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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
رنگ هـــا بـــه عنـــوان مهم تریـــن عنصـــر 
ــذاری را در  ــوس و تأثیرگـ ــش ملمـ ــری، نقـ بصـ
ــه  ــه نحـــوی کـ ــد، بـ ــای شـــهری دارنـ فضاهـ
ــا،  ــتفاده از رنگ هـ ــا اسـ ــهری، بـ ــای شـ فضاهـ
ـــک  ـــه ی ـــدن ب ـــل ش ـــت تبدی ـــیل الزم جه پتانس
ــت  ــه دسـ ــد بـ ــگری را می تواننـ ــه گردشـ جاذبـ
ــهری  ــای شـ ــگ در فضاهـ ــر رنـ ــد. تأثیـ آورنـ
ــای  ــی از راهبردهـ ــوان یکـ ــه عنـ ــد بـ می توانـ
توســـعه اقتصـــادی و فرهنگـــی شـــهرها نمـــود پیـــدا 
ــا  ــتفاده صحیـــح از رنگ هـ ــرد و اسـ ــد. کاربـ کنـ
در کنـــار خالقیـــت در مناطـــق شـــهری، نقـــش 
ـــرح و  ـــرات مف ـــت خاط ـــم و تقوی ـــزایی در تحکی بس
ـــه  ـــه از فضـــای شـــهری، ب ـــل شـــدن آن منطق تبدی
ـــت  ـــک مزی ـــاد ی ـــتی و ایج ـــه توریس ـــک منطق ی

ــی دارد. رقابتـ
بـــا گســـترش پدیـــده شهرنشـــینی بـــه همـــراه 
افزایـــش درآمدهـــای عمومـــی و نیـــز تغییـــرات 
ســـبک زندگـــی مـــردم، انگیـــزه مســـافرت و افزایش 
ـــن احتیاجـــات  ـــرای تأمی ـــات فراغـــت ب اهمیـــت اوق
روحـــی انســـان بـــه امـــری ضـــروری مبـــدل 
ـــده ای  ـــور پدی ـــه ظه ـــر ب ـــم منج ـــن مه ـــد. ای ش
جهانـــی بـــه نـــام صنعـــت گردشـــگری شـــده 
اســـت. از ســـوی دیگـــر محیط هـــای شـــهری 
ـــت  ـــگ، سیاس ـــدن، فرهن ـــز تم ـــوان مراک ـــه عن ب
ـــون  ـــگری چ ـــع گردش ـــمندترین مناب ـــا ارزش و گاه ب
پارک هـــا، چشـــم اندازهای طبیعـــی و فضاهـــای 

ــوند. ــوب می شـ ــی محسـ تاریخـ
ادامه در صفحه 7...

سحر اسدی
سرمقالـــه
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رنگ ها در گردشگرپذیری 
فضای شهری چه نقشی 
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آمار عجیب و جالبی که پزشکی قانونی اعالم کرد:

بی اعصاب ترین ها
و کم نزاع ها

با پیگیری های نماینده رشت، وزیر کشور به مجلس فراخوانده شد:

موضوع
پاسخگویی درباره حادثه سراوان
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نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی:

وضعیت وزارت کار
اورژانسی است!

همایش بررسی و مروری بر پیشینه مدیریت سنتی آب زاینده رود برگزار شد:

بررسی پیشینه مدیریت آب زاینده رود و 
طومار شیخ بهایی

نور خورشید و پوست ما؛

مفید یا مضر
 جاری یا مسدود!

چهره روز

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان منصوب شد

یکی از اهالی رسانه
سکاندار فرهنگ اصفهان
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Essential Oils
for Hair
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معاون وزیرعلوم در نشست شورای پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان:

ماموریت گرایی دانشگاه ها در حوزه پژوهش ضروریست

شهردار اصفهان در دیدار با دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران:

بار دیگر اصفهان یکی از مقاصد گردشگری بین المللی شده است 
2
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محمد قائدی و اسماعیل عربلو دو فوتبالیســت ناشنوای اصفهانی به 
بیست و چهارمین دوره مسابقات المپیک ناشــنوایان در برزیل اعزام شدند. 
محمد قائدی و اسماعیل عربلو دو فوتبالیست ناشنوای اصفهانی همراه با تیم 
فوتبال ناشنوایان به بیست و چهارمین دوره مسابقات المپیک ناشنوایان در 
برزیل اعزام شــدند. اردوی نهایی و متصل به اعزام تیم فوتبال ناشنوایان در 
کمپ تیم های ملی فدراسیون از ۳۱ فروردین ماه آغاز و تا هفتم اردیبهشت ماه 
و زمان اعزام فوتبالیست ها ادامه داشت. به گزارش روابط عمومی، رقابت های 
فوتبال المپیک ناشنوایان با حضور ۲۰ تیم از ۱۰ اردیبهشت ماه آغاز شده و تیم 
ایران در این دوره از مسابقات به مصاف تیم های ایتالیا، هلند، کامرون و برزیل 

)میزبان( خواهد رفت.

در آستانه فرا رسیدن فصل گرما و به منظور جلوگیری از تکثیر سوسک و حشرات موذی عملیات سمپاشی منهول های فاضالب آغاز شد. 
در این عملیات که از ابتدای اردیبهشت ماه جاری آغاز شده است منهول های فاضالب ۳6 شهر استان اصفهان که دارای شبکه جمع آوری و انتقال 
هستند سم پاشی می شود. بر اساس برنامه زمان بندی شده تاکنون 99 هزار و 5۰۰ منهول فاضالب بر ضد حشرات موذی سم پاشی شده و قرار 
است تا پایان تابستان امسال ۲۰۰ هزار منهول دیگر نیز در سطح استان اصفهان سم پاشی شود. شهروندان محترم می توانند در صورت مشاهده 
خارج شدن سوسک از منهول های فاضالب با سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به شماره ۱۲۲ تماس گرفته تا در 

اسرع وقت به درخواست آن ها رسیدگی شود.

عکس خبر

گزارش تصویری

 دو فوتبالیست ناشنوای اصفهانی
به المپیک برزیل اعزام شدند

 آغاز سم پاشی منهول های فاضالب
بر ضد حشرات موذی در ٣6 شهر استان اصفهان

 مهارت، احتیاط  و گذشت؛ سه ویژگى خوب، براى راننده خوب. 

آگهی مزایده 
اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي زیر را از طریق مزایده عمومى یک مرحله اي 
واگذار نماید، بدینوسیله از  اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط مطابق اسناد مزایده پیوست سامانه ستاد ایران براي شرکت 

در مزایده زیر دعوت به عمل می آید.
1- اجاره غرفه بدون اخذ سرقفلی اغذیه فروشی پایانه بار امیرکبیر با شماره پالك اموال 146                            

(شماره مزایده : 40120206/1)          
2- اجاره  و نگهداري مجموعه نمازخانه بین راهی محور نایین-اصفهان (واقع در گردنه مال احمد)                                 

          (شماره مزایده : 40120207/1)
تاریخ انتشار فایل اسناد مزایده از چاپ اول آگهى از ساعت 8:00 مورخ 1401/02/10 تا  ساعت 14:00  مورخ 1401/02/29 از طریق 
کارتابل مزایده اجاره سامانه ستاد ایران به نشانی الکترونیکی setadiran.ir  و مهلت بازدید از مکانهاي مورد نظر  از ساعت 
8:00 مورخ 1401/02/11  تا  ساعت 14:00 مورخ 1401/02/28  و مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 1401/02/19  و مهلت ارائه پیشنهادات  
و تحویل پاکات مزایده از جمله پاکت تضمین فرآیند ارجاع کار یا ودیعه(شرکت در مزایده) و سایر اسناد از طریق سامانه ستاد 
ایران و ارائه پاکات به صورت فیزیکى به اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان، طبقه ششم ، دبیرخانه اداره 

حراست از ساعت 8:00 مورخ 1401/02/11 تا  ساعت 14:00  مورخ 1401/02/29   می باشد.
زمان گشایش فایلهاي پاکات مزایده از طریق سامانه ستاد ایران  و به صورت فیزیکی در ساعت 8:00 صبح 1401/02/31 در محل 

سالن جلسات اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان انجام می شود. 
(تصمیم گیري در خصوص برنده مزایده صرفأ بر اساس اطالعات مندرج در سامانه ستاد ایران انجام خواهد شد)

نشانى اداره: بلوار میرزاکوچک خان، بین پل وحید و ترمینال زاینده رود، کد پستی:33743 -81766، تلفن گویا 031-35059

نوبت دوم

شناسه آگهى: 1310283

آگهى  مزایده
 شهردارى چمگردان به اســتناد مجوزهاى شوراى محترم اسالمى شــهر چمگردان (ش/1401/23 مورخ 
1401/1/23) در نظر دارد نسبت به فروش زمین موجود در خیابان اباذر کوچه بعثت به متراژ 237/90 مترمربع 
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1401/2/25 دریافت اسناد و آگاهى از شرایط تجدید 
مزایده به واحد امور مالى مراجعه و تا پایان وقت ادارى همان روز پاکت هاى مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهردارى 

نمایند.هزینه چاپ آگهى در روزنامه و کارشناسى هر یک از موارد فوق به عهده برنده مزایده مى باشد.
شماره تماس شهردارى: 52240471

على پوربافرانى-شهردار چمگردان
شناسه: 1311381

نوبت اول

قابــل توجــه شــهروندان گرامى آیــا مــى دانید با 
مفقــود شــدن مــدارك شناســایى خــود ممکن 
اســت شــما به عنــوان مجرم شــناخته شــوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.iragahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308

نوبت دوم

شهرداری سمیرم به استناد مصوبه شماره 28 مورخ 1400/9/23 شورای محترم اسالمی شهر سمیرم در نظر دارد نسبت به فروش 9 
پالک از اراضی مسکونی آبسار فاز دوم و دو قطعه زمین واقع در بلوار شهید قائم مقامی به شماره پالک های مندرج در فرم شرایط 
آگهی با قیمت کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 1401/2/18 لغایت 1401/3/2 
جهت اطالع از موقعیت پالک ها و قیمت های کارشناسی شده و اخذ اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه و تا روز دوشنبه 
 مورخ 1401/3/2 نسبت به تحویل پیشنهادات خود اقدام نمایند شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است زمان بازگشایی
پاکت ها 1401/3/4 ساعت 11 صبح در محل شهرداری. ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد. میزان سپرده برای هر پالک در 

فرم شرایط آگهی مندرج شده است.
به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مزایده فروش زمین )نوبت دوم(

شهردار سمیرم- محمدامین علیخانی شناسه: 1312716

چاپ اول



در شـــهر

Isfahan News

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: حرکت 
دانشگاه های کشور به سمت ماموریت گرایی در حوزه پژوهش با 

توجه به موقعیت سیاسی و جغرافیایی آنها، ضروریست.
پیمان صالحی، در نشست شــورای پژوهشی دانشگاه صنعتی 
اصفهان افزود: دانشگاه ها و مراکز علمی در دنیا عالوه بر وظایف 
ذاتی خود، می کوشــند باتوجه به موقعیت جغرافیایی، سیاسی 
و منطقه ای که دارنــد، اولویت هایی را نیز بــرای ارائه خدمات 

منطقه ای بر عهده گیرند.
وی با بیان اینکه هنوز ضریب تجاری سازی یافته های علمی و 
فناوری ما به حد استاندارد دنیا نرسیده است، تاکید کرد: نامگذاری 
امسال به نام سال "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین"، فرصت 
مناسبی برای کوتاه شدن فاصله یافته های علمی با تجاری سازی 

است.
وی اظهار داشت: ابالغیه ای از سوی وزیر کشور به استانداران 
صادر شده است تا دبیرخانه ای در استان ها با محوریت استانداران 
بمنظور تحقق شعار سال و مشخص شدن مأموریت دانشگاه ها 

تشکیل شود.
صالحی ادامــه داد: از ایــن طریق، اقدامــات الزم برای جلب 
پشتیبانی های ویژه از طرف وزارت علوم یا دستگاه های اجرایی 

دیگر، در همه حوزه های فعال دانشگاهی انجام می شود.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر حرکت به سمت دانشگاه های 

نسل سوم و چهارم در دانشگاه صنعتی اصفهان شروع شده است، 
گفت: مجاورت این دانشگاه با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

باعث رشد مراکز نوآوری و رشد فناوری در آن شده است.
سیدعلی محمد میرمحمدی میُبدی، رییس دانشگاه صنعتی 
اصفهان نیز این نشست با بیان اینکه این مرکز علمی از نمودهای 
اقتدار بخشی کشور با همت جوانان است، اظهار امیدواری کرد که 
این همایش، بستر تحقق اهداف و برنامه های پژوهشی دانشگاه 
را فراهم کند و فرصت های مناســبی برای پیشبرد برنامه های 

پژوهشی آینده این مرکز علمی به همراه داشته باشد.
معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه صنعتی اصفهان نیز در این 
نشست اظهار داشت: باید برای جداکردن اعتبارات حوزه پژوهشی 

از اعتبارات دولتی کوشید.
حمیدرضا صفوی با اشاره به اینکه اصفهان یکی از صنعتی ترین 
استان های کشور است، افزود: اســتقرار تجهیزات پژوهشی و 
تحقیقاتی صنایع دفاعی و اُپتیک )فیزیک نور( در این دانشگاه 
به رشد صنایع و توســعه همکاری های بین دانشگاهی کمک 

بسزایی کرده است.
وی، تحریم های ظالمانه و قطع ارتباطات بین المللی بین مراکز 
علمی و پژوهشی را تهدیدی برای فعالیت های پژوهشی کشور 
خواند و خاطرنشان کرد: مهاجرت نُخبگان در سطوح دانشجویی، 
اعضای هیات علمی، فناوران و نوآوران، یک دغدغه نگران کننده 

برای دانشگاه هاست.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: محور 
برنامه های پژوهشی این دانشگاه مأموریت گرا کردن بخش های 

مختلف دانشگاه است.
وی، رویکرد جذب نیروی انسانی ساختارهای پژوهشی دانشگاه 
صنعتی اصفهان با اســتفاده از پژوهشگران غیر هیات علمی و 
پَسادکترا را از برنامه های اصلی حوزه پژوهشی آن در سال ۱۴۰۱ 
دانست و افزود: با جذب دانشــجویان ُمستعد در دوره پسادکترا، 
جلوگیری از خروج نُخبگان از کشور و تداوم همکاری با دانشگاه 
در قالب برنامه های پژوهشی ُمیســر می شود. نشست شورای 
پژوهشی دانشــگاه صنعتی اصفهان با حضور معاون پژوهشی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارائه گزارشــی از دستاوردها 
و برنامه های پژوهشــی این دانشگاه برگزار شــد. توجه ویژه 
حوزه معاونت پژوهشی به افزایش جذب دانشجویان پسادکترا، 
نمایه ســازی نشــریات علمی، ارزیابی، پاالیش انجمن های 
علمی، تقویت هیات ُممیزه دانشگاه ها با افراد ُمتخصص در حوزه 
دانش بنیان، تمدید عضویت ساالنه دانشگاه ها در مراکز علمی 
بین المللی و تقویت شبکه علمی آزمایشگاه ها از دیگر مسائل 
مطرح شده در این نشست بود. دانشگاه صنعتی اصفهان با حدود 
۱۰ هزار دانشجو و ۵۰۰ عضو هیات علمی، یکی از دانشگاه های 

برتر کشور است.

معاون وزیرعلوم در نشست شورای پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان:

ماموریت گرایی دانشگاه ها در حوزه پژوهش ضروریست

ISFAHAN
N E W S

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی، 
اصغر آذربایجانی را به عنوان مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
منصوب کرد. محمدمهدی اسماعیلی در 
حکم انتصاب اصغر آذربایجانی به عنوان 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان، بر تدوین سند تحول و نقشه 
راه فرهنگی، هنری و رسانه ای استان 
با مشورت نخبگان فکری و فرهنگی با 
تکیه بر ظرفیت های گوناگون بومی در 
جهت تحقق عملیاتی منویات و تاکیدات 
رهبر معظم انقالب اسالمی در حوزه 
فرهنگ، هنر و رسانه در جغرافیای استانی، 
تاکید کرده است. در این حکم همچنین بر 
تقویت و حمایت جبهه فرهنگی انقالب 
اسالمی و حلقه های میانی، انجمن ها و 
مؤسسات و تشکل های مردمی و انقالبی 
فعال در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه و 
گسترش اقدامات فرهنگی اثربخش و 
استعدادپروری و تقویت عناصر فرهنگی، 
هنری و رسانه ای در مناطق کمتر 

برخوردار استان تاکید شده است.
منظور  به  برنامه ریزی  و  توجه 
کادرسازی، کشف استعدادها و تربیت 
عناصر فرهنگی و هنری، انقالبی و 
مکتبی در استان اصفهان با استفاده از 
ظرفیت های گوناگون آموزشی و تربیتی، 
ایجاد هماهنگی و هم افزایی مؤثر بین 
واحدهای استانی سازمان ها و نهادهای 
تابعه و وابسته وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در استان به عنوان مقام ارشد 
این وزارت خانه در استان و برقراری ارتباط 
حسنه و صمیمی با اهالی فرهنگ، هنر و 
رسانه استان و تکریم ایشان، از انتظارات 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی است که 
در حکم ابالغی به اصغر آذربایجانی 

آماده است.
اصغر آذربایجانی متولد سال ۱۳۵۲ و 
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت 
و برنامه ریزی فرهنگی و دانشجوی 

دکترای مدیریت رسانه است.
از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی 
می توان به عضو شورا و رئیس کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی ورزشی در دوره چهارم 
شورای اسالمی شهر اصفهان، قائم مقام 
صداوسیمای استان اصفهان، مدیرکل 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان، عضو کمیسیون شهرسازی، 
معماری و عمران و کمیسیون حمل و 
نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات 
در دوره چهارم شورای اسالمی شهر 
اصفهان، عضو شورای سیاستگذاری 
مرکز پژوهش های کاربردی و مطالعات 
راهبردی شورای اسالمی شهر اصفهان، 
عضو هیئت منصفه مطبوعات استان 
اصفهان، عضو و مشاور شورای عالی 
و. ..  اصفهان  استان  رسانی  اطالع 
اشاره کرد. پیش از این حجت االسالم 
والمسلمین رمضانعلی معتمدی عهده 
دار این مسئولیت در اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان بود که وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی از خدمات وی 

قدردانی کرد.

یکی از اهالی رسانه 
سکاندار فرهنگ اصفهان

خبر ویژه
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان اصفهان منصوب شد

اینکه  بیان  با  اصفهان  شهردار 
مدیریت شهری در راستای توسعه 
گردشگری  زیرساخت های 
حرکت می کند، گفت: شرایط برای 
سرمایه گذاری و احداث هتل در اصفهان 

تسهیل شده است.
علی قاسم زاده در دیدار با دبیرکل 
کمیسیون ملی یونسکو-ایران، اظهار 
کرد: یکی از رویکردهای مهم شهرداری 
زیرساخت های  توسعه  اصفهان 
گردشگری است، بر این اساس از تمام 
پیشنهادات در این خصوص استقبال 

خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه فرهنگ و 
هنر مدعی هستیم و باید از این ظرفیت 
و اندوخته به خوبی استفاده کنیم، افزود: 
مشکالت ما ریشه در فرهنگ دارد، 
بنابراین باید این اندوخته ها را به سبک 

زندگی و رفتار اجتماعی تبدیل کنیم.
شهردار اصفهان ورود نخبگان به 
اصفهان را به نفع این شهر دانست و ادامه 
داد: نخبگان می توانند انعکاس دهنده 
واقعیت ها باشند و خوشبختانه مدتی 
است شاهد افزایش ورود گردشگر 
خارجی به اصفهان هستیم، این نشان 
می دهد به سمت فعال تر شدن صنعت 
گردشگری پیش می رویم و بار دیگر 
اصفهان یکی از مقاصد گردشگری 

بین المللی شده است.
قطب های  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
گردشگری در اصفهان اشباع شده است، 
تاکید کرد: مدیریت شهری در راستای 
توسعه زیر ساخت های گردشگری 
حرکت می کند و حتی برای آن نیز 

الیحه ای تصویب کرده است.
قاسم زاده با بیان اینکه هر سرمایه گذاری 

که بخواهد در شهر اصفهان هتل بسازد، 
در حال حاضر شرایط بسیار اقتصادی 
است، تصریح کرد: عالوه بر پیشنهاد 
زمین به سرمایه گذار، هزینه عوارض 
ساخت وساز را کاهش دادیم و ۹۰ درصد 

تخفیف اعمال کرده ایم.
وی با اشاره به پروژه مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان، گفت: منتظر یک 
بهره بردار خوب با نگاه ملی و بین المللی 

هستیم تا به این پروژه ورود کند.
برگزاری  برای  برنامه ریزی   •

همایش های بین المللی در اصفهان
حجت اهلل ایوبی، دبیرکل کمیسیون 
ملی یونسکو- ایران نیز در دیدار با 
شهردار اصفهان، اظهار کرد: امکانات 
گردشگری  متعدد  ظرفیت های  و 
باید به بهترین نحو مورد استفاده 
قرار گیرد، بیشتر کشور نه تنها برای 
معرفی داشته های خود، بلکه گاهی 
برای نداشته ها نیز تبلیغ می کنند و 
حتی داشته های دیگر کشورها را به 
نام خود ثبت می کنند، ما نیز باید تاریخ، 
تمدن و فرهنگ کشورمان را به جهان 

بشناسانیم.
وی با تاکید بر اینکه جهان امروز جهان 
زبان و فرهنگ و هنر است، ادامه داد: 
اصفهان و نقش آن برای ما بسیار ویژه 
است به طوری که اولین دفتر نمایندگی 

یونسکو را در این شهر تأسیس کردیم.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران 
پیشنهاد میزبانی اصفهان برای اجالس 
شهرداران شهرهای خالق و صنایع 
دستی را مطرح کرد و گفت: با توجه به 
اینکه شهر اصفهان در عرصه نشر فعال 
است در نمایشگاه کتاب غرفه ای فعال 
خواهد شد تا آثار چاپ شده به نام شهر 

اصفهان به نمایش گذاشته شود.
وی با بیان اینکه فعاالن و بزرگان کسب 
و کار ایران در ارتباط با کمیسیون ملی 
یونسکو ایران هستند، پیشنهاد داد: 
شهرداری اصفهان با اعضای این کمیته 

دیدار و گفتگویی داشته باشد.
ایوبی تصریح کرد: باید برای برگزاری 
همایش ها و مناسبات بین المللی در 
فصولی به جز فصل هایی که اصفهان 

گردشگرپذیر است، برنامه ریزی کرد.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران 
با بیان اینکه اصفهان در گذشته ارکستر 
سمفونیک داشته که از بین رفته است، 
افزود: شهرهای بزرگ دنیا ارکسترهای 
متعلق به خودشان را دارند که امیدواریم 
شهرداری اصفهان به عنوان یک کار 
ماندگار ارکستر سمفونیک اصفهان 

را احیا کند.

• ضرورت استفاده از ظرفیت یونسکو 
برای معرفی اصفهان

مجتبی شاهمرادی، معاون فرهنگی 
شهردار اصفهان نیز در حاشیه این دیدار 
اظهار کرد: اصفهان تنها شهری در 
کشور است که دفتر یونسکو در آن فعال 

است.
وی با بیان اینکه میان ایران و یونسکو 
ظرفیت های بسیاری وجود دارد، تصریح 
کرد: طی این سال ها اصفهان شهر 
خالق و صنایع دستی و شهر دوستدار 

کودک و سالمند بوده است.
اصفهان  شهردار  فرهنگی  معاون 
در  شده  مطرح  پیشنهادهای  به 
دیدار شهردار با دبیرکل کمیسیون 
ملی یونسکو-ایران، افزود: از سوی 
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران 
پیشنهاداتی همچون میزبانی اصفهان 

برای اجالس دبیران کمیسیون های ملی 
یونسکو کشورهای برگزار کننده نوروز و 
دعوت از شهرداران شهرهای خالق 
صنایع دستی مطرح شد که قرار است 
شهرداری این پیشنهادات را بررسی کند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت 
یونسکو برای معرفی اصفهان و جذب 
سرمایه گذاری ها در حوزه فرهنگی، 
خاطرنشان کرد: در این نشست بر 
برای  یونسکو  ظرفیت  از  استفاده 
مراودات فرهنگی بین ایران و اصفهان و 

سایر دنیا تاکید شد.
کتاب  اینکه  بیان  با  شاهمرادی 
»کرشمه« در حوزه موسیقی توسط 
انتشارات کمیسیون ملی یونسکو منتشر 
شده است، گفت: این کتاب توسط 
سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان 

تهیه شده است.

بار دیگر اصفهان یکی از مقاصد گردشگری بین المللی شده است
شهردار اصفهان در دیدار با دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران:

معاون غذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان با اعالم اینکه وضعیت 
دارو رونـد مثبـت و رو بـه بهبـودی دارد، گفـت: نمی گوییم هیچ مشـکل و 

کمبـود دارویی نداریـم، اما وضعیـت رو به بهبود اسـت.
محمـود اعتبـاری در جمـع خبرنـگاران، اظهـار کـرد: زمانی که مسـئولیت 
معاونت غـذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان را به عهـده گرفتم 
مردم دنبـال انسـولین بودند، امـا امروز خوشـبختانه ایـن معضـل را نداریم 
و انسـولین به تعداد کافی و در گسـتره وسـیع در اسـتان توزیع شـده اسـت.

وی با اشـاره به توسـعه داروخانه های منتخب بـرای عرضـه داروی بیماران 
خـاص، گفـت: هنـوز اقالمـی وجـود دارد که بـه تعـداد و میـزان کافـی در 
دسـترس نیسـت، ایـن داروهـا را بـر اسـاس برنامـه ملـی توزیع می شـود 
که سـهمیه هر اسـتان مشـخص اسـت. در اصفهـان مراجعـات زیـادی از 
اسـتان های دیگر داریم که بخشی از سـهمیه اسـتان صرف آن ها می شود، 

اگرچـه پیگیر افزایش سـهم اسـتان هسـتیم.
معاون غذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان با اشـاره به بخشـی از 
اقدامات خوبی که در سـازمان غـذا و دارو انجام شـده، گفـت: ۲۱ قلم داروی 
خاص و ویـژه بیماران صعب العالج به فهرسـت دارویی اضافه شـده اسـت، 
داروهایی کـه قباًل به صـورت تک نسـخه ای و مـدت دار برای بیمـار تأمین 
می شـد اکنون وارد فهرسـت دارویی شـده و برنامه برای تولیـد و واردات آن 
در دسـتور کار قرار گرفته اسـت. بـرای ۴۲ قلم دارو که پوشـش بیمـه ای آن 
حذف شـده بود، دوباره پوشـش ایمنی برقـرار شـده و برای حـدود ۲۰۰ قلم 
دارویی که تغییـر قیمت پیـدا کرده بود پوشـش بیمه ای ایجاد شـده اسـت.

وی خاطرنشـان کرد: سیاسـت وزارت بهداشـت این اسـت که داروهایی نو. 
لید داخل کشـور، از خارج کشـور وارد نشـود و یا بر اسـاس ارز آزاد وارد شود، 
اما بـرای برخـی بیماری هـای خـاص مثـل بیمـاران هموفیلـی، برندهای 

خاص خارجـی تأمین شـود.
اعتباری با بیان اینکـه وضعیت دارو مطلوب نیسـت ولی رو به بهبود اسـت، 
گفت: نمی گوییم هیچ مشـکل و کمبـود دارویـی نداریم، اما وضعیـت رو به 

بهبود اسـت.
وی همچنیـن با اشـاره به نظارت بـر تولید و سـالمت مواد غذایـی، تصریح 
کرد: وقتی سـیب سـالمت و پروانه بهداشـتی بر روی فـراورده غذایی وجود 
دارد مـردم می توانند با اطمینـان آن را مصرف کننـد و نظارت کافـی و الزم 

انجام شـده است.
معاون غـذا و داروی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان افـزود: هر فـرآورده 
غذایـی بـرای تمدیـد پروانه سـالمت، ملـزم بـه ۱۰ درصـد کاهـش قند و 
نمک اسـت و بـه ایـن شـرط پروانـه سـالمت محصـول را تائیـد می کنیم 
کـه می توانـد باعـث ارتقـا سـطح سـالمت و کاهـش شـیوع بیماری های 

غیـر واگیر شـود.
به گزارش ایسنا، وی همچنین به نشـانگر رنگی بر روی محصوالت غذایی 
اشـاره کرد و گفـت: مـردم می توانند به ایـن نشـانگر و رنگ هـای آن توجه 
کنند که اطالعـات مرتبـط با محصـول مصرفـی را بـه سـهولت در اختیار 

مصرف کننـده قـرار می دهد.
اعتبـاری با اشـاره بـه بازرسـی و نظـارت دقیق بـر فعالیـت بـر کارخانه ها و 
کارگاه های تولیـدی مواد غذایـی، گفـت: ۴۳۰ کارخانه تولید مـواد غذایی و 
۵۷۷ کارگاه تولیـد مـواد غذایی در اصفهـان داریم کـه همه مجـوز و پروانه 

دارنـد و نظارت هـای زیـادی بـر فعالیت آن هـا انجـام می دهیم.

وضعیت دارو رو به بهبود است
معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

گفت و گوی روز

مریم یادگاری : مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از بازگشایی مسیرهای 
مسدود شده در شرق استان به علت وزش باد شدید و گرد و خاک خبر داد.

منصور شیشه فروش افزود: وزش تندبادهای لحظه ای با سرعت ۸۰ و ۱۰۰ کیلومتر در ساعت 
موجب شد که پلیس راه به منظور پیشگیری از وقوع حوادث جاده ای و کاهش میدان دید 
بصورت موقت جاده انارک - دامغان - جندق را مسدود کند. وی اظهار داشت: با کاهش شدت 
طوفان گرد و خاک و افزایش میدان دید در مسیرهای جاده ای سه راهی جندق - معلمان، 
سه راهی جندق - چوپانان و مسیر انارک - دامغان و جندق بازگشایی شد. مدیرکل مدیریت 

بحران استانداری اصفهان همچنین با توجه به پیش  بینی اداره کل هواشناسی اصفهان مبنی 
بر وقوع رگبار و رعد و برق، بارش تگرگ، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در نیمه شرقی 
و جنوب و غرب استان، نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روان آب در مسیل ها، 

برخورد صاعقه، احتمال آسیب به سازه های موقت و درختان فرسوده هشدار داد.
وی به شهروندان توصیه کرد که از تردد و توقف در حاشیه رودخانه های فصلی خودداری 

کنند و احتیاط الزم را در هنگام تردد جاده ای داشته باشند.
شیشه فروش همچنین به اجتناب از فعالیت کوهنوردی، چرای دام در مناطق مرتفع و حاشیه 

رودخانه ها، پاکسازی دهانه پل ها و آبروها و آماده باش عوامل امدادی و مدیریت بحران در 
مناطق تحت تأثیر توصیه کرد.

وی با اشـاره بـه افزایش دبی خروجی سـد زاینـده رود و جاری شـدن آب در بسـتر 
رودخانه گفت: در این راستا توصیه های ایمنی بمنظور پیشـگیری از وقوع حوادث 
غرق شـدگی در رودخانه هـا، کانال هـای منشـعب بـا تقویـت تیمهـای امـدادی، 
غواصـی و نجـات در آب توسـط شـهرداریها در مسـیر رودخانه ها و نیـز تیم های 

امـدادی و مراقبت شـرکت آب منطقـه ای و میـراب زاینده رود ابالغ شـد.

مسیرهای مسدود 
شده شرق اصفهان 

بازگشایی شد

مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان:
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صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  سرپرست 
شهرستان نطنز گفت: باتوجه به حجم باالی مسافران و پرشدن 
مراکز اقامتی و زائرسراها، حسینیه ها و مدارس، در ساعت های 
پایانی اهالی بادرود مسافران را به خانه های شخصی و باغات 

خود دعوت کردند. 
به گزارش خبرگزاری فارس از نطنز، حسین یزدانمهر سرپرست 
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نطنز 
در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: با آغاز تعطیالت عید سعید 
فطر و هم زمان با گالب گیری در نقاط مختلف شهرستان نطنز 
جاذبه های  از  مسافرین  و  گردشگران  از  قابل توجهی  میزان 
گردشگری و مکان های دیدنی به ویژه گالب و گالب گیری 

بازدید کردند.
وی افزود: بنا بر آمار موجود در روز اول تعطیالت بیش از ۱۲۶ 
هزار نفر گردشگر از اماکن تاریخی، مراکز اقامتی و تأسیسات 
گردشگری شهرستان نطنز بازدید کردند که از این تعداد ۶۵ 
هزار نفر به آستان مقدس آقا علی عباس و شاهزاده محمد )ع( 

بخش بادرود مشرف شدند.
برای  مسافر  باالی  حجم  باتوجه به  کرد:  تصریح  یزدان مهر 
اولین بار این اتفاق رقم خورد، حسب تدابیر انجام پذیرفته و 
جهت ارائه خدمت رسانی بهینه ۱۵ هزار نفر در زائرسرا، کمپ 
ضلع غربی آستان، صحن ها و رواق ها و همچنین، مدارس و 

حسینیه های مساجد سطح شهر بادرود اسکان پیدا کردند.
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در شـــهر

Isfahan News

بیان  با  جمهور  رییس  مجلس  امور  معاون 
اینکه دولت و مجلس با همگرایی و به دور 
از حاشیه سازی بدخواهان در مسیر جبران 
کاستی ها گام بر می دارند، گفت: دولت با گره 
گشایی از مشکالت مردم به دنبال تقویت 
اعتماد عمومی است. سید محمد حسینی در 
جلسه شورای اداری شهرستان خمینی شهر 
افزود: امروز مسئولیت سنگینی بر عهده داریم 
باید با قدردانی از فرصت خدمت گزاری  و 
کم کاری ها و کاستی های را با تالش شبانه 
روزی و خالصانه جبران کنیم. وی اضافه کرد: 
زیبنده نیست که پس از گذشته ۴۳ سال از 
انقالب اسالمی هنوز فقر مطلق در کشور 
متاسفانه  افزود:  باشد. حسینی  داشته  وجود 
به خاطر برخی کم کاری های گذشته اعتماد 
مردم و سرمایه اجتماعی خدشه دار شده است 
که ضرورت دارد با کار شبانه روزی و تالش 
از مشکالت مردم آن را  برای گره گشایی 

ترمیم کنیم.
معاون پارلمانی رییس جمهور اظهار داشت: 
شعار رئیس جمهور ایجاد تحول است و در 
این راستا سند تحول تدوین و در اختیار مردم 
و صاحب نظران قرار گرفته است و مصمم 
و  اجرایی  آنرا  شدن  نهایی  از  پس  هستیم 
عملیاتی کنیم، این سند همچنین می تواند 
هفتم  برنامه  قانون  تهیه  در  مهمی  منبع 
توسعه باشد. حسینی گفت: دولت به دنبال 
ایجاد تحول در عرصه های مختلف به ویژه 
بخش کشاورزی، اقتصادی و سیاست خارجی 
است و به هیچ عنوان راضی به حفظ وضع 
موجود نبوده و تالش داریم، شرایط را به نفع 

پیشرفت و آبادانی کشور متحول سازیم.
وی ادامه داد: اصالح نارسایی ها و روندهای 
نادرست چه بسا نیازمند جراحی های عمیق 
این مسیر  در  باشد که  بزرگ  و تصمیمات 
که  است  آن  بر  جمهور  رییس  تاکید  نیز 
فشار  با کمترین  و تصمیمات  اقدامات  این 
بر مردم انجام شود و قبل از اتخاذ هرگونه 
تصمیمی، شرایط برای مردم و افکار عمومی 
تبیین و تشریح شود.  معاون رییس جمهور با 
تاکید بر ضرورت مقابله با قاچاق کاال اظهار 
داشت: قاچاق کاال آسیب های فراوانی برای 
تولید و معیشت مردم وارد می کند لذا الزم 
است تدبیری اندیشه شود که ضمن مقابله 
با قاچاق، تولید و اقتصاد رونق بگیرد. حسینی 
و تحرک  پویایی  با  خاطرنشان کرد: دولت 
فراوان به دنبال رفع مشکالت انباشته شده 
از گذشته است تا آرامش خاطر را در زندگی 
مردم حاکم کند و در این مسیر اعضای دولت 
فساد  و  انقالبی  روحیه  با  مدیران  همه  و 
ستیزی و با فعالیت های شبانه روزی در حال 

تالش هستند.
مردمی  و  انقالبی  دولت  کرد:  تصریح  وی 
با توجه به توصیه ها و فرامین رهبر معظم 
قوانین  و  باالدستی  اسناد  رعایت  انقالب، 
مجلس به دنبال رفع مشکالت و دغدغه های 
مردم است. معاون رییس جمهور خاطرنشان 
کرد: امروز به قدری کار زمین مانده و عقب 
افتاده وجود دارد که فرصتی برای پاسخ به 
برخی حاشیه سازی ها و توجه به آنها وجود 
ندارد. حسینی با اشاره به اهمیت وجود نظام 
حقوق  پرداخت  زمینه  در  جامع  و  عادالنه 
این  بر  دولت  تاکید  گفت:  دولت  کارکنان 
است که نظام عادالنه و جامعی در این زمینه 
کارمندان،  و  کارکنان  همه  تا  شود  تدوین 
از  عدالتی  بی  و  تبعیض  گونه  هیچ  بدون 

حقوق عادالنه برخوردار باشند.
وی خاطرنشان کرد: الگو و اسوه همه مدیران 
سلیمانی  قاسم  حاج  سرافراز  سردار  دولتی 
و  شخصی  منافع  به  توجه  بدون  و  است 
رفع  و  وظیفه  انجام  دنبال  به  خصوصی 
مشکالت مردم و کشور هستند و بدون تردید 
اگر با روحیه انقالبی تالش کنیم خداوند نیز 
به روی ما خواهد گشود  را  درهای رحمت 
گونه  هیچ  والیی  و  اسالمی  نظام  در  لذا 
بن بستی وجود ندارد. معاون رییس جمهور 
با اشاره به اینکه شهرستان خمینی شهر از 
ظرفیت های مادی و معنوی فراوان و مفاخر، 
علما و اندیشمندان سرشناسی برخوردار است، 
اظهارداشت: این شهرستان و استان اصفهان 
تقدیم  با  اسالم  و  انقالب  به  را  خود  دین 
هزاران شهید ادا کردند و امروز وظیفه داریم، 

مسائل و مشکالت مردم را برطرف کنیم.
حسینی با تجلیل از رشادت ها و جان فشانی 
رزمندگان خمینی شهر در دوران دفاع مقدس 
به ویژه در عملیات خیبر خاطرنشان کرد: در 
این سرزمین فداکاری و ایثارگری های زیادی 
در مسیر حفظ اسالم و عزت ایران اسالمی 
انجام شده است و یکی از کارهای مهم این 
است که فرهنگ ایثار و شهادت فرزندان این 

دیار را به نسل جدید معرفی کنیم.

معاون رییس جمهور در جلسه 
شورای اداری شهرستان خمینی شهر:

 دولت با گره گشایی از
 مشکالت مردم به دنبال

تقویت اعتماد عمومی است

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: وضعیت 
وزارت کار به حدی اورژانسی است که اگرتا فردا این روند متوقف نشود 
به تنهایی برای به زمین زدن دولت کافی است. حجت االسالم سیدناصر 
موسوی الرگانی در سوالی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر 
اینکه چرا اکثر انتصابات معاونین و مدیران وزارتخانه و روسای سازمان ها 
از افراد خارج از وزارتخانه هستند؟ اظهار کرد: خدا را شاهد می گیریم که 
هدفی جز اصالح امور و به سامان رساندن امور نابسامان وزارتخانه ای 
که با درصد زیادی از جامعه سروکار دارد، ندارم. اگر اوضاع اسفناک این 

وزارتخانه نبود از طرح سؤال در صحن مجلس می گذشتم.
وی با بیان اینکه تیم وزارتخانه هفته ها است که به مجلس لشکرکشی 
کردند، خاطرنشان کرد: امروز نیز آقایان از صبح در مجلس خیمه زده اند 
اما من با شناختی که از عقالنیت، حریت و درایت همکاران دارم مطمئن 
هستم که نتیجه جلسه امروز موجب تقویت مجلس و قاطبه ملت، نظام و 
همچنین تقویت دولت آقای رئیسی و نجات وزارت کار از انحراف خواهد 
بود. من در جلسه رأی اعتماد نیز گفتم که انتخاب آقای عبدالمالکی 
به عنوان چهره ای جوان و مؤمن در وهله نخست ظلم به این جوان 

و سپس به کشور و ملت است. این نماینده مجلس گفت: طی ۹ ماه 
گذشته هیچ مالقات و تماسی با آقای وزیر نداشته ام تا شائبه ای پیش 
نیاید. امروز نیز با زبان روزه از آقای عبدالمالکی که الحق جوان مؤمنی 
نیز هست می خواهم که به این تهمت ها و شبهاتی که دوستان ایشان 
به بنده و سایر نمایندگان وارد کردند پاسخ دهند و بگویند که در طول ۹ 
ماه گذشته آیا بنده درخواستی شخصی، منطقه ای، استانی یا حتی ملی 
از ایشان یا کل سازمان های زیرمجموعه وزارت کار داشته ام یا خیر. از 
ایشان می خواهم که شفاف پاسخ دهند تا مردم سره را از ناسره بشناسند.

نماینده مردم فالورجان در مجلس 
شورای اسالمی:

وضعیت وزارت کار 
اورژانسی است!

اولیـن همایـش اسب سـواری شهرسـتان نجف آبـاد بـا حضـور ۲۰۰ 
چابک سـوار از سراسـر کشـور طـی دو روز در مجموعـه ورزشـی 
کارگـران نجف آبـاد برگـزار شـد؛ در ایـن همایـش سـوارکاران بـا 
انجـام حـرکات نمایشـی اسـب های خـود را بـه نمایـش در آوردنـد.

مهدی لطفی / خبرگزاری فارس

گزارش تصویری

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
از مصدوم شدن شش نفر در تصادف زنجیره ای شهرستان دهاقان، 

خبر داد.
عباس عابدی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: حادثه تصادف 
مرکز  به  ام وی ام،  و  پژو، سمند  پراید،  زنجیره ای خودروهای سواری 

اورژانس ۱۱۵ اصفهان گزارش شد.

وی با بیان اینکه این حادثه در شهرستان دهاقان، نرسیده به دانشگاه رخ 
داد، افزود: بالفاصله دو کد ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
تصریح کرد: در این حادثه شش نفر شامل چهار زن و دو مرد، مصدوم 
و برای انجام اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان شهدا دهاقان، منتقل 

شدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آران و بیدگل از شناسایی پیکر مطهر شهید 
حسین نوروزی بعد از ۳۴ سال خبر داد.

سرهنگ حسن فخرل در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شناسایی 
یکی از شهدای مفقوداالثر شهرستان آران و بیدگل اظهار داشت: پیکر 

شهید حسین نوروزی پس از ۳۴ شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه پیکر این شهید چهار سال گذشته به عنوان شهید گمنام 

در گلزار شهدای شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد به خاک 
سپرده شده بود، ابراز داشت: شهید حسین نوروزی در اول ماه رمضان 

سال ۱۳۶۷ در منطقه تگ فاو شهید شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آران و بیدگل گفت: هنوز در خصوص 
انتقال شهید به شهرستان آران و بیدگل تصمیم نهایی گرفته نشده 

است.

مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان خبر داد:

تصادف زنجیره ای در دهاقان با ۶ مصدوم

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آران و بیدگل:

پیکر شهید حسین نوروزی بعد از ۳۴ سال شناسایی شد

سرپرست اداره میراث فرهنگی نطنز:

میزبانی مردم از مهمانان در بادرود

فرماندار شاهین شهر و میمه:

مصوبات شورای شهر بدون تأیید کمیته تطبیق ضمانت اجرایی ندارد

امام جمعه اردستان رعایت بهداشت و سالمت را یک وظیفه دینی دانست و 
گفت: اگر کسی در این مسیر کوتاهی کند ظلم کرده است.

خطبه های  در  دهشیری  حسن  السالم  حجت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
نمازجمعه این هفته اردستان، اظهار داشت: رعایت بهداشت و سالمت یک 
وظیفه دینی است و اگر کسی در این مسیر کوتاهی کند هم به خود و هم 

دیگران ظلم کرده است.
وی با اشاره به شعار هفته سالمت یعنی »سالمت ما، سالمت سیاره ما«، 
افزود: باتوجه به این شعار تک تک انسان ها دراین ارتباط وظیفه دارند و ما 
به عنوان مسلمان وظیفه بیشتری داریم که در حفظ سالمت خود و دیگران 

کوشا باشیم و محیط را آراسته و پاکیزه نگه داریم.
امام جمعه اردستان ادامه داد: پیش گامان عرصه سالمت در بهداشت و درمان 
تمام تالش خود را کردند و با عنایت خداوند مرگ ومیر ناشی از کرونا که 

روزی هفتصد نفر بود را به هفت نفر رساندند که جای قدردانی دارد.
جهانی  روز  اردیبهشت  هجدهم  به  اشاره  با  دهشیری  السالم  حجت 
هالل احمر و صلیب سرخ، تاکید کرد: هالل احمر نژاد، زبان، رنگ، خون و 
غیره نمی شناسد، هرجا حادثه ای اتفاق بیفتد بدون توجه به مسائل نژادی و 

دینی برای کمک به مردم در آنجا حضور پیدا می کنند.
وی یادآور شد: کسانی که در کشورهای اسالمی خدمت می کنند اجر و 
پاداش بیشتری دارند و در کشور ما خدمت رسانی و خدمت کردن در این 

عرصه پاداش مضاعفی دارد.
امام جمعه اردستان تصریح کرد: گفته شده ایران چهارمین کشور در آسیا است 
که حوادث غیرمترقبه در آن بسیار است و ۲۸۰ شهر ما در معرض زلزله قرار 
دارد بنابراین الزم است که هالل احمر آمادگی خود را حفظ کند که حفظ هم 

شده و در شهرستان ما نیز داوطلبان آموزش های الزم را می بینند.
دهشیری خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ مسئولین عربستان و به ویژه ولیعهد 
آن جنایاتی را مرتکب شدند و به دنبال آن اتفاق هایی نیز در کشور ما رخ 
داد از جمله روحانی مبارز شیخ نمر را به جرم انتقاد از تبعیض های ناروای 

عربستانی ها گردن زدند.
وی ادامه داد: این اتفاق باعث شد عده ای به سفارت عربستان در ایران حمله 
کردند و موجب بروز اتفاقاتی شد که رابطه هم قطع شد و همین امر مسائل 

حج را نیز تحت تأثیر قرار داد.
امام جمعه اردستان تصریح کرد: حماقت دیگر عربستانی ها این بود که به مردم 
فقیر کشور همسایه شان یمن حمله کردند و حدود هفت سال در باتالق ماندند 
و این باعث شد که کشورهای اسالمی که غیرت دینی دارند از عربستان 
انتقاد کنند. دهشیری خاطرنشان کرد: سکوت مجامع بین الملل و بازتاب 
ندادن جنایت های عربستان در رسانه ها نشان می دهد که این امر یک توطئه 

بزرگی علیه کشورهای اسالمی بوده و هست.
وی با اشاره به سالروز تخریب قبور ائمه در بقیع و هشتم شوال، تاکید کرد: 
نزدیک به صدسال پیش وهابیت به عنوان اینکه ساخت بنا در قبرها ممنوع 

است آن ها را تخریب کردند و داغی را بر دل شیعیان گذاشتند.
امام جمعه اردستان گفت: حدود هشت ماه از شروع فعالیت دولت سیزدهم 
می گذرد و دولت و مجلس انقالبی اکنون در حال فعالیت و تالش هستند و 

سعی دارند با جراحی اقتصادی کشور را از تورم و گرانی نجات دهند.
نباید قضاوت زودهنگام کرد، تصریح کرد: آن ها  اینکه  بیان  با  دهشیری 
می خواهند ارز ترجیحی و یارانه ای را بردارند، دست دالالن را کوتاه کنند 

تا بلکه مردم نفس راحتی بکشند.

ــا  ــت: ب ــتان گف ــت اردس ــز بهداش ــس مرک ــان رئی اصفه
ــن  ــر در ای ــش از ۳۲۰۰ نف ــه انجــام شــد، بی غربالگــری ک
شهرســتان دچــار بیمــاری دیابــت هســتند کــه بایــد بــرای 

ــود. ــزی ش ــا برنامه ری ــتی آنه ــوارد بهداش م
رضــا اشــرفی، در نشســت خبــری هفتــه ســالمت در مرکــز 
ــاب  ــگاران و اصح ــرد: خبرن ــار ک ــتان، اظه ــت اردس بهداش
ــان و  ــای کادر درم ــا پابه پ ــروس کرون ــانه در دوران وی رس
ــی  ــانی و آگاهی بخش ــد و اطالع رس ــراه بودن ــت هم بهداش
بــه مــردم جامعــه را بــه بهترین نحــوه ممکــن انجــام دادند.
وی بـا اشـاره بـه آغاز هفته سـالمت از ۱۷ تا ۲۳ اردیبهشـت 
و شـعار سـالمت ما سـالمت سـیاره ما، افزود: نباید فراموش 
کنیـم تـا زمانی که محیط زندگی ما سـالم نباشـد، سـالمت 
مـا و سـایر موجودات نیز در معرض خطر قـرار خواهد گرفت. 
بایـد به همـگان از جملـه مسـئوالن و مردم و سـازمان های 
مردم نهـاد گوشـزد کنیـم کـه وظیفـه داریم تـا در حـد توان 

خـود در حفظ سـالمت محیـط زندگی مشـارکت کنیم.
ــتان،  ــت اردس ــز بهداش ــس مرک ــنا، رئی ــزارش ایس ــه گ ب
تصریــح کــرد: از جمعیــت ۲۵ هــزار نفــر بــاالی ۳۰ ســال در 
شهرســتان اردســتان غربالگــری بهداشــت و درمــان انجــام 
ــراد از نظــر ســرطان روده  ــن اف شــده کــه ۶۵ درصــد از ای
بــزرگ غربالگــری شــده اند. همچنیــن ۷۷ درصــد جمعیــت 
ــد،  ــای قن ــرای بیماری ه ــتان ب ــال شهرس ــاالی ۳۰ س ب

چربــی و فشــارخون و... مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد.

اشــرفی بــا هشــدار افزایــش بیمــاری دیابــت در شهرســتان 
اردســتان، گفــت: بــا غربالگــری کــه انجــام شــده بیــش از 
۳۲۰۰ نفــر از مــردم ایــن شهرســتان دچــار بیمــاری دیابــت 
هســتند کــه بایــد بــرای مــوارد بهداشــتی آنهــا برنامه ریــزی 
شــود. همچنیــن حــدود ۲۶۸۵ نفــر شناســایی جدیــد شــدند 
ــد و  ــرار دارن ــرز ق ــه م ــراد در لب ــن اف ــون ای ــد خ ــه قن ک
ــت  ــاری دیاب ــار بیم ــوند دچ ــازی ش ــراد رهاس ــن اف ــر ای اگ

می شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه ۹۶ درصــد از افــراد شــاغل در 
صنایــع و کارگاه هــای شهرســتان واکســن کرونــا دریافــت 
ــان ادارات و  ــن ۹۹ درصــد از کارکن ــزود: همچنی ــد، اف کردن
ســازمان های دولتــی شهرســتان بــر علیــه بیمــاری کرونــا 

ــدند. ــینه ش واکس
ــه اقدامــات  ــا اشــاره ب رئیــس مرکــز بهداشــت اردســتان ب
شــبکه بهداشــت و درمــان در خصــوص واکســن ســرخک 
گفــت: بــا تــالش همــکاران مــا بیــش از ۹۹ درصــد 
از جامعــه هــدف واکســن ســرخک دریافــت کردنــد و 
ــرخک  ــه س ــال ب ــورد مبت ــچ م ــون هی ــبختانه تاکن خوش

ــت. ــده اس ــایی نش شناس
اشــرفی گفــت: ســال گذشــته اردســتان جــز دو شهرســتان 
اســتان اصفهــان بــوده اســت کــه مــوارد مبتــال بــه بیمــاری 
ــورد  ــه ۱۰۷ م ــورد ب ــی از ۱۳۰ م ــوارد گزیدگ ــالک و م س

کاهــش داشــته اســت.

فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: مصوبات شوراهای شهر و 
روستا بدون عبور از کمیته تطبیق ضمانت اجرایی ندارد.

گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا کاظمی طبا در همایش 
گرامیداشت شوراهای شهرستان شاهین شهر و میمه با تقدیر و 
تشکر از نقش شوراها در کمک به دولت اظهار داشت: بسیاری از 
کم و کاستی های ما دولت مردان در ارائه خدمات به مردم توسط 
شوراها جبران می شود. وی با بیان اینکه در دفاع از حقوق مردم 
با هیچ کسی عقد اخوت نبسته ایم، افزود: از طرف دیگر باید در 
راستای حفظ و منزلت شورا بسیار تالش کرد چرا که شوراها مغز 

متفکر منطقه محل خدمت خود هستند.
به صراحت  قانون  اینکه  بیان  با  میمه  و  شاهین شهر  فرماندار 
دخالت اعضای شورای شهر را در امور اجرایی تخلف اعالم کرده 
است، ادامه داد: در قانون وظایف شوراها در دو بعد برنامه ریزی 
یا ریل گذاری و نظارت به خوبی معین شده است. وی بر بحث 
دقیق نظارت بر حسابرسی ها و گزارش های حسابداری تاکید کرد 
و بیان داشت: اعضای شورا انتظار می رود که بر قانون شورای 

به خصوص مفاد ۸۰، ۶۷ و ۶۸ اشرافیت کامل داشته باشند.
کاظمی طبا از اعضای شوراهای شهر و روستاهای شهرستان 
شاهین شهر و میمه خواست مباحث بافت های فرسوده، برنامه 
ابعاد  در  مردمی  دولت  تحول  سند  بخشنامه  توسعه،  پنج ساله 

مختلف و همچنین موضوع تخصیص ارزش افزوده را پیگیری 
کنند تا شهرداری ها تحت امر بتوانند پاسخگوی مطالبات به حق 
مردمی باشند. وی از اعضای شوراهای شهر و روستا خواست در 
هنگام مهر و شماره مکاتبات رسمی بسیار دقت کنند و افزود: 
طبق قانون اعضای شورا نمی توانند در کمیسیون معامالت و مالی 

شهرداری عضو شوند و تنها حق معرفی نماینده دارند.
فرماندار شاهین شهر و میمه با تاکید بر اینکه اعضای شوراهای 
شهر و روستا باید در حوزه اموال منقول و غیرمنقول دقت کنند، 
گفت: مصوبات تصویب شده باید در درون سایت شوراها بارگذاری 
و به اطالع عموم مردم برسد. وی با بیان اینکه مصوبات شوراهای 
شهر و روستا بدون عبور از کمیته تطبیق ضمانت اجرایی ندارد، 
بیان داشت: در سال های گذشته واژه ابهام و غیر ابهام و تأیید و 
رد وجود داشت اما بر اساس ابالغ وزارت کشور واژه ابهام و غیر 
ابهام برداشت شده و تنها تأیید و رد وجود لذا اعضای شورا در 

ارسال مصوبات خود نهایت دقت را داشته باشند.
کاظمی طبا با تاکید مجدد بر اینکه شما شورای شهر و روستا 
هستید نه شورای شهرداری و دهیاری تصریح کرد: حتماً مسائل 
و مشکالت حوزه خود را منعکس کنید و ما تا جایی بتوانیم از 
طریق استانداری اصفهان و نماینده مجلس در راستای حل وفصل 

آنها گام برخواهیم داشت.

امام جمعه اردستان:

رعایت بهداشت و سالمت یک وظیفه دینی است
رئیس مرکز بهداشت اردستان خبر داد؛

غربالگری ۷۷ درصد افراد باالی ۳۰ سال در اردستان
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The value of non-oil trade 
between Iran and Tajikistan 
stood at $131.038 million in 
the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), 
the spokesman of Islamic Re-
public of Iran Customs Admin-
istration (IRICA) announced.
Ruhollah Latifi put the weight 
of commodities traded be-
tween the two countries at 
139,249 tons.
Iran exported 124,737 tons 
of goods valued at $91.6 mil-
lion to Tajikistan and imported 
14,512 tons of products worth 

$39.437 million from the 
country in the previous year, 
the official added.
In a message wrote in 
mid-January by Mohammad 
Taghi Saberi, the Iranian am-
bassador to Dushanbe, on the 
occasion of the 30th anniver-
sary of the establishment of 
diplomatic relations between 
Iran and the Republic of Ta-
jikistan, the envoy said that 
the relations between the two 
countries are based on ancient 
and inseparable cultural, reli-
gious, civilizational, historical 

and linguistic ties.
“No country has as close 
ties and attachment to the 
Republic of Tajikistan as the 
Islamic Republic of Iran, and 
the reason is the racial, his-
torical, cultural, religious and 
linguistic affinities of the two 
nations,” Ambassador Saberi 
explained.
The ambassador stated that 
the Republic of Tajikistan has 
a high status in the Iranian 
foreign policy, saying that 
Seyyed Ebrahim Raisi, the 
Iranian president, chose this 

country as his first foreign 
trip. 
According to the diplomat, the 
presidents of Iran have visited 
Tajikistan 13 times since the 
establishment of political re-
lations between the two coun-
tries, and the Tajik presidents 
has visited Iran 17 times. The 
speakers of the Iranian parlia-
ment have also visited the Re-
public of Tajikistan three times 
and the speakers of the Su-
preme Councils of Tajikistan 
have visited Iran five times. 
“Meetings between the foreign 
ministers and other high-rank-
ing officials of the two coun-
tries have also taken place for 
political consultations and the 
development of relations in 
various dimensions,” he not-
ed.
The ambassador said that in 
addition to fruitful meetings 
and talks between the two 
countries’ officials, important 
cooperation documents in 
areas of hydroelectric pow-
er plants, transportation and 
road construction, tunneling, 
trade, television and radio 
have been signed. 
“The implementation of the 
construction project of Sang-
toodeh-2 hydropower plant 
can be considered as one of 
the important areas of coop-
eration between the two coun-

tries,” he added. 
Saberi said that Iran took a 
pioneering step in helping de-
velop infrastructure projects 
in Tajikistan. 
Iranian companies have been 
active in developing projects 
such as Esteghlal Tunnel, Du-
shanbe Water Treatment Plant 
and other projects, according 
to the Iranian diplomat.
He noted that over the past 30 
years, more than 170 impor-
tant cooperation documents 
have been signed between 
Iran and the Republic of Tajik-
istan, which define the pros-
pects of relations between 
the two friendly countries and 
play a decisive role in creating 
a legal framework for further 
development of bilateral rela-
tions.
The Iranian envoy in Tajikistan 
stated that the two countries 
have a high potential in sup-
plying each other with re-
quired items.
Saberi said the Islamic Repub-
lic of Iran and the Republic of 
Tajikistan have good coopera-
tion within the framework of 
regional organizations such 
as the Economic Cooperation 
Organization (ECO) and the 
Shanghai Cooperation Or-
ganization (SCO) and support 
each other’s positions in these 
organizations.

Iran-Tajikistan annual non-oil trade stands at $131m

New mineral reserves 
worth over $28b discov-
ered in Iran in 8 years
Iranian Mines and Mining Industries 
Development and Renovation Organ-
ization (IMIDRO)’s data shows that 
new mineral reserves worth over 
$28.7 billion have been discovered 
across the country over the past eight 
years.
According to IMIDRO’s latest explora-
tion data, over 977 million tons of new 
iron ore reserves, 496 million tons of 
new coal reserves, and 182 tons of 
new gold reserves have been identified 
from the Iranian calendar year 1392 
(started on March 21, 2013) up to the 
Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20, 2022).
Also, in the mentioned eight years, 14 
million tons of new lead reserves and 
six million tons of new zinc reserves 
have been discovered.
Other mineral reserves including brine 
(363 million tons), barite (103 million 
tons), rare earth elements (85 million 
tons), bauxite (17 million tons), and 
antimony (six tons) have also followed 
the same upward trend.
Having 81 different types of minerals, 
Iran is one of the top 10 mineral-rich 
countries across the globe. In this re-
gard, the Iranian government has been 
seriously pursuing several programs 
for promoting the mining sector as a 
major contributor to the country’s eco-
nomic growth.
Iran’s proven iron ore reserves are 
2.7 billion tons, while the country’s 
copper reserves are 2.6 billion tons. 
The country also has 11 million tons 
of zinc reserves. The total proven re-
serves of Iran’s mines are estimated 
at about 60 billion tons, which is ex-
pected to reach more than 100 billion 
tons with the implementation of the 
Industry, Mining, and Trade Ministry’s 
exploration programs over 500,000 
square kilometers of new mineral 
zones. Despite the country’s huge po-
tential in this area, due to some issues 
like the lack of necessary machinery 
and equipment and the lack of access 
to financial resources and foreign in-
vestment because of the U.S. sanc-
tions, the Iranian mining sector has 
been struggling to operate at its maxi-
mum capacity over the past few years.
So, the government programs for 
promoting this industry are mainly fo-
cused on relying on domestic sources 
for helping the mining sector over-
come its current problems and hit its 
ideal targets.

--------------------------------------------------

Kyrgyzstan to Host 
Iran’s 2nd Exclusive Ex-
hibition
Iran’s Deputy Foreign Minister for 
Economic Diplomacy Affairs Mehdi 
Safari has announced the holding of 
the second exclusive exhibition of Iran 
and Kyrgyzstan in late June in Bishkek.
Emphasizing the importance of the 
role and position of exclusive exhibi-
tions in introducing and recognizing 
the achievements, capabilities and 
quality of products of Iranian compa-
nies, Safari said that the second exclu-
sive exhibition of Iran and Kyrgyzstan 
is scheduled to be held on June 28-31, 
in Bishkek and is a great opportunity 
for capable Iranian companies to try to 
diversify their markets in the current 
special economic conditions.

--------------------------------------------------

“Iran” able to repro-
duce cheetahs for next 
5 years
“Iran”, a fertile female Asiatic cheetah 
who lately gave birth to three cubs, 
has the ability to reproduce for at least 
the next 5 years, Ali Salajeqeh, head 
of the Department of Environment 
(DOE), has stated. The endangered 
female cheetah gave birth to three 
cubs in captivity, for the first time for 
the subspecies.  The cubs were born 
at the Touran Wildlife Refuge in Sem-
nan province, on May 1st, by cesarean 
section. However, one of the cubs who 
were weaker than the others lost his 
life on Wednesday, as the mother re-
fused to accept the cubs and they were 
fed by hand.

Iran exports nearly 
$2.3b worth of gas-
oline
Iran exported nearly $2.3 billion 
worth of gasoline in more than 
19 months to March 2021 despite 
sanctions imposed by the United 
States. Head of Iran Energy Ex-
change (IRENEX) Ali Naqavi said 
that the commodity market had 
started trading Iranian Oil Min-
istry’s gasoline shipments for a 
first time in late August 2019, 
Press TV wrote. Naqavi said gas-
oline shipments sold to foreign 
customers through IRENEX had 
reached more than two million 
tons over the year to March 2020.

--------------------------------------------------

MPs: U.S. ‘futile’ 
sanctions on Iran 
drone activities part 
of psy-op to extract 
concessions
Iranian MPs condemned U.S. re-
cently imposed sanctions target-
ing the Islamic Republic’s drone 
capabilities, saying Washington’s 
new coercive measures are solely 
aimed at producing psychological 
effects and extracting conces-
sions from Tehran in the Vienna 
talks on the revival of a 2015 nu-
clear deal. In remarks on the is-
sue, Asghar Salimi said Iran is ex-
panding its capabilities in the field 
of producing unmanned aerial 
vehicles (UAV), IRNA reported.

--------------------------------------------------

Longest ancient bar-
rier between Central 
Europe and China
The Great Wall of Gorgan is the 
longest fort-lined ancient barrier 
between Central Europe and Chi-
na. It is longer than Hadrian’s Wall 
and the Antonine Wall put togeth-
er. It is also more than three times 
the length of the longest late Ro-
man defensive wall, whc.unesco.
org wrote. The Gorgan Plain with 
its defensive monuments of the 
Sassanid Era (5th-7th centuries) 
constitutes the greatest cluster of 
military monuments known from 
anywhere within the Sassanid 
Empire, contemporary to a large-
scale urban foundation, providing 
a microcosm of one of the ancient 
world’s largest states. Thus, due 
to its interaction with civilizations 
and cultures and its strategic lo-
cation, it carries important con-
tents from the past.

--------------------------------------------------

MP: Iran’s Drone Ca-
pability Non-Nego-
tiable
An Iranian MP said Friday the 
United States’ latest sanctions 
on Iran’s drone might indicates 
the Islamic Republic is consid-
ered a regional power thanks to 
its armed forces’ capabilities and 
drone strength. Muhammad Has-
san Asfari said Iranian drones can 
infiltrate the Zionist regime’s Iron 
Dome missile system and take 
pictures from U.S. military facili-
ties in the Persian Gulf.

--------------------------------------------------

Over half a million 
visit Isfahan sites
More than 500,000 people visit-
ed the historical sites and tourist 
attractions of Isfahan province, 
during the two-day Eid al-Fitr hol-
idays, which marks the end of the 
fasting month of Ramadan, the 
provincial tourism chief has said. 
The travelers also made over 
140,000 overnight stays in au-
thorized accommodation centers 
during the mentioned time, Al-
ireza Izadi explained on Friday.

“This year is the year of lower housing prices; this condition will continue in 
the country for the next two years, and we will see a continuous decrease in 
housing prices”, the chairman of Real Estate Agencies Union told IRNA.
Mostafa Qoli Khosravi referred to the latest report released by Central Bank of 
Iran (CBI) in terms of housing price in the first Iranian calendar month Farvar-
din (ended on April 20), and said: “The government is trying to compensate 
the housing shortage in the country with the National Housing Movement plan, 
and this plan is being prepared and implemented in several urban and rural 

areas”.
He said that there is currently shortage of about 720,000 housing units in the 
country, adding: “Every year, dilapidated apartments are added to this num-
ber, therefore, the current government intends to compensate for the housing 
deficit by recognizing this shortage and implementation of National Housing 
Movement.”
The market will react positively to the increase in supply, and the completion 
of the government plans including Mehr Housing and National Housing will 
control the uncontrolled growth of housing prices, he further predicted.
According to the CBI’s latest report, the average housing price has fallen 2.4 
percent in the capital Tehran during the first Iranian calendar month Farvardin, 
compared to its previous month.
Based on the CBI data, the average price for one square meter of a residential 
unit in Tehran stood at 342.7 million rials (about $1,228) during the mentioned 
month.
The average housing price in the said month also increased 16.9 percent in 
comparison to the same month in the previous fiscal year.
As reported, the number of real estate deals stood at 3,400 in the capital city in 
the first month of this year, falling 49.9 percent from the previous month, while 
increasing 63.7 percent from the same month of the past year.
Housing prices in Iran have been constantly rising over the past three years 
due to various internal and external factors.

‘Decline in housing prices to continue in next 2 years’

The value of trade between Iran and Syria rose 60 
percent in the previous Iranian calendar year (end-
ed on March 20) as compared to the preceding 
year, the chairman of Iran-Syria Joint Chamber of 
Commerce announced.
In an interview with IRNA, Keyvan Kashefi said the 
prospects for expanding economic relations be-
tween the two countries are more positive in the 
current year, given the improving conditions for 
transit through the Iraqi border, the increase in 
flights to Syria, and the two governments’ trade 

agreements.
Expressing dissatisfaction with the current level of 
trade exchanges between the two countries, the 
official said: “Trade with Syria is not in proportion 
with political and social relations with the county. 
Due to the extensive political and social relations, 
there is also a demand for the development of trade 
exchanges and economic relations.”
He stressed the need for improving the infrastruc-
ture as a prerequisite for the expansion of mutual 
trade, saying: “Every trader needs to get his goods 

to the destination as soon as possible, but due to 
the fact that Syria does not share a border with Iran, 
the shipping cost and delivery time increases.”
Kashefi further noted that since Syria is also sanc-
tioned like Iran there are also financial and banking 
problems in the way of trade with this country.
The head of the Iran-Syria Joint Chamber of Com-
merce stated that important measures have been 
taken to expand economic relations between the 
two sides, saying: “Last year we saw a 60 percent 
growth in trade with this country, but there is still a 
gap with the planned horizon.”
Referring to Syria’s restrictive regulations for for-
eign trade, Kashefi said: “The exchanges between 
the two countries should be subject to preferential 
tariffs and in some cases even zero tariffs, so that 
we can speed up exchanges by reducing costs.”
Referring to the recent visit of the industry, mining 
and trade minister along with representatives of the 
private sector to Syria, the official noted that the 
Syrian side expressed great interest in the expan-
sion of trade with the Iranian side.
“Establishing trade relations with Syria is a win-win 
game, and both countries will benefit from it,” he 
added.
Earlier in February, Kashefi had said that Iran and 
Syria plan to increase their trade turnover to $500 
million in 2022.
According to the official, currently, up to eight per-
cent of all the products that are exported from Iran 
to Iraq end up in the Syrian market, not being re-
corded as imports from Iran.

Iran-Syria annual trade up 60% yr/yr
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Iran has demanded an immediate re-
lease of Hamid Nouri, a former Iranian 
official who has been incarcerated in 
Sweden since 2019.
“The Islamic Republic of Iran considers 
the detention and trial of Hamid Nouri, 
an Iranian citizen, illegal and demands 
his immediate release,” Foreign Min-

ister Hussein Amir-Abdollahian told 
his Swedish counterpart Ann Linde 
Wednesday.
Nouri was arrested upon arrival in Swe-
den at Stockholm Airport in November 
2019 and was immediately imprisoned. 
He has been held in solitary confine-
ment for over two years.

Iran Demands 
Immediate 
Release of 
Citizen in 
Sweden

Quarterly trade be-
tween Iran, U.S. 
stands at $15m
The value of trade between Iran 
and the United States reached $15 
million in the first three months of 
2022, to register a 55-percent rise 
year on year.
Based on the data released by the 
United States Census Bureau, the 
two countries traded $9.7 million 
worth of goods in the first quar-
ter of 2021, Tasnim news agency 
reported.
According to the mentioned data, 
Iran exported $4.7 million worth 
of commodities to the U.S. during 
Q1 2022, registering a drastic in-
crease of 4,700 percent.
The U.S. had imported only 
$100,000 worth of goods from 
Iran in the first three months of 
2021.
The imports from the U.S. also 
increased by seven percent com-
pared to the figure for the previ-
ous year’s same period in which 
Iran imported only $9.6 million 
worth of commodities from the 
U.S.
The Islamic Republic imported 
$10.3 million worth of goods 
from the U.S. in Q1 2022.
The amount of trade between 
Iran and the United States is not 
significant compared to the two 
countries’ total trade with the 
world. Iran ranks 175th among 
the U.S.’s top export destinations 
in the mentioned period while 
the country occupied the 161st 
among the U.S. sources of im-
ports.

--------------------------------------------------

Annual tea exports 
rise 77%
Iran exported over 27,272 tons of 
tea leaves valued at $28 million 
in the previous Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 20), 
registering a 77 percent rise in 
value and a 68 percent increase 
in weight, the spokesman of the 
Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA) said.
According to Ruhollah Latifi, Ira-
nian tea was exported to 25 coun-
tries in the previous year, IRNA 
reported.
The United Arab Emirate (UAE) 
was the top importer of Iranian 
tea in the mentioned year, buy-
ing 8,304 tons of tea worth over 
$8.774 million. Turkey with 2,904 
tons worth $3.537 million of im-
ports, Russia with 2,598 tons 
worth over $3.092 million, India 
with 2,538 tons worth $2.371 
million, and Iraq with the pur-
chase of 2,195 tons worth $1.998 
million worth of tea, were the next 
four export destinations for the 
said commodity.
Turkmenistan, Uzbekistan, Ta-
jikistan, Kenya, Kazakhstan, and 
Afghanistan occupied the sixth 
to 11th places among Iran’s top 
tea export destinations, followed 
by Germany, Ukraine, Lebanon, 
Georgia, United Kingdom, China, 
the Netherlands, Kuwait, Finland, 
Switzerland, Canada, Belgium, 
Azerbaijan, and Australia, accord-
ing to Latifi. Iran also imported 
some 75,379 tons of tea worth 
$386,160,767 from 10 countries 
in 1400, among which India was 
the top supplier of tea for Iran ex-
porting 34,285 tons of the prod-
uct valued at $168 million.
Sri Lanka was the second biggest 
exporter of tea to Iran, selling 
18,326 tons of the product worth 
$107 million, followed by the UAE 
with 14,368 tons worth $71.572 
million, Turkey with 4,593 tons 
worth $23.700 million, and Kenya 
with 1,471 tons worth $5.8 mil-
lion. Iraq, Vietnam, Germany, Chi-
na, and Afghanistan also started 
selling tea to Iran in the previous 
year, the official said.

Essential Oils for Hair
By: PARISA JAMADI
Source: https://www.healthline.com/health/essen-
tial-oils-for-hair-growth#takeaway

Essential oils are extracted from plants through methods like distil-
lation or evaporation. While essential oils are most famous for their 
aromatic capabilities, they also contain strong chemical properties 
that can be beneficial for health.
Essential oils have long been used in alternative, Eastern, and ho-
meopathic medicines thanks to their effectiveness and low risk of 
side effects.
One benefit some essential oils have is improving hair health. 
Different oils can do everything from helping hair grow to adding 
strength and shine.
Essential oils for your hair
1. Lavender essential oil
Lavender oil can speed up hair growth. Knowing that lavender oil 
has properties that can generate the growth of cells and reduce 
stress, researchers on one animal study found that this oil was able 
to generate faster hair growth in mice.
It also has antimicrobial and antibacterial properties, which can im-
prove scalp health.
Mix several drops of lavender oil into 3 tablespoons of carrier oil, 
like olive oil or melted coconut oil, and apply it directly to your 
scalp. Leave it in for at least 10 minutes before washing it out and 
shampooing as you normally would. You can do this several times 
per week.
2. Peppermint essential oil
Peppermint oil can cause a cold, tingling feeling when it increases 
circulation to the area it’s applied to. This can help promote hair 
growth during the anagen (or growing) phase.
One study found that peppermint oil, when used on mice, increased 
the number of follicles, follicle depth, and overall hair growth.
Mix 2 drops of peppermint essential oil with the carrier oil of your 
choice. Massage it into your scalp, and leave on for 5 minutes be-
fore washing out thoroughly with shampoo and conditioner.
3. Rosemary essential oil
If you want to improve both hair thickness and hair growth, rose-

mary oil is a great 
choice thanks to its 
ability to improve cellular 
generation.
According to one studyTrusted 
Source, rosemary oil performed 
as well as minoxidil, a common 
hair growth treatment, but with 
less scalp itching as a side ef-
fect.
Mix several drops of rosemary 
oil with olive or coconut oil, and 
apply it to your scalp. Leave it 
in for at least 10 minutes before 
washing it out with shampoo. 
Do this twice per week for best 
results.
4. Cedarwood essential oil
Cedarwood essential oil is thought to promote hair growth and re-
duce hair loss by balancing the oil-producing glands in the scalp. 
It also has antifungal and antibacterial properties, which can treat 
different conditions that may contribute to dandruff or hair loss.
Included in a mixture with lavender and rosemary, cedarwood ex-
tract was also found to reduce hair lossTrusted Source in those with 
alopecia areata.
Mix a few drops of cedarwood essential oil with 2 tablespoons of a 
carrier oil of your choice. Massage it into your scalp, and leave it on 
for 10 minutes before washing it out.
5. Lemongrass essential oil
Dandruff can be a common ailment, and having a healthy, flake-
free scalp is an important part of hair health. Lemongrass oil is an 
effective dandruff treatment.
Lemongrass oil for dandruff is most effective when used daily. Mix 
a few drops into your shampoo or conditioner daily, and make sure 

it’s massaged into your scalp.
6. Thyme essential oil
Thyme can help promote hair growth by both stimulating the scalp 
and actively preventing hair loss. Like cedarwood oil, thyme oil was 
also found to be helpful in treating alopecia areataTrusted Source.
Put only 2 small drops in 2 tablespoons of a carrier oil before ap-
plying it to your scalp. Leave it on for about 10 minutes, then wash 
it out.
7. Tea tree essential oil
Tea tree oil has powerful cleansing, antibacterial, and antimicrobial 
properties. When used topically, it can help unplug hair follicles and 
increase hair growth.
Tea tree oils come in many concentrations, so it’s important to fol-
low the manufacturer’s directions. 
You can mix 10 drops of tea tree essential oil into your shampoo or 
conditioner and use it daily. Or, you can mix 3 drops with 2 table-
spoons of a carrier oil, and leave it on for 15 minutes before rinsing 
it out.

Iranian Industry, Mining and Trade 
Minister Reza Fatemi-Amin received a 
high-ranking delegation from Indone-
sia headed by Deputy Chairman of the 
Indonesian House of Representatives 
Coordinator for Industry and Develop-
ment (Korinbang) Rachmat Gobel on 
Saturday to explore ways of boosting 
mutual trade.
During the gathering, Fatemi-Amin 
stressed the need for forming a special-
ized working group to define a roadmap 
for pursuing the expansion of economic 
exchanges between the two countries, 
Shata reported.
“By forming a working group, a roadm-
ap for increasing trade and economic 
exchanges between the two countries 
should be developed to use mutual ca-
pacities and investments,” Fatemi-Amin 
said addressing the meeting.
Referring to the previously set goal for 
the level of trade between the two coun-
tries, Fatemi-Amin said: “During the vis-
it of the president of Indonesia to Iran in 
2016, the two sides decided to increase 
trade exchanges to two billion dollars; 
But now the volume of trade between 
the two countries has only reached one 
billion dollars, and a roadmap must be 
drawn up to increase trade between the 
two countries.”
The Iranian minister underlined the 
prominent position of the two countries 
in their respected regions, saying: “Iran 
and Indonesia are prestigious and large 
countries in their region and have deep 
cultural and political relations with each 
other.”
The official expressed hope that the two 
sides will expand their economic rela-
tions in proportion to the political ties 
between the two sides.
“The economies of Iran and Indonesia 

are complementary and both countries 
need some of each other’s products,” 
he stressed.
Emphasizing the need for promoting 
joint ventures between the two sides, he 
said: “Making joint ventures will deepen 
and expand relations between the two 
countries.”
The minister further pointed to Indo-
nesia’s capabilities in locomotive man-
ufacturing and continued: “Indonesia 
can invest in this area in our country 
to meet domestic needs and exports to 
neighboring countries.”
Elsewhere in his remarks, Fatemi-Amin 
said Indonesia has good capacities in 
producing rubber, palm oil, and paper 
and can use Chabahar port as a regional 
hub for exporting such products.
Gobel for his part noted that the aim 
of his trip is to follow up on previous 
agreements between the two countries 
for increasing trade relations.
He mentioned the determination of the 
presidents of the two countries in this 
regard and said: “We are ready to deep-
en economic relations.”
Referring to Iran’s capabilities and pro-
gress in the field of knowledge-based, 
technology and nanotechnology, the 
official said: “Of course, these devel-
opments do not belong only to Iran, 
but to the entire Islamic world, and it is 
commendable that Iran has been able 
to upgrade its technology in these diffi-
cult conditions.”
He further expressed Indonesia’s inter-
est in using Iran’s experiences in the 
field of nanotechnology and knowl-
edge-based products and added: “By 
working together in these fields, espe-
cially in the field of health technologies, 
we can do very valuable work for both 
countries and the Muslim community.”

Iran, Indonesia discuss ways to boost mutual trade

Three major Iranian carmakers, name-
ly Iran Khodro Company (IKCO), SAI-
PA Group, and Pars Khodro, manufac-
tured 45,396 vehicles during the first 
month of the current Iranian calendar 
year (March 21-April 20), the data re-
leased by the Codal website showed.
According to the data, the production 
by the mentioned companies has fallen 
29.3 percent compared to the previous 
year’s same month in which the output 
stood at 64,279, IRNA reported.
During the said month, IKCO manu-
factured 25,041 vehicles, which was 
25.9 percent less than the output in 
the same period of the previous year.
During this period, this industrial 
group was able to produce 17,368 
vehicles in the Peugeot group, 3,188 
vehicles in the Samand group, 1,698 
Dena vehicles, 722 Rana vehicles, 534 

Haima vehicles, and 477 Tara vehicles.
SAIPA manufactured 15,443 vehicles 
in the mentioned period. Production 
by this automaker fell 27.8 percent 
in comparison to the previous year’s 
same time span.
Pars Khodro also manufactured 4,912 
vehicles in the period under review, 
45.8 percent less than the output in 
the first month of the past year.
Iran’s major carmakers had manufac-
tured 867,363 vehicles in the previous 
Iranian calendar year 1400(ended on 
March 20), which was 3.7 percent less 
than the figure of the preceding year.
According to Codal data, During the 
previous year, IKCO manufactured 
451,121 vehicles, which was six per-
cent less than the output in the Iranian 
calendar year 1399.
SAIPA manufactured 304,533 vehicles 

in the mentioned year, registering a 
3.4 percent decline in comparison to 
the figure for the preceding year. And 
Pars Khodro manufactured 109,838 
vehicles in the past year, showing a 
6.4-percent rise from the output of its 
previous year.
Back in January, Industry, Mining, and 
Trade Minister Reza Fatemi-Amin an-
nounced the implementation of a two-
year plan for the auto industry based 
on which this industry will undergo 
serious changes and improve signifi-
cantly.

Stating that nine transformation pro-
jects have been prepared for the au-
tomobile industry, Fatemi-Amin said: 
“The general plan is that in [the Iranian 
calendar year] 1401 (started on March 
21) the structure of the automobile in-
dustry and the relations between parts 
manufacturers and automakers will 
be reformed and the overall promised 
production target will be achieved in 
[the Iranian calendar year] 1404 (be-
gins in March 2025).”

Iranian Industry, Mining, and Trade 
Ministry’s programs for the current 
Iranian calendar year show that the 
manufacturing of 1.2 million cars has 
been put on the agenda.

Iran currently stands in 20th place 
among the world’s top automobile 
manufacturers producing 821,060 ve-
hicles by the end of 2019, according 
to the Organisation Internationale des 
Constructeurs d’Automobiles (OICA).

Monthly production by major automakers exceeds 45,000

TEDPIX gains 14,000 points on Saturday
TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), 
rose 14,078 points to 1.543 million on Saturday (the first 
day of Iranian calendar week). As reported, over 8.257 
billion securities worth 54.682 trillion rials (about $200 
million) were traded at the TSE. The first market’s index 
rose 12,018 points, and the second market’s index gained 
23,074 points.
TEDPIX rose 145,000 points (10.5 percent) in the past Ira-
nian month Farvardin, the first month of the Iranian calen-
dar year (March 21-April 20).
A capital market expert said that the Iranian economy is 
expected to experience significant growth in the next two 
years, adding: “This will be a good thing for the capital mar-

ket and we will see a positive effect on the market as well.”
In an interview with IRNA on April 25, Hamid Mir-Moeini 
pointed to the return of growth to the trend of stock ex-
change transactions and the factors affecting it, saying: “Af-
ter the downward trend in the past [Iranian calendar] year 
(ended on March 20), the capital market finally returned to 
an uptrend in the last days of the year, paving the way for 
some optimism in the market for the current year.” “The 
resumption of growth in the stock exchange transactions 
over the last week of Esfand (last month of the Iranian cal-
endar year) was due to the optimism that was influenced by 
the nuclear talks and this event affected the whole market,” 
he added.
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به مناسبت روز جهانی کار و کارگر گردهمایی بسیجیان شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با عنوان »همایش بصیرتی در پرتو جهاد 

تبیین« و با حضور همکاران بسیجی این شرکت برگزار شد. در این 
گردهمایی مسائل پیرامون »جهاد تبیین« با سخنرانی روزبهانی 
استاد علوم سیاسی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. روزبهانی 
در جمع همکاران بسیجی شرکت پاالیش نفت اصفهان به کلید 
واژه سخن مقام معظم رهبری در جهاد تبیین، اشاره کرد و گفت: 
رویکرد ما به جهاد، رویکردی فرهنگی است، یعنی تالشی مستمر 
برای بیان حقایق، زیرا الزم است واقعیت ها و آرمان های جمهوری 
اسالمی را به خوبی بیان کنیم. وی افزود: تبیین محتوای انقالب 
اسالمی و شرایط پیش و پس از آن، تبیین شعارهای انقالب، 
تبیین دستاوردهای انقالب در همه حوزه ها، از وظایف ماست و 

تکلیف است.
سرهنگ مجیری فرمانده سپاه ناحیه شاهین شهر و میمه نیز طی 
سخنانی گفت: انقالب اسالمی یک انقالب زنده، پیش رو و در حال 
حرکت و پیشرفت است و همین امر باعث شده که خاری در چشم 
دشمنان باشد و لذا انقالب همیشه مورد تهدید دشمنان قرار دارد؛ 
بنابراین وظیفه نه تنها سپاه بلکه همه مردم و بسیجیان جان بر کف 
است که از انقالب خود حفاظت و حراست کنند. سرهنگ حیدریان 
فرمانده پایگاه بسیج شهید تندگویان نیز به تبیین فعالیت های بسیج 
شرکت پرداخت. تبرک مراسم با پرچم حضرت ابا عبداهلل الحسین 

)ع( از دیگر برنامه های این مراسم بود.

گردهمایی بسیجیان شرکت پاالیش نفت اصفهان با عنوان »همایش بصیرتی در پرتو جهاد تبیین«

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: نظریه واحدی برای پیشبرد 
اقتصادی کشور نداریم، زیرا ما تولید 
دانش بومی در حوزه اقتصاد در دانشگاه ها 
نداشته ایم. مهدی طغیانی در ویژه برنامه 
»پیشینه اقتصاد ملی در اصفهان« که در 
خانه مشروطه برگزار شد، اظهار کرد: اینکه 
در زمان هایی به نقاط عطفی از تاریخ خود 
برگردیم و با وضعیت حاضر مقایسه کنیم 
و ببینیم که آیا مسیر درست پیموده شده 

است یا خیر؛ کار صحیحی است.
وی ادامه داد: اقداماتی در گذشته اصفهان 
انجام شده که از جهت مسیر و ریل حرکت، 
دقیق ترین اتفاقاتی بوده که در دهه های 
اخیر رخ داده است، بر این اساس در زمانی 
نهضت تحریم )تنباکو و اعالمیه پنج 
ماده ای علمای اصفهان( صادر می شود 
که دولت هیچ نگاه توسعه ای برای کشور 

متصور نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی اضافه کرد: در زمان قاجار وضعیت 
کشور بسیار نابسامان بوده است، به نحوی 
که نخبگان احساس می کنند خود باید 

اقدام کرده و هیچ امیدی به دولت نیست.

وی افزود: تنها تفاوتی که بین ریل حرکت 
این زمان و آن زمان داریم، دولت است، 
زمانی اتفاقات تحریمی، سلبی و ایجابی 
در وادی اقتصادی رخ می دهد که نخبگان 
جامعه چون حاج آقا نوراهلل نجفی به جای 

دولت اقدام کرده اند.
طغیانی تصریح کرد: در آن شرایط )زمان 
مشروطه( مهم ترین مسئله کشور بحث 
واردات منسوجات است چرا که حتی 
روستایی ما لباسی می پوشد که تولید 
داخل نیست و این موضوع برای همگان 
در آن زمان مهم می شود، اما به ظاهر 
این معضل به بسته های سیاست گذاری 
اقتصادی مرتبط می شد، این درحالی است 
که همچنان یکی از ضعف های اقتصاد 
ملی، نبود وجود بسته های سیاست گذاری 
است که مصداق امروز آن را می توان در 
مورد لوازم خانگی دانست که جنجال های 

متعددی در ماه های اخیر داشته است.
وی با تاکید بر اینکه بسته سیاست گذاری 
مجموعه ای از اقدامات سلبی و ایجابی 
است که در عرصه های مختلف کشور 
نیز باید اتفاق بیفتد که تا به امروز به 
خوبی روی نداده است، گفت: ما وقتی 

به زمان مشروطه و حدود ۱۳۰ سال پیش 
برمی گردیم در فقدان دولت قادر، این 
بسته های سیاست گذاری سلبی و ایجابی 
از سوی مردم روی می دهد که نکته قابل 

توجهی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار 
کرد: یعنی مرحوم حاج آقا نوراهلل نجفی 
متوجه این مطلب بوده است که باید هم 
تحریم و هم تأسیس شرکت اسالمی 

)سلبی و ایجابی( توأمان صورت گیرد.
وی با اشاره به اعالمیه پنج ماده ای زمان 
حاج آقا نوراهلل نجفی خاطرنشان کرد: 
اعالم این مطلب که علما فقط روی کاغذ 
ایرانی و با قلم ایرانی می نویسند و یا فقط 
بر مّیتی که کفن ایرانی داشته باشد، نماز 
می خوانند و همگی از مجموعه اقدامات 
سلبی مبتنی بر اعتبار نخبگان جامعه بوده 
است که در آن زمان در قالب بسته های 

سیاست گذاری بیان کردند.
طغیانی خاطرنشـان کـرد: امـا در همان 
زمـان، اهداف شـرکت اسـالمیه توسـط 
حـاج آقـا نـوراهلل نجفـی، کسـب و کار 
جدید و رسـیدن به سـود بیشـتر به نفع 
مـردم عنـوان می شـود کـه خـود یـک 

سیاسـت ایجابـی تلقـی می شـود.
وی افزود: صنعت آن روز ایران، صنعت 
کارگاهی کوچک بوده، در حالی که دنیا 
در آن زمان وارد دوره ای شده است که 
می گوید برای ارزانی کاال باید مقیاس تولید 
را به سمت تولید انبوه ببریم که جنس کار، 
دیگر کارگاهی نیست و کمپانی محور 
می شود، بنابراین حاج آقا نوراهلل نجفی 
در عصری که مقیاس تولید کارگاهی 
بوده است به فکر ایجاد یک کمپانی و 
شرکت می افتد که جنس کار دیگر در 
مقیاس بزرگ و آن هم در عرصه ای چون 
تعریف  منسوجات و صنعت نساجی 

می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: در زمان حاج آقا 
نوراهلل نجفی، منسوجات و صنعت نساجی 
مصداق بهم خوردن تهدید استقالل 
اقتصادی تلقی شد ولی امروز این صنعت 
دیگر مصداق تهدید استقالل اقتصادی 
ما نیست، ولی آنچه امروز مصداق تهدید 
استقالل اقتصادی ما محسوب می شود، 

اقتصاد نفتی و منابع محور است.
وی تاکید کرد: معتقدم اقتصاد دانش بنیان، 

هم شعار سال و هم محور اقتصاد قرن 
جدید است که رهبر معظم انقالب به آن 
اشاره داشتند، لذا پاشنه آشیل انقالب 
اسالمی در قرن جدید، تولیدات دانش 

محور به جای منابع محور است.
طغیانی در توضیح اعالمیه پنـج ماده ای 
حاج آقـا نـوراهلل نجفـی گفـت: تثبیت و 
تقویت تجارت داخلـی در مقابل تجارت 
خارجـی سـومین هـدف از تأسـیس 
شـرکت اسـالمیه در زمـان مشـروطه 
و دوران حـاج آقـا نـوراهلل نجفـی اسـت، 
بنابرایـن سـه حلقـه تجـارت، تولیـد و 
تأمین و توسـعه ای در ۱۲۰ سال گذشته 
مورد توجه بـوده اسـت. وی تصریح کرد: 
در بندهـای اهـداف تأسـیس شـرکت 
اسـالمیه در آن زمان، عدم خروج نیروی 
انسـانی داخلی برای کارگـری بیگانگان، 
الگـو شـدن اقتصـادی و ممانعـت از 
معامـالت ربـوی در جامعـه نیـز تعریف 
شـده اسـت. عضو کمیسـیون اقتصادی 
مجلـس شـورای اسـالمی خاطرنشـان 
کرد: خطـری که در حـال حاضـر وجود 
دارد، داشـتن ایـن تفکـر اسـت کـه 
چـون دولـت هسـت، دیگـر نیـازی بـه 

حرکت هـای مردمـی نیسـت، اتفاقـاً در 
هفتاد، هشتاد سـال گذشـته، متأسفانه 
دولت گرایـی هـم تقویـت شـده و ایـن 
خـود آسـیب زا بـوده اسـت. وی ادامـه 
داد: مسـئله مـا این اسـت که در کشـور 
در حوزه هـای مختلـف یـک سیاسـت 
مشـخص اقتصـادی نداریـم، متأسـفانه 
بعضـی سیاسـت های موقتـی و ابالغ هـا 
و مصوبـات گـذرا بـه دلیـل نبـود یـک 
سیاسـت مـادر، در تعـارض بـا یکدیگـر 

می شـوند.
طغیانی گفت: ما برای پیشبرد اقتصادی 
کشور یک نظریه واحد نداریم زیرا ما تولید 
دانش بومی در حوزه اقتصاد در دانشگاه ها 
نداشته ایم، به عنوان مثال امروز بین 
بانکداری و فضای دانشگاه ها فرسنگ ها 

فاصله وجود دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: مهم ترین مانعی که 
اصفهان برای رفع مسائل خودش برخالف 
رویه سال های گذشته دارد، بودن دولت 
و تمرکز مسائل در دولت است، در واقع 
دولت ها خود را عموماً در مسائل، عقل 

کل می دانند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

نظریه واحدی برای پیشبرد اقتصادی کشور نداریم

ــی  مرکــز اصفهان  ــدا توکل  یل
ــی و  ــدف بررس ــا ه ــی ب شناس
ــت  ــینه مدیری ــر پیش ــروری ب م
ســنتی آب زاینــده رود در 
ــه  ــار منتســب ب اصفهــان و طوم
شــیخ بهایــی اقــدام به برگــزاری 
ــر  ــش کــرد کــه دکت ــک همای ی
ژالــه کمالــی زاد اســتاد دانشــگاه 
تهــران ســخنران ایــن همایــش 

ــود. ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــر 
اســاس طومــار منســوب بــه 
شــیخ بهایــی محققــان بــر 
ــد نخســتین تقســیم  ــن باورن ای
نامــه مدیریــت ســنتی آب در 
ــان انجــام شــده در  ــان صفوی زم
ایــن راســتا بــا توجــه بــه اینکــه 
اصفهــان در یــک اقلیــم خشــک 
ــه  ــرار گرفت ــک ق ــه خش و نیم
شــکل گیری آن بــدون منابــع 
آب زاینــده رود و تقســیم عادالنه 
ــت  ــوده اس ــر نب ــکان پذی آن ام
گفــت: رودخانــه زاینــده رود 
پهنه هــای زیســت محیطــی 
و فرهنگــی متعــددی دارد، 
رودخانــه زاینــده رود وقتــی کــه 
ــود،  ــان می ش ــه اصفه وارد جلگ
بــرای تقســیم بندی مســاعد 
اســت بــر عکــس باالدســت 
ــل  ــه دلی ــه ب ــه ک ــن رودخان ای
شــرایط کوهســتانی و نیمــه 
ــکل گیری  ــه ش ــتانی آنک کوهس
ســکونت گاه هــا در آن امــکان 
پذیــر نیســت. کمالــی زاد بــا 
ــن رســته در قرن  بیــان اینکــه اب
ســوم یــادآور شــده کــه تقســیم 
ــان  ــده رود از زم ــدی آب زاین بن
ساســانیان شــکل گرفتــه و برای 
ــی  ــتاق ها یعن ــه از رس ــر قری ه
ــر  ــدود ب ــان مع ــا زم ــوم ب معل
ــدازه معیــن آب جاری  حســب ان
می شــده اســت، اظهــار کــرد: در 
ــام  ــه ن ــردی ب ــانی ف دوران ساس
ــن وردان تقســیم بنــدی  مهــر ب

ــر  ــتان را ب ــان و خوزس آب اصفه
عهــده داشــته اســت کــه نشــان 
ــانی کالن  ــام آبرس ــد نظ می ده
و یکپارچــه از آن زمــان مــورد 
ــوده اســت. وی با اشــاره  توجــه ب
به ســند دیگــری و نامــه صاحب 
ــمند آل  ــر دانش ــاد وزی ــن عب ب
بویــه کــه بــه میــراب زمــان خود 
نوشــته اســت، گفــت: وی میراب 
ــت در  ــوا و عدال ــت تق ــه رعای را ب
تقســیم آب بیــن مــردم دعــوت 
می کنــد و یــادآور می شــود 
تقســیم بنــدی بــر اســاس 
ــان در  ــن اصفه ــنت های که س
حــال انجــام اســت و میــراب 
ــان  ــاس هم ــر اس ــز ب ــد نی جدی
دســتورات عمــل کنــد بــه ویــژه 
ــاره امــالک خاصــه حکومت  درب
ــود.  ــت ش ــد رعای ــول و قواع اص
پژوهشــگر و باســتان شــناس 
ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــگاه ته دانش
ــوره االرض  ــاب ص ــه در کت اینک
ــر  ــده رود ب ــیم آب زاین ــر تقس ب
اســاس حــق شــرب تاکید شــده 
ــاب  ــن کت ــزود: در ای ــت، اف اس
آمــده اســت کــه در ایــن صورت 
ــف نمی شــود.  ــده رود تل آب زاین
ــه ســفرنامه ناصر  ــا اشــاره ب وی ب
ــده  ــاره ش ــه در آن اش ــرو ک خس
ــانی  ــام آبرس ــگ نظ ــرل بی طغ
زاینــده رود را کــه در جریــان 
حملــه ســلجوقیان آســیب دیده 
ــار  ــد، اظه ــت می کن ــود مرم ب
ــاس نســخ خطــی  ــر اس ــرد: ب ک
ــده رود از دوران  ــود آب زاین موج
باســتان تقســیم می شــده و این 
ــه  ــوده ک ــلجوقی ب ــاه س ملکش
ــده  ــع آب زاین ــته مناب می خواس
ــد  ــاد کن ــمه زی رود را از سرچش
کــه باالخــره در دوران پهلــوی به 
نتیجــه رســید. اســتاد دانشــگاه 
تهــران بــا بیــان اینکــه در 
ــوب حمــداهلل  ــه القل ــاب نزه کت
مســتوفی آمــده کــه زاینــده رود 

ــت  ــان اس ــی اصفه ــل آبادان عام
ــی  ــاری زراع و نقــش آن را در آبی
بیــان کــرده، خاطرنشــان کــرد: 
ــده رود از  ــرده زاین ــت ک وی روای
ســمت قبله جنــوب شــرقی وارد 
می شــود و نهرهــای متعــددی از 
ــا  ــان دارد. وی ب آن در شــهر جری
ــوری  ــه در دوران تیم ــان اینک بی
ــری  ــری قم ــال ۸۰۹ هج در س
ــرف  ــد از تص ــارس بع ــم ف حاک
اصفهــان دســتور تخریب ســدی 
در فیــروزان لنجــان را کــه آب 
زاینــده رود را تقســیم می کــرده 
داده اســت، تصریــح کــرد: 
ــد  ــان می ده ــواهد نش ــن ش ای
کانال هــای آبرســانی از آن زمــان 
ــی  ــت. کمال ــته اس ــود داش وج
ــام  ــه نظ ــر اینک ــد ب ــا تاکی زاد ب
ــه  ــر ب ــا تغیی ــن ب ــانی که آبرس
دوره صفویــه می رســد و در 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ایــن دوره ب
حاکــم تغییراتــی در آن داده 
ــی  ــندی حقوق ــود و در س می ش
مکتــوب و ثبــت می شــود گفت: 
ــار  ــان طوم ــه هم ــند ک ــن س ای
منســوب بــه شــیخ بهایی اســت 

ــوان ســاالران کــه  ــار دی در اختی
مدیریــت منابــع آب را بــر عهــده 
داشــتند قــرار می گیــرد کــه 
ــار  ــخه از آن طوم ــون دو نس اکن
در دســترس اســت. وی بــا بیــان 
اینکــه در نســخه اول جابــری 
انصــاری در کتــاب تاریــخ 
ــه  ــار صفوی ــان از واژه طوم اصفه
ــی  ــار شــیخ بهای ــه جــای طوم ب
ــه داد: در  ــد ادام ــتفاده می کن اس
نســخه دوم کــه در اختیــار صارم 
ــلطان  ــل الس ــد ظل ــه فرزن الدول
بــوده و در خوراســگان جــی 
ــه  ــه اداره مالی ــدا می شــود و ب پی
اصفهــان ســپرده می شــود میان 
ــده رود و  ــا از زاین ــهم مادی ه س
ــده رود در  ــا از زاین ــهم قریه ه س
نســخه اول و دوم تفــاوت وجــود 
ــگر و باستان شناس  دارد. پژوهش
ــر  ــد ب ــا تاکی ــران ب ــگاه ته دانش
ــر  ــده ب ــر ش ــخ ذک ــه تاری اینک
طومــار نشــان می دهــد اصفهان 
هنــوز بــه عنــوان پایتخــت 
ــود و  ــان انتخــاب نشــده ب صفوی
مربــوط بــه دوره شــاه اســماعیل 
بــوده کــه هنــوز شــیخ بهایــی به 

دنیــا نیامــده بــوده اســت، ادامــه 
ــی در آن  ــات دیوان داد: اصطالح
بــه دوره قاجــار برمــی گــردد 
ــه اســت  ــل توجی ــه قاب ــه البت ک
ــرا از ایــن طومــار نســخه های  زی
متعــددی در دســت مجریــان 
قــرار داشــته و امــکان تغییــر 
آن وجــود داشــته اســت. وی 
ــل  ــار قاب ــه در طوم ــزود: آنچ اف
ــی از  توجه اســت اینکــه اطالعات
ــانی به  موقعیت جغرافیایی آبرس
ــه  ــود دارد ک ــا در آن وج مادی ه
اســتقرار گاه هــا از ایــن کانال هــا 
آب دریافــت می کردنــد کــه 
بســیاری از آن از بیــن رفتــه 
ــر  ــا تاکیــد ب اســت. کمالــی زاد ب
ــه  ــوب ب ــار منس ــه در طوم اینک
شــیخ بهایی لنجــان از ۳۳ ســهم 
رودخانه زاینده رود، ۱۰ ســهم را 
دریافــت می کــرده اســت گفــت: 
ــه دلیــل  ایــن میــزان دریافــت ب
حاصلخیــز بــودن و ســاختار 
ویــژه اراضــی لنجــان بوده اســت 
ــور از  ــس از عب ــاره آب پ ــه دوب ک
ایــن اراضــی بــه رودخانــه زاینده 

رود بــاز می گشــته اســت.

همایش بررسی و مروری بر پیشینه مدیریت سنتی آب زاینده رود توسط مرکز اصفهان شناسی برگزار شد:

بررسی پیشینه مدیریت آب زاینده رود و طومار شیخ بهایی
مدیر خانه مشـروطه اصفهـان با تاکید 
بـر ضـرورت توجـه ویـژه بـه اقتصـاد 
دانش بنیان گفـت: اقتصاد دانش بنیان 
بایـد هوای تنفسـی اقتصادی ما شـود 
تـا ایـن انقـالب اسـالمی وارد مرحلـه 
بعـدی خـود در جهـان شـود، در غیر 
این صـورت مـا موفـق نخواهیم شـد. 
مصطفـی مرتضـوی، در ویـژه برنامـه 
»پیشـینه اقتصـاد ملـی در اصفهان« 
کـه در خانـه مشـروطه برگـزار شـد، 
اظهـار کـرد: پیشـینه اقتصـاد ملی در 
اصفهـان را می تـوان در سـه موضـوع 
نهضـت تحریـم تنباکـو، تأسـیس 
شـرکت اسـالمیه اصفهـان و اقتصـاد 
دانش بنیـان امـروز مـورد توجـه قـرار 
داد؛ نهضت تنباکـو مهمترین نهضتی 
اسـت که در ۱۵۰ سـال اخیـر رخ داده 
و تأثیـرات فراوانـی در اقتصـاد داشـته 

اسـت.
وی ادامـه داد: نکتـه قابـل توجـه این 
اسـت کـه از نهضـت تنباکـو بـه نـام 
»نهضـت تحریـم، خبـری در عصـر 
بی خبـری« نـام می برنـد، امـا بایـد 
دیـد ایـن چـه خبـری بـوده کـه در 
عصر بی خبـری رخ داده اسـت، به نظر 
می آیـد در دسـتگاه اندیشـه متفکران 
شـیعه این نکته مهم اسـت کـه صرف 
مبـارزه نظامـی و سیاسـی نمی تـوان 
بـا اسـتکبار مقابله کـرد و بایـد مبارزه 
اقتصـادی داشـت، اینجـا می تـوان 
مفهـوم نهضـت تنباکـو را خبـری در 

عصـر بی خبـری دانسـت.
مدیر خانه مشـروطه اصفهـان تصریح 
کـرد: اصفهـان دو ویژگی قابـل توجه 
در مقطـع تاریخـی مشـروطه داشـته 
اسـت، ظرفیـت اول اینکـه اصفهـان، 
میراث دار پایتختی صفویه بوده اسـت، 
صفویـه از جملـه حکومت هایـی بوده 
که تا حدی توانسـته تمـام زوایای یک 

حکومـت را اجـرا کند.
وی افزود: دومیـن ویژگی اصفهان این 
اسـت که پایـگاه حـوزه علمیه کشـور 
در آن زمـان بـوده اسـت، لـذا ایـن امر 
بـه اصفهـان قـوت و قدرتـی می دهـد 
کـه می توانـد َعلَـم مبـارزات نظامی را 
با تأسـیس شـرکت اسـالمیه بـه یک 

نهضـت اقتصـادی تبدیـل کند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: این شرکت 
اسـالمیه در زمـان مشـروطه نیـاز بـه 
یـک فرهنگ سـازی و تبدیـل شـدن 
بـه یـک مطالبـه عمومـی داشـت، لذا 
مرحوم حـاج آقا نـوراهلل نجفی اعالمیه 
با عنوان »اسـالم در خطر اسـت« را در 
آن زمـان صـادر می کند کـه کل بحث 
آن، اقتصادی بوده اسـت، لذا چشـمان 
تیزبیـن مؤثریـن جامعـه بر ایـن بوده 
که اگـر قرار اسـت ضربـه ای به اسـالم 

بخـورد از طریـق اقتصاد اسـت.
وی در ادامـه بـا بیـان فرائضـی از 
اعالمیـه حـاج آقـا نـوراهلل نجفـی در 
زمان مشـروطه، کـه مفـاد مختلفی از 
مباحث اقتصـادی را شـامل می شـد، 
پرداخـت و گفت: ظاهـراً ایـن اعالمیه 
»اسـالم در خطـر اسـت« در حمایـت 
از تصمیـم اصنـاف اصفهان بـه عنوان 
پیـش قـراول اصنـاف کشـور در زمان 
مشـروطه مبنـی بـر تقویـت تولیـد 

داخلـی بـوده اسـت.
مدیر خانه مشـروطه اصفهـان تصریح 
کـرد: البتـه اعالمیه هـای متعـدد 
دیگـری از سـوی مـردم در آن زمـان 
و بـا رهبـری حـاج آقـا نـور اهلل نجفی 
بـا محوریـت اقتصادی منتشـر شـده 
اسـت که در نـوع خود بـرای امـروز ما 
قابـل توجـه اسـت، ولـی باطـن همه 
ایـن اطالعیه هـا عـدم وابسـتگی بـه 
بیگانگان در عرصه هـای مختلف برای 
تثبیت اسـتقالل اقتصادی اسـت. وی 
در ادامـه گریـزی بـه وضعیـت امـروز 
اقتصادی انقالب اسالمی اشـاره کرد و 
گفت: انقالب اسـالمی توانسته است تا 
حدودی بـه آرمان هـا و باورهای دینی 
خود برسـد، اما برای تداوم این انقالب 
اسالمی باید برای پاشنه آشیل انقالب 
و معضل بزرگ، به نـام اقتصاد فعالیت 
جـدی کـرد، لذا بـر ایـن اسـاس رهبر 
معظـم انقـالب قریب بـه یک دهـه بر 
موضـوع اقتصـاد دانش بنیان بـه جای 

اقتصـاد مونتاژی توجـه ویـژه دارد.

ضرورت توجه ویژه به اقتصاد 
دانش بنیان

مدیر خانه مشروطه اصفهان تاکید کرد:

خبر اول

ISFAHAN
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شهردار اصفهان گفت: در آستانه انقالبی اداری جهت مبارزه با 
فساد هستیم و در این مسیر فراز و نشیب هایی خواهیم داشت که 

بدون همدلی و همگرایی موفق نخواهیم شد.
علی قاسم زاده اظهار کرد: شهرداری و قوه قضائیه ارتباط 
تنگاتنگی با هم دارند و علت این تعامل، جنس کار شهرداری 

است.
او افزود: همواره ارتباط و تعامل خوبی بین شهرداری و دستگاه 
قضایی وجود داشته است؛ به خصوص در دوره اخیر و با مدیریت 

حجت االسالم جعفری این ارتباط از کیفیت باالتری برخوردار 
است. شهردار اصفهان با اشاره به روحیه مردمی و تعاملی رئیس 
کل دادگستری استان، گفت: ایشان در مالقات های مردمی در 
همان لحظه، کار مراجعان را پیگیری می کنند و امیدواریم در کنار 
هم، از مردم گره گشایی کنیم و از مسیر خدمت به مردم، اعتماد 

به نظام جمهوری اسالمی را افزایش دهیم.
او با بیان اینکه در آستانه یک انقالب اداری برای مبارزه با فساد 
در شهرداری هستیم، اظهار امیدواری کرد: خداوند توفیق بدهد 

و غده های چرکین از این ساختار زدوده شود. البته در این مسیر 
فراز و نشیب هایی خواهیم داشت که بدون همدلی و همگرایی در 

این راه موفق نخواهیم شد.
قاسم زاده تصریح کرد: از بیرون، کسانی به صورت ناحق از 
این سیستم منتفع می شده اند، بنابراین در این مسیر قطعاً 
شیطنت هایی صورت خواهد گرفت که امیدواریم به لطف خدا 
با همدلی میان دستگاه ها، این غده چرکین را برچیده و سفره 

فساد را جمع کنیم.

شهردار اصفهان تاکید کرد:

تعامل خوب شهرداری و 
دستگاه قضایی برای تأمین 

سالمت اداری

رسـول جهانگیری با اشـاره بـه وضعیـت اصنـاف در اصفهـان، اظهار 
کـرد: در ایام نـوروز و فروردین امسـال اگرچه به شـرایط ایـده آل قبل 
از کرونا برنگشـتیم، اما شـرایط بـازار بهتر از گذشـته بـود. وی با بیان 
اینکه امسـال کسـبه به واسـطه سـفرهای نوروزی و … خوشـبختانه 
فعالیت بهتـری داشـتند، افـزود: اکنـون، ابتدای سـال اسـت و ما هر 
چه قـدر تثبیـت قیمت هـا را داشـته باشـیم، بـازار به سـمت امنیت 

بیشـتری خواهـد رفت.
رئیس اتـاق اصناف اصفهـان با بیان اینکه شـاید بیـرون از بـازار گفته 
می شـود که کسـبه اجناس را گران می فروشـند، اما چنین موضوعی 
صحت ندارد، گفت: بـه طور قطع کسـبه در امنیت و ثبـات اقتصادی 
راحت تـر کسـب و کار می کننـد و در ایـن شـرایط می تواننـد جنس 

خود را بفروشـند و با اطمینـان خاطر دوبـاره خرید کنند.
وی با اعتقاد بر اینکه آرام آرام به سمت امنیت بازار می رویم، اظهار کرد: 
اگر ثبات قیمت ها و نرخ ارز را داشته باشیم و ارزش پول کشور حفظ 
شود به طور قطع با ثبات اقتصادی، کسب و کار رونق بیشتری می گیرد. 
جهانگیری با تأکید بر اینکه شرایط بازار در اواخر سال گذشته و ابتدای 
امسال حکایت از امنیت اقتصادی دارد، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با 
تثبیت قیمت ها و ثبات نرخ ارز با هر قیمتی آرامش و امنیت اقتصادی به 
فعال اقتصادی برگردد و دغدغه ای بابت تأمین مواد اولیه و مواد مجدد 
کاالهایی که قصد فروش دارند را نداشته باشیم. وی درباره اینکه امروز 
ثبات قیمتی در کاالهای اساسی وجود ندارد، گفت: ما اصالً هیچ کمبودی 
در ارتباط با کاالهای اساسی نداریم و حتی برای برخی کاالهای اساسی 
بیش از یک سال ذخیره داریم و در عمل کمبودی در بازار نداریم، اما به 
دلیل نحوه توزیع نادرست کاالها از کالن تا خرد و نبود داده های آماری 
درست، شاهد نوسانات قیمتی در بازار و بعضاً کمبود کاالها می شویم. 
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: متاسفانه داده های آماری در 
اقتصاد کشور دقیق و به روز نیست و این ضعف در کشت محصوالت 
کشاورزی بیشتر به چشم می خورد که مثاًل یک روز گوجه باالی ۲۰ 

هزار تومان و زمانی دیگر با نرخی پایین کنار خیابان فروخته می شود.
وی تأکیـد کـرد: باید در اقتصـاد کشـور آمـار و اطالعـات در ارتباط با 
صادرات جدا باشـد و برنامه ریزی تولید برای صادرات داشـته باشـیم. 
جهانگیری توضیح داد: متأسـفانه کاالیی را برای صـادرات و کاالیی را 
برای داخـل تولیـد می کنیم، اما بـه محض اینکـه نظم داخلـی برهم 
خـورد، صـادرات را لغو می کنیـم در ایـن شـرایط وضعیت صـادرات 
برهـم می خـورد و در دوره بعـد دچار کمبود کاال می شـویم، از سـوی 
دیگر با این سیاسـت های نادرسـت آزمون و خطا بازارهـای جهانی را 

از دسـت می دهیـم.
وی ادامه داد: بعضاً دیر ترخیص شـدن کاال از گمـرک موجب افزایش 
تقاضا در بازار داخل می شـود و تعـادل عرضه و تقاضـا برهم می خورد. 
رئیس اتاق اصناف اصفهان گفـت: البته اینکه اصنـاف را از گرانی مبرا 
کنیم، درست نیسـت و بعضاً به صورت انگشت شـمار در سطح عرضه 
شـاهد گران فروشـی برخی کسـبه هسـتیم، اما کلیت کار کـه بعضاً 
موجب تقاضای کاذب در بازار می شـود سیاسـت گذاری و زمان بندی 
نادرسـت در توزیع کاالها اسـت که مثـاًل زمانـی روغن در بـازار نایاب 
شـد و حتی بعـد از اینکه تا دو یا سـه برابـر نیاز ایـن محصول بـه بازار 
تزریق شـد، بـاز ایـن کاال نایاب بود و شـاهد نوسـانات شـدید قیمتی 

ایـن کاال بودیم.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف 
اصفهان گفت: برای برخی کاالهای اساسی بیش از یک 
سال ذخیره داریم و در عمل کمبودی در بازار نداریم، اما 
به دلیل نحوه توزیع نادرست کاالها از کالن تا خرد و نبود 
داده های آماری درست، شاهد نوسانات قیمتی در بازار و 

بعضاً کمبود کاالها می شویم.

 رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان:
سیاست های نادرست عامل گرانی هاست

خبر روز
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 زهرا وفایی  در پی حوادث پیش آمده در سراوان و با پیگیری و طرح سؤال جبار کوچکی نژاد، 
نماینده مردم رشت، احمد وحیدی وزیر کشور جهت پاسخگویی به حادثه سراوان به مجلس 

خواهد رفت.
پسماند سراوان سال ها است که به بزرگترین و بارزترین چالش گیالن تبدیل شده است. این محل 
دفع زباله که ۳۸ سال پیش آغاز به فعالیت کرد، ابتدا قرار بود به طور موقت میزبان پسماند شهرهای 

مرکزی استان باشد که متاسفانه به محلی دائمی تبدیل شد.
بی تدبیری مسئوالن در این زمینه منجر شد طی یک دهه اخیر اهالی منطقه از مشکالت فراوان 

زیست محیطی، بیماری های عفونی، بوی نامطبوع و همچنین هجوم انواع حشرات رنج ببرند.
در پی حوادث پیش آمده در سراوان و با پیگیری و طرح سؤال جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی، نماینده 
مردم رشت در مجلس شورای اسالمی، احمد وحیدی، وزیر کشور جهت پاسخگویی به حادثه 

سراوان به مجلس خواهد رفت.
کوچکی نژاد در توضیح موارد ذکر شده در سؤال خود از احمد وحیدی، گفت: وزیر کشور باید پاسخ 
دهد که چرا هر روز حاشیه نشینی توسعه پیدا می کند و به پروژه های مهم ریلی داخل شهری توجه 

نمی شود همچنین چرا مسئله پسماند شهرهای شمالی کشور مغفول مانده است.
 مسئله پسماند سراوان با گفتگو امکان حل شدن داشت

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه مسئله پسماند سراوان 
شهرستان رشت با گفتگو امکان حل شدن داشت، خطاب به وزیر کشور عنوان کرد: چرا مردم را در 
مقابل نیروی انتظامی قرار دادید و تعدادی از روزه داران و پرسنل روزه دار نیروی انتظامی مجروح 
شدند؟ چرا با توجه به گذشت حدود یک سال، متاسفانه عملکرد بعضی از استاندارها مورد رضایت 

مردم نیست؟

با پیگیری های نماینده رشت، وزیر کشور به مجلس فراخوانده شد:

موضوع؛ پاسخگویی درباره حادثه سراوان

نقش شادی و نشاط جمعی بر سالمت روانی و امنیت جامعه
اکسیری به نام شادی جمعی را بشناسید و به کار ببندید

سرمقاله

ــای  ــی ترین بخش هـ ــه اساسـ ــهری از جملـ ــای شـ ــی فضاهـ طراحـ
شهرنشـــینی و گســـترش شـــهرهای امـــروزی اســـت و اســـتفاده از عامـــل 
ـــرای  ـــهری، ب ـــان ش ـــه طراح ـــهری ب ـــای ش ـــی فضاه ـــگ در طراح رن
ـــاند.  ـــاری می رس ـــاکنین ی ـــی س ـــت زندگ ـــه کیفی ـــیدن ب ـــود بخش بهب
ـــخصیت  ـــهر، ش ـــه ش ـــد ب ـــهری می توان ـــای ش ـــگ در فضاه ـــرد رن کارب
ـــی  ـــل توجه ـــی قاب ـــگ، ویژگ ـــد. رن ـــرد بده ـــه ف ـــر ب ـــری منحص و ظاه
ـــود و در  ـــه ش ـــه کار گرفت ـــی ب ـــی محیط ـــد در طراح ـــه می توان ـــت ک اس
ـــد.  ـــل باش ـــاخت، دخی ـــط انسان س ـــانه محی ـــس زیبایی شناس ـــا ح ارتق
ـــده شـــهر  ـــا پدی ـــی کـــه منظـــر شـــهری ســـطح تمـــاس انســـان ب از آنجای
ـــدی  ـــاد غیرکالب ـــه ابع ـــوده و ب ـــان آن دو ب ـــطه ای می ـــوان واس ـــه عن و ب
شـــهر نیـــز امـــکان بـــروز و تجلـــی خارجـــی می دهـــد، رنگ هـــا از 
طریـــق حضـــور در منظـــر شـــهر، شـــهروندان را تحـــت تأثیـــر قـــرار 

می دهنـــد.
ـــیده  ـــدت بخش ـــی و وح ـــا یکپارچگ ـــه فض ـــد ب ـــگ می توان ـــتفاده از رن اس
یـــا آن را متمایـــز و قابـــل شناســـایی نمایـــد. آثـــار رنگ هـــا در هـــر 
ـــره  ـــن چه ـــی در تعیی ـــش مهم ـــت و نق ـــوس اس ـــهر ملم ـــه ای از ش نقط
رنگـــی شـــهر دارنـــد. رنگ هـــا معانـــی نمادیـــن دارنـــد و می تواننـــد 
ـــال  ـــوان مث ـــه عن ـــند؛ ب ـــاص باش ـــع خ ـــی و وقای ـــا، معان ـــادآور آرمان ه ی
رنگ هـــای فیـــروزه ای و آبـــی، یـــادآور بناهـــای مذهبـــی و مســـاجد 
ـــای  ـــاد فضاه ـــه ی ـــاد ب ـــد و ش ـــای تن ـــدن رنگ ه ـــا دی ـــا ب ـــتند و ی هس

ــم. ــه می افتیـ کودکانـ
ــی  ــری و فضایـ ــای بصـ ــش کیفیت هـ ــا در افزایـ ــه تنهـ ــا نـ رنگ هـ
ـــی  ـــد روان ـــرات قدرتمن ـــبب تأثی ـــه س ـــه ب ـــد، بلک ـــش دارن ـــط نق محی
ـــهری  ـــت ش ـــف مدیری ـــی او، در ارکان مختل ـــاالت روح ـــان و ح ـــر انس ب
از جملـــه اقتصـــاد، سیاســـت، فرهنـــگ، روابـــط اجتماعـــی، ایمنـــی و 
امنیـــت شـــهروندان و نظایـــر آن نیـــز مطـــرح می شـــود کـــه اغلـــب 
ـــی  ـــبب معان ـــه س ـــگ ب ـــم. رن ـــش می گذری ـــن نق ـــار ای ـــادگی از کن ـــه س ب
ـــته،  ـــف داش ـــای مختل ـــه در فرهنگ ه ـــی ک ـــق و متفاوت ـــم عمی و مفاهی
ـــته  ـــی داش ـــگاه پراهمیت ـــا جای ـــن فرهنگ ه ـــان ای ـــر مردم ـــواره در هن هم
ـــازی و  ـــه در زیباس ـــی ک ـــر رنگ ـــش پ ـــطه نق ـــه واس ـــن ب ـــت، همچنی اس
ـــاظ  ـــه لح ـــه ب ـــی ک ـــر عمیق ـــا دارد و تأثی ـــری فض ـــت بص ـــق جذابی خل
ـــاب  ـــد انتخ ـــذارد، می توان ـــا می گ ـــه ج ـــرد ب ـــی در ف ـــی و احساس عاطف
شایســـته ای بـــه عنـــوان برنـــد گردشـــگری یـــک کشـــور باشـــد. 
ـــدگار  ـــت و مان ـــری مثب ـــاد تصوی ـــه ایج ـــا، ب ـــت از رنگ ه ـــتفاده درس اس

در ذهـــن مخاطـــب و بازدیدکننـــدگان کمـــک می کنـــد.
چشـــم اندازهایـــی کـــه مقاصـــد گوناگـــون گردشـــگری بـــا کمـــک 
رنـــگ بـــه بازدیدکننـــدگان و گردشـــگران خـــود ارائـــه می کننـــد، از 
ـــر  ـــردن تصوی ـــی ک ـــت تداع ـــه قابلی ـــت ک ـــی اس ـــم اندازهای ـــن چش اولی
هـــر شـــهر و کشـــور و فرهنـــگ آن مـــردم را در میـــان مـــردم دیگـــر 
کشـــورها دارد. برخـــی از شـــهرها و کشـــورهای جهـــان بـــه رنـــگ 
و لعـــاب مخصـــوص خـــود مشـــهور هســـتند؛ از جملـــه ایـــن مـــوارد 
ـــع  ـــره ســـانتورینی واق ـــفید در جزی ـــگ س ـــت رن ـــوان بـــه کاربس می ت

در یونـــان اشـــاره کـــرد.
ـــای  ـــان ج ـــای جه ـــن معماری ه ـــره رنگین تری ـــران در زم ـــاری ای معم
دارد. در برخـــورد بـــا هنرهـــای مختلـــف ایرانـــی اعـــم از نقاشـــی، تذهیـــب، 
ـــی  ـــه خودنمای ـــری ک ـــتین عنص ـــره، نخس ـــرش و غی ـــی کاری، ف کاش
ـــودن  ـــترس ب ـــل در دس ـــه دلی ـــار ب ـــت. در دوره قاج ـــگ اس ـــد، رن می کن
مـــواد اولیـــه تهیـــه کاشـــی هفت رنـــگ و تبحـــر در ســـاخت کاشـــی 
هفت رنـــگ موجـــب شـــد تـــا در بناهـــای مذهبـــی ایـــن دوره پالـــت 

ـــرد. ـــکل بگی ـــی ش ـــی متفاوت رنگ
ـــه  ـــدد، ب ـــای متع ـــا ورودی ه ـــجد ب ـــاط مس ـــالمی حی ـــهرهای اس در ش
عنـــوان فضاهـــای شـــهری عمـــل می کننـــد؛ بنابرایـــن بـــه دلیـــل 
ارتبـــاط فضـــای بیرونـــی مســـجد بـــا گذرهـــای اطـــراف، حیـــاط 
ــرای  ــه خوبـــی بـ و قســـمت خارجـــی، مســـجد نصیرالملـــک نمونـ
به کارگیـــری رنـــگ در فضاهـــای شـــهری در ایـــران می باشـــد. بـــا 
ایـــن حـــال علیرغـــم توجـــه گســـترده ای کـــه در جهـــان بـــه تأثیـــر 
رنـــگ بـــر جامعـــه و روحیـــات و خلقیـــات افـــراد شـــده، در ایـــران در 
ایـــن مـــورد، بی توجهـــی قـــرار گرفتـــه اســـت و در ســـاختار کلـــی 
ـــت  ـــِش پراهمی ـــه نق ـــه ب ـــرک، توج ـــت و متح ـــر ثاب ـــهرها، در عناص ش

رنـــگ نشـــده اســـت.
ـــوش  ـــت و مغش ـــی بی هوی ـــر رنگ ـــا از نظ ـــهرهای م ـــر ش ـــال حاض در ح
ـــه  ـــراد جامع ـــت اف ـــی و عصبی ـــردگی، روان پریش ـــب افس ـــتند و موج هس
ـــه  ـــی مواج ـــاش رنگ ـــی اغتش ـــا نوع ـــهری، ب ـــای ش ـــوند. در فضاه می ش
ـــگ  ـــر رن ـــه شـــدت از نظ ـــروزی ب ـــهرهای ام ـــال ش ـــن ح ـــتیم. در عی هس
ـــهری  ـــای ش ـــده در فضاه ـــاد و زن ـــای ش ـــور رنگه ـــتند و حض ـــر هس فقی
ـــت  ـــگ و خالقی ـــب رن ـــگ اســـت. ترکی خاکســـتری و ســـرد بســـیار کمرن
در بافـــت فضاهـــای شـــهری می توانـــد عـــالوه بـــر زیباســـازی، آن 
ـــرد  ـــه ف ـــر ب ـــاص و منحص ـــگری خ ـــه گردش ـــک جاذب ـــه ی ـــه را ب منطق

ـــد. ـــل کن ـــگران تبدی ـــدگان و گردش ـــرای بازدیدکنن ب
رنگ هـــا عـــالوه بـــر تأثیرگـــذاری بـــر زیباســـازی محیـــط شـــهری 
باعـــث وحـــدت و یکپارچگـــی، هویـــت بخشـــی، القـــا فرهنـــگ مـــردم آن 
شـــهر و کشـــور، شـــادابی و نشـــاط فضـــای محیطـــی و روحیـــه شـــهروندان 
ـــروزه  ـــوند. ام ـــره می ش ـــگران و غی ـــیریابی گردش ـــدگان، مس و بازدیدکنن
ـــاهد  ـــهرها، ش ـــطح ش ـــود در س ـــی موج ـــفتگی های رنگ ـــود آش ـــا وج ب
ـــط و  ـــکل محی ـــر ش ـــذاری ب ـــاد و تأثیرگ ـــیار زی ـــی بس ـــای منف پیامده
ـــد  ـــا بای ـــتیم. رنگ ه ـــی هس ـــاظ روانشناس ـــراد از لح ـــوی اف ـــق و خ خل

ـــوند. ـــتفاده ش ـــهری اس ـــای ش ـــی محیط ه ـــش در طراح ـــش از پی بی
ـــا  ـــتفاده از رنگ ه ـــا اس ـــورهای دنی ـــهرها و کش ـــیاری از ش ـــروزه در بس ام
ـــتفاده  ـــل اس ـــرح و قاب ـــهری مط ـــزی ش ـــی و برنامه ری ـــث طراح در مباح
ـــدگان  ـــداد بازدیدکنن ـــش تع ـــث افزای ـــوع باع ـــن موض ـــه همی ـــت، ک اس
و گردشـــگران آن شـــهر و منطقـــه می شـــود. یکـــی از بهتریـــن 
عرصه هـــا بـــرای انتقـــال و نشـــان دادن فرهنـــگ و زندگـــی جوامـــع 
ــه  ــا را بـ ــوان رنگ هـ ــن می تـ ــتند؛ بنابرایـ ــا هسـ ــی، رنگ هـ محلـ
ــت  ــردن ظرفیـ ــاال بـ ــود در بـ ــای موجـ ــی از ظرفیت هـ ــوان یکـ عنـ

ـــرد. ـــی ک ـــگران معرف ـــدگان و گردش ـــد کنن بازدی

...ادامه از صفحه 1
ــه  ــی ک ــان  میراث ــار اصفه  اخب
ــا بــرای بشــر بــه جــا گذاشــت  کرون
ــه ایــن زودی  ــه ب ــی دارد و ن ــه پایان ن
همــه آن را کشــف می کنیــم، یکــی 
از آنهــا جلســه های آنالیــن بــود 
و ترویــج کســب و کارهایــی کــه 
این گونــه پیــش می رونــد. حــاال 
ــدن  ــره ش ــه خی ــد ک ــر می رس خب
ــه های  ــان درجلس ــه تصویرخودم ب

ــدی دارد. ــب ج ــن عواق آنالی
ــام  ــا انج ــان ب ــی از روانشناس گروه
ــن  ــران اپلیکیش ــی روی کارب تحقیق
جلســات آنالیــن و بــه صــورت 
مشــخص روی برنامه زوم می گویند 
خیره شــدن بــه تصویــر خودمــان در 
ــرای کاربران  ــه خصوصــاً ب این برنام
ــالمت روان  ــر س ــد ب ــم می توان خان
ــوردن،  ــذا خ ــالل در غ ــه اخت از جمل
افزایــش اضطــراب و افســردگی 

ــد. ــذار باش تاثیرگ
در چنــد ســال گذشــته، اســتفاده 
مــردم در سراســر دنیــا از برنامه هــای 
تمــاس ویدئویــی ماننــد »زوم« و 
ــش  ــدت افزای ــه ش ــم« ب »فیس تای
یافتــه اســت. امــا برخــالف ارتباطات 
حضــوری، ایــن برنامه هــا اغلــب 
تصویــری از خــود فــرد در طــول 
تمــاس نیــز ارائــه می دهنــد. همیــن 
ــردن  ــگاه ک ــش ن ــبب افزای ــر س ام
ــر خــود در طــول روز  ــه ظاه ــراد ب اف
شــده اســت کــه می توانــد بــر 

ــد. ــذار باش ــالمت روان تاثیرگ س
اخیــراً روانشناســان کــه تمرکــز 
ــان و پیامدهای  ــر ظاهــر زن جامعــه ب
ایــن رفتــار را مطالعــه می کننــد، 
ــده اند.  ــز ش ــه زوم متمرک ــر برنام ب
درحالیکــه در دوران همه گیــری 

ــه  ــور ب ــراد مجب ــا اف ــروس کرون وی
برگــزاری کالس هــا و جلســات 
ــدند،  ــازی ش ــه صــورت مج ــود ب خ
ــن  ــد در ای ــان می ده ــج نش ــا نتای ام
حالــت تمرکــز افــراد بــر ظاهــر خود 
افزایــش می یابــد کــه براســاس 
ــر  ــر تأثی ــن ام ــد ای ــات جدی تحقیق
منفــی بــر ســالمت روان انســان بــه 

خصــوص زنــان دارد.
ــی گرایی  ــدن، ش ــی ش • عین

و ســامت روان
ــج  ــه رای ــک کلم ــدن ی ــی ش عین
اســت امــا معنــای تحت اللفظــی 
ــدن  ــده ش ــت از: دی ــارت اس آن عب
یــا در نظــر گرفتــه شــدن بــه عنوان 
یکشــی. ایــن مســئله اغلــب در یک 
جنســیت خــاص مطــرح می شــود ) 
ــدن  ــان ( به طــوری کــه ب ــاً زن عموم
ــخصیت  ــدا از ش ــدن ج ــای ب و اعض
ــات و  ــرای تبلیغ ــرد ب ــت ف و وجودی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــابه م ــور مش ام

می گیــرد.
جــای تعجب نیســت کــه بــدن زنان 
ــوان  ــه عن ــردان ب ــدن م ــتر از ب بیش
ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــی درنظ یکش
ــا در  ــود ت ــبب می ش ــر س ــن ام همی
طوالنــی مــدت تعریــف و باورهــای 
ــان  ــری زن ــی ظاه ــا زیبای ــط ب مرتب
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــر و ب ــار تغیی دچ

ــود. ــراف ش انح
ــر و  ــر ظاه ــز ب ــا تمرک ــان ب محقق
ــه  ــاور ب ــی، ب ــار عاطف ــنجش رفت س
خــود و رفتارهــای فیزیولوژیکــی بــه 
ــد.  ــدن پرداخته ان ــی ش ــی عین بررس
ــه  ــت ک ــان داده اس ــات نش تحقیق
قــرار گرفتــن در نزدیکــی آینــه، 
ــود و احســاس  ــن عکــس از خ گرفت

اینکــه ظاهــر شــخص توســط 
ــود،  ــی می ش ــور ارزیاب ــران چط دیگ
ــت  ــش عینی ــث افزای ــی باع همگ
می شــود. شــما وقتــی وارد یــک 
ــًا  ــوید، اساس ــازی می ش ــه مج جلس
همــه ایــن کارهــا را یــک جــا انجــام 

می دهیــد.
• خودعینــی ســازی چــه 

نتایجــی دارد؟
ــوان  ــه عن ــود ب ــه خ ــردن ب ــر ک فک
یکشــی می توانــد منجــر بــه 
ــی فیزیکی  ــار و آگاه تغییراتی در رفت
ــان داده  ــات نش ــود. تحقیق ــود ش خ
اســت ایــن مســئله از طــرق مختلف 
بــر ســالمت روان تأثیــر منفــی 
می گــذارد. درحالیکــه زنــان و 
مــردان هــر دو در معــرض ایــن 
آســیب قــرار دارنــد، زنــان بــا 
ــرو  ــی بیشــتری روب ــای منف پیامده

. هســتند

در یــک مطالعه کــه در ســال 199۸ 
انجــام شــد، محققــان نشــان دادنــد 
ــد  ــاس شــنای جدی ــان لب ــی زن وقت
ــه تــن می کننــد و خــود را در آینــه  ب
عینی ســازی  خــود  می بیننــد، 
ــاس  ــیدن لب ــود پوش ــبب می ش س
ــی  شــنا باعــث ایجــاد شــرم در زنان
ــد  ــا همانن ــر آن ه ــه ظاه ــود ک ش
مدل هــای نمایــش داده شــده در 
ــبب  ــر س ــن ام ــات نیســت. ای تبلیغ
ــه نفــس و حضور  کاهــش اعتمــاد ب
موفــق در جامعــه بــرای زنــان 
ــود  ــن خ ــر ای ــالوه ب ــود. ع می ش
می شــود  ســبب  عینی ســازی 
ــان در مســائل ریاضــی عملکــرد  زن

ضعیف تــری داشــته باشــند.
• سامت روان

در مقالــه ای کــه در ســال 2021 
منتشــر شــد، نشــان داده شــد ســطح 
ــان  ــازی در زن ــود عینی س ــاالی خ ب

بــا پیامدهــای ســالمت روان از جمله 
ــش  ــوردن، افزای ــذا خ ــالل در غ اخت
ــت. ــردگی مرتبط اس اضطراب و افس

ــه  ــی ک ــچ تحقیق ــا هی ــه م درحالیک
مســتقیماً ارتبــاط بیــن جلســات 
ــود  ــه خ ــازی ب ــی و عینی س ویدئوی
را بررســی کنــد، در دســترس نداریــم 
امــا مطالعــات اخیــر نشــان می دهــد 
ــه  ــن زمین ــدی در ای ــای ج نگرانی ه

بی مــورد نیســت.
هرچــه زنــان روی ظاهــر خــود 
تمرکــز بیشــتری داشــته باشــند، 
صــرف  را  بیشــتری  زمــان 
ــس  ــا عک ــی ی ــای ویدئوی تماس ه
گرفتــن از خــود می کننــد و بــه 
مــرور رضایــت آن هــا از ظاهــر 
ــر  ــه نظ ــد. ب ــش می یاب ــود کاه خ
می رســد اســتفاده از برنامه هایــی 
ماننــد زوم در نارضایتــی از چهــره 

نقــش دارد.

تأثیر جلسات آنالین کاربران و روان انسان ها
خیره شدن به تصویرخودمان درجلسه های آناین عواقب جدی دارد:

همیشــه  جمــدی  پریســا 
شــنیده ایم کــه اشــعه های نــور 
خورشــید بــرای پوســت مضــر 
هســتند، امــا آیــا می دانیــد کــه 
ــید  ــور خورش ــتفاده از ن ــادل در اس تع
ــدارد،  ــرری ن ــه ض ــر اینک ــالوه ب ع
ــرای بهبــود خلــق و خــو مفیــد هــم  ب
هســت؟ نور خورشــید و تاریکــی باعث 
ــود.  ــز می ش ــون در مغ ــح هورم ترش
قــرار گرفتــن در معــرض نور خورشــید 
باعــث افزایــش ترشــح هورمونــی بــه 
نــام ســروتونین در مغــز می شــود. 
ســروتین باعــث تقویــت خلــق و خــو 
ــز  ــش و تمرک ــاس آرام ــاد احس و ایج
می شــود. در شــب و تاریکــی مغــز 
تحریــک شــده و هورمون دیگــری به 
ــن  ــد. ای ــد می کن ــن تولی ــام مالتونی ن
هورمــون بــه خــواب کمــک می کنــد. 
ــری در معرض  ــدم قرارگی در صورت ع
نــور خورشــید، ســطح ســروتونین 
کاهــش می یابــد. ســطوح پاییــن 
ــدید  ــث افســردگی ش ــروتونین باع س
ــی  ــردگی فصل ــود. افس ــی می ش فصل
نوعــی افســردگی اســت کــه در نتیجه 
تغییــر فصــل ایجــاد می شــود. بهبــود 
خلــق و خــو تنهــا مزیــت دریافــت نور 
خورشــید نیســت، قرارگیــری متعــادل 
در برابــر نــور خورشــید مزایــای 

ــراه دارد. ــه هم ــز ب ــری نی دیگ
کاهــش قــرار گرفتــن در معــرض 
ــور خورشــید باعــث کاهــش ســطح  ن
ســروتونین شــده کــه می توانــد 
ــی  ــه افســردگی شــدید فصل منجــر ب
شــود. اثــرات ناشــی از نــور کــه باعــث 
ــد ســروتونین می شــود  ــک تولی تحری
ــور  ــود. ن ــم وارد می ش ــق چش از طری
خورشــید نواحی خاصــی را در شــبکیه 
ــح  ــث ترش ــه باع ــد ک ــاد می کن ایج
ــن،  ــرای همی ــود. ب ــروتونین می ش س
ــاد در فصــل زمســتان  ــه احتمــال زی ب
کــه روزهــا کوتاهتــر اســت، ایــن نــوع 
ــرد. ــد ک ــه خواهی ــردگی را تجرب افس

به همیــن منظــور یکــی از درمان های 
ــور درمانی  اصلی افســردگی فصلــی، ن
اســت کــه بــه آن فتوتراپــی نیــز گفته 
می شــود. می توانیــد از یــک جعبــه 
نــور درمانــی در خانــه اســتفاده کنیــد. 
نــور جعبــه شــبیه نــور طبیعــی 
ــث  ــه باع ــد ک ــل می کن ــید عم خورش
ــز و  ــد ســروتونین در مغ تحریــک تولی
کاهــش مالتونیــن اضافــی می شــود.

اختــالالت مرتبــط بــا اضطــراب و 
حمــالت پانیــک نیــز بــا تغییــر فصــل 
و کاهــش نــور خورشــید مرتبــط 

هســتند.
ــر  ــزی فرات ــید چی ــور خورش ــد ن فوای
ــرار  ــت. ق ــو اس ــق و خ ــود خل از بهب
گرفتــن در معــرض اشــعه مــاوراء 
بنفــش-B موجــود در پرتوهــای 
خورشــید باعــث تولیــد ویتامیــن D در 
ــد  ــن D تولی ــود. ویتامی پوســت می ش
ــش  ــید نق ــور خورش ــط ن ــده توس ش
مهمــی در ســالمت اســتخوان ها 
 D دارد. ســطوح پاییــن ویتامیــن
باعــث ایجــاد راشیتیســم در کــودکان 
و بیماری هــای اســتخوانی ماننــد 
پوکــی اســتخوان و استئوماالســی 

. د می شــو
ــه  ــرادی ک ــان، اف ــه محقق ــق گفت طب
در مناطقــی زندگــی می کننــد کــه 
طــول روز کوتــاه اســت و کمتــر در 
ــد، در  ــرار می گیرن ــاب ق ــرض آفت مع
ــرادی کــه در مناطقــی  ــا اف مقایســه ب
روزهــا  کــه  می کننــد  زندگــی 
ــر اســت، بیشــتر در معــرض  طوالنی ت
ــرار  ــاص ق ــه ســرطان های خ ــال ب ابت

. نــد می گیر
ــرای  ــی ب ــور درمان ــه ن ــی ک از آنجای
همــه مناســب نیســت، پزشــک 
تصمیــم می گیــرد کــه آیــا نــور 
ــرای درمــان بیمــاری شــما  درمانــی ب

ــر. ــا خی ــت ی ــر اس مؤث

مفید یا مضر
جاری یا مسدود!

نور خورشید و پوست ما؛

https://www.healthline.com/health/
depression/benefits-sunlight

زندگی سالم

ISFAHAN
N E W S  بی اعصاب ترین ها

و کم نزاع ها

آمار عجیب و جالبی که پزشکی 
قانونی اعالم کرد:

 مریم محسنی  آمارها همیشه سخن می گویند، البته اگر بر اساس واقعیت باشند 
که معموالً آماریهای تلخ چنین هستند. یکی از جالب ترین نمونه ها که اخیراً منتشر شد 
مربوط به بی اعصاب ترین ها و کم نزاع ها بود. رکوردها و رتبه هایی که می تواند بسترساز 

مطالعه باشد برای حرکت درمسیر اصالح و یا ...
استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، همدان و زنجان، از نظر تعداد نزاع بر اساس 
جمعیت، باالترین آمار را دارند و کمترین نرخ نزاع هم مربوط به استان های سیستان و 

بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان است.
این در حالی است که پایتخت، بیشترین آمار نزاع را دارد. تهرانی ها، اهالی خراسان 
رضوی و مردم اصفهان، بیشتر از دیگر ایرانی ها به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه 
می کنند؛ این در حالی است که استان های ایالم، بوشهر و خراسان جنوبی، با مردمی 
آرام تر و نزاع های خیابانی و خانوادگی کمتر، به آرامی در پایین جدول ثبت شده نزاع 

در کشور نشسته اند.

بنابر اعالم پزشکی قانونی که مرجع این اطالعات در کشور است، سال 1۴00، دو 
دهم درصد بیشتر از سال گذشته اش مصدوم نزاع داشته ایم و در مجموع، حدود ۶00 
هزار نفر به این دلیل، به مراکز این سازمان مراجعه کرده اند که حدود ۴00 هزار نفرشان 
مرد بوده اند. آماری که نشان می دهد مردان عالوه بر حضور پر تعدادتر در محیط های 
شهری و کاری، بیشتر با هم دست به گریبان می شوند و تالش می کنند مشکالتشان 

را به صورت فیزیکی و نه با حرف، حل کنند!

 مریم یـادگاری  تحقیقـات نشـان می دهند کـه توجه به 
شـادی های گروهـی و دسـته جمعـی بهتریـن شـیوه بـرای 
کاهـش جرائـم و خشـونت های اجتماعی و افزایش سـالمت 
روانی مـردم و به تبع امنیت بیشـتر جامعه اسـت و عـدم توجه 
و کنتـرل آن نیـز موجب بروز آسـیب هائـی در جامعـه خواهد 
شـد. بی تردید شـهروندان عصبـی، همـواره عامـالن اصلی 
نزاع های خیابانی و تشـنج در سطح شهرها به شـمار می روند. 
بـاور این نکتـه که افـراد یـک جامعـه سـالم باید در جشـن و 
سـرورهای همگانی بـه بازتوانی روحیه خـود پرداختـه و راه و 
رسـم کنار هم قـرار گرفتن و بـا مهربانـی زندگی کـردن را به 
خوبی بیاموزند، نکته ای اسـت کـه غفلت از آن خسـارت های 
جبـران ناپذیری را بر جـا خواهد گذاشـت که گاه جبـران آن از 
عهـده هیچ کس بـر نخواهـد آمـد. مطالعـات و پژوهش های 
بی شـمار نشـان می دهد که شادی و نشـاط تأثیر بسـزایی در 
شـکوفایی و رونـق اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی 
انسـان ها دارد و تاثیـرات عمـده ای بـر روحیـه و انگیـزه افراد 
جامعه برای کار، تالش و تولید بیشـتر دارد و امید به آینده را در 
آنان تقویـت می کند از این رو بسـیاری از کشـورهای دنیا را در 
زمینه افزایش شـادی و نشـاط جمعـی و فردی در کشـور خود 
برنامـه ریزی هـای دقیقـی می کنند کـه از آن جملـه می توان 
به جشـن گوجه فرنگـی در اسـپانیا، جشـنواره رنـگ در هند، 
جشـنواره اسـباب بـازی در سـو ئیـس و جشـن پـر یـا جنگ 
بالش هـا کـه چهـارم آوریـل هـر سـال در ۳9 کشـور جهـان 

برگـزار می شـود اشـاره کرد.
• آثار نشاط جمعی از دیدگاه جامعه شناسان

در همین رابطه جامعه شناسـان، نشـاط و شـادمانی را یکی از 
واکنش هـای هیجانـی آدمـی می دانند کـه اگر این شـادمانی 
بـه صـورت فـردی صـورت گیـرد آثـار آن در کوتاه مـدت به 

فراموشـی سـپرده می شـود و از پایان چندانی برخوردار نیست 
اما هـر قـدر ایـن شـادمانی ها در طیـف گسـترده تری برگزار 
شـود در حافظـه تاریخـی افـراد ثبـت و ضبـط شـده و باعث 
شـادمانی های فـردی و نشـاط اجتماعـی در جامعه می شـود.

• آثـار نشـاط و شـادمانی اجتماعـی از نـگاه 
ن سـا نشنا ا و ر

متخصصـان امور روان شناسـی نیز بـر این عقیده هسـتند که 
نشـاط و شـادمانی اجتماعی یکی از مهمترین عناصر سالمت 
روحـی و روانی افـراد به شـمار می رود و افراد شـاد از سـالمت 
بیشتری برخوردار هسـتند. آنان به سـرعت تحت تأثیر عوامل 
محیطی قرار نگرفته و بهتـر می تواننـد در لحظه های بحرانی 
بر عملکـرد و تصمیم گیری هـای خود کنتـرل داشـته و آن را 
مدیریـت کننـد. بنابرایـن تصمیم هـای شـتاب زده و آنی که 
نتیجه ای جز تنش، خشـونت و جـرم در پی ندارد، کمتـر از این 

گـروه از افراد سـر خواهد زد.
• تأثیـر نشـاط اجتماعـی بـر امنیـت و سـامت 

معـه جا

بـه طـور معمـول بـر اثـر نشـاط اجتماعـی احسـاس پویایی، 
همبسـتگی، همدلی، مهـرورزی، تعامـل و رضایـت از زندگی 
افزایش پیـدا می کنـد و در این زمان اسـت کـه افـراد به جای 
اینکه تنها به خود و نیازهایشـان توجه داشـته باشـند، در برابر 
دیگـر افـراد جامعـه و حـوادث دیگر نیز احسـاس مسـوولیت 
کـرده و حاضـر نمی شـوند دیگـران را فـدای خواسـته ها و 
خودخواهیهـای خـود کننـد. زمانی کـه افـراد یـک جامعه به 
ایـن سـطح از آگاهـی و فـداکاری برسـند، طبیعـی اسـت که 
خشـونت ها که بـر اثر زیـاده خواهـی، بـی مسـوولیتی و عدم 

همدلـی در جامعـه روی می دهـد کمرنـگ خواهـد شـد.
• جشن های هیجانی غیر منتظره

جشـن هایی کـه بـه مناسـبت های غیرمنتظـره و بـه صورت 
ناگهانی مانند صعـود تیم ملی فوتبـال به جام جهانی، کسـب 
افتخـارات ملـی، برانگیخته شـدن غـرور ملـی، بـارش برف 
و بـاران و ... برگـزار می شـود چـون بر اصـول مـدون از پیش 
تعییـن شـده ای اسـتوار نیسـت در کنش هـای جمعـی تحت 
تأثیر رفتار اجتماعی اسـت. شـادی مردم اصفهـان که بخاطر 
جاری شـدن آب در رودخانـه زاینـده رود به وجـود می آید هم 
از این دسـت شـادی و نشـاط های هیجانی به شـمار می رود. 
این رفتار جمعی می تواند دسـتخوش تغییر و تحوالت خاصی 
قـرار گیرد چـون رفتار جمعـی الگوهـای رفتاری بی سـاختار، 
خودانگیختـه، هیجانی و پیش بینـی ناپذیر اسـت. افرادی که 
از رفتـار جمعی پیـروی می کننـد، در برابر محـرک خاصی که 
ممکـن اسـت حادثه معینـی باشـد واکنـش نشـان می دهند. 
معمواًل در اینگونه جشـن های هیجانی بـدون قاعده عملیات 
کنتـرل اجتماعی بـرای پیشـگیری از اتفاقـات ناگوار توسـط 
پلیـس انجـام می پذیـرد کـه باید بـا اطـالع رسـانی صحیح 

انجام شـود تـا تبدیل به بـی اعتمـادی اجتماعی نشـود.
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

 اخبار اصفهان  تداوم چالش ناشی 
از بحران اوکراین در بازار جهانی مواد 
غذایی، تالش برخی از کشورها برای 
تأمین نیازها و حفظ امنیت غذایی 
خود را تا حد حمایت از قاچاق افزایش 

داده است.
درگیری بین روسیه و اوکراین که 
بخش عمده ای از گندم و دانه های 
روغنی جهان را تولید می کنند، امنیت 
غذایی بسیاری از کشورها را به خطر 
انداخته و رقابت برای خرید اقالم مورد 
نیاز را چنان تشدید کرده که بسیاری از 
آن ها راهکارهای ممنوعه در شرایط 
عادی، از جمله قاچاق را در پیش 

گرفته اند.
بحران اوکراین و اهمیت حراست از 
ذخایر گندم کشوربه گفته محمدجواد 
مویدیان، کارشناس اقتصاد کشاورزی، 
روسیه و اوکراین که در سال زراعی 
گذشته، به ترتیب ۳۸ و ۲۲ میلیون ُتن 
از عرضه جهانی گندم را تولید کرده 
بودند، در سال زراعی جاری ۳۰ میلیون 
تن از عرضه گندم را کاهش داده اند و 
همین امر افزایش چشمگیر قیمت ها را 

به دنبال داشته است.
این درحالی است که روسیه و اوکراین 
عالوه بر گندم، سهم بزرگی از تأمین 
دانه های روغنی و علوفه مورد نیاز 
بازارهای جهانی را نیز بر عهده دارند 
و تداوم بحران روز به روز نگرانی 

دولت های غربی را افزایش می دهد.
امانوئل مکرون اخیراً اظهار داشت: 
اروپا باید آماده پذیرش بیش از ۶۰ 
میلیون مهاجر از افریقا و آسیا در 
سال های آتی باشد، چراکه ادامه 
تحریم های علیه روسیه، زندگی در 
افریقا و آسیا را که مقدار زیادی گندم 
از روسیه وارد می کنند،  دشوارتر کرده و 
این کشورها را با بحران غذایی مواجه 
خواهد کرد. واشنگتن پست نیز در 
تحلیل تبعات تحریم های غرب علیه 
روسیه نوشت: اعمال تحریم های 
بیشتر می تواند افزایش قیمت های 
انرژی و محصوالت غذایی به ویژه 
گندم را تشدید کند. در این شرایط، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
در اظهاراتی هشدارگونه با صراحت 
گفت: ما باید حواسمان به صادرات 
گندم به کشورهای غیردوست باشد، 
چون تحریم های غربی باعث بروز 
بحران انرژی و مواد غذایی شده است. 
در این میان برخی از کشورهای وارد 
کننده گندم از روسیه به فکر تأمین 
نیاز خود از کشورهای دیگر افتاده اند و 
به عنوان نمونه، مصر در تالش است 
الاقل بخشی از گندم مورد نیاز خود را 

از هند وارد کند.
چنین شرایطی، عالوه بر اینکه افزایش 
بازارهای جهانی  بهای گندم در 
را تشدید خواهد کرد، به قاچاق این 
محصوالت استراتژیک در سطح 
جهانی نیز دامن می زند و این امر در 
کشورهای غرب آسیا که همواره با 
مشکالتی نظیر خشکسالی یا سیل 
مواجه بوده اند، بیشتر نمود خواهد 
داشت. با توجه به این شرایط، توجه 
به وضعیت محصوالت استراتژیک 
کشورمان، به ویژه ذخایر گندم بیش 
از پیش اهمیت یافته است و اگرچه 
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم 
اقدامی مؤثر و مثبت به شمار می رود، 
اما ضروری است در کنار این اقدامات، 
مبارزه با قاچاق این محصول و نیز،  
افزایش نظارت بر شبکه تأمین و توزیع 
آرد و نان بصورت جدی تری در دستور 

کار قرار گیرد.

رییس دانشگاه آزاد استان اصفهان با رییس دانشگاه آزاد اسالمی لنجان دیدار و گفت و گو کرد:

 دانشگاه از همکاری با صنعتگران دانشگاهی
به عنوان مدرس استقبال می کند

صرافی رمزارزی کراکن )Kraken(، مستقر در کالیفرنیا، تأییدیه 
نظارتی برای فعالیت در بازار جهانی ابوظبی )ADGM( را دریافت 
کرد. کراکن پس از بایننس، دومین پلتفرم دارایی های مجازی 

است که این مجوز را دریافت می کند.
با دریافت این مجوز، کراکن قصد دارد با بانک های محلی و 
ارائه دهندگان خدمات پرداخت در این کشور، همکاری کرده و با 
ارائه جفت ارزهای معامالتی با درهم )AED(، نقدینگی در سطح 

جهانی را به امارات متحده عربی بیاورد.
به گفته مدیرعامل کراکن، حجم معامالت ارزهای دیجیتال در 
دبی بیش از ۲۵ میلیارد دالر در سال است و به همین دلیل، فراهم 

کردن امکان انجام معامالت رمزارز با درهم، می تواند برای 
سرمایه گذاران محلی بسیار مهم باشد.

صرافی بایننس نیز پیش تر مجوز فعالیت در ابوظبی و همچنین، دو 
منطقه دیگر در خاورمیانه، یعنی بحرین و دبی را دریافت کرده بود.

عالوه بر هجوم کسب وکارهای رمزارزی به خاورمیانه، مشاغل 
محلی نیز به دنبال ورود به دنیای ارزهای دیجیتال هستند. به 
عنوان مثال، مدرسه سیتیزنس )Citizens School( در شهر 
دبی اعالم کرده که قصد دارد شهریه های دانش آموزان را به صورت 
بیت کوین )BTC( و اتریوم )ETH( دریافت کند. این مدرسه قرار 

است در سپتامبر سال ۲۰۲۲ افتتاح شود.

  عصمت شریفی  رییس دانشگاه آزاد استان 
اصفهان با رییس دانشگاه آزاد اسالمی لنجان دیدار 
و گفت و گو کرد. رییس دانشگاه آزاد استان اصفهان 
در این دیدار با اشاره به طرح پویش گفت: نگرش 
دیگر به طرح پویش این است که دانشگاه از همکاری 
با صنعتگران دانشگاهی به عنوان مدرس استقبال 
می کند تا دانشجویان در معیت اساتید کاربردی، کار را 

یاد بگیرند و درس بیاموزند.
پیام نجفی با اشاره به ابعاد آموزش در دانشگاه تصریح 
کرد: دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است. 
و توجه به کسب مهارت های مورد نیاز در کنار این 

دانش ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان با تاکید بر مهارت 
افزایی دانشجویان اظهار کرد: الزم است دانشجویان 
همزمان با آموزش، کار را بصورت کاربردی و عملی یاد 
بگیرند، لذا در همین راستا طرحی را به نام پویش داریم 
که عالقه مندیم با شرکت عظیم ذوب آهن اصفهان و 

شرکت های اقماری آن در این زمینه همکاری کنیم.
وی با تبیین لزوم به کارگیری روش های متنوع برای 
ارتقاء سطح مهارت دانشجویان اظهار کرد: توسعه 
روزافزون فناوری ها و تنوع تجهیزات و دستگاه های 
پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، به کارگیری 
روش های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان 
را ضروری می سازد. در حال حاضر ۱۵۰۰ نفر 
دانشجویان دانشگاه آزاد استان اصفهان در صنایع 
مختلف در حال یادگیری هستند و بسیاری نیز استخدام 

شده اند.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان با تاکید بر 
توسعه دانشکده های مهارت و کارآفرینی تصریح کرد: 

دانشکده های مهارت و کارآفرینی با نگرشی بلندمدت 
در توسعه حوزه های مهارتی و کارآفرینی، در فضای 
کسب و کار و فرآیند تولید ثروت، انتظارات مهارتی 
و دانشی بازار را برآورده می نماید و با توجه وضعیت 
موجود و کمبود نیروی انسانی ماهر به توسعه مهارت ها 
و توانمندسازی نیروی انسانی و روحیه کارآفرینی 
منابع انسانی می پردازد. از این رو پیشنهاد می کنیم 
دانشکده های مهارت و کارآفرینی و شرکت های دانش 
بنیان مشترکی با شرکت ذوب آهن اصفهان داشته و در 

این زمینه باهم همکاری داشته باشیم.
نجفی با اشاره به اجرای طرح پایش آزاد که مخفف 
عبارت پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه ای است، 
تصریح کرد: طرح پایش با کاربردی نمودن پایان نامه ها 
و رساله های دانشجویان گامی مهم برای دستیابی به 
دانشگاه مسئله محور و فناورانه برداشته است. دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان ۵۳۰ عنوان مشترک رساله 
با ذوب آهن اصفهان تعریف نموده. و اکنون در سامانه 
پژوهشیار به نام ذوب آهن ثبت شده است. نکته مهم 
اینکه، بهره برداری بسیار خوبی از این طرح شده و 
دانشجویان سراسر کشور از عناوین این پایان نامه ها 

استفاده می کنند.
• تولید دانش وظیفه دانشگاه است

رییس دانشگاه آزاد اسالمی لنجان نیز با تاکید بر 
شعار سال با عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 
تصریح کرد: تولید دانش وظیفه دانشگاه است و 
صنعت مادر ذوب آهن هم در زمینه تولید موفق بوده 
است. دانشگاه آزاد اسالمی با همکاری شرکت ذوب 
آهن با تحقیقات تخصصی، پروپزال هایی ازجمله رفع 
معضالت پساب های صنعتی، اتوماتیک نمودن دستگاه 

بیل مکانیکی فعال در کنورتور، سرعت گیر تیرآهن، 
آنالیز کیفی نورد و ... را ارائه نموده است.

سیدمسعود داودی با اشاره به تفاهم نامه دانشگاه 
آزاد اسالمی که اسفند ۹۸ رقم خورد و دفتر همکار 
مشترک دانشگاه و شرکت سهامی ذوب آهن اظهار 
کرد: طی مذاکرات انجام شده با مدیران ارشد ذوب آهن 
اصفهان، ظرفیت سنجی و اعتمادسازی بسیار خوبی 
در زمینه نظام موضوعات صورت گرفت. در حال حاضر 

نیز ۴۰۰ واحد دانشگاه آزاد اسالمی از این تفاهم نامه 
حمایت می کنند. از اینرو بازنگری روی تفاهم نامه حائز 

اهمیت است.
وی با تاکید بر بازنگری تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسالمی 
با ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: پیشنهاد می کنیم 
جهت چابکتر کردن این تفاهم نامه، بازرسی و بررسی 

ویژه در این زمینه صورت گیرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی لنجان با تاکید به موفق 

بودن اجرای طرح پویش در استان اصفهان تصریح کرد: 
پیشنهاد می کنیم طرح پویش که همزمانی تحصیل با 
کار هست در ذوب آهن اصفهان نیز انجام شود. و باعث 
افتخار است که دانشگاه در کنار صنعت به رشد و توسعه 

خود و همچنین کشور ارزشمندمان کمک می کند.
داودی با بیان اینکه اولویت اول دانشگاه درآمد نیست 
تصریح کرد: حل مسئله بودن دانشگاه آزاد اسالمی 

شعار نیست بلکه عملیاتی است.

 پریسا جمدی  گاهی ممکن است با وجود تمام خستگی ها و خواب آلودگی ها، وقتی به رختخواب 
می رویم خوابمان نبرد. در اینجور مواقع ممکن است اولین کاری که به ذهنمان می رسد خوردن قرص 
خواب باشد، اما قبل از مصرف قرص خواب، ابتدا عوامل بی خوابی را شناسایی کنید، شاید با شناسایی 

عوامل خواب راه حلی برای حل این مشکل بیابید.
• ریتم روزانه

ریتم های روزانه انسان، ریتم های درونی با دوره ای حدود ۲۴ ساعت هستند که توسط نشانه های 

محیطی مثل چرخه روشنایی و تاریکی هدایت می شوند. این سیستم از نور، تاریکی و ساعت بیولوژیکی 
ما برای تنظیم دمای بدن، متابولیسم، هورمون ها )از جمله مالتونین( و خواب استفاده می کند. ساعت 
ارشد بدن هسته suprachiasmatic )SCN( نامیده می شود. SCN در مغز قرار دارد و تولید 
مالتونین را کنترل می کند. این هورمون به تنظیم خواب کمک می کند. در طول روز سطح مالتونین 
کم است. هرچه نور کمتر و هوا تاریک تر می شود، بدن مالتونین بیشتری تولید می کند، اوج زمان تولید 
مالتونین قبل از کاهش، بین ساعت ۲ تا ۴ صبح است. بهترین زمان برای خوابیدن، ۲ ساعت بعد از 
افزیش تولید مالتونین است. هرکس دارای ریتم روزانه خاص خودش است که تا حدودی ژنتیکی است. 
اگر خسته هستید اما نمی توانید بخوابید، ممکن است ریتم شبانه روزی شما خاموش باشد. این بی خوابی 
می تواند نشانه ای از سندرم تأخیر در فاز خواب باشد. این نوعی اختالل در چرخه خواب و بیداری است که 
با تأخیر دو ساعت یا بیشتر زمان شروع خواب و بیداری مشخص می شود. این اختالل بیشتر در جوانان 

رخ می دهد، اما در حدود ۱۰ درصد از افراد مبتال به بی خوابی مزمن نیز رخ می دهد.
• آیا تفاوتی بین خستگی و خواب آلودگی وجود دارد؟

بسیاری از افراد خستگی و خواب آلودگی و بی انرژی بودن را با هم اشتباه می گیرند. اما در واقع این 
احساسات با یکدیگر تفاوت دارند. در پایان یک ماراتن، احساس خستگی می کنید و احتمااًل انرژی و 
انگیزه الزم برای دویدن در ماراتن دیگری را ندارید. حتی ممکن نخواهید تا رسیدن به محل پارک 
اتومبیلتان پیاده بروید. اما شما خواب آلود نیستید. خواب آلودگی زمانی است که به سختی می توانید 

خود را بیدار نگه دارید.
• چرا در طول روز احساس خستگی دارم؟

اگر خسته هستید، اما نمی توانید پس از غروب آفتاب بخوابید، این می تواند نشانه ای از اختالل تأخیر در 
فاز خواب باشد. در غیراینصورت ممکن است مشکل از جای دیگری باشد. در زیر چند عامل که باعث 

ایجاد مشکل بی خوابی می شوند آورده شده است:
چرت زدن: چرت زدن بد نیست، اتفاقاً مزایایی هم دارد. اما اگر در زمان نامناسب چرت بزنید می تواند 
باعث بی خوابی در شب شود. چرت های طوالنی و چرت بعد از ظهر می تواند باعث شود که شما شب 
کمتر بخوابید، بد بخوابید و در طول شب به دفعات بیدار شوید. زمان چرت زدن باید بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه 

باشد. و سعی کنید هر روز در ساعت مشخصی چرت بزنید.

اضطراب: اضطراب می تواند باعث ایجاد اختالل در خواب شود. طبق تحقیقات، ۲۴ تا ۳۶ درصد افراد 
مضطرب بی خواب هستند. اضطراب همچنین منجر به افزایش برانگیختگی و هوشیاری می شود که 

می تواند خواب را بیشتر به تأخیر بیندازد.
افسردگی: طبق تحقیقات صورت گرفته، ۹۰ درصد افرادی که دچار افسردگی هستند نیز مشکل 
بی خواب دارند. بی خوابی، نارکولپسی، اختالل تنفس در خواب و سندرم پاهای بی قرار در این افراد 
گزارش شده است. رابطه بین مشکالت خواب و افسردگی موضوعی پیچیده است. به نظر می رسد 
افسردگی با اثرات هورمونی ریتم شبانه روزی را مختل می کند. التهاب، تغییر در مواد شیمیایی مغز، 

عوامل ژنتیکی و موارد دیگر ممکن است بر روی رابطه خواب و افسردگی تأثیر بگذارند.
کافئین: به طور متوسط، نیمه عمر کافئین ۵ ساعت است. بنابراین جای تعجب نیست که حتی ۲۰۰ 
میلی گرم کافئین )حدود ۱۶ اونس قهوه دم کرده( ۱۶ ساعت قبل از خواب ممکن است بر خواب شما 

تأثیر بگذارد.
نگاه کردن به صفحه نمایش: گوشی موبایل را کنار بگذارید. نور آبی که از تلفن ها، تبلت ها، لپ تاپ و 
صفحه های تلویزیون ساطع می شود، تولید مالتونین را سرکوب می کند و باعث کاهش احساس خواب 

آلودگی می شود و در نهایت یکی از علل احساس خستگی و بی خوابی است.
سایر اختالالت خواب: سندرم فاز خواب تأخیری تنها اختاللی نیست که می تواند باعث ایجاد اختالل 

در خواب شود. آپنه خواب و سندرم پاهای بی قرار نیز از دیگر عوامل ایجاد اختالل در خواب هستند.
رژیم غذایی: پژوهشگران نتیجه گرفتند که تغییرات رژیم غذایی ممکن است به افراد مبتال به اختالالت 

خواب کمک کند.
• آیا خسته بودن بد است؟

خستگی در طول روز می تواند باعث کاهش بهروری شود. طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها 
)CDC(، نداشتن خواب منظم، با کیفیت و آرام شما را در معرض خطرات زیادی از جمله موارد زیر قرار 

می دهد: فشار خون باال، دیابت، آلزایمر، سکته، حمله قلبی و چاقی.
منبع:

https://www.healthline.com/health/healthy-sleep/tired-but-
  cant-sleep#takeaway

همسایه ایران قطب رمزارز خاورمیانه می شود!

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

گفت و گوی اختصاصی 
با کارشناس اقتصاد 

کشاورزی درباره بحران 
اوکراین:

ضرورت اهمیت 
حراست از ذخایر 

گندم کشور

دیدار صمیمانه مدیرعامل و تالشگران ذوب آهن اصفهان در روز کار و کارگر
 منبع: اخبار اصفهان

چرا گاهی بر خالف اینکه خسته ایم، نمی توانیم بخوابیم؟

کار، خواب، آرامش
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