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اقتصادی فرهنگی  نامه  هفته 

سـه شنبه هـای هر هفته منتشـر می شود

نجف آبادنجف آباد

سینمای ایران و خبرنگار................ 7 هشدار درباره النگ کووید....... 6 افزایش دمای اصفهان..................4 کشف 400 میلیون ابزار قاچاق.....2

پیام رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به مناسبت روز خبرنگار 2

اجرای دارویار نقش موثری در 
کاهش قاچاق معکوس دارو دارد

4

مراکز واکسیناسیون کووید 19 در 
شهرستان نجف آباد 5

مرحله اول کنکور 1402 دی امسال 
برگزار می شود 8 ادامه در صفحه 3

بسمه تعالی
ــه هــای صنفــی  ــره و بازرســان اتحادی ــات هیــات مدی آگهــی برگــزاری انتخاب
ــاده  ــتناد م ــه اس ــخ 1401/05/11(  ب ــماره : 1173 تاری ــاد ) ش ــف آب ــتان نج شهرس
)11( آئیــن نامــه اجرایــی نحــوه برگــزاری انتخابــات هیــات مدیــره و بازرســان اتحادیــه 
هــای صنفــی از موضــوع تبصــره 3 مــاده 22 قانــون نظــام صنفــی(، از اعضــای محتــرم 
اتحادیــه صنــف خدمــات فنــی و تاسیســات ســاختمان دعــوت مــی شــود شــخصا 
ــورخ 1401/05/29 از ســاعت  ــه کســب روز شــنبه م ــه همــراه داشــتن اصــل پروان ب
8:30 صبــح الــی 11:30 بــه نشــانی: اتــاق اصنــاف شهرســتان نجــف آبــاد واقــع 
در خیابــان شــهید مطهــری بــن بســت شــهید حقیقــی جنــب  بــن بســت اداره 
ثبــت احــوال ) تلفــن : 42627819 ( مراجعــه نمائیــد و بــا شــرکت در انتخابــات، از 
بیــن داوطلبــان حائــز شــرایط، اشــخاص مــورد نظــر خــود را ) بــا توجه بــه تعــداد مورد 

نیــاز مشــخص شــده در جــدول زیــر( مشــخص نماینــد.
رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی ) بــه ویــژه ماســک( حیــن برگــزاری انتخابــات 

الزامــی اســت.
 اسامی داوطلبان هیات مدیره )اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا می باشد(

2- مجید پورنمازیان  1- محسن باستانی   
4- سیدعلی حسینی 3- غالمحسین تقی جراح   

6- حمید شیرانی ایل بیگی 5- ابراهیم خیری   
8- حسین عبدالعظیمی 7- حسین عباس پور   

10- حمیدرضا فاضل  9- محمد جواد علی بیگی  
11- عباس کبیری 

اسامی داوطلبان بازرسان :
2- مریم واثقی 1- سعید سمندری   

تعداد مورد نیاز 
هیات مدیره : 5 نفر اصلی و 2 نفر علی البد   

بازرسان : 1 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل 

فراخوان
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 18 مرداد 1400
شماره 161 

2
خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره  فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد ، رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
ــوگواره  ــزاری “ س ــاد از برگ ــف آب ــتان نج ــامی شهرس اس
ــن  ــن عکــس  در ای جلوه هــای عاشــورایی “ مســابقه زیباتری

ــر داد. ــتان خب شهرس
ــن  ــزود : ای ــس  اداره اف ــوی  رئی ــوح موس ــن ل ــید حس س
ــتان  ــری شهرس ــان خب ــون عکاس ــت کان ــه هم ــابقه ب مس
ــا همــکاری آموزشــگاه آزاد ســینمایی ســرو   ــاد و ب نجــف آب
ــابقه را  ــن مس ــزاری ای ــدف از برگ ــود و ه ــی ش ــزار م برگ
ــا فرهنــگ عاشــورا و ترویــج فرهنــگ  آشــنایی شــهروندان ب

ــود  . ــام نم ــهادت اع ــار و ش ایث
ــرای  ــابقه ب ــن مس ــرکت در ای ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
عمــوم مــردم آزاد اســت افــزود:  عاقــه  منــدان مــی تواننــد 
ــه  ــورا ب ــد از عاش ــک روز بع ــا ی ــود را ت ــای  خ ــس ه عک
صــورت فایــل اصلــی بــه شــماره واتســاپ 09218318513  

ــد . ــال نماین ارس

آیا مغز انسان در ۳ هزار سال پیش کوچک شد؟
ســال گذشــته عــده ای از دانشــمندان ایــن فرضیــه را مطــرح کردنــد کــه 3 هــزار ســال پیــش مغــز انســان کوچــک شــده اســت. 

اکنــون، عــده ای دیگــر از دانشــمندان بــا بررســی مجموعــه داده هــای پژوهــش قبلــی فرضیــه آن هــا را رد کرده انــد.
ایــن پژوهشــگران بــه سرپرســتی پژوهشــگران دانشــگاه نـِـوادا، الس ِوگاس در ایــاالت متحــده آمریــکا اعــام کردنــد داده هــای 
ــه تنهــا طــی 30 هــزار ســال گذشــته بلکــه  ــز انســان ن ــدازه مغ ــم و متوجــه شــدیم کــه ان ــی را بررســی کردی پژوهــش قبل

احتمــاالً طــی 300 هــزار ســال گذشــته هیــچ تغییــری نکــرده اســت. 
در واقــع، بــر اســاس ایــن مجموعــه داده هــا، هیــچ کاهشــی در انــدازه مغــز در انســان های امــروزی در هیچ یــک از دوره هــای 

زمانــی پــس از پیدایــش گونه هــای انســانی وجــود نداشــته اســت.

قطع آب سه روستای بخش 
مهردشت شهرستان نجف آباد

مدیــر امــور آبفــای مهردشــت گفــت: آب شــرب ســه روســتای 
اشــن، گلــدره و خیرآبــاد بخــش مهردشــت نجــف آبــاد بــر اثــر 
ــان ســیاب،  آبگرفتگــی چــاه هــای آب شــرب، ناشــی از جری
قطــع شــد. چهــار تانکــر آبرســانی ســیار هــم اکنــون بــه محــل 
اعــزام شــده و تــا پایــان عملیــات، آب شــرب ایــن روســتاها از 

طریــق آبرســانی ســیار تامیــن خواهــد شــد .
ــنگین  ــیار س ــارت وارده بس ــزود: خس ــان اف ــین محمدی حس
اســت، تابلوهــای بــرق در حــدود یــک متــر زیــر آب هســتند و 
گل و الی بــه چــاه اصلــی و 2 حلقــه از چــاه هــای کمکی رخنه 
ــوند. ــی ش ــش الیروب ــف ک ــد توســط ک ــه بای ــرده اســت ک ک

محمــدی ادامــه داد: پــل ورودی تنگــه شــماره دو چــاه قهیــز را 
آب بــرده و بــه خطــوط انتقال آب ســه روســتا نیز آســیب وارده 
شــده اســت.اکیپ بحــران در محــل حاضــر هســتند و فعالیــت 
ــارت  ــل خس ــه دلی ــا ب ــت، ام ــده اس ــاز ش ــدادی آغ ــای ام ه
ــدار  ــن آب پای ــت تامی ــن اس ــده ممک ــنگین واردش ــای س ه
ــه حالــت عــادی بازگــردد. ــا شــرایط ب مدتــی طــول بکشــد ت

پیام رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد 

برگزاری سوگواره جلوه های عاشورایی در نجف آباد

بسم رب الحسین 
سر نی در نینوا می ماند، اگر زینب نبود، کربا در کربا می ماند اگر زینب نبود

سام و درود بر پیام آوران صدیق عاشورا .
هفــده مــرداد، ســالروز شــهادت شــهید عرصــه خبــر، محمــود صارمــی کــه بــه نــام خبرنــگار مزین شــده مقــارن اســت با عاشــورای 

حســینی عظیم تریــن و توحیــدی تریــن نهضــت روشــنگری عالَم .
 بــدون شــک پیــام عاشــورا  و حقیقــت داســتان کربــا قیامــی دوچهــره اســت ؛ یــک چهــره آن قیامــی اســت در عاشــورا ، در رکاب 
حســین و در خــاک و خــون و چهــره دیگــر آن پــس از عاشــورا ، در رکاب حضــرت زینــب کبــری ســام اهلل علیهــا پیــام رســان 
صدیــق و بــی بدیــل کربــا کــه پــس از شــهادت بــرادر بزرگــوارش عهــده دار رســالتی بــزرگ شــد؛ رســاندن پیــام عاشــورا و حــق 
طلبــی و خونخواهــی امــام حســین علیــه الســام کــه  فریــادش آن چنــان در گــوش طاغــوت زمــان مانــدگار گشــت که امــروز پس 

از گذشــت قرنهــا هنــوز الهــام بخــش تمــام انســانهای آزاده در سراســر دنیاســت.
و ایــن رســالت بــزرگ اینــک در عرصــه  جهــاد تبییــن بــر عهــده ی خبرنــگاران ، قاصــدان امیــن و  وجــدان هــای بیــدار جهــان و 
تصویرگــران واقعیــات زمانــه ی کنونــی اســت .همــان هــا کــه ســربازان جنــگ نرم هســتند و بــا قلم شــان ،زبان گویــای جامعــه اند .

اینجانــب ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای اصحــاب رســانه بالخص شــهید محمــود صارمــی و تقــارن روز خبرنــگار1401 
بــا ایــام محــرم حســینی، مجاهــدت هــای اصحــاب رســانه و مطبوعــات و خبرنــگاران عزیــز در میــدان جنــگ نــرم را کــه الگوگرفته 
از پیــام رســان واالی کرباســت ؛ ارج مــی نهــم و بــا تقدیــر از مجاهــدت و شــجاعت دســت انــدرکاران حــوزه خبــر و خبررســانی، 

آرزوی توفیــق روزافــزون بــرای تاشــگران عرصــه آگاه ســازی و هادیــان افــکار عمومــی را از درگاه پــروردگار متعــال مســئلت دارم.
سید حسن لوح موسوی 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان نجف آباد

حق مسکن 650هزار تومانی 
کارگران از فروردین باید پرداخت شود

هــادی ابــوی؛ نماینــده کارگــران در شــورای عالی: ایــن مصوبه 
طبــق شــورای عالــی کار بایــد از فروردیــن مــاه اجــرا شــود.

نامــه رئیــس مجلــس تنهــا عمــل بــه وظیفــه ی قــوه مقننــه 
ــه  ــد ب ــت بای ــود. دول ــون ب ــر اجــرای قان ــه نظــارت ب در زمین

ــاغ کنــد. ــی را اب ــه ۶50 هــزار تومان زودی اجــرای مصوب
ــار  ــگان در اختی ــای رای ــن ه ــته زمی ــای گذش ــه ه در ده
ــن را  ــول زمی ــت و  پ ــی گرف ــرار م ــکن ق ــای مس ــی ه تعاون
ــل ســند از کارگــران مــی  در مراحــل بعــدی و هنــگام تحوی

ــود. ــز ب ــت آمی ــه موفقی ــم ک گرفتی

برگزاری کمیته سالمت کودکان

ــه  ــت هفت ــبت بزرگداش ــه مناس ــودکان ب ــامت ک ــه س کمیت
ــی  ــر ابوتراب ــا حضــور دکت ــادر ، ب ــیر م ــا ش ــه ب ــج تغذی تروی
واحدهــای  در  مربوطــه  مســئولین  و  بهداشــتی  معــاون 
ــت  ــز بهداش ــت مرک ــر ریاس ــل دفت ــتاد در مح ــتی س بهداش

ــد. ــزار گردی ــتان برگ شهرس

کشف 4۰۰میلیون ابزار قاچاق در نجف آباد

به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار

انتظامــی  فرمانــده  آرانــی  گوهــری  میثــم  ســرهنگ 

شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: مامــوران پلیــس بــر اســاس 

ــج  ــش از پن ــه، بی ــک کارگاه متروک ــری، از ی ــت خب دریاف

ــه ارزش تقریبــی چهارصــد  ــزارآالت ب ــواع اب ــورد ان هــزار م

میلیــون تومــان کشــف کــرده و یــک متهــم را بــا تشــکیل 

ــد. ــی دادن ــع قضای ــل مرج ــده تحوی پرون
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                                                                            صعود کوهنوردان نجف آبادی به دومین قله بلند ایران

ــی داشــت  ــی اهلل جمشــیدیان بمناســبت گرام ــه سرپرســتی نب ــاد ب ــد نجــف آب ــن دماون ــوردان باشــگاه نگی ــر از کوهن 5  نف
ــه قلــه 4850 متــری علــم کــوه دومیــن قلــه  ــه صعــود ب شــهادت ساالرشــهیدان اباعبــداهلل الحســین علیــه الســام موفــق ب

ــران از مســیر حصارچــال شــدند. ــد ای بلن
اسامی صعود کنندگان :

مرتضی طاهر وردی، نبی اله جمشیدیان، علی مهدیه، سعید مردانی، حمید محسن پور،
همنوردان مهمان : زهرا طاهروردی و مرتضی طاهروردی

اجتماع بزرگ سینه زنی و عزاداری 
توقیف بسته زعفران غیر مجاز

در پــی بازرســی کارشناســان گــروه مهندســی بهداشــت 
ــتفاده از  ــل اس ــه دلی ــران ب ــته زعف ــداد 231  بس ــط تع محی

ــد.  ــف گردی ــف و توقی ــاز کش ــای غیرمج ــی ه افزودن

ارزیابی خسارت و آسیب به 
واحدهای بهداشتی

ــه  ــای وارده ب ــیب ه ــارات و آس ــدی خس ــع بن ــه جم کمیت
واحدهــای بهداشــتی و جمعیــت تحت پوشــش متعاقــب بارش 
بــاران ســیل آســای بــه ریاســت دکتــر ســلیمانی نســب مدیــر 
شــبکه بهداشــت ودرمــان واعضــا کمیتــه درســالن شــهید آیتی 

برگزار شــد

بازدید مدیریتی مرکز بهداشت 
استان از شبکه بهداشت و درمان نجف آباد

مدیــران مرکــز بهداشــت اســتان از شــبکه بهداشــت و درمــان 
ــد پــس از بررســی  ــد. در ایــن بازدی ــد نمودن ــاد بازدی نجــف اب
فعالیــت واحدهــای ســتادی و تعــدادی از مراکــز تابعه،  جلســه 
پایانــی بــا حضــور دکتــر گلــه داری ریاســت  مرکــز بهداشــت 
اســتان و دکتــر زینلیــان معــاون فنــی اســتان،  دکتر ســلیمانی 
نســب مدیــر شــبکه و مســولین واحدهای اســتان و شهرســتان 

برگــزار گردیــد. 

همزمان با مراسم تشییع پیکر شهید محمدرضا محمد شفیع
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ــی  ــیه آقای ــان، آس ــتان اصفه ــی اس ــناس هواشناس کارش
درخصــوص پیش بینــی وضعیــت جــوی هــوای اســتان 
اصفهــان، اظهــار کــرد: نقشــه های هواشناســی بیانگــر 
جــوی ناپایــدار تــا اواخــر هفتــه روی اســتان اســت، بــر ایــن 
ــری،  ــا کمــی اب ــر مناطــق آســمان صــاف ت اســاس در اکث
ــاد نســبتاً شــدید پیش بینــی  ــر و وزش ب گاهــی افزایــش اب

می شــود.
وی افــزود: امــروز ناپایداری ها همانند روز گذشــته با افزایش 
ابــر، وزش بــاد نســبتاً شــدید و رگبارهــای بارشــی و رعــد و 
بــرق پراکنــده به ویــژه در نیمــه غربــی و جنوبی تــداوم دارد.

کارشــناس هواشناســی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
امــروز و بــا تــداوم گرمــا، دمــای هــوا در کان شــهر اصفهــان 
بــه 42 درجــه ســانتی گراد می رســد، گفــت: کمینــه دمــای 

هــوا در اکثــر مناطــق اســتان طــی 24 ســاعت آینــده یــک 
تــا دو درجــه ســانتی گراد خنک تــر خواهــد شــد.

وی بــا بیــان اینکــه طــی امــروز و فــردا  چهارشــنبه نوزدهم 
ــژه در مناطــق شــرقی و شــمال  ــاد به وی ــاه  وزش ب مردادم
اســتان گاهــی شــدید همــراه بــا گردوخــاک محلــی خواهــد 
ــود، خاطرنشــان کــرد: امــروز دمــای هــوای اصفهــان 42  ب
درجــه ســانتی گراد و کمینــه دمــای فــردا 25 درجــه 

می شــود. پیش بینــی  ســانتی گراد 
ــای 42 درجــه  ــا دم ــان ب ــرد: شــهر اصفه ــار ک ــی اظه آقای
ســانتی گراد بــاالی صفــر و بوئیــن  میاندشــت بــا دمــای 11 
ــن و  ــب گرم تری ــه ترتی ــر، ب ــاالی صف ــانتی گراد ب ــه س درج

ســردترین مناطــق اســتان اســت.

این گروه از زنان در معرض سکته مغزی هستند
تحقیقــات نشــان می دهــد مشــکات بــارداری می توانــد زنــان را در معــرض خطــر بیمــاری قلبــی یا ســکته های بعدی قــرار دهد.

پژوهشگران دریافتند که نارسایی و تولد نوزاد مرده احتمال بیماری قلبی مادران را دو برابر افزایش می دهد
پــره اکامپســی بــا افزایــش چهــار برابــری خطــر نارســایی قلبــی همــراه اســت.محققان می گوینــد زنانــی کــه دچــار عــوارض 

بــارداری یــا ســایر مشــکات تولیــد مثــل هســتند، در ســنین بعــدی بیشــتر دچــار بیمــاری قلبــی یــا ســکته می شــوند.
ــه طــور  ــاال ب ــه فشــار خــون ب ــه منجــر ب ــک بیمــاری شــایع اســت ک ــارداری، ی ــره اکامپســی در دوران ب ــج ناشــی از پ رن

ــت. ــراه اس ــی هم ــایی قلب ــر نارس ــری خط ــار براب ــش چه ــا افزای ــود و ب ــاک می ش خطرن
براســاس داده هــای موجــود، زنانــی کــه در دوران بــارداری دیابــت یــا فشــار خــون بــاال داشــتند، 50 درصــد بیشــتر در معــرض 

مشــکات قلبــی بودنــد.

هشدار نارنجی برای 6 استان

 امروز در چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، 
ــرار اســت. ــارس، ســمنان و خوزســتان هشــدار نارنجــی برق ف

ــر  ــازمان هواشناســی، ب ــانی س ــگاه اطــاع رس ــل از پای ــه نق ب
ــرق،  اســاس ایــن هشــدار در مناطــق مذکــور، رگبــار و رعدوب
ــود. ــی می ش ــش بین ــدید پی ــاد ش ــز وزش ب ــرگ و نی ــی تگ گاه

ــر و ســیابی شــدن  جــاری شــدن روان آب، آب گرفتگــی معاب
ــت. ــوی اس ــده ج ــن پدی ــرات ای ــی از مخاط ــای فصل رودخانه ه

بــرای تهــران، گیــان، مازنــدران، گلســتان، اردبیــل، آذربایجان 
شــرقی، آذربایجــان غربــی، خراســان شــمالی و دامنــه و 

ــز هشــدار زرد صــادر شــده اســت. ــرز نی ــات الب ارتفاع
بــه هموطنــان توصیــه می شــود از نواحــی حادثــه خیــز ماننــد 
حاشــیه و بســتر رودخانه هــا و مســیل ها دوری و از صعــود بــه 

ارتفاعــات خــودداری کنند.

آخرین رنگ بندی شهرستان های 
استان اصفهان در مقابله با کرونا

ــه  براســاس اطاعــات وزارت بهداشــت، در اســتان اصفهــان )ب
ــت  ــتان در وضعی ــه شهرس ــدگل( س ــان و آران وبی ــز کاش ج
قرمــز، هشــت شهرســتان در وضعیــت نارنجی، 9 شهرســتان در 
وضعیــت زرد و دو شهرســتان در وضعیــت آبــی به ســر می برند.

براســاس شــاخص نمادهــای ایــن ســامانه، رنــگ آبــی نشــانه 
کم خطــر، رنــگ زرد خطــر متوســط، رنــگ نارنجــی وضعیــت 
پرخطــر و رنــگ قرمــز نشــانه وضعیــت خیلــی پرخطــر اســت.

ــیوع  ــه ش ــان در زمین ــتان اصفه ــتان های اس ــت شهرس وضعی
ــا بــه شــرح ذیــل اســت: کرون

شهرهای با وضعیت قرمز
سمیرم، شهرضا، نطنز

شهرهای با وضعیت نارنجی
ــه،  ــهر، مبارک ــان، فریدون ش ــور، دهاق ــار، خ ــان، خوانس اصفه

نائیــن، نجف آبــاد
شهرهای با وضعیت زرد

خمینی شــهر،  چــادگان،  کــرون،  و  تیــران  اردســتان، 
لنجــان گلپایــگان،  فاورجــان،  فریــدن،  شاهین شــهر، 

شهرهای با وضعیت آبی
برخوار، بوئین میاندشت

آمار کرونا اصفهان 18 مرداد
روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان درخصــوص 
ــز  ــان )به ج ــتان اصفه ــا در اس ــاری کرون ــار بیم ــت آم وضعی
کاشــان و آران وبیــدگل(، اعــام کــرد: در 24 ســاعت گذشــته 
)احتمــاالً بیمــار( 409 نفــر و مــوارد مثبــت ابتــای قطعــی در 

24 ســاعت گذشــته، 1۷0 نفــر گــزارش شــده اســت.
تعــداد بستری شــدگان فعلــی در بیمارســتان ها 528 نفــر 
اســت و تعــداد بیمــاران بســتری 24 ســاعت قبــل در مراکــز 
ــدگل ۷۷  ــان و آران وبی ــز کاش ــان به ج ــتان اصفه ــی اس درمان
نفــر اســت همچنیــن 95 بیمــار در بخــش مراقبت هــای ویــژه 

ــوند. ــداری می ش نگه
ــا از ابتــدا تاکنــون 11  جمــع کل فــوت شــدگان قطعــی کرون
هــزار و 813 نفــر در اســتان اصفهــان )به جــز شهرســتان های 

کاشــان و آران وبیــدگل( بــوده اســت.
ــان و  ــز کاش ــان )به ج ــتان اصفه ــر در اس ــاعت اخی در 24 س
آران وبیــدگل( دو مــورد فوتــی قطعی کرونا گزارش شــده اســت.

ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده نجــف آبــاد در مجلــس شــورای 
اســامی، بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح دارویــار، گفــت: طــرح 
ــی می شــد چــرا  ــد اجرای ــا بای ــر از اینه ــی زودت ــار خیل داروی
کــه تــا پیــش از ایــن دولــت بــا اختصــاص ارز 4200 تومانــی 
بــه دارو در واقــع بــه واردکننــدگان ارز ارزان مــی داد کــه ایــن 
کار عــاوه بــر فســاد و رانــت گســترده بــرای یــک عــده، ضربه 
جبــران ناپذیــری نیــز بــه تولید داخــل  زده بــود و تولیــد دارو 

در کشــور را از کار انداختــه بــود.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت بــا پرداخــت ارز 4200 تومانــی بــه 
ــت  ــی را تقوی ــدگان خارج ــت تولیدکنن واردات دارو در حقیق
می کــرد کــه اکثــر آنهــا اتفاقــاً از  دشــمنان جمهــوری 
اســامی بــه شــمار می رونــد، اظهــار داشــت: عــاوه بــر ایــن 
قیمــت پاییــن دارو در کشــور باعــث شــده بــود تــا 30 درصــد 
ــوس از کشــور  ــه شــکل قاچــاق معک ــی ب ــای واردات از داروه
ــدری  ــه ق ــی ب ــاف قیمت ــه اخت ــه طــوری ک خــارج شــود، ب
زیــاد بــود کــه داروهــای قاچــاق شــده بــه افغانســتان از نظــر 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــه  ب ــتند ک ــت را داش ــن قابلی ــی ای ــه مال صرف

ــا ترکیــه نیــز قاچــاق شــوند. عــراق ی
نماینــده نجف آبــاد در مجلــس خاطرنشــان کــرده: همچنیــن 
ــه واســطه پرداخــت یارانه هــای دولتــی  قیمــت پاییــن دارو ب
منجــر بــه ایــن شــده بــود کــه مــردم بــدون نیــاز بــه نســخه 
پزشــک، تعــداد قابــل توجهــی از داروهــا را بــا قیمــت 
ارزان تهیــه کننــد و در واقــع یــک داروخانــه ســیار در 
ــرح  ــرای ط ــا اج ــن ب ــند، بنابرای ــته باش ــان داش خانه های ش

ــا  ــه داروه ــه ب ــای اختصــاص یاران ــس مبن ــن پ ــار از ای داروی
ــن مســئله بخــش  ــه ای ــود ک ــد ب نســخه های پزشــکی خواه
قابــل توجهــی از اســراف ها در حــوزه مصــرف دارو در کشــور 
را اصــاح می کنــد. عــاوه بــر ایــن هــم اکنــون بــا اســتفاده 
ــرار  ــت ق ــار وزارت بهداش ــه در اختی ــک ک ــی ت ــامانه  ت از س
دارد، ایــن وزارتخانــه قــادر اســت بــه دقت میــزان تولیــد دارو، 
ــه  ــک دارو را ب ــده از ی ــی مان ــزان باق ــع آن و می درصــد توزی

لحظــه رصــد کنــد. 
ــا بیــان اینکــه »دارویــار« طرحــی بســیار کارآمــد  ابوترابــی ب
ــت،  ــرای آن را نداش ــجاعت اج ــل ش ــت  قب ــه دول ــت ک اس
عنــوان کــرد: طبیعتــاً هــر طــرح بزرگــی در ابتــدای اجــرا بــا 
ــار نیــز  کاســتی ها و ایراداتــی همــراه اســت کــه طــرح داروی
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت امــا بــا عزمــی کــه در وزارت 
ــرادات نیــز  ــن ای ــه نظــر می رســد ای بهداشــت وجــود دارد، ب

بــه مــرور قابــل حــل اســت.
ــان اجــرای  ــاره عمــده اعتراضــات مردمــی کــه از زم وی درب
طــرح دارویــار مطــرح شــده، گفــت: بیشــتر اعتراضــات 
مربــوط بــه بدهــی دولــت بــه داروخانه هــا بــود کــه موجــب 
ــم  ــان ک ــودی دارویی ش ــا موج ــه داروخانه ه ــد ک ــن می ش ای
شــود کــه ایــن مشــکل نیــز بــر اســاس آخریــن پیگیری هــای 
ــوی  ــر از س ــای اخی ــه در روزه ــی ک ــا پرداخت های ــده، ب بن
ــه،  ــورت گرفت ــا ص ــه داروخانه ه ــه ب ــه  و بودج ــازمان برنام س

ــه مــرور در حــال حــل شــدن اســت. ب

 اجرای “دارویار” نقش موثری در کاهش 
قاچاق معکوس دارو دارد

دمای هوای اصفهان به 42 درجه می رسد
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                                                                      کاهش چشمگیر مصرف مواد لبنی در دو سه ماه اخیر به خاطر گرانی

مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه کاهــش چشــمگیر مصــرف لبنیــات، عــدم جبــران ایــن موضــوع را بــرای 

کــودکان بــه ویــژه در مناطــق محــروم خطرنــاک خوانــد.

گزارش هایــی کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد، متأســفانه بــه دلیــل گرانــی لبنیــات، مصــرف مــواد لبنــی بــه ویــژه شــیر در طــی دو 

ســه مــاه اخیــر کاهــش چشــمگیری داشــته اســت. حتــی افــرادی هــم کــه محــدوده مصــرف چشــم گیری نیــز داشــته اند، مصــرف 

خــود را کاهــش داده انــد.

دیدار اعضای شورای روستای نهضت 
آباد با مدیر شبکه بهداشت و درمان

 اعضــای شــورای روســتای نهضــت آبــاد با مدیر شــبکه بهداشــت 
و درمــان شهرســتان دیــدار نمــوده و انتصــاب ایشــان را تبریــک 

ــرض نمودند. ع

سیل به تاالب خشکیده جان دوباره داد
ــزار  ــعت 4۷ ه ــا وس ــه ب ــی ک ــی گاوخون ــاالب بین الملل  ت
هکتــار در جنــوب شــرق اســتان اصفهــان و 20 کیلومتــری 
ــران  ــا بح ــته ب ــال گذش ــرار دارد، در 23 س ــه ق ــهر ورزن ش
خشــکیدگی رو بــه رو بــوده و در ایــن ســال ها حقابــه آن بــه 

طــور کامــل تأمیــن نشــده اســت.
ــس  ــن 1398 پ ــی ســیل فروردی ــار ســال پیــش و در پ چه
ــون مترمکعــب آب  ــج میلی از 15 ســال خشــکی، حــدود پن
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــم رســید و ای ــه عظی ــن پهن ــه ای ب
ســهم گاوخونــی از زاینــده رود در ایــن ســال ها تنهــا انــدک 
پســاب فاضــاب تصفیه خانه هــا و زهاب هــای کشــاورزی 
ــوع ســیاب  ــی و وق ــی بارندگ ــروز در پ ــا ام ــوده اســت ام ب
ــمت  ــه س ــیاب ب ــن س ــن، ای ــه و نائی ــای ورزن در محوره

ــت شــد. ــی هدای گاوخون

دوســتداران  از  و  ورزنــه  ســاکنان  از  اصغــری  حســین 
محیط زیســت و تــاالب گاوخونــی کــه از صبــح امــروز 
لحظــه بــه لحظــه از ورود ســیاب بــه تــاالب تصویربــرداری 
ــیاب ها از  ــه س ــت ک ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــت، ب ــرده اس ک
ــمت  ــز از س ــاالب و نی ــرق ت ــی در ش ــه خرگوش ــمت قلع س
گردنــه مــأ احمــد ورزنــه در ضلــع شــمال غــرب تــاالب وارد 

ــت. ــده اس ــی ش گاوخون
تــاالب بین المللــی گاوخونــی پیــش از ایــن بارش هــا در 
بدتریــن شــرایط 20 ســال اخیــر قــرار گرفتــه بــود و بــا 98 
درصــد خشــکی بــه بیابــان و کانون ریزگــرد تبدیل شــده بود.

در حــال حاضــر جریــان ســیابی از شــهرضا نیــز بــه ســمت 
تــاالب گاوخونــی در راه اســت.

سقوط مرگبار درخت روی پراید 
در اصفهان

 سرآتشــیار فرهــاد کاوه آهنگــران اظهــار کــرد: حادثــه برخــورد 
ــت در  ــه درخ ــک اصل ــا ی ــد ب ــواری پرای ــودروی س ــک خ ی
ــزارش  ــان گ ــازمان آتش نشــانی اصفه ــه س ــان آتشــگاه ب خیاب

شــد.
وی افــزود: بافاصلــه مأمــوران آتش نشــانی از ایســتگاه شــماره 

8 بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند.
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
اصفهــان خاطرنشــان کــرد: پــس از ایــن برخــورد، درخــت روی 
خــودرو ســقوط می کنــد و متأســفانه درپــی ایــن اتفــاق راننــده 
ایــن خــودروی ســواری کــه یــک آقــای 35 تــا 40 ســاله بــوده 

اســت، جــان خــود را از دســت می دهــد..

شهرستان نجف آباد 91کووید واکسیناسیون  مراکز  
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گذشت شهروند اصفهانی از طلب 
800 میلیون تومانی

ــی  ــاردی ریال ــت میلی ــب هش ــی از طل ــهروند اصفهان ــک ش ی
ــه حرمــت عــزای اباعبــداهلل  خــود در دادگاهــی در اصفهــان ب
ــرد. ــت ک ــام گذش ــل اع ــرت ابوالفض ــت حض ــین و نی  حس

ــز  ــاب مرک ــی و انق ــای عموم ــس کل دادگاه ه ــان رئی نوری
اســتان گفــت: در جلســه اعســار از پرداخــت محکــوم به شــعبه 
اول دادگاه حقوقــی اصفهــان ؛ محکــوم لــه دیــن طــرف مقابــل 
رو بــه میــزان حــدودا 800 میلیــون تومــان ابــرا نمــود و  اعــام 
گذشــت کــرد. او اظهــار داشــت: محکــوم علیــه دچــار بیمــاری 
حرکتــی و ســختی معیشــت شــده و دائــن بــا دیــدن وضعیــت 
ــی  ــتن متن ــا نوش ــوال ب ــه م ــل ب ــدس و توس ــام مق ــردن ن و ب
ــه حرمــت امــام حســین )ع( از دریافــت طلــب خــود اعــام  ب
ــت  ــل درخواس ــی ذی ــهروند اصفهان ــن ش ــود. ای ــت نم گذش
اعســار محکــوم نوشــت: » بســمه تعالــی بــه حرمــت عــزای آقــا 
ابــا عبــداهلل الحســین علیــه الســام و بــه نیــت اربابــم ابوالفضل 

علیــه الســام بخشــیدم«
ــوی و  ــیار معن ــه بس ــه این صحن ــن جلس ــه حاضری ــه گفت ب
ــرد   ــم ک ــوی خاصــی را حاک ــذت بخــش در دادگاه جــو معن ل
ــراد حاضــر در جلســه  ــر اف ــی کــه بعــد از جلســه اکث ــا جای ت

ــد. ــی ریختن اشــک م

مراکز و پایگاه های واکسیناسیون کووید19
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6
خبر کوتاه

نام زن ایرانی در فهرست ناسا از زنان داوطلب اعزام به ماه
ناســا فهرســتی از 9 زن را ارائــه داده اســت کــه احتمــاال فضانــورد ماموریــت مــاه، از میــان آنهــا انتخــاب خواهــد شــد کــه نــام 

“یاســمین مقبلــی”، فضانــورد ایرانــی نیــز در میــان آنهــا دیــده می شــود.
او در ماه مارس، به عنوان فرمانده مأموریت “کروCrew-۷( ”۷( به ایستگاه فضایی بین المللی انتخاب شد. 

 39A انتظــار مــی رود ایــن ماموریــت زودتــر از ســال 2023 و بــا موشــک فالکــون 9 شــرکت اســپیس ایکــس از مجتمــع پرتــاب
در مرکــز فضایــی کنــدی ناســا در فلوریــدا پرتــاب شــود. 

این نخستین پرواز فضایی برای مقبلی خواهد بود که در سال 201۷ فضانورد ناسا شد.

 توزیع سود سهام عدالت 2 یا 3 
بار در سال می شود 

ســهام  ســرمایه گذاری  شــرکت های  کانــون  ســخنگوی 
ــرکت های  ــودآوری ش ــد س ــان می ده ــا نش ــت: برآورده عدال
ــت. ــرده اس ــدا ک ــه پی ــش قابل توج ــت افزای ــهام عدال ــبد س س

تاش داریم بازه زمانی توزیع ســود را 2 یا 3 بار در ســال کنیم. 
سیاســت دولــت شناســایی حداکثــر ســود و تخصیص آن اســت

مقام سوم دوچرخه سوار نجف آباد 
در مسابقات استعدادهای برتر استان

ــر  ــتعدادهای برت ــواری اس ــه س ــی دوچرخ ــابقات قهرمان مس
اســتان اصفهــان بــه میزبانــی شهرســتان کلیشــاد )فاورجــان( 
بــا شــرکت ورزشــکاران سراســر اســتان در دو آیتــم 200 متــر 
ــدری زاده  ــی ص ــه عل ــد ک ــزار ش ــر برگ ــرعت و 2000 مت س
ــوع دو  ــنی 1385 و در مجم ــاد در رده س ــف آب ــدم از نج مق

ــه کســب مقــام ســوم شــد. رشــته موفــق ب
رده ســنی 1385 :  حمیــد  طاعــاتـ  فــوالد مبارکه ســپاهان 
-مقــام اول و  ســعید نجاتــی ـ دولــت آبــاد - مقــام دوم و  علــی 

صــدر زاده مقــدمـ  نجــف آبــاد- مقــام ســوم
تیم هیات دوچرخه سواری نجف آباد :

میاد ایمانیان، علی صدرزاده مقدم، سپهر انتشاری
سرپرست : محمدرسول خزائیلی

مربی : اسماعلیل خوش نظر
کمک مربی و مکانیک : محمد موحدی

کسب مقام بانوان کونگ فوکار 
نجف آباد در مسابقات مجازی استان 

ــژه  ــان وی ــتان اصفه ــیما اس ــای و اوس ــازی مم ــابقات مج مس
کونــگ فــوکاران رده ســنی جوانــان و بزرگســاالن انجــام شــد 
کــه کونــگ فــوکاران نجف آبــاد موفق به کســب 2 مقــام اول، 1 
مقــام دوم و 2 مقــام ســوم شــدند. مقام های کســب شــده :

بخش ممای : جوانان :
نرگــس بهرامــی ـ خــط دو - مقــام دوم و  لیــا جمشــیدیان ـ 

خــط شــش-مقام ســوم    
بزرگساالن :

افســانه  و  اول  مقــام  پنــج-  ـ خــط  نســترن محمدباقــر 
ســوم    مقــام  دو-  ـ خــط  میرعباســی 

بخش اوسیما : بزرگساالن :
نسترن محمدباقرـ  بخش نانچیکو- مقام اول 

دکتــر حمیــد ســوری، دربــاره طــول دوره ابتــا بــه اُمیکــرون و 
چگونگــی انتقــال آن، گفــت: بایــد توجــه کــرد کــه در کرونــای 
ــاری اش  ــا بیم ــد، ام ــا باش ــرد مبت ــت ف ــن اس ــرون ممک اُمیک
ــرد  ــن حــال ف ــا ای ــدون عامــت باشــد و مشــخص نباشــد. ب ب
مبتــا حتــی بــدون عامــت، می توانــد بیمــاری را بــه دیگــران 
منتقــل کــرده و افــراد دیگــر را بــه بیمــاری و حتــی بــه فرم های 
شــدید بیمــاری مبتــا کنــد. بایــد توجــه کــرد کــه طــول دوره 
ــول دوره ای  ــت و ط ــه اس ــه هفت ــدود س ــوال ح ــاری معم بیم
ــه دیگــران منتقــل کنــد نیــز  ــد بیمــاری را ب کــه فــرد می توان
حــدود دو هفتــه اســت. بنابرایــن مهــم اســت کــه در ایــن مــدت 

ــود. ــام ش ــای الزم انج مراقبت ه
النگ کووید چیست؟

وی افــزود: در عیــن حــال در بیمــاری کوویــد19، 20 تــا 30 
ــا کوویــد طوالنــی  ــه النــگ کوویــد ی درصــد مــوارد ابتــا ب
ــه در  ــرد ک ــه ک ــد توج ــه بای ــوند. البت ــل می ش ــدت تبدی م
النگ کوویــد، شــدت بیمــاری بــه شــدت دوره حــادش 
نیســت و بــه مــرور زمــان عوارضــش کمتــر می شــود. طیــف 
ــن  ــد ممک ــگ کووی ــال الن ــن ح ــم دارد. در عی ــی ه متنوع
اســت فــرد را تــا هفته هــا و ماه هــا دچــار اختــاالت 
گوارشــی کنــد یــا بــی حالــی و بــی حســی، تب هــای 
ــایی  ــی و چش ــس بویای ــش ح ــتهایی، کاه ــی اش ــف، ب خفی

ــد. ــاد کن ــش ایج و... برای
علت بروز النگ کووید مشخص نیست

ــد  ــروز النگ کووی ــت ب ــاره عل ــه درب ــان اینک ــا بی ــوری ب س
ــت آن  ــه عل ــم ک ــوز نمی دانی ــا هن ــده، ام ــی هایی ش بررس
ــن  ــد ممک ــال در النگ کووی ــن ح ــت: در عی ــت، گف چیس
ــا نباشــد و خیلــی چارچــوب  اســت PCR مثبــت باشــد ی
ــت.  ــاوت اس ــف متف ــراد مختل ــت و در اف ــخص نیس آن مش
ــه  ــا ادام ــا و ماه ه ــرای هفته ه ــاری ب ــی بیم ــن وقت بنابرای
داشــته باشــد، النگ کوویــد محســوب می شــود. بــرای 
النگ کوویــد از هشــت یــا 12 هفتــه را مبنــا در نظــر 
دقیــق  تعــداد  کــه  نمی دانیــم  هنــوز  مــا  می گیرنــد. 
ــه  ــرا دامن ــت. زی ــدر اس ــد چق ــه النگ کووی ــا ب ــراد مبت اف
شــدت آن بســیار متغیــر و متفــاوت اســت. معمــوال عمــده 
ــراد نمی شــود.  ــره اف ــع فعالیت هــای روزم ــا مان النگ کوویده
ــا ایــن حــال در برخــی افــراد هــم ممکــن اســت عــوارض  ب

ــد. ــان ده ــا آزارش ــا مدت ه ــاری ت بیم
ــی  ــد خیل ــاک النگ کووی ــوارد خطرن ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
معــدود اســت، گفــت: حداکثــر زمانــی هــم کــه النگ کوویــد 
ــادی  ــدت زی ــه م ــت. البت ــخص نیس ــد، مش ــول می کش ط
ــم. در  ــد اطــاع داری ــوم النگ کووی ــه از مفه ــم نیســت ک ه
ــری  ــد تحقیقــات جامع ت ــر روی النــگ کووی یکســالی کــه ب
انجــام شــده، دیــده شــده کــه افــرادی هســتند کــه بیــش 
از یکســال اســت دچــار عــوارض النگ کوویــد هســتند. 
گزارش هــا می گوینــد بــه طــور متوســط تــا یکســال 

ممکــن اســت طــول بکشــد.
ســوری بــا بیــان اینکــه عــوارض جانبــی النــگ کوویــد هــم 
ــت:  ــار آن می شــوند، گف ــه دچ ــرادی اســت ک ــه اف بســته ب
بــه عنــوان مثــال ســالمندان، افــراد مبتــا بــه آســم، افــراد 
دارای اضافــه وزن، افــراد ســیگاری، افــرادی کــه درمان هــای 
ــن اســت  ــد و... ممک ــت نکرده ان ــع و مناســب دریاف ــه موق ب
ــی  ــد. حت ــدیدتر باش ــوارض ش ــا ع ــان ب ــد برایش النگ کووی
ــد،  ــق کرده ان ــن تزری ــه واکس ــم ک ــرادی ه ــدی از اف درص
ممکــن اســت دچــار النگ کوویــد شــوند، هرچنــد کــه 

ــود. شــدتش کمتــر خواهــد ب
ــار  ــه دچ ــرادی ک ــرای اف ــا ب ــه توصیه ه ــان اینک ــا بی وی ب
مراقبتــی  توصیه هــای  عمدتــا  می شــوند،  النگ کوویــد 

اســت، گفــت: بــه عنــوان مثــال بــرای خســتگی افــراد نبایــد 
ــان  ــد و فعالیت هایش ــار وارد کنن ــان فش ــه خودش ــی ب خیل
انجــام دهنــد.  بــا ظرفیــت و تحمل شــان  را متناســب 
ــول  ــه در ط ــد ک ــه دارن ــدی نگ ــان را در ح ــطح انرژی ش س
ــد،  ــه دهن ــود را ادام ــتمر خ ــای مس ــد فعالیت ه روز بتوانن
ــاده روی  ــد پی ــاده مانن ــای س ــا تمرین ه ــرده ی ــتراحت ک اس
داشــته باشــند. گاهــی النــگ کوویــد بــر روی خلــق و خــوی 
افــراد تاثیــر می گــذارد کــه در صــورت شــدت گرفتــن 
ــه  طبیعتــا بایــد مشــاوره روانشــناختی بگیرنــد. همچنیــن ب
ــد، برخــی  عنــوان مثــال افــرادی کــه درد مفاصــل و ... دارن
ــرادی  ــد. اف ــان کن ــد کمک ش ــی می توان ــای کشش تمرین ه
ــرف  ــد از مص ــا بای ــد، طبیعت ــی دارن ــاالت گوارش ــه اخت ک
غذاهایــی کــه بــه ایــن اختــاالت دامــن مــی زنــد، پرهیــز 
ــف  ــراد مختل ــد در اف ــد می توان ــن النگ کووی ــد. بنابرای کنن

ــد. ــته باش ــی داش ــت متفاوت وضعی
ــراد  ــوز نمــی دانیــم چــرا برخــی اف ــان اینکــه هن ــا بی وی ب
النگ کوویــد می گیرنــد، گفــت: هنــوز ســواالت زیــادی 
ــتگی  ــال خس ــن ح ــود دارد. در عی ــد وج ــاره النگ کووی درب
و بــی حالــی شــایع ترین عــوارض آن اســت. در عیــن حــال 
ــای  ــه کرون ــه ب ــانی ک ــط کس ــه فق ــت ک ــم نیس ــور ه اینط
شــدید مبتــا می شــوند، دچــار النگ کوویــد می شــوند، 
بلکــه ممکــن اســت فــردی بــه کرونــای متوســط بــا عائــم 
ــار  ــم دچ ــد ه ــگ کووی ــه الن ــا ب ــود، ام ــا ش ــط مبت متوس
شــود. برخــی می گوینــد علــت النگ کوویــد شــاید بــه ایــن 
ــده  ــی مان ــته های عصب ــروس روی رش ــه وی ــد ک ــل باش دلی
ــدن فــرد مبتــا را  ــادی از ب ــا اینکــه ســلول های زی باشــد ی
ــه پاســخ ایمنــی بیــش از حــد شــود  ــوده کنــد، منجــر ب آل
ــه  یــا اینکــه بعــد از اتمــام دوره بیمــاری سیســتم ایمنــی ب
ــرح  ــم مط ــات ه ــن فرضی ــردد. ای ــادی برنمی گ ــت ع حال

ــات در حــال انجــام اســت. ــوز مطالع ــا هن شــده اســت، ام
احتمال ابتالی مجدد به “اُمیکرون”

ســوری دربــاره دربــاره احتمــال ابتــای مجــدد بــه کرونــای 
اُمیکــرون نیــز اظهــار کــرد: احتمــال ابتــای مجــدد در افــراد 
ــادی کــه در  ــه شــدت ابتــا و میــزان آنتی ب هــم بســتگی ب
ــط  ــور متوس ــه ط ــا ب ــود، دارد؛ ام ــاد می ش ــرد ایج ــدن ف ب
ــا  ــه کوویــد19 مبتــا می شــود، بیــن چهــار ت فــردی کــه ب
شــش مــاه مصونیــت دارد. بعــد از آن بایــد مجــددا واکســن 
تزریــق کنــد یــا خــودش را مصــون نگــه دارد تا مبتا نشــود.

وی گفــت: انتقــال کرونــا در هــر شــرایط و زمانــی می توانــد 
رخ دهــد، مگــر زمانیکــه PCR منفــی باشــد. بنابرایــن فــرد 
کرونــا مثبــت حتــی در فــرم بی عامــت هــم می توانــد 

ــه دیگــران  منتقــل کنــد. بیمــاری را ب

هشدار درباره شیوع النگ کووید در کشور
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                                                                     خواص چای بابونه
 اگر دچار چشم درد شده اید کافی است که بابونه را در سرکه ریخته و بخور دهید.

 نوشیدن چای بابونه تسکین دهنده دردهای عضانی است.
 اگر 5 گرم ریشه بابونه را با سرکه رقیق بخورید نیروی جنسی شما تقویت می شود.

 برای کاهش تب می توانید روی خواص بابونه حساب کنید.
 بابونه برای تقویت معده نیز کاربرد دارد.

 اگر به کودکی که در حال دندان درآوردن است و درد می کشد چای بابونه دهید دردش تسکین می باید.
 اگر یک ربع قبل خوابیدن چای بابونه بنوشید خیلی راحت می خوابید.

 اگر دچار بی اشتهایی شده اید ؛ کافی است بابونه را به سبد غذایی خود اضافه کنید.

»همــه  او«،  همــه کاره  »منشــی  کیــن«،  »همشــهری 
ــوذی«،  ــون«، »نف ــار تلویزی ــور«، »اخب ــردان رئیس جمه م
»زودیــاک«، »اســپات الیت«، »شــب گرد« و »پســت«، تنهــا 
ــیدن  ــر کش ــه تصوی ــرای ب ــوود ب ــاش هالی ــه ای از ت گوش
ــت.  ــا اس ــر آنه ــای خطی ــگاران و ماموریت ه ــی خبرن زندگ
ــن  ــی در ای ــز تاش های ــا نی ــینمای م ــه در س ــال آن ک ح

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــه ب زمین
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــدود تاش های ــران، مح ــینمای ای در س
ــر  ــه تصوی ــگاران ب ــی خبرن ــه هایی از زندگ ــا گوش ــت ت اس
ــر  ــه ظاه ــا، ب ــده آن ه ــه عم ــی ک ــود. تاش های ــیده ش کش
ــن صنــف پرداختــه و هنــوز هیــچ فیلمــی  کاری فعــاالن ای
نتوانســته بــه شــکلی دقیــق، وارد حرفــه خبرنــگاری شــده و 
ــه دهــد. ــگاری دقیــق و موشــکافانه از آنهــا ارائ یــک تصویرن

بــه همیــن دلیــل، تمامی آثــاری که بــا محوریــت خبرنگاران 
ــوم  ــی، آن مفه ــری کل ــک روایت گ ــده اند، در ی ــاخته ش س
ــه  ــه از ژورنالیســم در فهــم عمــوم وجــود دارد را ب ــی ک کل
تصویــر کشــیده اند و هنــوز فشــردگی و جزءنگــری  خاصــی 
ــای  ــه دنی ــان ب ــط کار آن ــگاران و محی ــی روزنامه ن از زندگ

ســینما راه پیــدا نکــرده اســت.
ــه  ــه ۷ فیلمــی کــه ب در ادامــه نگاهــی خواهیــم انداخــت ب
ــه  ــان را ب ــه کاری آن ــگاران و حیط ــری، خبرن ــکل ویژه ت ش

ــد. ــود کرده ان ــتانی خ ــان داس ــور، وارد جری ــوان مح عن
مسعود کیمیایی و اولین فیلم خبرنگاری

یکــی از نخســتین تاش هــای ســینمای ایــران بــرای 
ــال  ــگار، در س ــک خبرن ــی ی ــه ای زندگ ــری حرف تصویرگ
۶۷ و بــا فیلمــی از مســعود کیمیایــی رقــم خــورد. مرحــوم 
هــادی اســامی، در ایــن فیلــم، یکــی از بهتریــن بازی هــای 
ــگاری را  ــر خبرن ــد و تصوی ــه می ده ــود را ارائ ــه خ کارنام
بــه ثبــت می رســاند کــه بــرای برماشــدن حقیقــت، جــان 

ــد. ــدا می کن ــود را ف خ
پارتی دهه هفتاد

ســامان مقــدم در آخرین ســال دهــه ۷0، در پارتی، داســتان 
ــار  ــت انتش ــه باب ــد ک ــر می کش ــه تصوی ــگاری را ب روزنامه ن
مطلبــی، بــه زنــدان می افتــد و دوســتان او در تکاپــو بــرای 
ــم  ــادی می زننــد. فیل ــه اقدامــات زی ــش، دســت ب آزاد کردن
ــات سیاســی، دشــواری های  ــل برخــی ارجاع ــه دلی ــه ب البت
بســیاری را در مســیر تولیــد و نمایــش، متحمــل می شــود.

روایتی متفاوت از زندگی خبرنگاران
فیلــم علــی وزیــری در ســال 90، روایــت دیگــر و به روزتــری 
ــک ســطر  ــاند. ی ــت می رس ــه ثب ــگاران را ب ــی خبرن از زندگ
واقعیــت، داســتان زوجــی مطبوعاتــی اســت کــه در ســودای 

مهاجــرت بــه ســر می برنــد. فیلــم، بــه نــوع جــذب 
ــردازد.  ــد خارجــی می پ ــگاران توســط رســانه های معان خبرن
فیلمــی کــه عــاوه بــر ایــن ماجــرا، بــه موضوعاتــی 
ــه و  ــز پرداخت ــریات نی ــروش نش ــار و ف ــران انتش ــون بح چ
ــای  ــدی از دنی ــری جدی ــود، تصویرگ ــم خ ــه زع ــته ب توانس

روزنامه نــگاری در ایــران داشــته باشــد.
»نارنجی پوش« داریوش مهرجویی

عــکاس  یــک  داســتان  مهرجویــی،  داریــوش  ســاخته 
ــی  ــه در زندگ ــداد اســت ک ــد به ــازی حام ــا ب ــی ب مطبوعات
شــخصی خــود، دچــار یــک مشــکل می شــود و از برهــه ای 
ــا تغییــر ســبک زندگــی خــود، شــغل  تــاش می کنــد تــا ب
ــکاری  ــط هم ــه توس ــغلی ک ــد. ش ــان کن ــری را امتح دیگ
مطبوعاتــی او بــا بــازی طنــاز طباطبایــی رســانه ای شــده و 

ــدازد. ــه راه می ان ــه ب ــی را در جامع ــان عجیب جری
»امکان مینا«و خیانت حرفه ای

فیلــم امنیتــی کمــال تبریــزی، داســتان یــک زوج جــوان را 
ــر  ــوزه خب ــا در ح ــر دوی آنه ــه ه ــد ک ــر می کش ــه تصوی ب
شــاغل هســتند امــا مــرد بــا بــازی میــاد کیمــرام، خبرنــگار 
روزنامــه اســت و همســر او، مینــا ســاداتی، اخبــاری را بــرای 
ــده  ــه عم ــاری ک ــرد. اخب ــق می ب ــن خل ــازمان مجاهدی س

ــت. ــگارش اس ــر خبرن ــای همس ــه از یافته ه ــا برگرفت آنه
یک روز بخصوصی که همایون اسعدیان

آخریــن ســاخته ســینمایی همایــون اســعدیان بــه ســال 94 
ــتان  ــم، داس ــردد. فیل ــوص برمی گ ــک روز بخص ــم ی و فیل
ــه دلیــل مشــکلی کــه در زندگــی  ــگاری اســت کــه ب خبرن
ــک دوراهــی حســاس  ــر ســر ی شــخصی اش رخ می دهــد، ب
قــرار می گیــرد. ایــن فیلــم بــه نســبت دیگــر آثــار، دوربیــن 
خــود را وارد تحریریــه کــرده و از ایــن حیث، رکورددار اســت.

خانه کاغذی و مصائب روزنامه نگاری
فیلــم مهــدی صبــاغ زاده در ســال 95، در امتــداد تصویرگری 
ــه  ــری را ب ــدر و دخت ــتان پ ــگاری، داس ــب روزنامه ن مصائ
ثبــت می رســاند کــه هــر دو بــه مــوازات یکدیگــر، فعالیــت 
ژورنالیســتی دارنــد بــه نحوی کــه ایــن فعالیت به آنهــا اجازه 
ــد. ــگاه ازدواج کنن ــر، هیچ ــرایط همدیگ ــر ش ــداده به خاط ن

ــه  ــدون اینک ــه ب ــز هســتند ک ــی نی ــان فیلم های ــن می در ای
ــد، از  ــرار دهن ــت ق ــا را در محوری ــه آنه ــگاران و حرف خبرن
حضــور آنهــا بــه نحــو ثانویــه در فیلــم بهــره برده انــد کــه از 
ــم  ــز«، »می ــوزآپ«، »قرم ــه »کل ــوان ب ــا می ت ــن آنه مهم تری
مثــل مــادر«، »پســر آدم، دختــر حــوا«، »خیابان هــای آرام 

و مرمــوز« اشــاره کــرد.
احمد شریعتی

سینمای ایران چقدر به خبرنگاران پرداخته است؟
دیدار رئیس بنیاد شهید و 

نماینده امور بانوان فرمانداری با 
خانواده معزز شهید عملیات محرم

به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار

حضور دکتر محمدی کیا در 
مراسم و هیات های عزاداری 

محرم در شهرستان تیران

تعیین حریم خط لوله گاز 56 
اینچ گاز با حضور بخشدار کرون 
و اعضای شورای اسالمی روستا، 

دهیار، مسئول فنی دهیاری، نماینده 
بنیاد مسکن شهرستان در دفتر مدیر 
عامل منطقه 2 عملیات خطوط لوله گاز 
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نجف آبادنجف آباد
به مناسبت شهادت چهارمین امام شیعیان »امام سجاد«

ای طبیبی که ز تب سر به قدم سوخته ای
از بد حادثه هم ساخته، هم سوخته ای
نور عشقی و برافروخته ای در شب شام
روح عدلی و به زنجیر ستم سوخته ای

چارمین حّجتی و حافظ خون شهدا
ز تب داغ تو سر تا به قدم سوخته ای
 شهادت امام سجاد)ع( تسلیت باد

مروتــی، معــاون امــور آزمــون هــای ســازمان ســنجش: از ســال آینــده کنکــور، دو مرحلــه ای برگــزار 

خواهــد شــد کــه اولیــن کنکــور ســال آینــده، دی امســال برگــزار مــی شــود.

ــا درصــد ســوابق  ــور ب ــه کنک ــد شــد و رتب ــزار خواه ــر 1402 برگ ــور ســال 1402 تی ــن کنک دومی

ــب کــه قطعــی اســت، محاســبه مــی شــود.  ــی داوطل تحصیل

نمــره کل داوطلــب کنکــوری در زیرگــروه هــای مختلــف حســاب مــی شــود و باالترین نمــره داوطلب، 

رتبــه برتر او اســت

مرحله اول کنکور 14۰2 دی امسال برگزار خواهد شد


