره ــی ب ــان نرســیده اســت. خــودم تمایل ــه پای ــوز ب آن هن
تجــاری نــدارم و تنهــا تمرکــزم روی پژوهــش اســت. امیــدوارم کــه 
ــرای  ــی ب ــم فرصت ــان تحصیات ــکا و پای ــم در آمری ــت اختراع ــا ثب ب

گســترش کارم داشــته باشــم.

 پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه و با حضــور مدیرکل 
ــی  ــاون عمران ــراه، مع ــات هم ــان و هی ــتانداری اصفه ــران اس ــت بح مدیری
فرمانــدار، دادســتان شهرســتان، بخشــداران مرکــزی و مهردشــت، مســئوالن 
ــی، نظامــی و انتظامــی شهرســتان، شــهرداران شــهرهای تابعــه  اداری، اجرای
و ســایر اعضــاء، جلســه ســتاد پیشــگیری، هماهنگــی و فرماندهــی عملیــات 

پاســخ بــه بحــران شهرســتان برگــزار گردیــد.
ــدس شیشــه  ــر از حضــور مهن ــن تقدی ــی ضم ــدس راع ــن جلســه مهن در ای
ــق  ــان از تعل ــتان را نش ــان در شهرس ــور ایش ــراه، حض ــات هم ــروش و هی ف
ــم  ــریف و فهی ــردم ش ــت از م ــه حمای ــتان ب ــد اس ــئوالن ارش ــر مس خاط
ــه  ــای برنام ــت ه ــن اولوی ــه تبیی ــه ب ــان در ادام ــمردند. ایش ــتان برش شهرس
ــزی شــده در ســتاد پیشــگیری، هماهنگــی و فرماندهــی عملیــات پاســخ  ری
ــی، ایجــاد شــیارها  ــه: حفــر چــاه هــای جذب ــه بحــران شهرســتان، از جمل ب
ــای  ــی ه ــی از بارندگ ــطحی ناش ــای س ــت آب ه ــت هدای ــا جه ــه ه و ترانش
ــی  ــش گیاه ــترش پوش ــز داری و گس ــای آبخی ــرح ه ــی، ط ــمی و فصل موس
در ســطوح بیابانــی و نیمــه بیابانــی مشــرف بــه شهرســتان، ضــرورت تقویــت 
ــورا در  ــادگان عاش ــیه ای پ ــی حاش ــهر و نواح ــیه ش ــای حاش ــیل بنده س
حومــه شــهر نجــف آبــاد، مقابلــه بــا ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در حاشــیه 
رودخانــه هــای فصلــی ماننــد رودخانــه مرغــاب، کنتــرل و صیانــت از حریــم 
قنــوات نظیــر قنــات شــیربچه، قنــات هــای گزســتان و احمــدآب )همــراه بــا 
برنامــه ریــزی مــدون و اجرایــی جهــت الیروبــی آنهــا( و همچنیــن در مــورد 
قنــات هــای بخــش مهردشــت نیــز بــا رئیــس اداره گاز جهــت رعایــت حریــم 
قنــات و ایجــاد خطــوط انتقــال گاز نکاتــی را یــادآور گردیدند.معــاون محتــرم 
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان همچنیــن بــر اســاس نتایــج بــه دســت 
ــای  ــور نیروه ــتان حض ــه شهرس ــورت پذیرفت ــای ص ــش مانوره ــده در پای آم
امــدادی و تیــم مدیریــت بحــران در موقعیــت هــای هــدف را بنابــر ســرعت 
احصــاء شــده مناســب توصیــف نمودنــد، امــا یــادآور شــدند کــه الزم اســت تــا 
بــه کمــک بســیج گســترده تــر عمومــی و هماهنگــی بیشــتر میــان دســتگاهی 
ــر  ــک ت ــده آل نزدی ــه ای ــز ب ــزان نی ــن می ــتان ای ــتان و شهرس ــطح اس در س

گــردد و ســرعت عمــل نیروهــا همــراه بــا گســترش فرهنــگ حمایــت عمومــی 
و همــکاری عمومــی بــه شــیوه ای راهبــردی در جامعــه افزایــش یابــد. ایشــان 
ــا میــدان  همچنیــن از بخشــداران، شــهرداران و دهیــاران تابعــه خواســتند ت
نظارتــی خــود را بــر ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز و فاقــد ضوابــط قانونــی 
ــی  ــای غیرفن ــا و برداشــت ه ــرداری ه ــود ب ــی، گ ــای فصل ــیه روده در حاش
ــترش داده و  ــه گس ــاخت ابنی ــرای س ــتاندارد ب ــر اس ــا غی ــی ی ــر اصول و غی
در همــکاری بــا دادگســتری شهرســتان، نیــروی محتــرم انتظامــی، مدیریــت 
ــورد  ــی برخ ــراد خاط ــا اف ــتان ب ــی شهرس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــاد کش جه
ــر از  ــا تقدی ــن ب ــه حاضری ــد. در ادام ــات بنماین ــه دور از مماش ــی و ب قانون
ــد و در  ــان مســائل و نقطــه نظــرات خــود پرداختن ــه بی ــان ب حضــور میهمان
پایــان آقــای مهنــدس شیشــه فــروش ضمــن تقدیــر از فعالیــت هــای صــورت 
ــه  پذیرفتــه در ســتاد پیشــگیری، هماهنگــی و فرماندهــی عملیــات پاســخ ب
ــده  ــن ش ــای تبیی ــه درخواســت ه ــن پاســخگویی ب ــتان ضم ــران شهرس بح
ــی در راســتای حــل و کاهــش مســائل  ــه بیــان راهــکار هــای مــدون قانون ب
ــت  ــردی مدیری ــه ســند راهب ــر ضــرورت تهی ــن ب ــد. ایشــان همچنی پرداختن

ــد. بحــران تاکیــد و تصریــح نمودن

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه و بــا حضــور معاون 
ــزی،  ــه ری ــیون برنام ــا کمیس ــایر اعض ــدار و س ــی فرمان ــی و اجتماع سیاس
ــن  ــتان، ای ــاق کاال و ارز شهرس ــا قاچ ــارزه ب ــر مب ــارت ب ــی و نظ هماهنگ

ــد. ــزار ش ــداری برگ ــل فرمان ــیون در مح کمیس
ــورت  ــای ص ــت ه ــر از فعالی ــن تقدی ــی ضم ــدس راع ــه مهن ــن جلس در ای
ــت  ــرورت ثب ــر ض ــی ب ــای فرع ــه ه ــیون و کمیت ــاء کمیس ــه اعض پذیرفت
اطاعــات انبارهــا و مراکــز نگهــداری کاال در ســامانه جامــع انبارهــا تاکیــد و 
تصریــح نمودنــد و افزودنــد: آمارهــا نشــان مــی دهــد ایــن ســامانه در حــل 
ریشــه ای قاچــاق و پدیــده مضمــوم احتــکار در ســطح جامعــه نقــش کلیــدی 
ــی و  ــای اداری و اجرای ــتگاه ه ــه دس ــر کلی ــوی دیگ ــته و دارد و از س داش
بخــش هــای دولتــی و خصوصــی مــی بایســت در راســتای همــکاری الزم بــا 
اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان در جهــت پیگیــری و تســریع در 
اجــرای مطلــوب دســتور العمــل پایــش و ثبــت انبارهــا در ســطح شهرســتان 
تمامــی همــت خــود را بــه کار گمارنــد. در ادامــه جلســه، هــر یــک از اعضــاء 
بــه ارائــه گــزارش اقدامــات صــورت پذیرفتــه اداره مطبــوع خــود پرداختنــد 

و نقطــه نظــرات خــود را در راســتای دســتور جلســه بــه اســتماع حاضریــن 
رســاندند و در پایــان رئیــس جلســه ضمــن جمــع بنــدی مطالــب و تبییــن 
مصوبــات خواســتار تمرکــز دســتگاه هــا بــر امــور فرهنگــی و پیشــگیرانه در 

کنــار فعالیــت هــای نظارتــی و کنترلــی گردیدنــد.

جشن یلدا و رونمایی از کتاب »گذری بر تاریخ جوزدان«
ــراه،  ــات هم ــژه و هی ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس ــا حضــور مع ب
ــش  ــدار بخ ــدار، بخش ــی فرمان ــاون عمران ــوزدان، مع ــهر ج ــه ش ــام جمع ام
مرکــزی، شــهردار شــهر جــوزدان، اعضــاء شــورای اســامی شــهر جــوزدان و 
اقشــار مختلــف مــردم جشــن یلــدا و رونمایــی از کتــاب »گــذری بــر تاریــخ 

ــد. ــزار گردی شــهر جــوزدان« نوشــته ســعادت ابراهیمــی برگ
 در ایــن مراســم مهنــدس راعــی ضمــن تقدیــر از دســت انــدرکاران برگــزاری 
ــهرجوزدان«،  ــخ ش ــر تاری ــذری ب ــاب »گ ــی از کت ــه رونمای ــن و برنام جش
شــناخت هویــت را امــری ضــروری در مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی و راهــکاری 
ــان  ــد. ایش ــن نمودن ــی تبیی ــای اجتماع ــت هنجاره ــتای تقوی ــر در راس موث
احتــرام بــه ســنت هــا و جشــن هــای مذهبــی و ملــی کــه در باورهــای مــا 
ریشــه دارد را یــک امــر پســندیده و ممــدوح برشــمردند و افزودنــد: یادمــان 
نرفتــه در شــب هــای عیــد نــوروز، شــب یلــدا و ... خاطــرات زیبــا بــا دورهمــی 
هــا و قرائــت ابیــات زیبــای شــاعرانی همچون:حافــظ، ســعدی، صائــب، موالنــا 
ــزرگان فامیــل و ریــش ســفیدان مجلــس چــه اوقــات نیکــو و  ــان ب و ... از زب
خاطــرات بــه یادماندنــی برایمــان ترســیم مــی گردیــد. امــا امــروز بــه دلیــل 
درگیــر شــدن بیــش از حــد بــا دنیــای تکنولــوژی زده و بــروز عــادت وارگــی 
ــال گســترش اســت و  ــی و روحــی در ح ــای اجتماع ــزان آســیب ه ــه می چ
چــه میــزان بــا زندگــی اتمیــزه خــو گرفتــه ایــم. معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ــخ و فرهنــگ اصیــل مناطــق مختلــف  ــزوم شــناخت تاری ــژه ل شهرســتان وی
شهرســتان را یــک امــر ضــروری و بــا اهمیــت برشــمردند و اظهــار امیــدواری 
نمودنــد بــا حضــور نســل جــوان، صاحــب اندیشــه و تحصیــل کــرده در اقصــا 
نقــاط شهرســتان و همچنیــن حمایــت گســترده شــوراهای اســامی شــهرها و 

روســتاها و شــهرداران و از همــه مهــم تــر زمینــه هــای بکــر و دســت نخــورده 
پژوهشــی در محوریــت بــا فرهنــگ هــای ملمــوس و ناملمــوس با ســاختارهای 
متنــوع پژوهــش هــای علــوم انســانی نظیــر: دانــش مــردم شناســی، دانــش 
انســان شناســی، دانــش فرهنــگ شناســی، دانــش گردشــگری، دانــش تاریــخ 
و ... جهــت تولیــد علــم فاخــر و ثبــت رســاله هــای علمی بــه نحوی چشــمگیر 
قضــا مهیــا شــده اســت. در ادامــه مراســم فرمانــدار شهرســتان از نمایشــگاه 
برگــزار شــده در حاشــیه جشــن دیــدن نمودنــد و از آداب و رســوم فولکلــور 

شــهر جــوزدان و قومیــت هــای ســاکن در آن آگاهــی یافتنــد.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

به مناسبت روز بصیرت و میثاق امت با رهبری: 

منظــور از،» بصیــرت « دیــدن بــا چشــم نیســت؛ بلکــه نوعــی بینــش عمیــق دربــارة حــق 

و حقیقــت اســت کــه در رفتارهــای فــردی، اجتماعــی ، فرهنگــی، سیاســی و... بــروز و نمــود 

دارد و موجــب مــی شــود انســان در همــۀ عرصــه هــا، بــه ویــژه عرصــۀ اجتماعــی سیاســی، 

رفتــاری همســو باحــق داشــته باشــد.

آموزشگاه هنرهای تجسمی رنگ آرام 

وابسته به موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

افتتاح شد 
با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسامی

* نقاشی خالق کودکان
* طراحی چهره و سیاه قلم 

* تکنیک های نقاشی رنگ و روغن 
* نقاشی گچ و پاستل و مداد رنگی

* طراحی دوخت، طراحی لباس
* نقاشی رو پارچه 

* آموزش نرم افزار فتوشاپ و کورل دراو
* گرافیک ) آرم ، پوستر و کارت ویزیت(

آدرس: بلوار آیت جنوبی )مجاهد جنوبی(
روبروی کوچه کوثر- پالک 88

تلفن :42646861

آموزشگاه خوشنویسی کتیبه 

وابسته به موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان 

افتتاح شد 
با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسامی

آدرس: بلوار آیت جنوبی )مجاهد جنوبی(
 روبروی کوچه کوثرپالک 88

تلفن :42646861

* خط خوشنویسی در مراحل مقدماتی، متوسط، خوش و عالی و ممتاز
* خط  تحریری 150 هزار تومان برای 8 جلسه در ماه

در دوره های مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته 
* همراه با شرکت در آزمون انجمن خوشنویسان

زیر نظر استاد حجتی

زیر نظراساتید برتر هنرهای تجسمی

برخی از فیلم های آذر ماه سینما سیار

ــع  ــه قط ــرادی ک ــرای اف ــت: ب ــاد گف ــف آب ــگاه آزاد نج ــق دانش محق
ــون  ــراد چ ــن اف ــم. ای ــی می کنی ــو طراح ــل زان ــده اند مفص ــو ش عض
ــن  ــا از بی ــوی آنه ــد و زان ــن ندارن ــرای راه رفت ــده ای ب ــو باقی مان عض
ــل  ــک مفص ــا ی ــن م ــد. بنابرای ــا بدون ــد ی ــد راه برون ــه، نمی توانن رفت
ــام  ــن و انج ــکان راه رفت ــه ام ــم ک ــی کرده ای ــا طراح ــرای آنه ــو ب زان

ــود. ــم ش ــان فراه ــی برای ش ــور زندگ ام
رضــا ایرانپــور از آغــاز کار بــر روی ایــن پــروژه در گــروه هــای 
مکانیــک و هیدرولیــک دانشــگاه از بهمــن 97 گفــت و افــزود: مفصــل 
ســاخته شــده برخــاف بقیــه مفاصلــی کــه در خــارج از ایــران وجــود 
دارد، یــک حالــت فلکشــن )نوســان( دارد کــه بــرای عبــور از ســطوح 
ناهمــوار یــا عبــور از شــیب، ایــن امــر را بســیار آســان می کنــد. ایــن 
مفصــل در گــروه هیدرولیکــی اســت کــه ســرعت رفــت و برگشــت را 

برای شــان کنتــرل می کنــد.
ــاره دیگــر مزایــای ایــن مفصــل گفــت: وزن آن نســبت  ایران پــور درب
ــوم  ــس آلومینی ــت و از جن ــبک تر اس ــی س ــل خیل ــه مفاص ــه بقی ب
گریــد نظامــی اســت. همچنیــن می توانیــم ایــن محصــول را در انــواع 

ــم. ــد کنی ــا تولی رنگ ه
ــه  ــول ک ــن محص ــازی ای ــاره تجاری س ــه درب ــق در ادام ــن محق ای

ــال  ــرد: درح ــار ک ــته، اظه ــه داش ــان هزین ــون توم ــون 26 میلی تاکن
ــازی  ــاده تجاری س ــده و آم ــل ش ــازمان تکمی ــخه اولیه س ــر نس حاض
ــره  ــرمایه گذاری مذاک ــرای س ــازمان ب ــد س ــا چن ــه ب ــتیم ک آن هس

ــت. ــده اس ــی نش ــوز قطع ــه هن ــم ک کرده ای
ــگاه  ــوی دانش ــه از س ــی ک ــا و حمایت های ــاره کمک ه ــور درب ایران پ
ــا  ــه م ــن مفاصــل ب ــاخت ای ــرای س ــرد: ب ــوان ک ــه، عن صــورت گرفت
دفتــر و امکانــات دادنــد و اکنــون در هســته امیدآفرینــان جــوان، مرکز 
ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــکی از دانش ــزات پزش ــاخت تجهی ــد س رش
ــاخت  ــد س ــورد فرآین ــئولین در م ــتیم. مس ــتقر هس ــاد، مس نجف آب
ــی و  ــای آموزش ــزاری کاس ه ــی، برگ ــاظ مال ــول، از لح ــک محص ی
درمجمــوع در خصــوص امکاناتــی کــه مــورد نیــاز بــوده، مــا را مــورد 

ــد. ــرار دادن ــت ق ــی، کمــک و حمای راهنمای
ــرای  ــد ب ــک واح ــرار اســت ی ــن ق ــز همچنی ــن مرک ــزود در ای وی اف
ــن  ــا راه صــادرات محصــوالت ای ــدازی شــود ت توســعه صــادرات را ه ان
دانشــگاه بهبــود پیــدا کــرده و تســهیل شــود. در حــال حاضــر یــک 
ــک محصــول خــاص کار  ــدام روی ی ــر ک ــه ه ــم ک ــره داری ــم 6 نف تی

می کننــد.

ساخت مفصل هیدرولیک در دانشگاه آزاد نجف آباد

اولیــن کارخانــه محصــوالت غذایــی بــدون گلوتــن ویــژه بیمــاران مبتــا 
بــه ســلیاک بــا ســرمایه گــذاری 3 میلیــارد تومانــی در نجــف آبــاد بــه 
بهــره بــرداری رســید. در ایــن کارخانــه ســاالنه بیــش از 360 تــن انــواع 
نــان، نــان خشــک، بیســکویت، کیــک و شــیرینی نارگیلــی تولیــد و بــه 

24 اســتان کشــور فرســتاده مــی شــود.
مبتایــان بــه ســلیاک، نســبت بــه پروتئیــن موجــود در گنــدم، جــو و 
چــاودار حساســیت داشــته و در صــورت مصــرف محصــوالت معمولــی 

ایــن غــات، دچــار مشــکات جســمانی بیشــتر مــی شــوند.
مدیــر عامــل انجمــن ســلیاک ایــران بــا بیــان اینکــه انجمــن ســلیاک 
در ســال 1383 فعالیــت خــود را شــروع کــرده گفــت: ایــن کارخانــه در 
زمینــی بــه وســعت 3هــزار متــر مربــع و ســوله هــزارو 500متــر مربعــی 

ســاخته شــده اســت.
ــتند و   ــلیاک هس ــارای س ــران دارای بیم ــت ای ــد از جمعی ــک درص ی
اســتفاده از ایــن محصــوالت غذایــی موجــب زندگــی عــادی بــرای ایــن 

بیمــاران مــی شــود.

اولین کارخانه محصوالت غذایی بدون گلوتن در نجف آباد


