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نمایش مترسک و غول خواب ها

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان نجــف آبــاد نمایــش مترســک و غــول خــواب هــا بــه 
کارگردانــی و نویســندگی  ابراهیــم روح اهلل در محــل  تماشــاخانه 
نــگاه  نجف آبــاد در حــال اجــرا اســت. بــه گفتــه  ابراهیــم روح الــه 
کارگــردان نمایــش ، ایــن تئاتــر  بــا هنرمنــدی  ابراهیــم روح اهلل، 
عبدالرضــا انــاری ،  نگیــن قاســمی، هانیــه براتــی، پوریــا قربانپــور 
ــی ، مهــدی انتشــاری و آنوشــا   ، مهــدی شــکرالهی ، مهــدی باران
کریمــی اجــرا مــی شــود کــه در این بــازی آنوشــا کریمی دســتیار 
ــد. ــده دارن ــر عه ــیقی آن را ب ــادی موس ــل ه ــردان و عقی کارگ

اجالسیه استانی نماز به میزبانی شهرستان نجف آباد

نمایشگاه نقاشی چند قطره آب

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان نجــف آبــاد ، نمایشــگاه آثــار نقاشــی  عــزت براتــی بــا 
عنــوان چنــد قطــره آب با نگاهــی واقع گرایانــه در محــل نگارخانه 
آفتــاب خمینــی شــهر برگــزار شــده اســت. بــه گفتــه عــزت براتی 
ــه  ــن تهی ــگ و روغ ــک رن ــر  در  تکنی ــگاه ۱7 اث ــن نمایش در ای
شــده اســت. ایــن نمایشــگاه بــه منظــور آشــنایی، ارتبــاط و تعامل 
ــده اســت. ــزار ش ــزه برگ ــاد انگی ــن ایج ــدان و همچنی ــا هنرمن ب

ــگ و ارشــاد اســامی  ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان نجــف آبــاد اجاســیه اســتانی نمــا در محــل ســالن 
شــهید حججــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد و بــا 
حضــور اســتاندار اصفهــان ، نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
نجــف آبــاد، معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان نجــف آباد، 
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهان، رئیس اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد ، دانشــجویان و جمعی از 
مدیــران کل اســتان و مدیــران شهرســتان نجف آباد برگزار شــد.

ــتان  ــاز اس ــه نم ــتاد اقام ــر س ــاس دبی ــن اج ــدای ای در ابت
اصفهــان ، ضمــن ارائــه گزارشــی از رونــد برگــزاری ایــن اجاس 
گفــت : بایــد تــاش کنیــم تــا اقامــه نمــاز در جامعــه پررنگ تــر 
شــده و از آثــار و بــرکات نمــاز در زندگــی شــخصی و اجتماعــی 

بیشــتر بهــره منــد شــویم.
ــورت  ــای ص ــی ه ــوص ارزیاب ــر در خص ــام رنجب حجت االس
گرفتــه در ســال ۱۴۰۰ ، گزارشــی ارائــه نمــود و افــزود : از  ۸۲ 
اداره کل و دســتگاه دولتــی ۴۲ دســتگاه امتیــاز عالــی و تقدیــر 
ویــژه دریافــت نمودنــد و  ۱۹ اداره کل امتیــاز خیلــی خــوب ، 
خــوب و شایســته تقدیــر و ۱۳ دســتگاه دولتــی نیز امتیــاز قابل 

قبــول بــه دســت آوردنــد

ــز ۱۸۶۶ نفــر در اســتان  ــا فجــر نی در جشــنواره نمــاز فجــر ت
شــرکت کــرده کــه در بخــش بزرگســاالن ۲۶۸ نفــر و دانــش 

ــد. ــر بودن ــوزان ۱۵۹۸ نف آم
 در ادامــه اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه  وقتی بــه نماز 
ــی  ــا در زندگ ــورات م ــه ام ــه هم ــاز ب ــع نم ــم در واق می پردازی
رنــگ خدایــی می دهــد ؛ گفــت: تنهــا بــا توجــه و اهتمــام بــر 
ایــن فریضــه الهــی مــی توانیــم در قبــال ســایر وظایــف خــود 

نــگاه پایــدار و مســتمر داشــته باشــیم.
ــاد  ــارزه ای جه ــر مب ــرد: ه ــان ک ــوی خاطرنش ــر مرتض دکت
نیســت؛ وقتــی مــی توانیــم بــه مبــارزه، جهــاد اطــاق کنیــم 
کــه ذیــل فرهنــگ نمــاز و دســتورات الهــی شــکل گرفتــه باشــد.

ــی کــرد و  ــدگان اجاســیه قدردان ــزار کنن ــان از برگ وی در پای
افــزود: از همــه مســووالن بــه خصــوص ســتاد اقامــه نمــاز تقاضا 
ــه  ــاس خاص ــن اج ــه ای ــا ب ــان صرف ــزی هایش دارم برنامه ری
ــا تشــکیل اتــاق فکــر در ســتاد اقامــه نمــاز اســتان  نشــود و ب
نســبت بــه ترویــج فرهنــگ و فریضــه نمــاز در ابعــاد مختلــف 

ــد. ــزی کنن برنامه ری
گفتنــی اســت در ایــن برنامــه از مدیــران کل ادارات برگزیــده در 

حــوزه اقامــه نمــاز تجلیل شــد.

جشنواره سرود   از خاک تا افالک 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا افــاک  ــاد جشــنواره ســرود از خــاک ت شهرســتان نجــف آب
ــی و  ــای فرهنگ ــون ه ــت کان ــه هم ــاد ب ــف آب ــتان نج شهرس
هنــری مســاجد شهرســتان و بــا همــکاری ســازمان فرهنگــی 
ــاری  ــات دهی ــالن اجتماع ــل س ــهرداری در مح ــی ش اجتماع

ــزار شــد. ــاد برگ جــال آب
ــای  ــون ه ــرود از کان ــروه س ــداد ۲۳ گ ــابقه تع ــن مس  در ای
ــت  ــه رقاب ــاجد ب ــا مس ــط ب ــای مرتب ــه ه ــی و مجموع فرهنگ
ــن  ــدگان ای ــا نظــر هیئــت داوران برگزی ــا ب ــه و در انته پرداخت

ــد. ــی گردیدن ــنواره معرف جش
ــه شــده توســط گــروه هــای ســرود  ــار ارائ پــس از بررســی آث
شــرکت کننده شهرســتان نجــف آباد در جشــنواره شهرســتانی  
از خــاک تــا افــاک   از میــان گروههــای شــرکت کننــده تعــداد 

۶ گــروه  بــه عنــوان گــروه هــای برتــر معرفــی گردیــد .
ــهید  ــری ش ــی هن ــون فرهنگ ــاب از کان ــان حج ــروه مدافع گ
ــوان  ــه عن ــاز ب ــا کســب ۵/۸۵ امتی ــه ب ــران مســجد مهدی چم
گــروه اول ،  گــروه ســرود »رهپویــان حســینی نــوگان زینبی از 
موسســه قرآنــی فــاح و گــروه مدرســه حکمــت  بــا کســب 7۸ 

امتیــاز بــه عنــوان گــروه هــای دوم و گــروه  بصائــر  از هیئــت 
ــت  ــی گلدش ــن مجتب ــام حس ــری ام ــی وهن ــون فرهنگ و کان
ــدند. ــاب ش ــوم انتخ ــروه س ــوان گ ــه عن ــاز ب ــا ۵/7۲ امتی ب

همچنیــن گــروه آیــه هــای انتظــار  از کانــون فرهنگــی و هنری 
ــاد و گــروه ســرود شــهید   ــه نجــف آب ــه هــای انتظــار مهدی آی
ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی از مســجد اباالفضــل روســتای 
حســین آبــاد منطقــه مهردشــت بــه عنــوان شایســته تقدیــر از 

طــرف هیئــت داوران انتخــاب گردیدنــد

نمایش  آن روز جمعه بود

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
شهرســتان نجــف آبــاد نمایــش آن روز جمعــه بــود بــه نویســندگی 
و کارگردانــی عبــاس اســماعیلی توســط گــروه نمایــش هنر ششــم  
همزمــان بــا هفتــه گرامیداشــت روز ایثــار و شــهادت نجــف آبــاد در 
محــل حســینیه فاطمــه زهــرا )س( نجــف آبــاد در حال اجرا اســت.
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 نمایشگاه گروهی خودکار جادویی 

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی از  ــی نقاشــی جمع ــاد ، نمایشــگاه گروه ــتان نجــف آب شهرس
ــف  ــارون نج ــرای خ ــل فرهنگس ــتان در مح ــدان شهرس هنرمن
آبــاد همزمــان بــا هفتــه ایثــار و شــهادت نجــف آبــاد و بــا هــدف 
ــور  ــه منظ ــته نقاشــی و ب ــدان رش ــه من ــب و تشــویق عاق ترغی
معرفــی آثــار هنــری بــه عاقــه منــدان  بــا حضــور علــی تمنایــی 
ــر  ــان ، اصغ ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
مختــاری مســئول امــور شهرســتانها و ســید حســن لــوح موســوی 

ــت. ــگ و ارشــاد اســامی گشــایش یاف ــس اداره فرهن رئی
ــاد  ــگ و ارش ــکاری اداره فرهن ــا هم ــه ب ــگاه ک ــن نمایش در ای
ــر در  تکنیــک  ــاد برگــزار شــده اســت؛ ۶۰  اث اســامی نجــف آب

ــت. ــده  اس ــش در آم ــه نمای ــودکار از ۱۶ هنرمندب خ

مســئول ترافیــک شــهرداری نجف آبــاد گفــت مطالعــات طــرح 
ــاه مــدت،  ــاد در ســه افــق کوت جامــع ترافیــک شــهر نجف آب
میــان مــدت و بلند مدت و در ســه جــزء حمل ونقــل همگانی، 
حمل ونقــل شــخصی و ســفرهای غیــر موتــوری تدویــن شــد.

مطالعــات طــرح جامــع ترافیــک شــهر نجف آبــاد از مهرمــاه 
آبــان ۹7  از آمارگیــری گســترده در  ۹7 آغــاز و پــس 
ــل  ــب مراح ــی تصوی ــپس ط ــد، س ــام ش ــات آن انج مطالع
ــال  ــاه س ــن م ــی ام بهم ــط س ــع ذی رب ــف در مراج مختل

ــی  ــی هماهنگ ــورای عال ــی در ش ــب نهای ــا تصوی ــته ب گذش
ــید. ــان رس ــه پای ــات ب ــد مطالع ــور رون ــهرهای کش ــک ش ترافی

در افــق ۱۴۰۵ مطالعــات طــرح جامــع ترافیــک شــهر 
نجف آبــاد مــواردی همچــون توســعه و تکمیــل ســامانه 
AVL، توســعه و تکمیــل پرداخــت الکترونیــک، تجهیــز 

و توســعه ایســتگاه های حمــل و نقــل عمومــی، اصــاح 
و بهســازی ۲۱ خــط بــا ۸۹ دســتگاه نــاوگان، احــداث 
ســه معبــر، یــک بلــوار و ســه تقاطــع، هوشمندســازی 
ــک  ــرل ترافی ــز کنت ــدازی مرک ــراغ دار، راه ان ــای چ تقاطع ه
ــودروی  ــردد خ ــت ت ــدوده ممنوعی ــاز اول مح ــرای ف و اج

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــخصی م ش
ــع  ــرح جام ــات ط ــق ۱۴۱۰، مطالع ــرای اف ــه داد ب وی ادام
ــدازی  ــه شــرق، راه ان ــاد، احــداث پایان ترافیــک شــهر نجف آب
ــار  ــظ چه ــاوگان، حف ــتگاه ن ــا 7۶ دس ــی ب ــط داخل ۱۴ خ
ــه ســازی  ــض و دوطرف ــاوگان، تعری ــا ۴۲ ن خــط خارجــی ب
ــرای  ــان و اج ــار خیاب ــداث چه ــه و اح ــان و ۱ کوچ 7 خیاب
ــه شــده اســت. ــت در نظــر گرفت ــاز دوم محــدوده ممنوعی ف

ــاد  ــه ای نجف آب ــار حوم ــرداری از قط ــزود بهره ب ــی اف  کاظم
اصفهــان، اصــاح مســیر خطــوط داخلــی بــا ۱۱۱ دســتگاه 
ــان  ــک خیاب ــداث ی ــان و اح ــه خیاب ــض س ــوس، تعری اتوب
همچنیــن اجرای فاز ســوم محدوده ممنوعیــت در افق ۱۴۱۵ 
مطالعــات طــرح جامــع ترافیــک ایــن شــهر مدنظــر اســت.

تصویب مطالعات طرح جامع ترافیک شهر نجف آباد از ۱4۰5 تا ۱4۱5

به بهانه روز جهانی شنوایی
ــنوایی در  ــم ش ــاالی ک ــد ب ــی رش ــل اصل دالی
جهــان ، طــی ایــن ســال هــا افزایــش جمعیــت 
ســالمندی، افزایــش عوامــل خطــر ماننــد ابتــا 
بــه عفونــت های گــوش و بیمــاري هایــي مانند 
ســرخک، اوریــون، ســرخجه، مننژیــت ،مصــرف 
نادرســت آنتــي بیوتیــک هــا ، قرارگرفتــن افراد 
در معــرض صداهــای بلنــد مثــل محیــط هــاي 
شــغلي و نظامــي و اســتفاده بــي رویــه از تلفــن 
هــاي همــراه و دســتگاه هــاي صوتــي شــخصي 

در اماکــن تفریحــي و محــل کار مــي باشــد .
 کــم شــنوایی بــر توانایــي افــراد بــراي برقــراري 
ارتبــاط ، معاشــرت ، یادگیــري، کار و لــذت 
در زندگــي بســیار تاثیــر گــذار مــي باشــد. در 
ــنوایي  ــم ش ــاص، ک ــور خ ــه ط ــن ب ــراد مس اف
مــي توانــد منجــر بــه افزایــش خطــر ابتــا بــه 

ــود. ــل  ش ــردگي و زوال عق افس
خوشــبختانه بیــش از ۵۰ درصــد از انــواع کــم 
شــنوایي و ناشــنوایي بزرگســاالن و ۶۰ درصــد 
از انــواع کــم شــنوایي و ناشــنوایي کــودکان بــا 
اجــراي برنامــه هــاي پیشــگیري و مراقبتــي در 
نظــام ســامت قابــل پیشــگیري اولیــه هســتند.

ایمــن ســازي کــودکان در برابــر بیمــاري هــاي 
عفونــي، غربالگــري شــنوایي نــوزادان و کودکان 
ــنوایي،  ــم ش ــع ک ــان بموق ــخیص و درم و تش
درمــان افــراد مبتــا بــه عفونــت مزمــن 
گوش،پیشــگیري از مصــرف مواد مخــدر و روان 
گردانــی کــه داراي خطــر ایجــاد کــم شــنوایي 
در افــراد هســتند، کنتــرل مواجهــه بــا صداهاي 
ــي و  ــغلي و تفریح ــاي ش ــط ه ــد در محی بلن
ــت از  ــیوه مراقب ــورد ش ــي در م ــش آگاه افزای
ــوارد  ــه م ــنوایي از جمل ــوش و ش ــامت گ س
کاهــش مــوارد بیمــاري محســوب مــي شــوند.

 از آنجــا کــه کــم شــنوایی بــه صــورت خاموش 
ــوالً در  ــد، معم ــی کن ــروز م ــی ب و نامحسوس
ــی  ــخیص داده نم ــاالن تش ــودکان و بزرگس ک

زود  مداخلــه  و  تشــخیص  بنابرایــن  شــود، 
هنــگام کــم شــنوایی در بــه حداقــل رســاندن 
ــودکان  ــرای ک ــژه ب ــنوایی بوی ــم ش ــب ک عواق

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
نتایــج تحقیقــات حاکــی از آن اســت کــه 
»برنامــه هــای غربالگــری« موثرتریــن راه بــرای 
ــه آســیب هــای  شناســایی زود هنــگام ابتــا ب
ــذا تاکیــد  ــوزادان اســت. ل شــنوایی در میــان ن
ــد از  ــه بع ــوزادان بافاصل ــه ن ــود کلی ــی ش م
ــی  ــت ۵- ۳ روزگ ــن مراقب ــا در اولی ــان ی زایم
ــت  ــک ماهگــی از نظــر وضعی ــا ی ــر ت و حداکث

ــوند. ــری ش ــنوایی غربالگ ش
شــده،  انجــام  مطالعــات  نتایــج  براســاس 
نوزادانــی کــه آســیب شــنوایی آنهــا قبــل از

دارای  شــود،  داده  تشــخیص  ۶ماهگــی 
نســبت  باالتــر  مراتــب  بــه  توانمندیهــای 
آســیب  کــه  هســتند  کودکانــی  بــه 
داده  تشــخیص  دیرتــر  آنهــا  شــنوایی 
شــود. اقدامــات درمانــی زودهنــگام بــرای 
کــودکان، موجــب افزایــش مهــارت هــای 

زبانــی و نیــز شــناختی آنهــا مــی شــود.
از  پیــش  نــوزادی،  مراحــل  در  غربالگــری 
مدرســه ، حیــن تحصیــل و شــغل، بــرای 
ــکات  ــوش و مش ــای گ ــاری ه ــایی بیم شناس
ــان  ــخیص و  درم ــد در تش ــی توان ــنوایی م ش
ــد. ــر باش ــیار موث ــنوایی بس ــیب ش ــگام آس زودهن

مراقبت از گوش سالم و شنوایی
خطــرات اســتفاده از هنذفــری و هدفــون را 

ــد! ــدی بگیری ج
ــی  ــری در طوالن ــون و هنذف ــتفاده از هدف اس
مــدت مــی تواند ســبب عفونــت گــوش، کاهش 
شــنوایی ، وزوز گــوش، کاهــش یادگیــری، 
درد گــوش و آســیب هــای مغــزی شــود.

عوارض و مضرات هدفون چیست؟
از دســت دادن یــا مشــکات شــنوایی، عفونــت 
جــدی گــوش، بی توجهــی بــه محیــط، کاهــش 
ــوش درد،  ــوش، گ ــی گ ــی حس ــری، ب یادگی

اثــرات منفــی روی مغــز، حــوادث مرگبــار
راه حل چیست؟

۱( میزان صدا را کم کنید

۲( از هدفــون هــای حــذف کننــده نویــز 
اســتفاده کنیــد) ایــن نــوع از هدفونهــا ، هنــگام 
ــز و  ــه نوی ــر گون ــیقی ،از ورود ه ــنیدن موس ش
ــری  ــما جلوگی ــوش ش ــه گ ــه  ب ــدای اضاف ص

ــد( ــی کنن م
ــتفاده  ــری اس ــای هندزف ــه ج ــون ب ۳( از هدف
کنیــد)در مواقــع بســیاری از کلمــه هندزفــری 
بــه جــای هدفــون اســتفاده مــی شــود،در 
حالــی کــه ایــن دو هیــچ شــباهتی بــه یکدیگــر 
ندارنــد. هندزفــری هــا، گوشــی هــای کوچکــی 
از مــواد  هســتند کــه بــه طــور معمــول 
ســیلیکونی یــا پاســتیک های ســخت ســاخته 
مــی شــوند و بــه راحتــی در گــوش شــما قــرار 
مــی گیرنــد. امــا هدفــون بــه دســتگاهی گفتــه 
مــی شــود کــه روی گــوش هــای شــما جــای 
داده مــی شــوند و معمــوال کل گــوش شــما را 

مــی پوشــانند.(
بــه  دادن  گــوش  بیــن  زمانــی  فاصلــه   )۴
ــس  ــت پ ــر اس ــد.) بهت ــاد کنی ــیقی ایج موس
از ۳۰ دقیقــه گــوش کــردن بــه موســیقی، 
حــدود ۵ دقیقــه و بــه ازای ۶۰ دقیقــه شــنیدن 
ــه  ــه  ب ــود، ۱۰ دقیق ــه خ ــورد عاق ــک م موزی

ــد.( ــتراحت دهی ــود اس ــای خ ــوش ه گ
توصیه می شود

اطاعــات الزم را دربــاره هدفــون هــا بــه 
ــتر  ــد. بیش ــود بدهی ــان خ ــودکان و نوجوان ک
ــاره ی مضــرات  ــا آگاهــی هــای الزم را درب آنه
ــر  ــه اگ ــد ک ــی کنن ــر م ــد و فک ــون ندارن هدف
ــد، مــی  هــم شــنوایی شــان را از دســت بدهن

ــند. ــود بخش ــا آن را بهب ــد بعده توانن
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد
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افزایش تعداد حادثه دیدگان تصادفات

ــتان  ــور اس ــس راه ــس پلی ــدی، رئی ــا محم ــرهنگ محمدرض س
ــتان  ــات در اس ــگان تصادف ــان باخت ــمار ج ــت: ش ــان گف اصفه
ــز ۳ درصــد نســبت  ــداد مجروحــان نی امســال ۲۸ درصــد و تع
ــه،  ــار ۱۰ ماه ــاس آم ــر اس ــده اســت. ب ــال بیشــتر ش ــه پارس ب
آران و بیــدگل، نجف آبــاد، برخــوار، خمینی شــهر، اصفهــان 
حــوادث  تعــداد  کــه  هســتند  شهرســتان هایی  کاشــان  و 
ــا  ــن روزه ــت. پرحادثه تری ــده اس ــتر ش ــا بیش ــی در آنه رانندگ
ــبانه  ــاعات ش ــن س ــد و پرحادثه تری ــا ۱7 درص ــنبه ب روز پنجش
روز از ســاعت ۱۸ تــا ۲۲ بــا حــدود ۲۵ درصــد تصادفــات اســت. 
ــات  ــل تصادف ــا ۳۶ درصــد بیشــترین عل ــو ب ــه جل بی توجهــی ب
ــترین  ــات بیش ــن تصادف ــه در ای ــه ای ک ــایل نقلی ــوده و وس ب
ســهم را داشــتند ســواری ها بــا ۳۵ درصــد بــوده اســت.

ــودآور و  ــی س ــی صنعت ــای گیاه داروه
ــتغال زا  ــر و اش ــی دردس ــه ب ــک گزین ی
و همچنیــن ارزآور بــرای کشــور اســت، 
ــن دلیــل جــذب ســرمایه گذار  ــه همی ب
بــرای  می توانــد  مســیر  ایــن  در 
ــی  ــان داروی ــد. گیاه ــد باش کشــور مفی
مجموعه ایــی از گیاهــان اســت کــه 
در درمــان و یــا پیشــگیری از بــروز 
قــرار  اســتفاده  مــورد  بیماری هــای 
می گیــرد و تمایــل بــه اســتفاده از ایــن 

ــت.  ــش اس ــه افزای ــان رو ب گیاه
ــردم  ــنایی م ــم و آش ــرفت عل ــا پیش ب
ــردم  ــیمیایی م ــای ش ــرات داروه ــا اث ب
بــه داروهــای گیاهــی و طبیعــی رو 
ــزاران ســال  ــه ه ــی ک ــد، گیاهان آورده ان
اســت تنهــا وســیله  درمــان بــوده 
اســت و در عیــن حــال عــوارض جانبــی 

خاصــی نداشــته اند.گل محمدی،زعفران، 
ــه  ــیاه دانه، بابون ــبز، س ــیر، زیره س موس
ــان  ــوره از گیاه ــه، آنغ ــیرزای، باریج ش
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــی شــاخص اس داروی
ــه دســت  ــد. محصــوالت ب شــمار می آی
ــان،  ــد آلم ــورهایی مانن ــه کش ــده ب آم
پاکســتان، کویــت، امــارات، افغانســتان، 
ــان و  ــر، عم ــراق، قط ــوئد، ع ــن، س چی

بحریــن صــادر شــده می شــود. 
ــه  ــت ک ــاز اس ــات نی ــن توضیح ــا ای ب
ســرمایه گــذار در ایــن زمینــه وارد 
شــود تــا بتــوان بهتریــن درآمــد در 
ــاد  ــه دســت آورد. ایج ــن بخــش را ب ای
مــزارع الگویــی و کلکســیونی از گیاهــان 
ــاه  ــه گی ــش از ۲۵۰ گون ــا بی ــی ب داروی
و همچنیــن ایجــاد رشــته های گیاهــان 
مراگــز  و  دانشــگاه ها  در  دارویــی 

تخصصــی آموزشــی، برگــزاری کاس ها 
ــد  ــز تولی ــدازی مراک ــا، راه ان و کارگاه ه
ــی،  ــان داروی ــال گیاه ــاه نه ــذر و نش ب
بســته بندی  واحدهــای  انــدازی  راه 
ــعه  ــی، توس ــان داروی ــرآوری گیاه و ف
مکانیزاســیون در کشــت و برداشــت، و ... 
ــوان  ــه می ت ــی اســت ک ــه از اقدامات هم
در زمینــه توســعه کشــت و تولیــد 
ــام داد. ــتان انج ــی در اس ــان داروی گیاه

ــد  ــهرهایی مانن ــان ش ــتان اصفه در اس
مبارکه، کاشــان، آران و بیــدگل، تیران و 
کــرون، فرویدونشــهر، بویین میاندشــت، 
ــز، اصفهــان و  ــاد ، نطن ســمیرم، نجف آب
فاورجــاه بــه دلیــل داشــتن اقلیــم 
مناســب از شــهرهای شــاخص و پیشــرو 
ــتند.  ــی هس ــان داروی ــه گیاه در زمین
برگــزاری کاس های آموزشــی، توســعه 
صــادرات و ارزآوری، پرداخت تســهیات 
کــم بهــره و یارانــه کشــت، درآمدزایــی 
ــای  ــوع گونه ه ــن تن ــب و همچنی مناس
ــب  ــزان متناس ــتان و می ــی در اس گیاه
تولیــد و مصــرف از مــواردی اســت کــه 
کشــاورزان بــه توســعه کشــت گیاهــان 

ــد.  ــی رو آورده ان داروی
مقالــه کامــل را در ســایت تحلیلــی 

خبــری دیباگــران بخوانیــد 
احمد شریعتی

لزوم جذب سرمایه گذار در زمینه گیاهان دارویی

رشته انفورماتیک پزشکی

آشنایی با رشته های دانشگاهی، بازارکار و آینده شغلی

رشــته انفورماتیــک پزشــکی یکــی از رشــته هایی اســت کــه 
ــا ترکیــب چنــد علــم بــه وجــود آمــده اســت. رشــته هایی  ب
ماننــد کامپیوتــر، پزشــکی و ســامت ایــن رشــته را تشــکیل 
داده اســت. مهم تریــن هــدف ایــن رشــته جمــع آوری، 
ــکی و  ــات پزش ــردازش اطاع ــردن و پ ــداری، تحلیل ک نگه
ــش  ــه دان ــات ک ــر و اطاع ــش کامپیوت ــت. دان ــامت اس س
ــوم  ــی عل ــت و در تمام ــودآورده اس ــه وج ــک را ب انفورماتی

ــرد. ــرار می  گی ــتفاده ق ــورد اس ــروزه م ام
ــه پزشــکی و ســامت مهم تریــن ،  ــوط ب دانــش و علــوم مرب
ــتند  ــروز هس ــای ام ــن دانش ه ــترده ترین و پیچیده تری گس
کــه در تمــام علــوم مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. 
ــی  ــف مختلف ــد وظای ــته می توانن ــن رش ــان ای فارغ التحصی

ــال: ــه طــور مث داشــته باشــند. ب
و  درمــان  و  بهداشــت  مراکــز  سیســتم  های  ارزیابــی   *
تشــخیص نیــاز مرکــز از نظــر ســخت افزاری و نرم افــزاری

* طراحــی سیســتم های تصمیم یــار و سیســتم های پزشــکی 
از راه دور و سیســتم های خبــره بــه واســطه هــوش مصنوعــی

ــای  ــار گروه ه ــده را در اختی ــی ش ــای طراح ــتم ه * سیس
ــن  ــراد بهتری ــن اف ــد و ای ــرار می دهن ــی ق ــکی و بالین پزش
گزینــه بــرای مدیریــت و رهبــری تیم هــای طراحــی سیســتم 
ــتند. ــکی هس ــکی و پیراش ــای پزش ــی در گروه ه ــای تخصص ه

رشته های نزدیک به انفورماتیک پزشکی
* مدیریــت اطاعــات بهداشــتی درمانــی: تمرکــز اصلــی ایــن 
رشــته بر روی داده های سیســتم های بهداشــت و درمان است. 
ــر روی  ــته ب ــن رش ــی ای ــز اصل * مهندســی پزشــکی: تمرک
ــع یــک  سیســتم های ســخت افزاری پزشــکی اســت و در واق

گرایــش مهندســی اســت.
* بیوانفورماتیــک : یکــی از شــاخه هــای بیولــوژی مولکولــی 

است و مشترکاتی با رشته انفورماتیک پزشکی دارد.
موقعیت های شغلی رشته انفورماتیک پزشکی

* زمینه هــای اموزشــی ماننــد تدریــس در آموزشــگاه و 
دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی

بــرای  برنامه ریــزی  ماننــد  برنامه ریــزی  زمینه هــای   *
ســامت حوزه هــای  درمانــی  مراکــز  و  ســازما ن ها 

طراحــی  بــرای  دانش بنیــان  شــرکت های  راه انــدازی   *
اســتاندارهای اطاعــان ســامت، طراحــی سیســتم های 
ثبــت ســامت ، سیســتم های کمــک پزشــکی، سیســتم های 

ــامت و ... ــک س ــده الکترونی پرون
ــه  ــامت ب ــوزه س ــی ح ــز دولت ــازمان ها و مراک * کار در س
ــر  ــامت، مدی ــات س ــتم های اطاع ــان سیس ــوان طراح عن

ــامت و ... ــوزه س ــازمان های ح ــات س ــاوری اطاع فن
ماننــد سیســتم های  هــای خصوصــی  بخــش  در  کار   *
ــتم  ــی سیس ــامت، طراح ــات س ــه اطاع ــوط ب ــاری مرب تج

ــزی و ... ــخیصی رومی ــک تش ــای کم ه
 سمیه طالب

تجلیلی به رنگ ایثار

ــد از اعضــای شــورای  ــی چن ــاق تن ــه اتف ــاد ب شــهردار نجــف آب
اســامی شــهر و مدیــران ســتادی شــهرداری، بــه مناســبت میاد 
ــدار  ــرهنگ پاس ــا س ــدار ب ــین)ع(  و روز پاس ــام حس ــرت ام حض
ــاد و  ــه مقاومــت بســیج نجــف آب ــده ناحی ــی فرمان هوشــنگ نواب
ســرتیپ دوم پاســدار مصطفــی محمــدی فرمانــده لشــکر عملیاتی 
زرهــی ۸ نجــف اشــرف نزســا و مجموعــه ایشــان دیــدار نمودنــد. 

اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش 
کمیته حضرت امام خمینی )ره(

ــژه  ــدار وی ــاون اســتاندار و فرمان ــا حضــور موســی مباشــری مع ب
شهرســتان نجــف آبــاد و جمعــی از مســئولین شهرســتان تعــداد 
۱۴ ســری جهیزیــه بــه نوعروســان تحــت پوشــش کمیتــه 
حضــرت امــام )ره( نجف آبــاد اهــدا شــد. بــا ایــن تعــداد در ســال 
جــاری تعــداد ۴۰۰ ســری جهیزیــه بــه نوعروســان تحــت پوشــش 
اهــدا شــده اســت. مباشــری از رئیــس و کارکنــان کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی و خیریــن شهرســتان کــه در ایــن امر خداپســندانه 

تــاش نمــوده انــد تقدیــر نمــود.
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

ــژه  ــام وی ــب مق ــاد: کس ــف آب ــهردار نج ــی ش ــدس امام مهن
ــهروندی  ــگ ش ــی فرهن ــنواره تخصص ــن جش ــر در اولی و برت
ــگ  ــعه فرهن ــتای توس ــمند در راس ــی ارزش ــران؛ موفقیت ای
ــت. ــهروندان اس ــر ش ــی زیبات ــش زندگ ــهروندی و نویدبخ ش

بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری 
ــی  ــی فرهنگ ــنواره مل ــه جش ــم اختتامی ــاد، مراس ــف آب نج
هنــری )شــهر فرهنــگ( بــه میزبانــی شــهرداری بهارســتان  
در تــاالر نــور برگــزار و از شــهرداری نجــف آبــاد بــه عنــوان 
ــل شــد. ــر و تجلی ــن جشــنواره تقدی ــژه ای ــر و وی ــام برت مق

ــزود:  ــر اف ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــدس عبدالرســول امام مهن
در ایــن جشــنواره کــه در دو بخــش ویــژه شــهرداری هــا و 
عمــوم شــهروندان و در محورهــای علمی پژوهشــی، فرهنگی 
هنــری و ادبــی طراحــی و اجــرا شــد، بیــش از ۲۳ اســتان در 
آن شــرکت داشــته، بیــش از ۸۰۰ اثــر بــه دبیرخانــه وصــول 
ــه مرحلــه داوری نهایــی راه  و از بیــن ایــن آثــار ۳۲۰ اثــر ب
ــر و  ــام برت ــاد مق ــار شــهرداری نجــف آب ــه آث ــد ک ــه ان یافت

ویــژه ایــن جشــنواره کشــوری را بــه خــود اختصــاص داد.
ــگ  ــه فرهن ــر از کمیت ــن تقدی ــاد ضم ــف آب ــهردار نج ش
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  شــهروندی 
ــار و  ــدس خاکس ــت مهن ــه مدیری ــاد ب ــف آب ــهرداری نج ش
مســئولیت خانــم کاظمیانــی گفــت در مــدت زمــان توفیــق 
ــق  ــه موف ــن کمیت ــادی ای ــه شــهروندان نجــف آب خدمــت ب
بــه ایجــاد فضایــی متفــاوت و رویکــردی آمــوزش محــور در 

ــت. ــده اس ــهر ش ــطح ش س
مهنــدس امامــی اجــرای تابلوهــای شــهروندی اجــرا شــده بــا 
ــر روی ۲۰۴ وجــه تابلــو شــهروندی  ۵۳ موضــوع شــهری  ب
ــهروندی در  ــای ش ــزاری جشــن ه ــار،  برگ ــاه یکب ــر دوم ه
ســطح ۵ منطقــه شــهری، اجــرای طــرح مدرســه شــهروندی 
ــا،  ــژه دبســتانی ه ــای شــهروندی وی ــدارس، جشــن ه در م
اجــرای طــرح پلیــس مدرســه در تمانــی مــدارس دبســتان 
ــار مکتــوب و تهیــه و تولیــد  ــاد، تهیــه و تولیــد آث نجــف آب
ــم کلیــپ و ... را از  ــری اعــم از عکــس فیل مســتندات تصوی
ــن  ــن ســرفصل هــای محورهــای حــوزه فعالیــت ای مهمتری

کمیتــه دانســت.
ــده در  ــزار ش ــهروندی برگ ــای ش ــگ ه ــزود ُجن ــی اف امام
ــتان  ــی در بوس ــای خیابان ــهری، تئاتره ــف ش مناطــق مختل
ــان  ــخ و زم ــت تاری ــوزش رعای ــی در آم ــای محل ــارک ه و پ
بیــرون گذاشــتن زبالــه هــای خانگــی، طــرح موفــق پلیــس 
مدرســه در ســطح مــدارس شهرســتان و طــرح جامــع 
مدرســه شــهروندی متشــکل از صبحــگاه و دوشــنبه هــای 
شــهروندی مهمتریــن مجموعــه هــای تــدارک و انجــام شــده 
ــات  ــن اقدام ــت ای ــه در نهای ــت ک ــوده اس ــوزه ب ــن ح در ای
ــه موفقیــت در کســب ایــن مقــام ویــژه و برتــر در  منجــر ب

ســطح کشــور شــد.

برگزیده شدن شهرداری نجف آباد در جشنواره ملی 
فرهنگی هنری “شهر فرهنگ” کشور

 نمایش خیابانی دلواپسی 

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان نجــف آبــاد نمایــش خیابانــی دلواپســی به نویســندگی 
و کارگردانــی فرهــاد قانعــی فــر از ۳ لغایــت ۱۰ اســفند همزمــان 
ــاد در  ــف آب ــهادت نج ــار و ش ــت روز ایث ــی داش ــه گرام ــا هفت ب

مــکان شــهدای گمنــام در حــال اجــرا اســت.
ــارت اداره  ــا نظ ــش نســتوه و ب ــروه نمای ــش توســط گ ــن نمای ای
فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان درحــال برگزاری می باشــد.

ــا  ــی دلواپســی ب ــر نمایــش خیابان ــه ی فرهــاد قانعــی ف ــه گفت ب
نقــش آفرینــی قدیرعلــی فریدنــی زاده ، ایلیــا مردانــی و خورشــید 
ــا موضــوع  ــک پویشــی ب ــکان ی ــن م ــه در ای ــی اســت  ک رحیم
شــهدای گمنــام برپاســت و یــک روحانــی کــه راوی دفــاع مقــدس 
ــراد  ــال ای ــذار در ح ــیوا و تاثیرگ ــی ش ــا بیان ــد ب ــی باش ــم م ه

ــام اســت. ســخنرانی در نزدیکــی قبــور شــهدای گمن

جریمه ۲ میلیارد ریالی برای قاچاق ماینر

 علی اکبــر مختــاری گفــت: پرونــده کشــف ۱۰ دســتگاه ماینــر در 
شــعبه اول بــدوی تعزیــرات حکومتــی ایــن شهرســتان تشــکیل و 

بررســی شــد.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اصفهــان افــزود: شــعبه بــدوی پس از 
بررســی الزم و قانونــی، تخلــف را محــرز اعــام و متهــم را بر اســاس 
قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز عــاوه بــر ضبط کاال بــه پرداخت 
ــرد. ــوم ک ــدی محک ــزای نق ــال ج ــون ری ــارد و ۴۴۱ میلی ۲ میلی

مختاری گفت: با اعتراض متهم، پرونده در شــعبه چهارم تجدیدنظر 
مجــدداً رســیدگی و حکــم شــعبه بــدوی تائیــد و قطعی اعام شــد.

مأمــوران در بازرســی از یــک کارگاه تولیــدی در باغــات شهرســتان 
نجــف آبــاد، ایــن ماینر هــا را کشــف و گــزارش آن را بــه تعزیــرات 
ــاه از  ــی کوت ــود؛ روایت ــی ش ــرا م ــد.ور اج ــال کردن ــی ارس حکومت

عملیــات خیبــر اســت.

فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و رسانه ای معاف از مالیات
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــق بودج ــیون تلفی کمیس
ــی و  ــی و قرآن ــاراتی، مطبوعات ــای انتش ــه ای فعالیت ه مصوب
موسســات رســانه ای دارای مجــوز از وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

ــرد. ــاف ک ــات مع ــت مالی ــامی را از پرداخ اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــی وزارت  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــاد ب ــف آب ــتان نج شهرس
فرهنــگ و ارشــاد اســامی طبــق مصوبــه کمیســیون تلفیــق 
ــاالنه  ــد س ــی درآم ــت مالیات ــده »معافی ــال آین ــه س بودج
ــون  ــاده )۱۳۹( قان ــد )ل( م ــوع بن ــخاص موض ــمول اش مش
مالیات هــای مســتقیم بــه اســتثنای فعالیت هــای انتشــاراتی، 
ــوز از  ــانه ای دارای مج ــات رس ــی و مؤسس ــی، قرآن مطبوعات
ــر  ــادل ۴ براب ــر مع ــاد اســامی حداکث ــگ و ارش وزارت فرهن
ــر  ــازاد ب ــور اســت و م ــون مذک ــاده ۸۴ قان ــات م ســقف مالی
ــتقیم،  ــای مس ــون مالیات ه ــرخ قان ــه ن ــورد ب ــب م آن حس

ــات اســت« مشــمول مالی

در ایــن بنــد فعالیت هــای برشــمرده شــده از پرداخــت 
مالیــات مســتثنی شــدند و بــرای ســایر امــور مــازاد بــر چهــار 

ــود. ــذ می ش ــات اخ ــقف، مالی ــر س براب
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 بــا حضــور  مدیــر کل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان 
ــاد  ــهری بنی ــکن ش ــاون مس ــی، مع ــدس خان ــان مهن اصفه
ــتیبانی و  ــت پش ــهرابی،  معاون ــدس س ــور مهن ــکن کش مس

امــور هماهنگــی اســتان هــا بنیــاد مســکن دکتــر باقــر پــور، 

فرمانــدار و مســووالن ادارات شهرســتان تیــران و کــرون 

کلنگ زنی 47۰ واحد نهضت ملی مسکن

تیران و کرون
مجرمان در چنگ پلیس

ــیم های  ــرقت س ــرد: س ــار ک ــور اظه ــف بهرام پ ــرهنگ یوس س
ایــن  آگاهــی  پلیــس  مهــم  پرونده هــای  از  یکــی  بــرق 
شهرســتان در پــی وقــوع چنــد اقــدام مجرمانــه بــود کــه 
ــدند. ــتگیر ش ــراد دس ــن اف ــذاری، ای ــس از کمین گ ــرانجام پ س

وی افــزود: ســارقان در محیط هــای روســتایی و شــهری اقــدام به 
قطــع ســیم و ســرقت ایــن وســایل کــرده و عــاوه بــر خســارت 
بــه بیت المــال، بــه نیازهــای مــردم نیــز اختــال وارد می کردنــد.

وی  همچنیــن از دســتگیری ســه متهم توزیع کننــده مواد مخدر 
در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: ۱۲ کیلــو مــواد مخــدر نیــز 
از ایــن افــراد کشــف شــد کــه متهمــان دارای ســابقه فعالیــت در 
باندهــای تهیــه و توزیــع مــواد مخــدر در گذشــته را داشــته اند.

بهرام پــور بــا اشــاره بــه اینکــه در آســتانه ســال نــو قــرار داریــم، 
ــی و  ــدات ایمن ــرقت و تمهی ــگیری از س ــرارگاه پیش ــت: ق گف
ترافیــک بــرای افزایــش ضریــب امنیــت و کاهــش تصادفــات در 
ــا تعامــل بیــن بخشــی مقدمــات  شهرســتان تشــکیل شــده و ب

ــود. ــام می ش ــوروز انج ــرای ن الزم ب

تجلیل از اصناف و کارآفرینان نمونه

جمعــی از خانــواده کارکنــان ادارات و نهادهــای شهرســتان و 
خانــواده اصنــاف و بازاریــان در جشــن هفتــه فرهنگــی شهرســتان 

ــد. شــرکت نمــوده و برنامــه هــای متنوعــی برگــزار کردن
در پایــان ایــن مراســم مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
نجــف آبــاد و حســناتی امــام جمعــه نجــف آبــاد ضمــن معرفــی 

اصنــاف و کار آفرینــان نمونــه، از آنــان تجلیــل کردنــد.

تیران و کرون

 ایــن جلســه بــه منظــور حــل اختــاف بیــن شــورای 
نگهبــان و مجلــس شــورای اســامی در راســتای طــرح آقــای 
ابوترابــی مبنــی بــر » الــزام بــه ثبــت رســمی معامــات امــوال 

ــول« تشــکیل شــد غیرمنق
ــامانه  ــا در س ــت آنه ــدم ثب ــادی و ع ــای ع اســناد و قولنامه ه
جامــع کشــوری باعــث به وجــود آمــدن خاءهــای متعــدد در 
کشــور شــده کــه زمینــه را بــرای سوءاســتفاده برخــی افــراد 
ــه زمیــن  ــوان ب فراهــم کــرده اســت کــه از جملــه آنهــا می ت

خــواری هــای گســترده در کشــور اشــاره کــرد:
امــوال غیرمنقــول عــاوه  بــا ثبــت رســمی معامــات 
بــر شــفافیت و امنیــت در معامــات، حجــم بســیاری از 
پرونده هــای قضایــی و شــکایات مربــوط بــه معامــات و 
ــای  ــرح آق ــن رو ط ــد از ای ــش می یاب ــا کاه ــرداری ه کاهب
ــم و  ــگیری از جرائ ــم در پیش ــی مه ــد گام ــی می توان ابوتراب

ــد. ــات باش ــن در معام ــای ام ــاد فض ــن ایج همچنی

حضور نماینده نجف آباد در جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

بازدید استاندار اصفهان از پردیس پارک 
علم و فناوری 

مباشــری  موســی  و  اصفهــان  اســتاندار  مرتضــوی  دکتــر 
نجف آبــاد  شهرســتان  ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون 
آزاد اســامی  فنــاوری دانشــگاه  پــارک علــم و  از پردیــس 
نمودنــد. بازدیــد  آبــاد  نجــف  مســتقل  جامــع  واحــد 

شــایان ذکــر اســت در ایــن پــارک ۵۸ شــرکت دانــش بنیــان و ۹ 
شــرکت صنعتی اعــام آمادگی برای همکاری و فعالیــت نموده اند.
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کشف انواع مواد محترقه پرخطر

ــش  ــف بی ــاد  از کش ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــر در  ــه پرخط ــواد محترق ــواع م ــدد ان ــزار ع ــج  ه ــی و پن از س
ــر داد.  ــی خب ــن فرماندهــی از  دو واحــد صنف ــوران ای بازرســی مأم
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی بیــان داشــت : در پــی دریافــت 
اخبــاری مبنــی بــر توزیــع مــواد محترقه خطرنــاک قاچــاق در دو 
واحــد صنفــی در ایــن شهرســتان ، بررســی موضــوع بــه صــورت 
ویــژه در دســتور کار مأمــوران ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت کــه 
در بازرســی انجــام شــده بیــش از ســی  و پنــج هــزار عــدد انــواع 
ــه خارجــی قاچــاق و پرخطــر کشــف و متخلفیــن  ــواد محترق م
ــع  ــه مرج ــی ب ــات قانون ــت اقدام ــده جه ــکیل پرون ــس از تش پ

قضایــی تحویــل داده شــدند.
ــرد  ــان از شــهروندان درخواســت ک ــی در پای ــام انتظام ــن مق ای
ــی ســال ، مراقبــت  ــام پایان ــه ای ــه نزدیــک شــدن ب ــا توجــه ب ب
ــه دور از هــر  ــا ب ــدان خــود داشــته ت ــه فرزن بیشــتری نســبت ب
ــا ســامتی کامــل روزهــای بهــاری را  ــه دلخراشــی ب ــوع حادث ن
ــه تهیــه و  ــه کننــد همچنیــن در صــورت اطــاع از هرگون تجرب
توزیــع مــواد محترقــه غیــر مجــاز مراتــب را در اســرع وقــت از 

ــد. ــس اطــاع دهن ــه پلی ــا شــماره ۱۱۰  ب ــق تمــاس ب طری

بمنظــور هــم اندیشــی جهــت حضــور گســترده صنعتگــران 
ــات  ــرون در انتخاب ــران و ک ــاد و تی ــف آب ــتانهای نج شهرس
ــروز  ــح ام ــان صب ــتان اصفه ــی اس ــاق بازرگان ــش روی ات پی
ــی کاوه  ــهرک صنعت ــای ش ــت امن ــر هیئ ــه ای در دفت جلس

ــزار شــد. ــاد برگ نجــف آب
در ایــن جلســه کــه مدیران شــهرک هــای صنعتی شهرســتان 
هــای نجــف آبــاد و تیــران و کــرون حضــور داشــتند معاونیــن 
ــاد و تیــران و کــرون  برنامه ریــزی فرمانــداری هــای نجــف آب
ــتان  ــژه شهرس ــداری وی ــی فرمان ــاون عمران ــن مع و همچنی
نجــف آبــاد در ســخنانی بــر حضــور حداکثــری صنعتگــران در 

انتخابــات آتــی تأکیــد کردنــد.
ــارت  ــدن و تج ــت مع ــه صنع ــر خان ــفی دبی ــماعیل یوس اس
ــه  ــا اشــاره ب ــن نشســت ب ــز در ای ــاد نی شهرســتان نجــف آب
نقــش تعییــن کننــده شهرســتان هــای نجــف آبــاد و تیــران 
ــدوارم  ــت: امی ــار داش ــا اظه ــیاری از مولفه ه ــرون در بس و ک
ــن  ــای ای ــود از نامزده ــت خ ــا حمای ــم ب ــن دوره بتوانی در ای

شهرســتان ها در اتــاق بازرگانــی اســتان نقــش آفرینــی 
کــرده و مشــکات همــکاران و صنعتگــران عزیــز را پیگیــری 

ــم. ــع کنی و مرتف
رئیــس اداره صنعــت معــدن و تجــارت شهرســتان نجــف آبــاد 
نیــز در ســخنانی ضمــن حمایــت خــود بــر حضــور حداکثــری 

در انتخابــات تأکیــد کــرد.
فتــاح رئیــس دفتــر نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجــف 
ــز از  ــران و کــرون در مجلــس شــورای اســامی نی ــاد و تی آب
ــا  ــراز امیــدواری کــرد ب ــی ســخن گفــت و اب ــت ابوتراب حمای
ــاق  ــی ات ــد نمایندگ ــس بتوانن ــده مجل ــای نماین پیگیری ه
بازرگانــی در  شهرســتان نجــف آبــاد را هویــت بخشــیده و بــه 

اتــاق مســتقل تبدیــل کننــد.
در ادامــه جلســه مدیــران شــهرک هــای صنعتــی و اعضــای 
ــدن و تجــارت شهرســتان  ــت مع ــه صنع ــأت رئیســه خان هی

ــه بیــان نقطــه نظــرات خــود پرداختنــد. ــاد نیــز ب نجــف آب
سمیه شریعتی

هم اندیشی صنعتگران نجف آباد و تیران و کرون جهت 
 نیازمند گروه های خونی A,O مثبت و Bشرکت در انتخابات اتاق بازرگانی

سرپرســت روابــط عمومــی ســازمان انتقــال خــون اســتان اصفهان:
 در حــال حاضــر ذخیــره خــون اســتان اصفهــان حــدود 
اســت. روز   ۳.7 حــدود  اصفهــان  شهرســتان  و  روز  پنــج 

نیازمنــد گروه هــای خونــی A ،O مثبــت و B هســتیم. بــا توجــه 
بــه پیــش رو بــودن تعطیــات عیــد نــوروز و مــاه مبــارک رمضان، 
پیش بینــی مبنــی بــر کاهش ذخیــره خون اســتان اســت، بنابراین 
شــهروندان اهــدای خــون را در روزهای پایانی ســال فراموش شــود

ــس  ــی )رئی ــه صالح ــل ال ــر فض دکت
ــا همراهــی پرســنل شــبکه  شــبکه( ب
دامپزشــکی در دیــدار بــا دکتــر مظاهر 
کشــاورزی  جهــاد  مدیــر  امینــی 
شهرســتان نجف آبــاد در مــورد برنامه 
هــای آتــی جهــاد کشــاورزی در حوزه 
ــه  ــروری ب ــش دامپ ــکی و بخ دامپزش
گفتگــو و تبــادل نظــر پرداختنــد.

ــا تاکیــد  ــه صالحــی ب دکتــر فضــل ال
نقــش توســعه محــور جهــاد  بــر 
ــر همراهــی  و اســتفاده  کشــاورزی، ب
ــای  ــت ه ــتر از ظرفی ــه بیش ــر چ ه
ترویجــی جهــاد کشــاورزی در بخــش 
ــرداران  ــره ب ــداران و به ــوزش دام آم

تاکیــد نمــود
در ادامــه مدیــر جهــاد کشــاورزی 
شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــش 
ــت  ــن امنی ــکی در تامی ــم دامپزش مه
غذایــی و ســامت جامعــه اشــاره 

ــل بیشــتر  ــر ضــرورت تعام ــود و ب نم
ظرفیــت  از  اســتفاده  جهــت  در 
ــرد. ــد ک ــازمان تاکی ــر دو س ــای ه ه

در پایــان مدیــر جهــاد کشــاورزی 
شهرســتان نجــف آبــاد ضمــن تشــکر 
از تــاش هــای بــی وقفــه شــبکه 

دامپزشــکی شهرســتان در پیشــگیری 
دامــی،  هــای  بیمــاری  کنتــرل  و 
خواســتار تعامــل هرچــه بیشــتر ایــن 

ــد. ــاد ش دو نه
الهام شهریاری

دیدار رئیس و پرسنل شبکه دامپزشکی
 با مدیر جهاد کشاورزی

در راستای تعامل و برنامه ریزی
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نفس بکاریم 

تجلیل از ملی پوشان و مدال آوران 

همزمــان بــا فــرا رســیدن روز والدت باســعادت حضــرت علــی اکبــر)ع( و روز جــوان مراســم 
ــا  ــاه ب ــاد، یکشــنبه ۱۴ اســفند م ــدال آوران شهرســتان نجــف آب تجلیــل از ملی پوشــان و م
حضــور موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجف آبــاد و جمعــی از 

مســئولین شهرســتان در محــل ورزشــگاه یــزدان پــاک یزدانشــهر برگــزار شــد.
مباشــری در ســخنانی اراده قــوی همــه ی جوانــان عزیــز کشــور اســامی ایــران در بــه احتــزاز 
درآوردن پرچــم نظــام مقــدس جمهــوری اســامی را ســتود و کســب رتبــه هــای برتــر توســط 
جوانــان نجــف آبــادی را تبریــک گفــت. در پایــان بــا اهــدای لــوح تقدیــر و تندیــس از همــه 

ی مــدال آوران تجلیــل شــد.

افتتاح دو نیروگاه کوچک مقیاس

تعــداد ۲ مجموعــه پنــل خورشــیدی دو نفــر از مددجویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
شهرســتان نجــف آبــاد توســط موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 

نجــف آبــاد افتتــاح شــد.
ــل  ــی پن ــش از ۴۰ طــرح اشــتغال زای ــرای بی ــردن تســهیات ب ــم ک ــت فراه مباشــری جه
ــر  ــاد تقدی ــام خمینــی نجــف آب ــداد ام ــه ام ــدام از مســولین کمیت خورشــیدی در دســت اق
ــه طــور  ــان ب ــه مددجوی ــرای هــر پنــل خورشــیدی ۱۰۰ میلیــون تومــان ب کــرد و گفــت: ب
متمرکــز توســط کمیتــه امــداد پرداخــت مــی شــود نصــب ایــن پنــل هــای خورشــیدی عاوه 
بــر درآمدزایــی بــرای ایــن خانــواده هــا بــه تولیــد بــرق نیــز کمــک مــی کنــد کــه کار بســیار 

ارزشــمندی اســت کــه بــه همــت کمیتــه امــداد اجرایــی شــده اســت.

استقبال مسئولین شهرستان از دادستان کل کشور  

ــه اســتان اصفهــان حجــت االســام والمســلمین  ــه ب ــوه قضائی ــا ســفر رئیــس ق ــان ب همزم
منتظــری دادســتان کل کشــور وارد شهرســتان نجــف آبــاد شــد و در محــل گلســتان شــهدای 
نجــف آبــاد مــورد اســتقبال موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
ــی و  ــی، انتظام ــی از مســئولین قضای ــاد و جمع ــه نجــف آب ــام جمع ــاد، حســناتی ام نجف آب
...  قــرار گرفت.حاضریــن در بــدو ورود قبــور مطهــر شــهدا را گلبــاران و عطرافشــانی کردنــد.

تجلیل از کارکنان فعال امور برق 

موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد در مراســمی کــه 
برگــزار شــد از ۱۰ نفــر از مدیــران و کارکنــان بــرق شهرســتان نجــف آبــاد تقدیــر کرد.جــذب 
7۲ میلیــارد تومــان اعتبــار دولتــی و 7۸ میلیــارد تومــان اعتبــارات بخــش خصوصــی و اجرای 
بیــش از ۳۰ پــروژه بــرق رســانی شــامل ۲۲۵ پســت بــرق جدیــد، ۳۰۰ کیلومتــر تبدیل ســیم 
بــه کابــل بــرق و نصــب ۳۲۴۵ دســتگاه چــراغ ال ای دی در ســطح شهرســتان و ... از جملــه 

فعالیت هــای ایــن اداره مــی باشــد.

با حضور مردم و مسئولین شهری و شهرستان- کاشت نهال به مناسبت گرامیداشت روز درختکاری15 اسفندماه 1401 - بوستان زندگی غربی


