
شماره 135سه شنبه 23  آذر  1400

اقتصادی فرهنگی  نامه  هفته 

سـه شنبه هـای هر هفته منتشـر می شود

نجف آباد

پاییز 1400 نجف آباد ...............................  8 نرم افزار هوشمند نابینایان............ 4 نمایشگاه نقاشی...........................3 جشن ازدواج آسان...................2

بیش از 100 هزار عنوان کتاب در 
نمایشگاه مجازی کتاب اصفهان 3

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و 
تجهیزات ایران ساخت

5

تکریم مدیریت شهری از پرستاران 
و مدافعان سالمت 6

توصیه های نیروی انتظامی 
نجف آباد برای کاهش سرقت خودرو 8

ادامه در صفحه 2

پیشرفت تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو
عبد الرسول امامی شهردار نجف آباد :



w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 23 آذر1400
شماره 135 

2
خبر کوتاه

دستگیری سارق حرفه ای شیرآالت در نجف آباد
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد، از دســتگیری ســارق حرفــه ای شــیرآالت منــازل نیمــه ســاز و اعتــراف متهــم بــه 

حداقــل یــازده فقــره ســرقت خبــر داد.
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی گفــت: بــه دنبــال وقــوع ســرقت ســریالی شــیرآالت از ســاختمان هــای در دســت احــداث در 
یکــی از محــات نجــف آبــاد، موضــوع در دســتورکار قــرار گرفــت و مامــوران انتظامــی پــس از انجــام اقدامــات تخصصــی، متهــم 

را شناســایی و دســتگیر کــرده و تحویــل مراجــع قضایــی دادنــد.
ــرای حفــظ امنیــت  ــده و ضدســرقت مجهــز کــرده و ب ــه وســایل بازدارن گوهــری توصیــه کــرد: شــهروندان، منــازل خــود را ب

منــازل نیمــه ســاز و در دســت احــداث، از نگهبــان تمــام وقــت اســتفاده کننــد.

آسیب های جبران ناپذیر آموزش های مجازی
ســیدرضا موســوی زاده بــا تاکیــد بــر لــزوم ادامــه آمــوزش دانش آمــوزان بــه صــورت حضــوری، 
اظهــار کــرد: منظــور از تربیــت تنهــا تربیــت علمــی دانش آمــوزان نیســت و بــرای یــک تربیــت 

همــه جانبــه نیــاز بــه حضــور فعــال دانش آمــوزان در مــدارس اســت.
ــه  ــوزان ب ــه دانش آم ــدد ب ــیب های متع ــاهد آس ــته ش ــال گذش ــه در دو س ــان اینک ــا بی وی ب
ــع  ــدن موان ــته ش ــا برداش ــم ب ــزود: امیدواری ــم، اف ــازی بوده ای ــای مج ــود آموزش ه ــل وج دلی
ــه صــورت کامــًا حضــوری  ــر شــاهد آغــاز آموزش هــا ب و مشــکات پیــش رو، هــر چــه زودت
ــب  ــه مرات ــوزان ب ــه دانش آم ــازی ب ــای مج ــی آموزش ه ــیب های روان ــه آس ــرا ک ــیم چ باش

ــت. ــا اس ــروس کرون ــر از وی خطرناک ت
رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش نجف آبــاد اضافــه کــرد: در تصمیماتــی کــه اخیــراً طــی نشســت 
مشــترک میــان نماینــدگان آمــوزش و پــرورش، اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی، بهزیســتی، 
ــه تربیــت و تأمیــن پنجــاه  ــداری داشــتیم مقــرر شــد کــه نســبت ب نیــروی انتظامــی و فرمان
ــازی  ــای مج ــی فض ــیب های اجتماع ــا آس ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــورت مرب ــه ص ــده ب ــروی زب نی
بــرای دانش آمــوزان شهرســتان اقــدام شــود کــه امیدواریــم ایــن امــر نتایــج خوبــی بــه همــراه 

داشــته باشــد.

ادامه از صفحه 1
عبــد الرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد در خصــوص پــروژه تقاطــع غیــر همســطح شــهدای 
دانشــجو اعــام کرد:پــروژه تقاطــع غیــر همســطح شــهدای دانشــجو در تاریــخ 4 آبــان مــاه بــا 
حضــور اســتاندار و تنــی چنــد از مســئولین محلــی بــا همــکاری دانشــگاه آزاد اســامی و آزاد 

ســازی زمیــن هــای درگیــر کلنــک زنــی و آغــاز بــکار کــرد.
وی ادامــه داد ایــن پــروژه عمرانــی بطــول 800 متــر و عــرض 200 متــر و بــا اعتبــاری بالــغ 
بــر 1400 میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات وزارت راه و شهرســازی و مشــارکت شــهرداری بــه 
مــدت 18 مــاه بــه بهــره بــرداری مــی رســد کــه در صــدد هســتیم ایــن مــدت را بــه حداقــل 

ممکــن کاهــش دهیــم.

شــهردار نجــف آبــاد ادامــه داد ایــن طــرح در زمینــی به وســعت 155 هزار متــر مربع بــه اجرا در 
مــی آیــد کــه طــی عملیــات ابتدایــی تــا کنــون حــدود 280 هــزار متــر مکعــب آن خاکبــرداری 
ــروژه حــدود 10 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت. ــن پ ــت ای ــوان گف ــی ت شــده و م

ــگاه و ورودی  ــوار دانش ــی بل ــل تاق ــه مح ــجو ک ــهدای دانش ــدان ش ــت می ــر اس ــایان ذک ش
دانشــگاه آزاد اســامی و کمربنــدی شــمالل نجــف آبــاد اســت محــل تداخــل ترافیکــی ســواری 
و ورودی بــه دانشــگاه آزاد و همچنیــن ترافیــک وســایل ســنگین و باربــری عبــوری از کمربندی، 
ایــن میــدان را تبدیــل بــه گــره ترافیکــی نــا امــن همــراه بــا تصــادف هــای متعــدد هفتگــی 

کــرده اســت. 

جشن ازدواج آسان 23 زوج جوان
همزمــان بــا والدت حضــرت زینــب کبری ســام اهلل علیهــا و به همت بســیجیان حــوزه مقاومت 
بســیج حضــرت فاطمــه زهــرا ســام اهلل علیهــا و حــوزه مقاومــت بســیج امــام ســجاد علیــه 
الســام، جشــن میــاد بابرکــت حضــرت زینــب ســام اهلل علیهــا همــراه با جشــن ازدواج آســان 
بــرای 2۳زوج جــوان بــا هزینــه کــم و بــه دور از مادیــات در روســتای حاجــی آبــاد برگــزار شــد.

ایــن برنامــه بــا قرائــت خطبــه عقــد بــرای یکــی از زوج هــا توســط حجــت االســام لطفــی امــام 
جمعــه یزدانشــهر آغــاز گردیــد. در ادامــه حجــت االســام لطفــی در مــورد نعمــت و رحمــت و 
برکــت ازدواج مطالــب ارزشــمندی بیــان داشــتند. در ادامــه قرائــت قــرآن و ســخنرانی دکتــر 
پــور علیــزاده بــا موضــوع نحــوه زندگــی زناشــویی و بخشــش هــا در زندگــی و دخالــت نکــردن 
خانــواده هــا انجــام شــد و ســپس برنامــه هــای شــاد و متنــوع همــراه بــا مولــودی خوانــی بــرای 

حضــرت زینــب کبــری ســام اهلل علیهــا برگــزار گردیــد.
الزم بذکــر اســت درپایــان بــه زوج های جــوان هدایایی به رســم یادبود اهدا شــد. ایــن برنامه در 
ســالن ورزشــی چنــد منظوره روســتای حاجــی آباد با هــدف ترویج ازدواج آســان برگــزار گردید.
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                                                                         کسب مقام در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور پیوند اعضا

 مســابقات تنیــس روی میــز قهرمانــی کشــور پیونــد اعضــا )هیــات ورزش هــای بیمــاران خــاص و پیونــد اعضــا( بــه میزبانــی 
اســتان قزویــن برگــزار شــد.

کســب مقــام محمــد محمــدی در مســابقات تنیــس روی میــز قهرمانــی کشــور پیونــد اعضــا کــه اکبــر آقابابائیــان و محمــد 
محمــدی بــه عنــوان بازیکــن و محمدجــواد شــاه محمــدی بــه عنــوان مربــی و سرپرســت تیــم اســتان اصفهــان و داور مســابقات 
حضــور داشــتند کــه محمــد محمــدی در رده ســنی ۳۹ ـ ۳0 ســال موفــق بــه کســب مقــام ســوم ایــن مســابقات شــد و اکبــر 

آقاباباییــان بــه مقــام چهــارم رده ســنی 4۹ ـ 40 دســت یافــت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجف آبــاد  نمایشــگاه  گروهی  
نقاشــی جمعــی از هنرمنــدان شهرســتان در محــل خانــه تاریخــی کبیــرزاده نجــف آبــاد بــا هــدف  
ترغیــب و تشــویق عاقــه منــدان رشــته نقاشــی و بــه منظــور معرفــی آثــار هنــری بــه عاقــه منــدان 

برپــا شــده اســت .
در ایــن نمایشــگاه کــه بــا همــکاری اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد برگــزار شــده اســت ؛ 
۳5 اثــر در  تکنیــک هــای مختلفــی چــون : مــداد رنــگ ، ســیاه قلــم و رنــگ و روغــن  ، پتینــه ، کار 
بارزیــن و... از 20 هنــر منــد از جملــه  آمنــه ملکــی ، علــی خالقیــان، الهــه محزونــی ، زینــب طاهــری 
، هنگامــه شــمس ، مریــم کارشــناس ، پریســا نکویــی، پریســا ســادات عابدی، هســتی یزدخواســتی ، 
اکــرم چهــارده معصومــی ، ملیــکا عنصــر ســیار، شــیوا شــهابیان، ســمیرا ســلیمانی ، مریــم کنــدری ، 
نگیــن امینــی ، مهدیــس فروغــی ، مهربــان کاوســی ، راضیــه نادی ، ســمانه عبــداهلل و شــادی پوالدی  

بــه نمایــش در آمــده  اســت .
یــادآور مــی شــود نمایشــگاه  گروهــی نقاشــی هنرمنــدان شهرســتان بــا عنــوان » پارســه«  در محــل  
خانــه تاریخــی کبیــرزاده برگــزار شــد. همچنیــن قابــل ذکــر اســت خانــم ســارا پارســه از مدرســین 
عالــی در حــوزه طراحــی و ســیاه  قلــم  و ... در موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر می 

باشــد و شــاگردان ایشــان نیــز در ایــن موسســه در نمایشــگاه حضــور داشــتند.

برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی

بیش از 1۰۰ هزار عنوان کتاب در نماشگاه مجازی کتاب اصفهان
ــی  ــت اهلل طباطبای ــا آی ــدار ب ــران در دی ــات ای ــاب و ادبی ــه کت ــل خان ــی مدیرعام ــی رمضان عل
ــار داشــت: ــر ایشــان اظه ــان در دفت ــه اصفه ــام جمع ــه در اســتان و ام ــی فقی ــده ول ــژاد نماین ن

بایــد دسترســی آســان بــه کتــاب بــرای عمــوم مــردم اســتان اصفهــان فراهــم مــی شــد بــه 
همیــن دلیــل از ظرفیــت فضــای مجــازی بــرای ایــن مهــم اســتفاده کردیــم و نمایشــگاه مجازی 

کتــاب اســتان اصفهــان را در ایــن بســتر راه انــدازی کردیــم.
ــد  ــه بودن ــلیمانی گفت ــم س ــهیدحاج قاس ــپهبد ش ــه س ــه ک ــان گون ــه هم ــان اینک ــا بی وی ب

ظرفیت هایــی در تهدیدهــا اســت کــه ممکــن اســت در فرصت هــا نباشــد، ادامــه داد:
موضوع کرونا محدودیت هایی داشت اما فرصت هایی را برای ما فراهم آورد.

مدیرعامــل خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران بیــان کــرد: خصوصیــت نمایشــگاه مجــازی ایــن اســت 
کــه همــه مــردم اســتان بــه آن دسترســی دارنــد حتــی ســاکنان در دورتریــن نقطــه اســتان 

می تواننــد کتــاب خــود را از ایــن نمایشــگاه خریــداری کننــد.
ــرادی کــه حضــور پیــدا  ــه کــرد: در نمیشــگاه حضــوری تنهــا در مرکــز اســتان و اف وی اضاف
ــون  ــا اکن ــت ام ــود داش ــگاه وج ــاب از نمایش ــد کت ــدی و خری ــره من ــکان به ــد ام می کردن

ــی ایجــاد شــده ــت بســیار خوب ظرفی
و عموم مردم استان می توانند به نمایشگاه کتاب امسال دسترسی داشته باشند.

رمضانــی گفــت: بیــش از 1100ناشــر بــرای ایــن نمایشــگاه ثبت نام کردنــد این در حالیســت که 
بیشــترین تعــداد ناشــر کــه در آخریــن نمایشــگاه فیزیکــی کتاب داشــتیم حدود ۳00 ناشــر بود.

وی خاطــر نشــان کــرد: مجمــوع کتــاب هایــی که تاکنــون ناشــران در نمایشــگاه مجــازی کتاب 
اســتان اصفهــان عرضــه کردنــد بیــش از 100 هــزار عنــوان کتــاب بــوده کــه بــی نظیــر اســت.

بیش از 100 هزار عنوان کتاب در نماشگاه مجازی کتاب اصفهان عرضه شده است
ــا در اداره کل  ــکاران م ــه هم ــرد: مجموع ــار ک ــران اظه ــات ای ــاب و ادبی ــه کت ــل خان مدیرعام

ــزاری  ــه برگ ــک هفت ــی را در ی ــات خوب ــان اتفاق ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
نمایشــگاه کتــاب بــه عنــوان هفتــه فرهنگــی در حــوزه هــای علمیــه، کتابفروشــی هــا و بخــش 

ــد. هــای مختلــف سراســر اســتان پیــش بینــی کردن
خاطــر نشــان مــی شــود، نخســتین نمایشــگاه مجــازی کتــاب اســتان اصفهــان از 20 آذرمــاه 

در ســایت اینترنتــی www.ketab.ir کار خــود را آغــاز کــرده اســت.

بــه منظــور آگاه ســاختن خانــواده هــای جامعــه ایثارگــری و پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی، 
کاس آموزشــی در بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار شــد.

هدف از برگزاری کاس های آموزش خانواده افزایش مهارت های زندگی است.
یکــی از راه هــای کنتــرل گســترش آســیب هــای اجتماعــی، ارتقــا ســطح آگاهــی خانــواده هاســت، 
در ایــن کاس هــا بانــوان شــاهد و ایثارگــران بــا راهکارهــای مبــارزه و پیشــگیری از آســیب هــای 

اجتماعــی  آشــنا میشــوند.
کارگاه هــای آمــوزش خانــواده، کاس هــای مهــارت هــای زندگــی، مشــاوره فــردی و گروهــی، بــه 
صــورت مســتمر در طــول ســال، ویــژه بانــوان شــاهد و ایثارگــر و بــه همــت مــددکاری بنیاد شــهید و 

امــور ایثارگــران شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار مــی شــود.

کالس آموزش خانواده بانوان شاهد و ایثارگر
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ــا شــرکت بیــش از 150  ــان اســتان اصفهــان ب مســابقات قهرمانــی بوکــس نونهــاالن و نوجوان
بوکســور از شهرســتان هــای اســتان اصفهــان بــه میزبانی مجموعه ورزشــی تختــیـ  خانه بوکس 
اصفهــان رگــزار شــد. کــه بوکســورهای نجــف آبــاد بــه مربیگــری اســماعیل تنگشــیر، احمــد 
رییســی و مهــران عســگری موفق به کســب یک مقــام اول، یک مقام دوم و 2 مقام ســوم شــدند.
همچنیــن علــی رییســی رییس هیات بوکس شهرســتان نجف آباد در این مســابقات قضاوت کرد.

کسب مقام بوکسورهای نجف آباد در مسابقات قهرمانی نونهاالن و نوجوانان اصفهان
مقام های کسب شده :

ابوالفضل داودی مقام اول رده نوجوانان
افشین پیروند مقام دوم رده نونهاالن

عرفان امیرخانی مقام سوم رده نوجوانان
سجاد بهرامی مقام سوم رده نوجوانان

سرپرست تیم : علی رییسی

محققــان مجموعــه فنــاور جنــرال تــک اعــام کردنــد: بــرای اولیــن بــار در جهــان نــرم افــزار 
هوشــمند صوتــی نابینایــان را طراحــی و نمونــه اولیــه آن را تولیــد کرده انــد، در صــورت حمایت 
بــرای ارتقــای آن محصــول نهایــی در قالــب یــک »مــچ بندپــا« کمــک کار بســیار بهتــری بــرای 

روشــندالن اســت و می توانــد روزی عصــای ســفید را از ســطح جهــان جمــع کنــد.
ــه ایــن کــه نابینایــان در اســتفاده از  ــا اشــاره ب ــاد، ب زهــرا عــرب دانــش آمــوز ســما نجــف آب
عصــای ســفید بــا مشــکات مختلفــی روبــرو هســتند، گفــت: بــا شــرکت در دوره های آموزشــی 
مجموعــه فنــاور جنــرال تــک، روی ایــن ایــده کــه مشــکل ایــن عزیــزان در محیط هــای جدیــد 
بویــژه موانــع قــدی را برطــرف کنــم، پیگیــری کــردم و موفــق شــدم یــک نــرم افــزار برپایــه 

تکنولــوژي  AR طراحــي کنیــم.
مدیــر مجموعــه فنــاور جنــرال تــک نیــز اظهــار کــرد: عصــای ســفید ابــزار اســتاندارد جهانــی 
بــرای کمــک بــه نابینایــان اســت بــا ایــن حــال روشــندالن بــا کمــک عصــای ســفید قــادر بــه 

تشــخیص موانعــی کــه در ارتفــاع وجــود دارد نیســتند.
ــود در  ــم موج ــه تشــخیص عائ ــادر ب ــفید ق ــا عصــای س ــندالن ب ــن روش ــزود: همچنی وی اف

ــند. ــره نمی باش ــی و غی ــم پلیس ــتی، عای ــرویس بهداش ــد س ــط مانن محی
ایــن محقــق بیــان کــرد: در جهــان امــروز و بــا وجــود پیشــرفت روزافــزون فناوریهــای نویــن و 
کاربــردی یــک موضــوع مهــم فراهــم کــردن شــرایط حضــور هرچــه بیشــتر حضــور معلــوالن در 
جامعــه اســت، بویــژه روشــندالن عزیــز توانمنــدی هــا و اســتعدادهای ارزشــمندی را برخــوردار 
ــن  ــه اســتعدادها باشــد، ای ــد برخــوردار از بســتر شــکوفا شــدن هم ــه بای ــه جامع هســتند ک
ایــده ای بــود کــه دانــش آمــوز فن آمــوز در دوره هــای جنــرال تــک پیگیــری و اکنــون نمونــه 

اولیــه تولیــد شــده اســت.
 محمدرضــا اشکبوســی تصریــح کــرد: نــرم افــزار هوشــمند صوتــی نابینایــان بــا قابلیــت نصــب 
بــر بســتر گوشــی های هوشــمند تلفــن همــراه طراحــی شــده اســت، بــا نصــب نــرم افــزار روی 
گوشــی همــراه، دوربیــن حیــن حرکــت روشــندل اقــدام بــه تصویــر بــرداری از جهــت مقابــل 

می کنــد و در لحظــه اقــدام بــه پــردازش و راهنمایــی کاربــر خواهــد کــرد.  
وی گفــت: نمونــه اولیــه روی پلــت فــرم اندرویــد و بــرای مســیر یابــی عائــم محیــط ورودی 
ــا نصــب  ــه ب ــاده ســازی شــده ک ــاد پی ســازمان ســما دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آب
ــال شــده و در  ــط فع ــن محی ــه ای ــه محــض ورود ب ــرد روشــندل ب ــر روی گوشــی همــراه ف ب

ــد. ــک می کن ــر کم ــه کارب ــیریابی ب مس
آیــا نــرم افــزار قابلیــت ورود بــه بــازار بصــورت گســترده در ســطح یــک شــهر یــا 
ــه  ــا چ ــد ب ــودن بفرمایی ــر ب ــورت امکان پذی ــان را دارد، در ص ــی جه ــور و حت کش

ــود؟  ــق ش ــد محق ــی می توان ــدت زمان ــه م ــرمایه گذاری و در چ س
اشکبوســی بــا تصریــح ایــن کــه در طراحــی ناوبــری ایــن نــرم افــزار از دســتیار صوتــی گــوگل 
ــوع خــود در جهــان  ــزار در ن ــرم اف ــه ن ــن اولیــن نمون ــم، گفــت: ای ــرداری کرده ای ــل الگوب و اپ
اســت و قابلیــت توســعه و اســتفاده بــرای ســطح جهانــی را دارد منتهــا نیازمنــد ارتقــا نمونــه 

اولیــه اســت کــه بایــد وارد یــک فــاز اســتارت آپــی شــود.
وی افــزود: ایــده ایــن نــرم افــزار توســط زهــرا عــرب مارکــده دانــش آمــوز متوســطه دوم ســما 
ــتی  ــا سرپرس ــرح و ب ــک مط ــرال ت ــه جن ــاور مجموع ــی فن ــای آموزش ــاد در دوره ه نجــف آب

ــه اولیــه ســاخته شــد، برنامه هــای ارتقــا  پــروژه و منتورینگــی کــه از ایــن ایــده کردیــم نمون
ــارد  ــل 1.5 میلی ــی حداق ــرمایه کان ــد س ــروژه نیازمن ــن پ ــا ای ــی شــده منته ــش بین ــم پی ه
تومــان اســت کــه مانــع ســنجی و عایــم پیــاده ســازی شــود و چنانچــه یــک تیــم حداقــل ده 
نفــره از مهندســان و متخصصــان خبــره برنامــه نویســی داشــته باشــیم پیــش بینــی می کنیــم 
در یــک بــازه شــش ماهــه بــه یــک نمونــه کاملتــری برســیم کــه بصــورت یــک مــچ بنــد پــا 
در فــاز اولیــه طراحــی و ســاخته می شــود بطــوری کــه روشــندل عزیــز نیــازی بــه اســتفاده از 

عصــای ســفید هــم نداشــته باشــد.
ــت  ــرای حمای ــی ب ــا« جای ــی »مــچ بنــد پ ــه محصــول نهای ــرای رســیدن ب ــا ب آی

ــد؟ ــری کرده ای پیگی
ــا حــد  ــت شــویم ت ــل هســتیم حمای ــی مای ــک گفــت: خیل ــرال ت ــاور جن ــه فن ــر مجموع مدی
ــرکت  ــی ش ــه خارج ــی و چ ــه داخل ــنواره ها چ ــژه در جش ــم بوی ــاش می کنی ــم ت ــن ه ممک
ــس 2021  ــتان اینک ــات هندوس ــنواره اختراع ــزار در جش ــرم اف ــم ن ــن االن ه ــم، همی می کنی

ــه زودی نتیجــه آن اعــام شــود. ــم ب شــرکت کــرده کــه امیدواری

رونمایی از گواهینامه مراقبت منزل سرای تندرستی
ــات و تجهیــزات  ــد از امکان ــوم پزشــکی دانشــگاه آزاد اســامی در حاشــیه بازدی ــت عل ــر مراکــز تحقیقــات و رشــد معاون مدی
مراکــز تحقیقــات علــوم پزشــکی و مرکــز رشــد ســاخت تجهیــزات پزشــکی دانشــگاه آزاد اســامی گفــت: هــدف از تأســیس 
ــه  ــق ارائ ــتقیم از طری ــتقیم و غیرمس ــورت مس ــاران به ص ــان و بیم ــامت مددجوی ــای س ــظ و ارتق ــن، حف ــز تأمی ــن مرک ای
مراقبت هــای پرســتاری مبتنــی بــر نیاز هــای جامعــه در زمینه هــای مراقبتــی، مشــاوره ای، آموزشــی، درمانــی، توان بخشــی و 
ــا تأکیــد بــر افزایــش ســامتی و کاهــش تأثیــرات ناتوانــی به ویــژه در بیماری هــای مزمــن  تأمیــن نیــروی انســانی کارآمــد ب

ــت. ــالمندان اس ــاص و س ــای خ ــاج، بیماری ه صعب الع
جــال حیدربیگــی افــزود: طــرح راه انــدازی مرکــز نــوآوری تجهیــزات پزشــکی در دســت پیگیــری اســت و مجــوز قطعــی آن 

ــه می شــود. در ســال جــاری گرفت

کسب مقام بوکسورهای نجف آباد در مسابقات قهرمانی

نرم افزار هوشمند صوتی نابینایان
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ــر  ــوری وزی ــف ن ــور یوس ــا حض ــش ب ــه پژوه ــر هفت ــگر برت ــوزان پژوهش ــل از دانش آم  تجلی
آموزش وپــرورش و محمدعلــی زلفــی گل وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری به صــورت 

ــد. ــزار ش ــس برگ ویدئوکنفران
همچنیــن هم زمــان بــا ایــن آییــن و در اداره کل آموزش وپــرورش اســتان اصفهــان بــا حضــور 
ــاون  ــور مع ــرورش اســتان اصفهــان، ســید محمــد میرپ ــرکل آموزش وپ ــدادی مدی محمــد اعت
ــا  ــان، لی ــتان اصفه ــرورش اس ــع اداره کل آموزش وپ ــعه مناب ــزی و توس ــش، برنامه ری پژوه
ــوزش  ــاون آم ــم زاده مع ــا ناظ ــی اداره کل، محمدرض ــوزش ابتدای ــاون آم ــادات ابطحــی مع س

ــرورش  ــور رجــب رئیــس گــروه تحقیــق و پژوهــش آموزش وپ متوســطه اداره کل، معصومــه پ
ــوزان پژوهشــگر  ــان، دانش آم ــه 2 و ۳ اصفه ــرورش ناحی ــران آموزش وپ ــان، مدی ــتان اصفه اس
برتــر و خانواده هــای آنهــا از ســیده پرینــاز و ســیده پریمــاه صاحبــی )مدرســه حضــرت ولیعصــر 
ــی )دبیرســتان اســتعدادهای درخشــان شــهید اژه ای 1(، محمــد  )عــج( خوانســار(، اهــورا ابول
یوســفیان )دبیرســتان هراتــی(، محمدرضــا اکبــری )دبیرســتان عبداللهــی( و فاطمــه ســپاهی 
ــش و  ــه پژوه ــر هفت ــگر برت ــوزان پژوهش ــاد( دانش آم ــن نجف آب ــگان امی ــتان فرزان )دبیرس

معلمیــن راهنمــای آنهــا بــا اهــدای لــوح تقدیــر تجلیــل شــد.

                                                               مسابقه تیراندازی ویژه بانوان
ــا تفنــگ ویــژه بانــوان شهرســتان  بــه مناســبت میــاد حضــرت زینــب)س(  مســابقه تیرانــدازی و اســتعدادیابی تیرانــدازی ب
و روز پرســتار بــه همــت هیــات تیرانــدازی شهرســتان و مجموعــه دختــران آســمانی، در قالــب تیــم هــای دو نفــره در رشــته 
تفنــگ بــادی در ســالن تیرانــدازی شــهید حججــی مجموعــه ورزشــی آزادی برگــزار شــد کــه در پایــان بــه نفــرات و تیــم هــای 

برتــر جوایــز ورزشــی اهــدا شــد.
ــی -  تیــم ســوم:  ــی ـ فاطمــه خــادم عل ــدی - تیــم دوم: زهــرا خــادم عل ــا عیــدی ون ــدی ـ صب تیــم اول: پریســا عیــدی ون

ــان ــه شــمس ـ اکــرم همتی پروان

افتتاحیــه بیســت و دومیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش فنــاوری و فــن بــازار و نهمیــن 
ــا حضــور ســورنا ســتاری معــاون  ــران ســاخت ب نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ای
ــان وزارت  ــی از معاون ــوم و برخ ــر عل ــی گل وزی ــی زلف ــد عل ــور، محم ــس جمه ــی رئی علم

ــزار شــد. ــوم برگ ارتباطــات و عل
ــا  ــان ب ــور همزم ــه ط ــی ب ــال متوال ــن س ــرای چهارمی ــی ب ــتاوردهای پژوهش ــگاه دس نمایش

ــود. ــزار می ش ــاخت برگ ــران س ــگاهی ای ــواد آزمایش ــزات و م ــگاه تجهی نمایش
نمایــش آخریــن دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری سراســر کشــور در یــک مــکان و یــک زمــان، 
ارائــه نیازهــای پژوهــش و فنــاوری کشــور بــه پژوهشــگران و فنــاوران بــه منظــور رفــع نیــاز 
صنایــع و دســتگاه های اجرایــی و در نهایــت، ایجــاد ارتبــاط موثــر بیــن پژوهشــگران و فنــاوران 

بــا صاحبــان صنایــع و صنعتگــران را می تــوان از اهــداف ایــن نمایشــگاه بــه شــمار آورد.
ــوزه  ــه در ح ــزار محصــول فناوران ــش از ۹ ه ــدگان، بی ــز تولیدکنن ــزات نی در نمایشــگاه تجهی
ــی  ــه م ــداد ارائ ــن روی ــب ای ــواد آزمایشــگاهی ایران ســاخت را در قال ــزات و م ــات، تجهی خدم
دهنــد. نهمیــن دوره نمایشــگاه مــواد و تجهیــزات آزمایشــگاهی ســاخت ایــران از امــروز آغــاز 

ــا 2۶ آذرمــاه ادامــه دارد. شــده و ت
دانشــگاه آزاد اســامی نیــز در بیســت و دومیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی و فنــاوری 
ــا ارائــه 180 محصــول در بخــش حضــوری و بیــش از 700 محصــول در بخــش مجــازی در  ب

ســالن 5 غرفــه 25 نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران حضــور دارد.
در ایــن نمایشــگاه اســتان هــا و واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی در حــوزه هــای تخصصــی 

ــو و زیســت فنــاوری،  ــه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، ســاخت و تولیــد، فنــاوری نان از جمل
کشــاورزی و صنایــع وابســته، مــواد و انــرژی، صنایــع داروئــی و بهداشــتی و صنایــع ســاختمان 

بــه ارائــه محصــول پرداختــه انــد.
شــرکت کننــدگان از ۳1 اســتان کشــور و 2 واحــد مســتقل )علــوم و تحقیقــات و نجــف آبــاد( 

محصــوالت خــود را در ایــن نمایشــگاه ارائــه مــی کننــد.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و تجهیزات »ایران ساخت« 

دانش آموز نجف آباد در بین برترین پژوهشگران استان

ــبت روز  ــه مناس ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــتان ه ــوان شهرس ــوگان بان ــه چ ــه جانب ــابقات س مس
ــم  ــه تی ــد ک ــزار ش ــهر برگ ــاهین ش ــش ش ــوارکاری آذرخ ــگاه س ــوگان در باش ــی چ جهان
ــه مربیگــری امیــر شــیروانی موفــق بــه کســب مقــام دوم شــد. ــاد ب هیــات چــوگان نجــف آب

ــه مقــام هــای اول و ســوم  و تیــم هــای هیــات چــوگان شــاهین شــهر و باشــگاه آذرخــش ب

دســت یافتنــد.
بازیکنان : رضوان اطهری، مرضیه روحی، الهه هاشمی

سرپرست : رضوان اطهری
مربی : امیر شیروانی

کسب مقام دوم تیم بانوان نجف آباد در مسابقات سه جانبه چوگان
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بــه مناســبت میــاد باســعادت پیــام رســان عاشــورای حســینی حضــرت زینــب کبــری س و روز 
پرســتار بــا حضــور تنــی چنــد از مســئولین از کادر درمــان و پرســتاران بیمارســتان هــای فاطمــه 

الزهــرا س و شــهید محمــد منتظــری بــا اهــدای گل تکریــم بــه عمــل آمــد
مصطفــی حیــدری مدیــر اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری نجــف آبــاد اظهــار داشــت 
صبــح امــروز بــه مناســبت میــاد مســعود حضــرت زینــب س و روز پرســتار طی مراســمی بــا اجرای 
گــروه ســرود کانــون فرهنگــی تبلیغــی طاهــا و مداحــی و پرچــم گردانــی خادمیــاران آســتان قــدس 
رضــوی بــا اهــدای شــاخه هــای گل رز از پرســتاران بیمارســتان هــای شــهید محمــد منتظــری و 

فاطمه الزهرا س قدردانی شد.
حیــدری افــزود در ایــن مراســم کــه بــا خیــر مقــدم گویــی دکتــر خنــدان مدیــر بیمارســتان فاطمــه 
الزهــرا س آغازشــد پرســتاران از دســت عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد و اعضــای شــورای 
اســامی شــهر و دکتــر غیــور رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان و ســرهنگ صفرپــور فرمانــده ســپاه 
ناحیــه نائــل بــه دریافــت بســته هــای هدیــه تبرکی آســتان مقدس رضــوی و شــاخه های گل شــدند.

وی در پایــان افــزود ایــن برنامــه بــه صــورت مشــترک بــا همــت اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل 
شــهرداری نجــف آبــاد و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد برگــزار شــد.

مسابقه آمادگی جسمانی ویژه تکواندوکاران
مســابقات آمادگی جســمانی هیات تکواندو شهرســتان نجف آباد ویژه بانوان به مناســبت والدت حضرت زینب )س( و روز پرســتار در ۳ رده کمربندی 
ـ مشــکی در 4 رده ســنی شــکوفه، خردســاالن، نونهــاالن و نوجوانان با حضور زهرا نجفیان نایــب رییس هیات تکواندو  ـ آبــی و قرمــز  ـ زرد، ســبز  ســفید 

شهرســتان برگزار شــد. این رقابت ها با شــرکت 100 نفر از 8 باشــگاه نجف آباد، امیرآباد، کهریزســنگ، طالقانی، گلدشــت و آزادگان انجام شــد. 
مقــام های کســب شــده :  نازنین زهــرا چترایی، فاطمه زهــرا حاجی صادقیــان، بیتا رضاییان، ســمیرا امیری،ســتایش بهارلویی، ســتایش یداللهی، 
فاطمــه قربانــی،  هانیــه میرزایی، مبینا امیرخانی، شــیدا فراجانی، ثنا باســتانی، فاطمه زهرا قربانی ،صبا اســدی  پریا پورپیرعلی، عســل رحیمی،  عاطفه 
نوایــی، نازنیــن زهــرا فرهــادی، مائده خلیلی ، رقیه محمدی     ، فاطمه اســپنانی،معصومه محمدی، مریم بابایی و بهار پیرعلی ، ســوگند نوراله، ســتایش 
قیصــری ، هســتی آقاباخونــدی، غــزل بــرات، ریحانه صالحی، مهســا خانیــان ، آیدا صالحــی ، نرجس رحیمی، فاطمه صالحــی،  نازنین احمــدی، آرمیتا 

قاســمی، نرگــس صالحــی، زهرا امینــی، ملیکا اســدی، نیایش یزدان شــناس، آترینا اســدی 

تکریم مدیریت شهری از پرستاران و مدافعان سالمت

 بــه همــت حــوزه مقاومــت بســیج خواهــران حضــرت معصومــه ســام اهلل علیهــا و بــا فعــال 
ســازی قــرارگاه هــای شــهید حــاج قاســم ســلیمانی طــرح جدیــد تکمیلــی مقابلــه بــا بیمــاری 
ــرادران امــام صــادق علیــه  ــا نظــارت شــبکه بهداشــت ودرمــان و پشــتیبانی حــوزه ب ــا ب کرون

الســام برگــزار گردیــد.
ــوده  ــودن آن ب ــه ور ب ــن طــرح محل ــی ای ــن ویژگ ــه مهمتری ــد ک ــان کردن ــده حــوزه بی فرمان
ــد ــت نکردن ــه واکســن دریاف ــرادی ک ــایی اف ــرح را شناس ــن ط ــرای ای ــدف از اج اســت. وی ه

و تزریــق واکســن توســط تیــم ســیار تزریــق واکســن بــا نظــارت شــبکه بهداشــت بیــان کردنــد 
ودر ادامــه افزودنــد ایــن طــرح در 4روز متوالــی بــا حضــور تیــم هــای غربالگــری در محــات 

شــهر امیرآبــاد اجــرا گردیــد.
ــا عزمــی اســتوار همیشــه در  ــد: کــه بســیج خواهــران ب ــان خاطــر نشــان کردن ایشــان درپای

ــای نقــش ســازنده خــود حاضــر هســتند. ــدان مهــم جهــت ایف می

اجرای طرح جدید تکمیلی مقابله با بیماری کرونا

ــا هماهنگــی  ــواده در خصــوص پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی، ب  جلســه آمــوزش خان
ــدر در  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــکاری س ــاد و هم ــران نجــف آب ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش بنی

ــن شهرســتان برگــزار شــد. ــی ای ــام عل مدرســه  شــاهد ام

پیشگیری از آسیب های اجتماعی جامعه هدف
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                                                                   درخشش کاراته کاهای شوتوکان ادونس نجف آباد
ــن در مســابقات  ــدی معی ــه مربیگــری مه ــاد ب ــس باشــگاه سیدالشــهدای نجــف آب ــای ســبک شــوتوکان ادون ــه کاره کارات
کاراتــه قهرمانــی کشــور ســبک شــوتوکان بیــن اللملــی ski  کــه بــه میزبانــی نجــف آبــاد برگــزار شــد موفــق بــه کســب 12 

مــدال طــا، ۶  نقــره و 8 برنــز انفــرادی و مــدال طــای کاتــای تیمــی نونهــاالن شــدند.
مقــام هــای کســب شــده : مجیــد جــاری، امیرحســین شــاهمرادی، امیــر اســحاق زاده، امیرمهــدی پورعزیــزی،   مصطفــی 
رجایــی، ماهــان منــزه، علــی محمــد رضایــی، حســین فرهــادی، پویــا فاضــل، ســاالر امینــی، متیــن پورهــادی، امیرحســین 
الحبیبــی و نیمــا هاشــم زاده،  ســهیل ســلیمانی، علــی صالحــی، هــادی علــی نقــی پــور، امیرمحمــد نعمتــی، محمدجــواد 
ــواد  ــی جونبخــش، محمدج ــار منصــوری و عل ــان، مهزی ــی و امیرحســین کیهانی ــی امیرخان ــران کاووســی، عل ــی،  مه ضیای

حبیــب اللهــی و ابوالفضــل حســینی ،  ،مهزیــار منصــوری. مهــران کاووســی و محمدجــواد حبیــب اللهــی

 اســتان اصفهــان بــا پنــج انجمــن ســنگ رضوانشــهر، نجــف آبــاد، خمینــی شــهر، دولــت آبــاد 
و اصفهــان )محمــود آبــاد(، دو هــزار و 100 واحــد ســنگبری دارد. ایــن اســتان رتبــه نخســت 
ــده کل  ــن کنن ــی تامی ــه تنهای ــد ب ــور دارد و می توان ــی در کش ــنگ های تزیین ــد س را در تولی
ــم 70  ــور ه ــی کش ــده صادرات ــده ش ــنگ های بری ــان از س ــهم اصفه ــد. س ــور باش ــاز کش نی

درصــد اســت.
ــل  ــد؛ صــد واحــد تعطی ــدی ســنگ حــال و روز خوشــی ندارن ــای تولی ــن حــال واحد ه ــا ای ب
ــن  ــه ای ــد. ریش ــود کار می کنن ــت خ ــد از ظرفی ــا 70 درص ــط ب ــا فق ــتر واحد ه ــده و بیش ش
ــت  ــوده و از حرک ــتگاه های فرس ــه دس ــد از جمل ــع تولی ــد در موان ــره وری را بای ــش به کاه
ــر  ــه ب ــا تکی ــرده و ب ــی ک ــاره اندیش ــل چ ــن معض ــرای ای ــا ب ــه اصفهانی ه ــد. البت ــاده، دی افت
ــنگ را  ــت س ــین آالت صنع ــتگاه ها و ماش ــیاری از دس ــد بس ــته ان ــن توانس ــای نوی فناوری ه

ــد. نوســازی کنن
تهدید تحریم ها، فرصت بومی سازی دستگاه های سنگبری ها

رضــا احمــدی رئیــس انجمــن ســنگ اســتان اصفهــان گفــت: حــدود ۳0 درصــد از 
ســنگبری های کشــور در اســتان اصفهــان فعالیــت می کنــد کــه نیمــی از تولیــدات کشــور را 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب
ــی  ــاد واردات و جایگزین ــه زی ــه فرســودگی ماشــین آالت ســنگبری ها و هزین ــا اشــاره ب وی ب
ــه بومــی ســازی  ــی ب ــا تولیدکننــدگان ایران ایــن دســتگاه ها گفــت: تحریم هــا فرصتــی شــد ت

ــد. ــاوری روز روی بیاورن ــا فن ــاز متناســب ب دســتگاه های مــورد نی
رئیــس انجمــن ســنگ اســتان اصفهــان گفــت: مــدرن کــردن ماشــین آالت مــورد اســتفاده 
در صنعــت ســنگ از یــک دهــه پیــش آغــاز شــد و در ایــن بیــن تولیدکننــدگان اصفهانــی بــا 
ــه تجهیــزات جدیــد را  ــر دانــش روز توانســتند نیمــی از نیــاز ســنگبری های کشــور ب تکیــه ب

تامیــن کننــد.
ــد در  ــن اشــتغالزایی کاهــش می یاب ــع نوی ــج کــه در صنای ــگاه رای احمــدی گفــت: برخــاف ن

ــد. ــدا می کن ــه روز شــود، اشــتغال افزایــش پی ــزات ب صنعــت ســنگ اگــر تجهی
وی بومــی ســازی دســتگاه ها را گامــی در مســیر رونــق صــادرات دانســت و گفــت: بــه عنــوان 
مثــال اکنــون دســتگاه های ایرانــی مولتــی بایــر و اره، زمینــه افزایــش تولیــد و بــه دنبــال آن 

صــادرات را فراهــم کــرده اســت.
رئیــس انجمــن ســنگ اســتان اصفهــان گفــت: بکارگیــری فناوری هــای جدیــد ســبب شــده 

ضایعــات ســنگ هــم کاربــردی و پــس از فــرآوری، حتــی صادراتــی شــود.
ــتگاه های  ــازی دس ــرای نوس ــدگان ب ــی از تولیدکنن ــت بانک ــورت حمای ــت: درص ــدی گف احم

ــود. ــم می ش ــتغال فراه ــادرات و اش ــد، ص ــش تولی ــه افزای ــنگبری زمین س
ــه  ــازار جهانــی ســنگ یــک درصــد اســت کــه ایــن ســهم ب ــه گفتــه وی، ســهم ایــران، از ب ب
پنــج تــا 10 درصــد قابــل افزایــش اســت و ایــن جهــش تولیــد، جــان دوبــاره ای بــه اقتصــاد 

ــد. ــور می ده کش
مصطفــی شــجره یکــی از تولیدکننــدگان ســنگ های فــرآوری شــده گفــت: در ایــن مجموعــه 
ــور هایی از  ــه کش ــی ب ــازار داخل ــر ب ــاوه ب ــد و ع ــاختمانی تولی ــی س ــنگ های تزیین ــواع س ان

ــه ایتالیــا کــه مهــد ســنگ دنیاســت، صــادر می کنیــم. جمل
وی گفــت: در کارخانــه خــود ماشــین آالت ایرانــی را نصــب کــرده ایــم کــه قابــل رقابــت بــا 

ــتند. ــی هس ــای خارج نمونه ه
ایــن تولیدکننــده اصفهانــی بــه مشــکل کیفیــت نامرغــوب مــواد اولیــه پرداخــت و گفــت: یــک 
کارخانــه بــا دو دســتگاه اره ظرفیــت تولیــد حــدود 500 هــزار تــن محصــول را دارد، امــا، چــون 

ــه تولیدکننــده داخلــی  مــواد اولیــه مرغــوب را صــادر می کننــد و ســنگ های درجــه دوم را ب
تحویــل می دهنــد در هنــگام فــرآوری بایــد دقــت و تــاش بیشــتری شــود.

شجره گفت: در واقع مشکل از دستگاه نیست و مربوط به کیفیت مواد اولیه است.
افزیش تولید و اشتغال، با بکارگیری تجهیزات ایرانی

علــی اکبــر ابراهیمــی مدیــر بازرگانــی و فــروش کارخانــه تولیــد ســنگ گفــت: در ایــن مجموعه 
تمــام تجهیــزات و ماشــین آالت، ایرانــی اســت و بــا تــوان داخلــی توانســته ایــم بــا کشــور های 

اروپایــی بــه خوبــی رقابــت کنیم.
ــت:  ــتند گف ــه کار هس ــغول ب ــر مش ــد نف ــش از ص ــه بی ــن مجموع ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــنگ های  ــر و س ــی مرم ــنگ طبیع ــد س ــای تولی ــن مجموعه ه ــزو بزرگتری ــا ج ــه م کارخان
ــن  ــه ای ــم ب ــزات ســاخت داخــل توانســته ای ــا تجهی ــرب آسیاســت و ب ــی در غ ــی ایران طبیع

ــیم. ــگاه برس جای
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــدی م ــد ســنگ گفــت: ســنگ تولی ــه تولی ــروش کارخان ــی و ف ــر بازرگان مدی
تجهیــزات نویــن ایرانــی کیفیــت مطلوبــی دارد و اگــر برخــی موانــع نظیــر مشــکات فــروش و 

ــق باشــیم. ــم در ارزآوری موف ــع شــود می توانی ــی رف بازاریاب
تولیدکنندگان استان های محتلف مشتری تجهیزات تولید اصفهان

ــد ماشــین آالت ســنگبری  ــه تولی ــق و توســعه و واحــد طراحــی کارخان ــر تحقی فاتحــی مدی
ــا صــد  ــر ت ــری از صف ــنگین ســنگ ب ــزات س ــین آالت و تجهی ــه ماش ــن کارخان ــت: در ای گف

ــود. ــد می ش ــی و تولی طراح
ــد  ــا رص ــنگبری دنی ــتگاه های س ــن دس ــعه جدیدتری ــق و توس ــد تحقی ــت: در واح وی گف
ــایی و  ــت شناس ــتفاده اس ــورد اس ــتر م ــورمان بیش ــه در کش ــتگاه هایی را ک ــود و دس می ش

ــد. ــب می کن ــا را کس ــاخت آن ه ــی و س ــرای طراح ــاز ب ــورد نی ــاوری م فن
ــه  ــن مجموع ــت: ای ــنگبری گف ــین آالت س ــد ماش ــه تولی ــعه کارخان ــق و توس ــر تحقی مدی
محصــوالت خــود را بــه اســتان های مختلــف نظیــر خراســان شــمالی، سیســتان و بلوچســتان، 

ــرده اســت. ــران عرضــه ک ــاری و ته ــارس، چهارمحــال و بختی ف
ــت  ــی اس ــین آالت خارج ــارم ماش ــک چه ــدود ی ــا ح ــتگاه های م ــت دس ــت: قیم ــی گف فاتح
ــد و  ــه ســبب شــده از خری ــه می شــود ک ــه مشــتری ها ارائ ــروش هــم ب ــس از ف ــات پ و خدم

ــند. ــی باش ــی راض ــتگاه های ایران ــب دس نص
وی مشکل عمده تولیدکنندگان تجهیزات سنگبری ها را واردات دانست.

ــوده  ــی و فرس ــین آالت قدیم ــن ماش ــی را جایگزی ــتگاه های ایران ــه دس ــی ک ــه واحد های تجرب
ــت از مشــابه خارجــی  ــه لحــاظ کیفی ــزات ب ــن تجهی ــد ای ــد نشــان می ده ــرده ان خارجــی ک
خــود چیــزی کــم نــدارد، ضمــن اینکــه قیمــت تمــام شــده محصــول ایرانــی بســیار پایین تــر 
ــر  ــن اگ ــن بی ــود. در ای ــد می ش ــره من ــم به ــروش ه ــس از ف ــات پ ــدار از خدم ــت و خری اس
ــا  ــد ب ــد شــوند می توانن ــت تســهیات بهره من ــا دریاف ــدگان از حمایت هــای بانکــی ب تولیدکنن

قــوت بیشــتری در مســیر نوســازی تجهیــزات مــورد نیــاز خــود گام بردارنــد.
احمد شریعتی

فرآوری سنگ با تجهیزات ساخت ایران
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
یکی از جنبه های اصلی استقالل کشور پژوهشگران 
و پژوهشگری است. پژوهشگران همواره به دنبال 

کشف و اختراع و رسیدن به واقعیت هایی هستند که 
به استقالل کشور کمک می کند و کشور و جامعه را 

از بیگانگان بی نیاز می کنند.
در اینجا بار دیگر هفته پژوهش را به تمام فعاالن 
عرصه علم و تحقیق و توسعه و پژوهشگران با 
انگیزه تبریک و تهنیت گفته و قدر دان روحیه 

خستگی ناپذیر آن ها هستیم.

پاییز 14۰۰ در نجف آباد

توصیه های نیروی انتظامی نجف آباد برای کاهش سرقت خودرو


