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مروری بردیدگاه های اقتصادی ها درباره احیای واحدهای راکد استان؛

نهضتی برای تحقق رشد اقتصادی اصفهان

Happiest Countries in 
the World
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تشییع پیکر ۳ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان

همایش شــیرخوارگان حسینی 
همزمان با سراسر کشــور با حضور 
مــادران و شــیرخوارگان در گذر 

فرهنگی چهارباغ برگزار شد. 

رسول شجاعی / خبرگزاری ایرنا 

2

 
امــروزه تبییــن فرهنگ غنــی عاشــورا در جامعه 
ــا  ــاران ب ــام حســین )ع( و ی ضــروری اســت. ام
ــا نــدای »هیهــات  وفایــش در واقعــه عاشــورا ب
ــا  ــه م ــود ب ــل خ ــار و عم ــا گفت ــه« ب ــن الذل م
ــد از موضع  آموختند کــه برخــورد مســلمانان بای
ــز  ــک مســلمان هرگ ــه ی ــّزت باشــد، چــرا ک ع
ــن  ــد و در ای ــواری نمی ده ــت و خ ــه ذل ــن ب ت
زمینــه فعــاالن عرصــه فرهنــگ در زمینــه 
ــی عاشــورا نقــش مهمــی  ــگ غن ــن فرهن تبیی
ــرا  ــد چ ــت ببینن ــک ظرفی ــد آن را ی ــد و بای دارن

ــی در  ــورا حرارت ــینی در عاش ــه حس ــه حماس ک
ــق و  ــی رم ــز ب ــه هرگ ــرده ک ــا ایجــاد ک قلب ه

ــد. ــد ش ــرد نخواه س
ــه در  ــت جامع ــیم مصونی ــته باش ــاد داش ــه ی ب
ــر ســلطه گری هــا، اســتبدادها و جهالت هــا  براب
ــورا،  ــت و عاش ــم عاشوراس ــای مه را از درس ه
ــت  ــاب معرف ــای ارب ــه دل ه ــود ک ــه ای ب حادث
و عاشــقان فضیلــت و حقیقــت در برابــر آن 
بــه خــاک تعظیــم فــرو می افتــد. یکــی از 
انگیزه هــای اساســی امــام خمینــی )ره( در 

نهضــت اســامی ایــران، عــزت خواهــی و 
تقویــت روحیــه ســربلندی و شکســت ناپذیــری 
مــردم ایــران بــوده کــه نشــأت گرفتــه و تجلــی 
ــر  ــر خطی ــن ام ــگ عاشــورا اســت و در ای فرهن
معلمــان در تربیــت نیــروی انســانی بــرای 
ــر گــردن جامعــه  آینــده کشــور حــق بزرگــی ب
دارنــد کــه بایــد قــدردان آنهــا باشــیم. معلمــان 
ــتی،  ــان دوس ــی، انس ــز درس خیرخواه ــا نی م
ایمــان، اخــاق، معنویــت و مســئولیت پذیــری 

ــد. ــورا آموختن را از عاش

حجت االسالم سید رضا افتخاری
سرمقالـــه
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ضرورت تبیین فرهنگ غنی عاشورا در جامعه
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شیخی در تشریح نشست کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد:

تالش مجلس برای پرداخت یک درصد 
ارزش افزوده به حوزه سالمت

بررسی وضعیت اقتصاد و معیشت بین دو دیدگاه؛ بهارستانی ها و اقتصادی ها؛

 قطعیــت
در تناقــض

مدیرعامل ذوب آهن دردیدارمشاوررئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

رویکرد ذوب آهن خلق فرصت های 
ارزشمند از دل تهدیدها است
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امام جمعه موقت اصفهان:

ایران پشتیبان بزرگ جبهه مقاومت و 
محرومان جهان است

چهره روز

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

عزاداری ها نباید سبب وهن شریعت 
و فرهنگ عاشورا شود
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رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در شکل و نوع 
عزاداری ها هر قومیتی می تواند مطابق آداب خود، عرض ارادت و 
عزاداری کند، اما تأکید ما بر این است که عزاداری ها به گونه ای 

انجام شود که موجب وهن شریعت و فرهنگ عاشورا نشود.

سنا
منبع: ای

 آگهى مزایده اجاره شماره 6493 (نوبت دوم)

 آگهى مزایده اجاره شماره 8804 (نوبت دوم)

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد واگذارى واحد خدماتى شماره 4 فرهنگسراى دانش و خالقیت واقع در خیابان شهید بهشتى 
بین فرعى  7 و 8 غربى را از طریق مزایده عمومى و با جزییات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 5001094734000023 به صورت الکترونیکى واگذار نماید.
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/5/20 زمان انتشار در سایت: 1401/5/6     

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/5/30 تاریخ بازدید: 1401/5/8     
زمان اعالم به برنده: 1401/6/1 زمان بازگشایى: 1401/5/31     

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:
1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت 
وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکان پذیر مى باشد.
2- کلیه اطالعات موارداجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نام / پروفایل مزایده گر» موجود است.

 شهردارى شاهین شهر در نظر دارد واگذارى 2 واحد تجارى و 1 واحد خدماتى و واحد زیرزمین پارکینگ طبقاتى واقع در فرعى 3 
شرقى خیابان فردوسى را از طریق مزایده عمومى و با جزییات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 5001094734000025 به صورت الکترونیکى واگذار نماید.
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/5/20 زمان انتشار در سایت: 1401/5/6    

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/5/30 تاریخ بازدید: 1401/5/8    
زمان اعالم به برنده: 1401/6/1 زمان بازگشایى: 1401/5/31   

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:
1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت 
وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکان پذیر مى باشد.
2- کلیه اطالعات موارداجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نام / پروفایل مزایده گر» موجود است.

سعید ابریشمى راد -شهردار شاهین شهر

سعید ابریشمى راد -شهردار شاهین شهر

چاپ دوم

شناسه: 1357719

چاپ دوم

شناسه: 1357722

آگهى مزایده (مرحله اول)
شهردارى قمصر بر اساس ماده 14 آیین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد بخشى از امالك و مستغالت تحت تصرف خود را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده به مدت یک سال به صورت اجاره واگذار کند.

سایر شرایط:
1- پیشهاد دهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

2- پیشنهاد دهندگان بایستى مبلغ سپرده مورد تقاضا (طبق مبلغ جدول فوق) را به حساب 3100005117003 شهردارى قمصر نزد بانک ملى ایران شعبه قمصر واریز و با ضمانت نامه بانکى به میزان 
فوق ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3- پیشنهاد دهندگان مى توانند جهت بازدید از محل مورد مزایده و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهى نوبت دوم لغایت 1401/5/29 در اوقات ادارى به شهردارى قمصر 
مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

4- پیشنهاد دهندگان بایستى پیشنهاد خود را با ذکر دقیق نوع و مشخصات مورد مزایده در پاکت مهر شده و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخه 1401/5/30 به دبیرخانه محرمانه شهردارى 
تسلیم و رسید اخذ نمایند.

5- به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- کمیسیون عالى معامالت شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7- پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 1401/5/31 در محل ساختمان ادارى شهردارى باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده در کمیسیون آزاد مى باشد.
8- کمیسیون مى توانند در صورت لزوم یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه آن را اعالم نماید.

9- سپرده نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت هفت روز از انعقاد قرارداد خوددارى نماید سپرده وى به 
نفع شهردارى ضبط و از نفر بعدى دعوت بعمل خواهد آمد بدیهى است چنانچه نفرات دوم و سوم نیز ظرف مدت مقرر پس از ابالغ شهردارى حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهردارى 

ضبط خواهد شد.
10- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده دراسناد مناقصه مندرج است.

11- پیشنهاد دهندگان مى بایستى رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت الف، مدارك شرکت کننده (کپى شناسنامه و کارت ملى) را در پاکت (ب) و پیشنهاد خود را در پاکت (ج) قرار دهند.
چاپ دوم: 1401/5/15 چاپ اول: 1401/5/8  

مساحت (حدود)مبلغ سپرده (ریال)قیمت کل در سال (ریال)قیمت پایه هر ماه (ریال)وضعیتمحل مورد مزایدهردیف

13/000/000156/000/0007/800/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب ابتداى خیابان خدمات شهرى1

9/000/000108/000/0005/400/00025محل استقرار کیوسک کیف و کفشمحوطه بوستان گالب ابتداى خیابان گل آذین2
11/000/000132/000/0006/600/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب روبروى بخشدارى3
8/000/00096/000/0004/800/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب جنب شهر بازى4
11/000/000132/000/0006/600/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب نبش خیابان گل آذین5
10/000/000120/000/0006/000/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب روبروى انبار تعاونى6
8/000/00096/000/0004/800/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىابتداى خیابان مسکن مهر سردشت7
10/000/000120/000/0006/000/00025محل استقرار کیوسک مواد خوراکىمحوطه بوستان گالب جنب بوستان حافظیه8

مجتبى ولى پناه- شهردار قمصر
شناسه: 1357654

شهردارى قمصر بر اساس ماده 

نوبت دوم

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

   021 - 88016649     -  88356308
031 - 32274793   -   32274792        

pwa.agahinaslefarda.ir
قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك 

شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟



در شـــهر

Isfahan News
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عضــو دبیرخانــه کتــاب عاشــورا از 
برگــزاری ویژه برنامــه »شــب های 
ــت  ــدت هف ــه م ــی« ب ــورا پژوه عاش
و  کتاب هــا  محوریــت  بــا  شــب 
ــورا در  ــا عاش ــط ب ــای مرتب پژوهش ه

خانــه حکمــت اصفهــان خبــر داد.
پژوهش هــای  انجــام   •
توســط  عاشــورایی 
صاحب نظــران و متخصصــان

محســن حســام مظاهــری، عضــو 
ــای  ــورا و از اعض ــاب عاش ــه کت دبیرخان
ســتاد برگــزاری ایــن مراســم بــه ایســنا 
»شــب های  ویژه برنامــه  گفــت: 
عاشــورا پژوهــی« بــا محوریــت 
کتاب هــا کــه در ســال های اخیــر 
منتشرشــده و پژوهش هــای عاشــورایی 
انجام شــده برگــزار می شــود کــه 
ــان  ــران و متخصص ــط صاحب نظ توس

تأییــد شــده اند.
ــام  ــن ای ــس ای ــوالً مجال • معم
ــگ شــفاهی  ــه فرهن معطــوف ب

ــتند هس
او ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــوف  ــام معط ــن ای ــس ای ــواًل مجال معم
ــه فرهنــگ شــفاهی هســتند، در ایــن  ب
ــا ضمــن توجــه  برنامــه تــاش شــده ت
ــر فرهنــگ مکتــوب عاشــورا، پیوندی  ب
میــان پژوهش هــای عاشــورایی و 
میــان  و  محــرم  مــاه  مجالــس 
ــه  ــی جامع ــه مذهب ــگران و بدن پژوهش

برقــرار شــود.
ــی از  ــی، تلفیق ــورا پژوه • عاش
ــات  ــا جلس ــه ب ــم روض مراس

تخصصــی و علمــی
حســام مظاهــری بــا بیــان اینکــه 
ــی از  شــب های عاشــورا پژوهــی، تلفیق
ــا جلســات تخصصــی  مراســم روضــه ب
و علمــی اســت، افــزود: در هــر شــب از 
ــی«  ــورا پژوه ــه »شــب های عاش برنام
ــنده آن  ــور نویس ــا حض ــاب ب ــک کت ی
به عنــوان محــور جلســه بررســی 
خواهــد شــد، به این ترتیــب، جلســه 
بــا توضیحــی کلــی دربــاره کتــاب آغــاز 
می شــود و در ادامــه نیــز نویســنده 
ــد  ــخنرانی خواه ــاره آن س ــاب درب کت
کــرد و در پایــان مراســم عــزاداری 

برگــزار می شــود.
عضــو دبیرخانــه کتــاب عاشــورا بــا 
اشــاره بــه بخــش جنبــی برنامــه 
پژوهــی«  عاشــورا  »شــب های 
گفــت: نمایشــگاهی از کتاب هــای 
از  دیگــر  برخــی  و  معرفی شــده 
پژوهش هــای عاشــورایی، نیــز در 
بــرای اســتفاده  برنامــه  حاشــیه 
برپــا  عاقه منــدان  و  حاضــران 

. د می شــو
موضوعــات  بــه  اشــاره  بــا  او 
ــت:  ــات، گف ــن جلس ــی در ای موردبررس
شــب اول کتــاب »رنــج عرفانــی و 
شــور اجتماعــی« از حجت االســام 
حبیــب اهلل بابایــی، شــب دوم کتــاب 
»حقیقــت عاشــورا« بــا حضــور محمــد 
اســفندیاری، شــب ســوم کتــاب »مقتل 
الحســین« بــا حضــور حجــت اهلل 
جودکــی، شــب چهــارم کتــاب »اســام 
علــوی، اســام امــوی« بــا حضــور 
صابــر اداک، شــب پنجــم کتــاب 
ــیعی«  ــران ش ــطوره در ای ــن و اس »آیی
بــا حضــور رحمــان جبــاری، شــب 
ششــم کتــاب »تحــول گفتمــان در 
ــور  ــا حض ــا« ب ــه کرب ــزارش واقع گ
ــم  ــب هفت ــمی و ش ــر ابوالقاس ــه می رقی
کتــاب »فیــض روح القــدس« بــا حضور 
ــن فروغــی بررســی  اســتاد مهــدی امی

. د می شــو
»شــب های  برگــزاری   •
ــا ۲۱  عاشــورا پژوهــی« از ۱۵ ت

مردادمــاه
حســام مظاهری اضافــه کــرد: ویــژه 
ــی«  ــورا پژوه ــه »شــب های عاش برنام
ــا همــکاری  ــه ب ــه همــت موسســه آی ب
ــزه کتــاب عاشــورا، از ۱۵  ــه جای دبیرخان
ــه  ــاعت ۲۱ در خان ــاه س ــا ۲۱ مردادم ت
ــع در خیابــان  ــان، واق ــت اصفه حکم

ــود. ــزار می ش ــد برگ ــیخ مفی ش

تلفیق روضه با علم و 
تخصص در »شب های 

عاشورا پژوهی«

عضو دبیرخانه کتاب عاشورا خبر 
داد:

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: مراکز تفریحی ناژوان در روزهای تاسوعا و عاشورا تعطیل 
است و پس از این ایام فعالیت آن به روال قبلی بازمی گردد. مهدی قائلی با اعام این خبر گفت: 
طبق سنوات گذشته تمام مراکز گردشگری تفریحی ناژوان در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته 

جاری؛ یعنی شانزدهم و هفدهم مردادماه مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل است.
او افزود: پس از ایام تاسوعا و عاشورای حسینی ساعات فعالیت مراکز گردشگری ناژوان به روال 

قبلی بازمی گردد.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به ساعات کار مراکز تفریحی این مجموعه در فصل تابستان 
تصریح کرد: مجموعه باغ پرندگان به عنوان یکی از بزرگترین باغ های پرندگان کشور، همه 

روزه از ساعت ۸ تا ۱۹ میزبان گردشگران خواهد بود.
او با بیان اینکه ساعت فعالیت باغ استوایی و گیاهان گرمسیری یا همان باغ موزه پروانه ها و موزه 
صدف ها هر روز از ساعت ۹ تا ۲۰: ۳۰ خواهد بود، افزود: مجموعه باغ خزندگان نیز از ساعت ۹ تا 

۲۰: ۳۰ پذیرای عاقه مندان خواهد بود.
قائلی افزود: شهروندان و عاقه مندان به تماشای دنیای زیر آب هم می توانند همه روزه از ساعت 

۱۰ تا ۲۱ از مجموعه آکواریوم دیدن کنند.
او ادامه داد: تله سیژ روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۱ تا غروب آفتاب و روزهای یکشنبه تا 
چهارشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۴ و مجدد با دو ساعت وقفه، از ساعت ۱۶ تا غروب آفتاب در خدمت 

شهروندان و گردشگران خواهد بود.
به گفته قائلی، مجموعه شهربازی روباز و کارتینگ ناژوان نیز همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۲۳ 

پذیرای خانواده ها، شهروندان اصفهانی و گردشگران است.

معاون فرهنگـی اجتماعـی اداره کل اوقاف و امور خیریـه اصفهان از برگـزاری برنامه های 
ویژه عزاداری در روزهای تاسـوعا و عاشورای حسـینی در ۵۰ بُقعه اسـتان خبر داد.

حجت االسـام ولی الـه روان، افـزود: ایـن برنامه هـا در ۱۴ بُقعـه سـطح یـک و ۳۶ بقعـه 
سـطح ۲ برگـزار می شـود.

بر اسـاس دسـته بندی سـازمان اوقاف و امـور خیریه کشـور، بُقاعی کـه زائران بیشـتری 
دارنـد و در انجـام فعالیت هـای فرهنگـی، اجتماعی و قرآنـی فعال هسـتند در ُزمـره بقاع 
سـطح یک و بقاعی کـه زائـران کمتـری دارنـد و بدالیلـی از جملـه ناکافی بـودن فضا و 
امکانات قـادر به انجـام فعالیت هـای مختلـف فرهنگـی، اجتماعـی و قرآنی نیسـتند، در 

ُرتبـه سـطح ۲ قـرار دارند.
معـاون فرهنگی اجتماعـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریه اصفهـان اظهار داشـت: در این 
اماکن در روزهای یاد شـده با حضور مداحان و سـخنرانان بنام کشـوری، مراسـم ویژه ای 
برگزار می شـود. وی، برپایـی نماز ظهر عاشـورا، عـزاداری هیات هـا در قالب دسـته های 
عـزاداری و اطعـام زائـران را از دیگـر برنامه های پیش بینی شـده بـرای ۵۰ بُقعـه ُمتبرکه 

اسـتان در روزهای تاسـوعا و عاشـورا عنوان کرد.
حجت االسـام روان در باره اطعـام عـزداران و زائران در بُقـاع ُمتبرکه اسـتان گفت: بطور 
میانگیـن در ۲ روز تاسـوعا و عاشـورا در هر وعـده ۲۰۰ هـزار ُپرس غـذا در بقـاع متبرکه 
اسـتان توزیع می شـود. در اسـتان اصفهان ۷۱۸ امامـزاده و ۱۵ هـزار و ۲۰۰ موقوفه وجود 
دارد کـه از این تعـداد پنج هزار و ۳۱۶ مسـجد، ۹۸۰ حسـینیه، حـدود ۱۵۰ حـوزه علمیه و 
مابقی موقوفات منفعتی اسـت که این موقوفـات حدود ۴۵ هزار رقبه را شـامل می شـوند.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان خبر داد:مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:
تعطیلی مراکزتفریحی وگردشگری ناژوان 

درتاسوعا و عاشورای حسینی
برگزاری برنامه های ویژه عزاداری در 

۵۰ بُقعه شاخص اصفهان

مریم کاظمی افزود: تغذیـه نوزادان با شـیر مادر بویژه در ۶ ماه نخسـت پس 
از زایمـان، مزایای بیشـماری برای مـادر، شـیرخوار و جامعـه دارد به همین 
دلیل برنامه های آموزشـی گسـترده ای در این زمینه در اسـتان اجرا می شود 

که بخشـی از آن در بیمارسـتان های دوسـتدار کودک است.
وی با بیـان انتخاب این بیمارسـتان ها بر اسـاس ۱۰ اقـدام در زمینه حمایت 
از مادر و نوزاد و ترویج تغذیه با شـیر مادر اظهار داشـت: در این بیمارسـتان ها 
اقدام هایـی مانند تغذیـه انحصاری نـوزاد با شـیر مادر، هماغوشـی نـوزاد و 
مـادر و تماس پوسـتی بیـن آنها در سـاعت نخسـت تولـد، هم اتاقـی بودن 
مادر و نوزاد، آمـوزش مادر در باره نحوه و زمان شـیر دادن، حمایـت از مادران 
شیرده، آموزش خطر اسـتفاده از شیشه شـیر و پسـتانک و آموزش کارکنان 

اجرا می شـود.
وی خاطرنشان کرد: تغذیه نوزاد با شیر مادر باعث پیشـگیری از ابتای او به 
بیماری های عفونی تنفسـی و عفونت گوش میانی در نوزاد، افزایش ضریب 
هوشـی شـیرخواران به میزان ۸ تا ۱۳ نمره بیشـتر از شـیر خشـک خواران، 
افزایش تعامـات اجتماعـی، ارتبـاط قـوی عاطفی بیـن شـیرخوار و مادر، 
کاهش سرطان سـینه و تخمدان در مادران شـیرده، کمک به از دست دادن 
وزن ناشـی از بارداری و کاهش میزان طـاق در خانواده هایـی که با تماس 

پوسـتی، شـیردهی و ارتباط قوی عاطفـی زندگی می کنند، خواهد شـد.
کاظمـی با تاکیـد بر اینکـه اصفهـان یکـی از اسـتان های پیشـرو و برتر در 
تغذیه انحصاری با شـیر مادر در ۶ مـاه پس از تولد اسـت، اضافـه کرد: یکی 
از مهمترین عوامل تاثیرگـذار در این زمینه، برنامه های آموزشـی و فرهنگ 

سـازی گسـترده مراکز بهداشت اسـتان است.
وی با اشـاره به اینکه تغذیه با شـیر مادر بصورت انحصاری تا شـش ماهگی 
و همراه با غذای کمکی تا پایان دو سـالگی باید ادامه داشـته باشـد، تصریح 
کـرد: مهم تریـن مشـکات در ترویـج تغذیه با شـیر مـادر، تبلیغات وسـیع 
شـرکت های تولیدکننـده و توزیـع کننده شـیر مصنوعـی، وجـود باورهای 
غلط، نبود فـرد حامی در کنار مـادر شـیرده و تجویز بی رویه شـیر مصنوعی 

توسـط برخی از متخصصان اطفال اسـت.
رییس گروه سـامت نوزادان و سـامت مرکز بهداشـت اصفهان با اشـاره 
به فعالیت بانک شـیر مادر در اسـتان، گفت: این بانک بهمن سـال گذشـته 
در بیمارسـتان الزهرا )س( تأسیس شـد و در زمان حاضر شیرخواران محروم 
از شـیر مادر، می توانند از بانک شـیر مـادر بصـورت رایگان اسـتفاده کنند و 

تغذیه شـوند.
وی همچنین خاطرنشـان کرد: طبـق آخرین آمـار وزارت بهداشـت، درصد 
تغذیـه انحصاری با شـیر مادر در کشـور ۴۸ درصـد و در اصفهـان ۵۴ درصد 

. ست ا
کاظمی با اشـاره بـه اینکه بـا توجه بـه اهمیت تغذیـه با شـیر مـادر، از ۱۰ تا 
۱۶ مرداد هفته جهانی شـیر مادر نامگذاری شـده اسـت، افزود: شعار امسال 
این رویـداد، "قدمـی به جلو بـرای تغذیه شـیرخوار با شـیر مـادر: آموزش و 

حمایت " اسـت.
سـالیانه هفته جهانـی تغذیه با شـیر مـادر از یکم تـا هفتم آگوسـت )دهم تا 
شـانزدهم مرداد( گرامی داشـته می شود. سـازمان بهداشـت جهانی، تغذیه 

اختصاصی نـوزاد با شـیر مـادر را تا ۶ ماهگـی توصیه کرده اسـت.

رییــس گــروه ســامت نــوزادان و ســامت 
ــای  ــت: برنامه ه ــان گف ــت اصفه ــز بهداش مرک
آموزشــی در بــاره تغذیــه انحصــاری نــوزادان بــا 
شــیر مادر در ۶ مــاه نخســت پــس از زایمــان، در 
ــرا  ــتان اج ــودک اس ــتدار ک ــتان دوس ۳۸ بیمارس

می شــود.

تغذیه نوزاد با شیر مادر در 
۳۸ بیمارستان آموزش 

داده می شود

رییس گروه سامت نوزادان و سامت مرکز 
بهداشت اصفهان:

گزارش

 امـام جمعـه موقـت اصفهـان گفت: 
اسـامی در عرصه هـای  ایـران 
مختلـف پشـتیبان بـزرگ جبهـه 
مقاومـت و محرومـان جهان بـوده و 
در زمینه های مختلف پیشـرفت های 
بسـیاری کرده اسـت. حجت االسام 
والمسـلمین سـید احمـد محمـودی 
در خطبه هـای نمـاز جمعـه ایـن 
هفتـه اصفهان کـه در مصـای امام 
خمینـی )ره( ایـن شـهر برگزار شـد، 
افـزود: ایـران اسـامی امـروز یـک 
موازنه قدرتـی را در منطقه بین جبهه 
مقاومـت و جبهـه اسـتکباری ایجـاد 
کرده اسـت و دشـمنان اسـام دیگر 
آن فریادکشـی ها را انجام نمی دهند.

وی با تسـلیت ایام عـزاداری حضرت 
امـام حسـین )ع( ادامـه داد: مقاومت 
بعنـوان یکـی از درس هـای قیـام 
عاشـورای امـام حسـین )ع( اسـت 
و امـروز جامعـه و نظـام مقـدس 
جمهـوری اسـامی در مقاومـت 
پیشـرفت های خوبـی پیـدا کـرده 

اسـت.
امـام جمعـه موقـت اصفهـان اظهار 
داشـت: در زمان حاضر ایران اسامی 
قـدرت برتـر نظامـی در عرصه هـای 
مختلـف منطقـه بـوده کـه در زمینه 
موشـکی و پهپادی بـه قدرتـی قابل 
اعتنـا در عرصـه جهانی تبدیل شـده 

اسـت.
حجـت االسـام محمـودی اضافـه 
کـرد: آمریکایی هـا متوجـه شـدند 
کـه روسـیه درخواسـتی را بـرای 

خریـد پهپادهـای ایرانـی داده اسـت 
کـه بایـد بدانیم بـا ادامـه ایـن فرآیند 
کـه جوانـان و شـرکت های دانـش 
بنیـان کشـور مـا بـه فرمـان رهبری 
انجـام می دهنـد روزی خواهد رسـید 
کـه آمریکایی هایی کـه امـروز زیاده 
خواهـی می کننـد بـرای امنیـت 
کشورشـان دسـت بـه طـرف ایـران 
اسـامی دراز می کنند تا از ما اسـلحه 

خریـداری کننـد.
وی خاطرنشـان کـرد: قیـام امـام 
حسـین )ع( و تاسـوعا و عاشـورای 
حسـینی دریـای بیکرانـی اسـت که 
جهـاد تبییـن در همـه عرصه هـای 

دیـن محسـوب می شـود.
امام جمعـه موقـت اصفهان با اشـاره 
به اینکـه ُوعـاظ و مداحـان باید نقطه 
مرکـزی ایـن حرکـت را در قالـب 
برنامه های خـود به مـردم ارائه دهند، 
اضافـه کـرد: شـفافیت و صراحت در 
بیان در مقابل دشـمن بعنوان یکی از 
درس هایی اسـت که امام حسین )ع( 

در این حرکـت به مـا داد.
وی با تاکید بر اینکه دشـمن همیشه 
دشـمن اسـت، گفـت: بایـد در مقابل 
دشـمن، شـفاف و صریح موضع خود 
را مطرح کنیم و از قیام عاشـورای امام 
حسـین بایـد ایـن شـفافیت را درس 
بگیریم کـه از همـان روز اول حرکت 
کـه یزید خافـت را غصب کـرد امام 
حسـین موضع سیاسـی خود را بطور 
شـفاف و روشـن بیـان کـرد و ذره ای 
از ایـن موضـع صریـح عقب نشـینی 

نکرد کـه یزیـد فاسـد اسـت و هرگز 
با چنین فـردی بیعت نخواهیـم کرد.
حجــت االســام محمــودی اظهــار 
ــام  ــة ام ــا الذل ــات من ــت: هیه داش
حســین )ع( یــک موضع سیاســی به 
روز اســت کــه همچنــان بــار معنایی 
خــود را دارد و این صراحــت در موضع 
گیــری اســت کــه مســووالن عرصه 
سیاســی و دیپلماســی کشــور ما باید 
ــین درس  ــام حس ــع ام ــن موض از ای

ــد. بگیرن
وی بــا بیــان اینکــه اصحــاب باوفای 
امــام حســین )ع( درس بزرگــی به ما 
دادنــد کــه به پــای رهبــری بایســتید 
ــه داد:  ــد، ادام ــت را مهم بگیری و والی

پیام هــای عاشــورا در نظــام مقــدس 
ــس از  ــی پ ــامی یک ــوری اس جمه
ــدن  ــی ش ــال عملیات ــری در ح دیگ
ــوٍم  ــه معنــی واقعــی »ُکُلّ َی ــن ب و ای
ــت. ــا« اس ــورا و ُکُلّ أرٍض َکربَ عاش
امـام جمعـه موقـت اصفهـان گفت: 
برنامه هـای بـا عظمتـی بمنظـور 
عـزاداری و سـوگواری در ایـن دهـه 
تـدارک دیـده شـده و در حـال انجام 
اسـت که یکـی از برنامه هـای خوب 
امسـال برگـزاری مراسـم »یـوم 
الحسـین )ع( « در عصـر روز عاشـورا 

اسـت.
حجـت االسـام محمـودی ادامـه 
داد: جای خالـی اصفهان کـه همواره 

در همـه عرصه هـا پیشـتاز بـوده 
و شـهدای بسـیاری را تقدیـم کـرده 
اسـت، در برگزاری چنین برنامه هایی 
احسـاس می شـد که امسـال تدارک 
برگـزاری ایـن برنامـه در ایـن شـهر 

دیـده شـده اسـت.
ــا بیــان اینکــه زمینه برگــزاری  وی ب
چنیــن برنامه هایــی در جامعــه 
ــم  ــردم ه ــود دارد و م ــا وج ــی م دین
عاقه منــد بــه حضــور در چنیــن 
مراســمی هســتند، گفــت: اصفهــان 
همــواره در همــه عرصه هــای 
انقــاب پیشــتاز بــوده و خواهــد بــود 
ــا  ــی ب ــه خوب ــم ب ــه ه ــن برنام و ای
حضــور مــردم برگــزار خواهــد شــد.

ایران پشتیبان بزرگ جبهه مقاومت و محرومان جهان است
امام جمعه موقت اصفهان:
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شهردار اصفهان از حضور و فعالیت خودروهای آتش نشانی سیار، پاکبانان تاشگر و 
گشت های کنترل نظارت شهرداری در کنار مردم، در ایام سوگواری اباعبدهلل الحسین 
)ع( در تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد. علی قاسم زاده در برنامه رادیویی »سام 
اصفهان«، ضمن تسلیت ایام شهادت سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحسین )ع(، اظهار کرد: در این ایام شهر در تکاپوی برگزاری باشکوه مراسم محرم 
است و هر چه به روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی نزدیک می شویم، شور برگزاری 
این مراسم بیشتر می شود، لذا از شهروندان درخواست می کنیم برای رعایت هر چه 
بیشتر نظم در شهر کوشا باشند. وی افزود: در حال حاضر هیئت های مذهبی به خوبی 

مراسم عزاداری را مدیریت می کنند، اما در بعضی موارد هنگام پخش نذورات شاهد 
رعایت نکردن انضباط و نظافت معابر شهر هستیم؛ در حالی که اگر شهروندان رعایت 
کنند، شهر زیبنده تری خواهیم داشت. قاسم زاده با قدردانی از خدمات دستگاه هایی 
که به منظور برقراری نظم و نظافت به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت هستند، 
تصریح کرد: مأموران نیروی انتظامی مراقب نظم و امنیت شهر هستند و پلیس راهور 
نیز در این ایام حضور فعال تری در مدیریت ترافیک دارد. به گفته شهردار اصفهان، 
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان شب ها با در اختیار قرار دادن اتوبوس برای عزاداران 
به خدمت رسانی مشغول است و رانندگان تا ساعات پایانی شب در حال فعالیت هستند.

او با بیان اینکه در نقاط پرتردد شهر خودروهای آتش نشانی سیار مستقر شده اند، گفت: 
در این ایام پاکبانان تاشگر در کنار محل های برگزاری مراسم عزاداری، مشغول 
فعالیت و مراقبت از نظافت شهر هستند و گشت های کنترل نظارت شهرداری نیز 

حضور دارند تا مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.
قاسم زاده با بیان اینکه اگر شهروندان در کنار شهرداری نباشند، اداره شهر دشوار خواهد 
شد، تصریح کرد: در این ایام به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورا که بیشترین میزان 
عزاداری و فعالیت دسته های سینه زنی و زنجیرزنی در خیابان ها را شاهد هستیم، انتظار 
می رود شهروندان کمک کنند تا اخالی در روند نظم، تردد و نظافت شهر ایجاد نشود.

شهرداری آماده 
خدمات رسانی به 
عزاداران حسینی 
در تاسوعا و عاشورا

شهردار اصفهان اعالم آمادگی 
کرد:

خبر ویژه
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مراسم تشییع پیکر سه شهید تازه تفحص شده 
هشت سال دفاع مقدس، همزمان با ایام عزاداری 
حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و یاران باوفایش با 
حضور اقشار مختلف مردم در اصفهان برگزار شد.
منبع: ایسنا

تشییع پیکر ۳ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در اصفهان
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شهرستان

Isfahan News

هنــر  فرهنگســرای  مدیــر 
شاهین شــهر از برگــزاری ســومین 
فیلــم  و  عکــس  مســابقه  دوره 
شــیدایی بــه مناســبت ســوگواری 
اباعبــداهلل الحســین )ع( خبــر داد.

مریــم ســادات معالیــی در گفت وگــو 
بــا ایســنا، اظهــار کــرد: ســومین دوره 
ــب  ــیدایی در قال ــزرگ ش ــابقه ب مس
ــای  ــانه ای نم ــار چندرس ــس و آث عک
برگــزار  شاهین شــهر  در  محــرم 
ــم  ــری مه ــار هن ــد آث ــود. تولی می ش
و  اخالقــی  دینــی،  آموزه هــای  از 
عاشــورایی،  فرهنــگ  اجتماعــی 
گامــی مؤثــر در راســتای توســعه 
ــاز  ــگ جریان س ــی و فرهن ــر دین هن
همدلــی حســینی بــا موضوعــات 
آداب و فرهنــگ ســوگواری، اخالق و 
ســیره حســینی، عاشــورائیان کوچــک 

در نســل های جــوان اســت.
از  حسینـــی  مکتــب  ترویــج  وی 
ــعه  ــدان، توس ــن هنرمنـ ــاب دوربی ق
بــا  مرتبــط  هنــری  فعالیت هــای 
بــه  )ع(  ائمــه معصومیــن  ســیره 
ویــژه فرهنــگ همـــدلی حسینـــی و 
ــداف  ــی را از اه ــر دین ــترش هن گس
ایــن مســابقه برشــمرد و تصریــح 
ــن جشــنواره در بخش هــای  کــرد: ای
ــن  ــرم )دوربی ــای محـ ــس نمـ عک
و  موبایل گرافــی(  و  حرفــه ای 
تصویــری  )فایــل  چندرســانه ای 
 mp۴ پســوند  بــا  ثانیــه ای   ۶۰
کــه می توانــد از ترکیــب عکــس، 
ــه  ــن و هرگون ــو، انیمیش ــن، ویدئ مت
عنـــاصر بصــری و صوتــی مرتبــط با 
موضوعــات فراخــوان باشــد( برگــزار 

. د می شــو
هنــر  فرهنگســرای  مدیــر 
بــر  تأکیــد  بــا  شاهین شــهر 
ــماره  ــه ش ــار ب ــازی آث ــال مج ارس
از  پرهیــز  و   ۰۹۶۰۹۸۵۴۳۱۵
ــتنادی  ــه اس ــه جنب ــه ب ــروز خدش ب
ویرایــش  طریــق  از  عکس هــا 
ــالی  ــای ارس ــت: عکس ه ــا، گف آنه
ــت  ــا فرم ــد ب ــابقه بای ــن مس ــه ای ب
ــزرگ ۲۰۰۰ پیکســل،  ــع ب jpg، ضل
ــر از ۲  ــم کمت ــن ۳۰۰ و حج رزولوش
مگابایــت ارســال شــوند. )ارائــه فایــل 
ــاال  ــت ب ــاپ در کیفی ــت چ ــا قابلی ب
پــس از انتخــاب اثــر جهــت نمایــش 
در نگارخانــه آفتــاب الزامــی اســت( و 
هنــگام ارســال آثــار، باید مشــخصات 
 Word ــل ــورت فای ــکاس به ص ع
ــماره  ــی، ش ــام خانوادگ ــام و ن ــا ن ب
ملــی، نشــانی پســتی، شــماره تلفــن 
ــتاگرام  ــت اینس ــت و اکان ــراه، ثاب هم

ــود. ــال ش ارس
ــت درج  ــا اعــالم ممنوعی ــی ب  معالی
هــر نــوع نشــانه اعــم از امضــا، واتــر 
مــارک و لوگــو بــر روی عکس هــای 
ارســالی، ادامــه داد: ارســال اثر توســط 
ــت  ــول مالکی ــه قب ــه منزل ــکاس ب ع
ــه  ــوده و دبیرخان ــت آن ب ــر و اصال اث
قبــال  در  مســئولیتی  هیچ گونــه 
عهــده دار  را  آن  از  پــس  تبعــات 
ــتفاده از  ــق اس ــن ح ــت. همچنی نیس
ــب  ــده در قال ــای پذیرفته ش عکس ه
ــش در  ــور، نمای ــاب، بروش ــاپ، کت چ
صفحــات مجــازی و … را، بــا ذکــر 
ــده  ــزار کنن ــرای برگ ــکاس، ب ــام ع ن

ــت. ــوظ اس محف
ــان اینکــه آخریــن مهلــت  ــا بی وی ب
ــرداد  ــنبه ۲۶ م ــار چهارش ــال آثـ ارس
۱۴۰۱ اســت و آثار برگزیده یکشنبـــه 
۳۰ مـــرداد ۱۴۰۱ اعــالم خواهد شــد، 
ــانه ای  ــش چندرس ــه داد: در بخ ادام
بــه نفــرات اول تــا ســوم بــه ترتیــب 
مبالــغ ۲۰ میلیــون ریــال، ۱۵ میلیــون 
ــک  ــال کم ــون ری ــال و ۱۰ میلی ری
ــدس  ــهد مق ــه مش ــفر ب ــه س هزین
اعطــا می شــود و در بخــش عکاســی 
ــه  ــرات اول و دوم ب ــه نف ــه ای ب حرف
ترتیــب مبالــغ ۱۵ میلیــون ریــال، 
ــون ریــال کمــک هزینــه  ۱۰ میلی
ســفر بــه مشــهد مقــدس و بــه نفــر 
ســوم کارت هدیــه ۸ میلیــون ریالــی 
اهــدا می شــود. همچنیــن در بخــش 
ــرات اول  ــه نف ــز ب ــی نی موبایل گراف
تــا ســوم بــه ترتیــب کارت هدیــه ۸ 
میلیــون ریالــی، ۶ میلیــون ریالــی و ۴ 

ــود. ــا می ش ــی اعط ــون ریال میلی

مدیر فرهنگسرای هنر شاهین شهر 
خبر داد:

 سومین دوره مسابقات
شیدایی در شاهین شهر

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

و  آران  در  محـرم  عـزاداری  سـنتی  آئین هـای 
جامع تریـن  و  کم نظیرتریـن  به عنـوان  بیـدگل 
شـیوه های سـنتی عـزاداری، این شهرسـتان را به 
ویترینـی از آیین های عاشـورایی در ایـران تبدیل 
کـرده اسـت. آران و بیدگل با بیـش از ۱۲۰ هیات 
دسـته های  انـواع  بـا  عزاداری هایـی  مذهبـی، 
سـقایی، سـینه زنی، زنجیرزنـی و سـنج زنی دارد 
از  و در هـر محلـه هیات هـای عـزاداری یکـی 
انـواع سـینه زنی یا زنجیرزنـی را برگـزار می کنند، 
در ایـن بیـن هیـات سـقایی اختصاص بـه محله 
»درب مسـجد قاضـی« در آران و محلـه »تـوی 

ده« در بیـدگل دارد.
نکتـه قابـل تأمـل نـوع انسـجامی اسـت کـه در 
برگـزاری آیین هـای عـزاداری در ایـن هیات های 
مذهبـی وجـود دارد کـه شـاید در کمتـر جایـی 
بتـوان آن را دیـد، جالب تـر آن کـه هـر چـه بـه 
تاسـوعا و عاشـورا حسـینی نزدیک تر شـویم شور 
و هیجـان عزاداری ها بیشـتر می شـود بـه طوری 
کـه صحـن مطهر امامـزاده هـالل بن علـی )ع( 
و امامـزاده هـادی )ع( کـه نقطـه پایان عـزاداری 
هیات هـای مذهبـی اسـت شـاهد حضـور ده هـا 

هـزاری نفـری عاشـقان اهـل بیـت می شـود.

• آیین های عاشورایی
تعزیه خوانـی از آیین هـای سـنتی آران و بیـدگل 
اسـت که از زمـان آل بویـه تاکنون مرسـوم بوده 
اسـت، تعزیه خوانـان معـروف ایـن شهرسـتان بـا 
برپایـی آییـن تعزیه خوانـی در تکایـا و محل های 
دیگـر، واقعه کربـال را برای مـردم بازگو می کنند.

سـنج زنی دیگـر آییـن عـزاداری در آران و بیدگل 
اسـت؛ آییـن سـنج زنـی یـا نمایـش سـنگ زدن 
بـه قصـد  بـا سـپاه شـمر  گروهـی درمخالفـت 
تازانـدن اسـبان خود بـر پیکر بی جان یـاران امام 

حسـین )ع( اسـت.
بـا  نمادیـن  طـور  بـه  گروهـی  آییـن،  ایـن  در 
چوب هایـی کـه بـه آنهـا سـنگ یـا سـنج گفتـه 
می شـود بـه حرکـت درمی آینـد و اشـعار خاصـی 

را بـا گویـش محلـی قرائـت می کننـد.
بیـدگل  و  آران  سـنتی  آییـن  دیگـر  سـقاخوانی 
اسـت کـه ارادتمنـدان بـه امـام حسـین )ع( در 
حالـی کـه بـا یک دسـت مشـک آب و با دسـت 
دیگـر کاسـه ای در دسـت دارند به یاد تشـنه لبان 
کربـال، عـزاداران حسـینی را سـیراب می کننـد.

آییـن »خیل عـرب« از دیگر آیین هـای عزاداری 
آران و بیـدگل اسـت کـه در روزهـای ۱۱ و ۱۲ 

محـرم در شـهر نوش آبـاد برگـزار می شـود.
ایـن آییـن، نمـاد حرکـت طایفـه بنی اسـد برای 
خاکسـپاری پیکرهـای شـهدای برزمیـن مانده در 
صحـرای کربالسـت کـه در جریـان آن عـده ای 
اززنـان طایفـه بنـی اسـد کـه در نزدیـک دشـت 
کربـال زندگـی می کردنـد بـا بیـل، چـوب و هـر 
وسـیله دیگـر به سـمت قتلـگاه امام حسـین )ع( 
و یارانـش رفتنـد تـا پیکرهـای شـهدا را به خاک 

رند. بسپا
ایـن آییـن بـه صـورت نمادیـن در نوش آبـاد اجرا 
حالی کـه  در  عـزادار  آن گروهـی  در  و  می شـود 
لبـاس سـفید عربـی بر تـن دارنـد، بـا ضربه های 
ریتـم دار نی های چوبی، اشـعار مـوزون می خوانند 
و بـا اجـرای ریتم و آهنگ خاص، سـوگواری خود 
را در غـم جانگـذار شـهادت امـام حسـین )ع( و 

اصحـاب باوفایـش بـه نمایـش می گذارند.
ــدگل  ــع آران و بی ــاد از تواب ــردم شــهر ابوزیدآب م
ــز پــس از یــک دهــه عــزاداری و ســوگواری  نی
ــورا  ــح روز عاش ــا، در صب ــینیه ها و تکای در حس
ــرکت  ــرداری ش ــی و نخل ب ــن طوق گردان در آیی

می کننــد.
در روز دهـم مـاه محـرم در بزرگترین میـدان گاه 

کهـن ابوزیدآبـاد بـه نام میـدان اعتمادی مراسـم 
آیینـی و سـنتی برگـزار می شـود و آییـن نخـل 
بـرداری، طـوق گردانـی و ذوالجنـاح گردانـی که 
قدمـت آن بـه بیش از یـک قرن می رسـد هنگام 
اجـرای هریـک از پرده هـای آییـن روز عاشـورا 
نواخوانـی جمعـی و سـنتی در میانـه میـدان گاه 

خوانـده می شـود.
از غذاهـای سـنتی و نـذری آران و بیـدگل در ایام 
محـرم، طبخ گوشـت و لوبیاسـت کـه در روزهای 
عـزاداری، عـده ای از مـردم بـا ایـن غـذا اطعـام 

می شـوند.
• نان عباسعلی

نـذری بـه ویـژه توزیـع خوراکی ها و نوشـیدنی ها 
نقـاط شـمالی  در  آیین هـای مشـترک  از  یکـی 
اسـتان اصفهان اسـت کـه از جملـه در این زمینه 
روز  در  نانـی  پختـن  و  نـذر شـیر  بـه  می تـوان 
تاسـوعا بـا نـام نـان عباسـعلی در کاشـان و آران 

و بیـدگل اشـاره کـرد.
مـردم آران و بیـدگل در شـب تاسـوعا دیگ های 
نـذری نوعی حلـوا )به زبان محلی ترحلـوا( را برپا 
می کننـد و پـای ایـن دیگ هـا بـه راز و نیـاز و 

طلـب حاجـت می پردازند.

صبحـگاه، عـزاداران بـا ایـن ترحلـوا و نانـی کـه 
ابوالفضـل  مـردم روز تاسـوعا بـه نـام حضـرت 
العبـاس )ع( می پزنـد )نـان عباسـعلی( پذیرایـی 

می شـوند.
ایـن نـان بـا عنـوان »نـان شـیرین« یـا »نـان 
شـیری« پختـه می شـود کـه آرد، روغـن، شـکر، 
شـیر، زعفـران، زرد چوبـه و زنجبیـل مـواد اصلی 

را تشـکیل می دهـد. آن 
آییـن پخت نـان عباسـعلی آران و بیـدگل خرداد 
۱۳۹۵ به شـماره ۱۲۰۰ در فهرسـت آثار معنوی و 

ناملموس کشـور به ثبت رسـیده اسـت.
آن چـه امـروز شهرسـتان آران و بیـدگل را بـه 
مـردم ایـران و جهان شناسـانده اسـت فقط کویر 
مرنجـاب، شـهر اویـی نوش آبـاد، چاله سـنبک و 
ده هـا جاذبـه خـدادادی دیگـر آن نیسـت، بلکـه 
سـبک عـزاداری خالصانـه آنـان نیـز مـورد توجه 
مـردم سـایر نقـاط کشـور و جهـان قـرار گرفتـه 

ست. ا
شهرسـتان آران و بیـدگل بـا جمعیـت افـزون بر 
۱۰۳ هـزار نفـر در فاصله نزدیک بـه ۶ کیلومتری 
کاشـان و ۲۱۵ کیلومتـری شـمال اصفهـان واقع 

است.

گزارش

مروری بر آیین های عاشورایی در آران و بیدگل؛

شهری تابلوی آیین های عاشورایی ایران

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: دیوان محاسبات باید علت 
عدم پرداخت یک درصد ارزش افزوده به حوزه سالمت را پیگیری کند.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از حضور معاون وزیر اقتصاد و خزانه دار 
کل کشور در این کمیسیون خبر داد و گفت: اکرمی خزانه دار کل کشور 
در نشست حاضر و گزارشی را در مورد علت عدم اجرای بند س تبصره ۷ 

قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ارائه کرد.
وی ادامه داد: در بودجه صراحتاً آمده است که در اجرای بند یک ماده ۳۸ 
قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمد حاصل از یک درصد ارزش افزوده به 

عنوان مالیات سالمت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کل 
کشور واریز شود و خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر 
ماه را تا ۱۵ ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
منابع هدفمندی ۱۰ درصد کل  از  و همچنین سهم سالمت  کند  واریز 
هدفمندسازی یارانه ها باید به صورت کامل و صددرصد به وزارت بهداشت 

اختصاص یابد. 
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس شـورای اسـالمی افـزود: بر اسـاس 
بررسـی ها و گزارش هـای واصلـه از وزارت بهداشـت در مـورد یک درصد 

ارزش افـزوده پرداختـی صـورت نگرفتـه و علیرغـم پیگیری هـای مکـرر 
کمیسـیون بهداشـت مجلس و دسـتور رئیس مجلس رئیـس خزانه داری 
کل کشـور بیـان کـرد که این قانـون صراحت ندارد و باید تاکید شـود که 
بـدون تخصیـص می توانیـد آن را پرداخت کنید و باید بـرای این موضوع 
نامـه ارسـال شـود. شـیخی یـادآور شـد: اکرمی مطـرح کرد کـه یکی از 
اشـکاالت موجـود این اسـت کـه دیـوان محاسـبات تاکید کرده کـه باید 
بـا تخصیـص باشـد و از سـویی در بند قانونـی به صراحت آمـده که عدم 

تخصیـص بـه معنـای تصرف در اموال محسـوب می شـود.

شیخی در تشریح نشست کمیسیون 
بهداشت مجلس خبر داد:

تالش مجلس برای 
پرداخت یک درصد 

ارزش افزوده به 
حوزه سالمت

بـا حضـور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اصفهان 
از لـوح ثبتی جریته بـرداری نوش آباد رونمایی شـد.

علیرضـا ایـزدی، مدیـرکل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان اصفهـان در حاشـیه رونمایی از لـوح ثبتی جریته بـرداری نوش آباد 
در در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: تاکنـون بیـش از ۷۰ آییـن خاص 
محـرم در اسـتان اصفهـان شناسـایی شـده کـه فقـط تعـدادی از آنها به 
ثبـت رسـیده کـه جریته بـرداری و خیمه بـرداری نـوش آبـاد از آن جملـه 

است.
وی افـزود: اصفهـان بـا وجود آنکه یک اسـتان یکپارچه اسـت به واسـطه 
تنوع فرهنگی، صاحب غنای فرهنگی اسـت و نقشـی در فرهنگ شـیعی 
داشـته اسـت. آیین هـای سـنتی بایـد بازخوانـی شـود، زیـرا آیین هایی در 
مناطـق دوردسـت و روسـتایی اجـرا می شـود کـه چنـدان شـناخته شـده 

نیسـت و متاسـفانه برخـی از آنها نیز فراموش شـده اسـت.
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  برنامـه  گفـت:  ایـزدی 
گردشـگری اصفهـان این اسـت که آیین هـای مناطق مختلف شناسـایی، 
معرفـی و ثبـت شـود، آن هم با این هـدف که نقش این اسـتان در تمدن 

سـازی حـوزه اسـالمی غنی تـر و بارزتـر خواهد شـد.

بـه گـزارش ایسـنا، همچنیـن مدیـر اجرایـی مرکـز کاشـان پژوهشـی 
دانشـگاه کاشـان بـه ایسـنا، گفـت: جریـده شـویی، یکـی از آیین هـای 
سـنتی و مذهبی نوش آباد در بزرگداشـت حماسـه حسـینی اسـت که فقط 
بـا حضـور بانـوان برگـزار می شـود و بـا شـماره ۱۷۱۷ در دی مـاه ۹۷ در 

فهرسـت میـراث معنـوی کشـور ثبت شـده اسـت.
محمـد خداد افـزود: جریده، َعلَمـی از جنس برنج و بـا نقش های هنری و 
کتیبه هـای زیباسـت کـه بانوان بنا به نـذری که دارند در صبح روز ششـم 
محـرم، ابـزار و پارچه هـای جریـده را شسـته و تمیـز می کنند و کشـکول 
زریـن جریـده را کـه بـا گـرد آجر سـاییده و با سـرکه صیقل داده شـده بر 

روی آن نصـب می کنند.
وی اظهـار کـرد: جریـده نـوش آباد، در خانـواده مقصودی به امانت اسـت 
و هیئت قاسـم ابن الحسـن در شـب تاسـوعا، بـه همراه چهلچـراغ و توغ 

بـه منـزل بانـی رفتـه، و جریده را به حسـینیه منتقـل می کنند.
نوش آباد، یکی از شـهرهای تاریخی کشـور اسـت که آیین های محرم را 
بـه سـبک سـنتی خود اجـرا می کنند کـه خیمه کوبی عصر هشـتم محرم، 
خیمه کوبـی عصر یازدهم، جریده برداری شـب تاسـوعا و ُکَتل بـرداری روز 

عاشـورا در فهرسـت میراث ناملموس یه ثبت رسـیده است.

امـام جمعـه اردسـتان گفـت: مـردم بـا توجه بـه توطئه 
دشـمن بـرای اخـالل در عـزاداری روز عاشـورا مراقـب 
باشـند و مـوارد مشـکوک را بـه نیروهـای امنیتـی و 

انتظامـی گـزارش کنند.
حسـن  حجت االسـالم  ایرنـا،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
دهشـیری در خطبـه نمـاز جمعـه در مسـجد جامع این 
شـهر افزود: همان طـور که وزارت اطالعـات اعالم کرد 
در روزهـای اخیر شـماری از عوامل وابسـته به گروهک 
تروریسـتی داعش در کشـور شناسـایی و دستگیر شدند.

وی ادامـه داد: از طرفـی شـواهد حاکـی از آن اسـت 
کـه گروه هـای تروریسـتی قصـد دارنـد در روز عاشـورا 
اقدام هـای خرابکارانـه انجـام دهنـد کـه عـزاداران باید 

مراقـب ایـن توطئه دشـمن باشـند.
وی بـه روز حقـوق بشـر اسـالمی و سـالروز شـهادت 
عبـاس بابایـی اشـاره و از خدمـات ایـن شـهید بزرگوار 

بـه انقـالب اسـالمی تجلیـل کرد.
امـام جمعـه اردسـتان بـا اشـاره بـه ۱۷ مـرداد و روز 
خبرنـگار اضافـه کرد: شـهید محمـود صارمـی خبرنگار 
خبرگـزاری جمهوری ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ در جریان کشـتار 
دیپلمات هـای ایرانـی بـه دسـت طالبان در مزار شـریف 
افغانسـتان به شـهادت رسـید و به همین دلیـل این روز 
را روز خبرنـگار نامگذاری کردند کـه از تالش و خدمات 

خبرنـگاران شهرسـتان تقدیر می شـود.
حجـت االسـالم دهشـیری بـه تشـییع پیکـر شـماری 
از شـهیدان مدافعـان حـرم، از جملـه سـردار عبـداهلل 
از  شـهید  ایـن  داشـت:  اظهـار  و  اشـاره  اسـکندری 
فرماندهـان دوران دفـاع مقـدس اسـت کـه بـا آغـاز 
تحـرکات داعـش بـه عنوان مستشـار نظامی به کشـور 
سـوریه رفت و ششـم خرداد ۱۳۹۳ به همـراه رزمندگان 
مقاومـت اسـالمی در حالـی که بـه دفاع از حـرم مطهر 
حضـرت زینـب کبـری )س( و مقدسـات مسـلمانان 

می پرداخـت، بـه درجـه رفیـع شـهادت نائـل آمـد.
وی اضافــه کــرد: بعــد از شــهادت ایــن فرمانــده، 
پیکــرش بــه خانــواده او بازگردانــده نشــد امــا مســایلی 
مطــرح می شــد مبنــی بــر اینکــه بــا مبادلــه اســیر یــا 
پرداخــت هزینــه ای بتــوان پیکــر او را بازپــس گرفــت 
ــه  ــد ب ــده شــهید اعــالم کردن ــواده ایــن فرمان امــا خان
ــد،  ــدر را بازگردانن ــر پ ــد پیک ــه می خواهن ــرادی ک اف
بگوییــد مــا راضــی نیســتیم کــه یــک ریــال از پــول 
ــال  ــود، ح ــث ش ــروه خبی ــن گ ــرف ای ــال ص بیت الم
ــگران  ــا و اختالس ــا و دزده ــا کج ــت، این ه ــد گف بای

ــد! ــال را می دزدن ــول بیت الم ــه پ ــا ک کج
امـام جمعـه اردسـتان بـا تاکیـد بـر لـزوم عزاداری های 
محـرم بـه صـورت حماسـی، گفـت: از مـردم انتظـار 
مـی رود عالوه بر عـزاداری، هوشـیار باشـند و همانطور 
کـه نیروهـای اطالعاتی و امنیتی هشـدار دادنـد در روز 
عاشـورا مراقـب افراد و موردهای مشـکوک باشـند و در 
صـورت مشـاهده، موضـوع را بـه نیروهـای امنیتـی و 

انتظامـی اطـالع دهند.
حجت االسـالم دهشـیری بـا بیـان اینکـه در مقابـل 
واقعـه عاشـورا بی تفاوت نباشـیم، افـزود: بایـد عالقه و 
انـس خـود را بـه امام حسـین )ع( بیشـتر نشـان دهیم، 
از ظرفیـت محرم به خوبی اسـتفاده کنیـم و هیئت های 

مذهبـی از مسـائل اختـالف برانگیز پرهیـز کنند.
شهرسـتان اردسـتان با افـزون بر ۴۳ هـزار نفر جمعیت 
در ۱۱۸ کیلومتری شـمال شـرقی اصفهان واقع اسـت.

مردم مراقب توطئه دشمن در عزاداری عاشورا باشندرونمایی از لوح ثبتی »جریته برداری« نوش آباد

رییس کل دادگستری اصفهان از دستگیری 
عوامـل نبـش قبـر مجیـد عبدالباقی بـرادر 
حسـین عبدالباقی مالک سـاختمان متروپل 

آبـادان خبر داد.
حجت االسـالم والمسلمین اسـداهلل جعفری 
اعـالم کـرد: نبش قبـر مجیـد عبدالباقی در 
شهرسـتان دهاقـان از توابع اسـتان اصفهان 

توسـط ۲ فرد انجام شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد: این افراد پـس از نبش قبر 
به آبادان بازگشـتند که پس از شناسـایی در 
آنجا دسـتگیر شـدند. رییس کل دادگستری 
اصفهـان در بـاره انگیـزه این افـراد از نبش 
قبـر گفـت: ایـن افـراد که بـا متوفـا )مجید 
عبدالباقی( نسـبت فامیلی دارند بـرای احراز 
اطمینـان از اینکـه جسـد دفن شـده متعلق 
بـه مجیـد عبدالباقی اسـت یا خیـر، اقدام به 

نبش قبـر او کـرده بودند.
حجت االسـالم والمسـلمین جعفری تصریح 
کـرد: بـرای ایـن ۲ نفر بـه اتهام نبـش قبر، 
پرونـده  دهاقـان  شهرسـتان  دادسـرای  در 

تشـکیل شـده است.
بر اساس اخبار دریافتی، قبر مجید عبدالباقی 
ساختمان  مالک  عبدالباقی  حسین  برادر 
متروپل که در کنار مزار برادرش در شهرستان 
توسط  است،  شده  سپرده  خاک  به  دهاقان 
یکی از بستگان وی نبش شد و این فرد پس 
از گشودن کفن متوفا و گرفتن فیلم از جسد 
او، به طور مجدد قبر را به حالت اولیه درآورد و 

به آبادان بازگشت.
بـا این حـال، با توجه به تصاویر ضبط شـده 
توسـط دوربین هـای مـدار بسـته در اطراف 
آرامسـتان گلسـتان شـهدا عطاآباد دهاقان، 
و  شناسـایی  زود  خیلـی  متهـم  خـودروی 
حرکـت او توسـط دوربین هـای جـاده ای تـا 
شهرسـتان آبادان، رصد و متهم سرانجام در 
مخفیگاهش در آبادان شناسـایی و دسـتگیر 
شـد. شهرسـتان دهاقـان در ۹۶ کیلومتـری 

جنـوب غربـی اصفهان قـرار دارد.

شــهید  مطهــر  پیکــر  تشــییع  مراســم 
ســیدعبدالجبار موســوی از شــهدای دوران دفاع 
مقــدس کــه بتازگــی پــس از ســال ها بــه 
آغــوش خانــواده اش بازگشــته اســت، روز شــنبه 
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ــزار ش ــمیرم برگ در س
پیکــر مطهــر شــهید عبدالجبــار موســوی، پــس 
از ۳۹ ســال بــه آغــوش خانــواده اش بازگشــت.

امــور  و  بنیــاد شــهید  رییــس  بــه گفتــه 
ایثارگــران ســمیرم، هویــت پیکــر مطهــر ایــن 
ــش  ــالک و آزمای ــق پ ــام از طری شــهید واالمق

»DNA« احــراز شــده اســت.
مصطفــی امیــدی افــزود: ایــن شــهید عزیــز از 
شــهدای دوران دفــاع مقــدس و عملیــات خیبــر 
ــود کــه پــس از ســال ها،  در جزیــره مجنــون ب

هویــت وی مشــخص شــده اســت.
ــر  ــا مشــارکت پیک ــزای حســینی، ب ــم ع مراس

مطهــر ایــن شــهید در هیــات رزمندگان اســالم 
ســمیرم برگــزار شــد و امــروز نیــز مــردم ایــن 
شــهر در آییــن تشــییع پیکــر او شــرکت کردند.

در  واالمقــام  شــهید  ایــن  بــا  وداع  آییــن 
ــردا  ــح ف ــروز و صب ــا، ام ــه و حن شــهرهای کم
برگــزار خواهــد شــد و عصــر یکشــنبه همزمــان 
بــا روز تاســوعا نیــز مــردم شــهیدپرور روســتای 
ــن  ــی آیی ــا برپای ــهید( ب ــادات آباد )زادگاه ش س
وداع و تشــییع، پیکــر مطهــر شــهید موســوی 

ــپرد. ــد س ــاک خواهن ــه خ را ب
شــهادت  )محــل  فتوحــی  شــهیدحیدرعلی 
ــا  ــهید محمدرض ــهر(، ش ــل خمینی ش ــه اه فک
محمدشــفیع جالل آبــادی )محــل شــهادت 
فکــه اهــل نجف آبــاد( و شــهید ســیدعبدالجبار 
ــازه تفحــص شــده  موســوی، جــزو شــهدای ت
امســال  مــاه محــرم  در  اصفهــان  اســتان 

ــتند. هس
روســتای ســادات آباد در ۶۰ کیلومتــری جنــوب 

ســمیرم در بخــش پادنــا واقــع شــده اســت.
شهرســتان ۹۰ هــزار نفــری ســمیرم بــا تقدیــم 
۴۰۰ شــهید بــه نظــام و انقــالب، در ۱۶۰ 

ــرار دارد. ــان ق ــوب اصفه ــری جن کیلومت

سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری 
اصفهان گفت: حریق گسـترده در یک کارگاه مواد پالسـتیکی 

واقع در خوراسـگان در شـرق کالن شـهر اصفهان مهار شـد.
فرهـاد کاوه آهنگـران در گفـت و گـو بـا ایرنـا با اشـاره به این 
حادثـه افـزود: ابتدا رؤیت دود سـنگین در ابتدای بلوار دانشـگاه 

آزاد خوراسـگان بـه آتش نشـانی اصفهان گزارش شـد.
وی افـزود: در مرحلـه اول ۲ اکیپ کامل از ایسـتگاه های چهار 
و ۱۵ بـه محـل اعـزام شـدند و به دلیل گسـترده بـودن حریق 
هشـت ایسـتگاه دیگـر هم به موقعیـت حادثه اعزام شـدند که 
در مجمـوع ۱۰ ایسـتگاه آتش نشـانی در این عملیات شـرکت 

کردند.
سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری 
اصفهـان اظهـار داشـت: ایـن حادثـه برغـم زیـان مالـی زیاد، 
تلفات جانی نداشـت و علت حریق تحت بررسـی کارشناسـان 

است.
وی ادامـه داد: تجهیـزات الزم مانند نردبان نجـات و خودروی 

تنفسـی در ایـن عملیات به کار گرفته شـد.
۲۵ ایسـتگاه آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی بـا ۶۲۴ نیـروی 
عملیاتـی و ۹۰ نیـروی سـتادی در مناطـق ۱۵ گانـه شـهر 

اصفهـان فعالیـت دارنـد.
کالنشهر اصفهان حدود ۲ میلیون نفر جمعیت دارد.

پیکر مطهر شهید دوران دفاع مقدس در سمیرم تشییع شدعوامل نبش قبر مجید عبدالباقی دستگیر شدند حریق گسترده یک کارگاه مواد پالستیکی 
در خوراسگان اصفهان مهار شد
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Iran has reiterated its opposi-
tion to nuclear weapons, de-
scribing their existence as the 
greatest threat to humanity 
that has only intensified after 
the recent developments in 
Europe.
Asadollah Eshragh Jahromi, 
Director General for the Inter-
national Peace and Security at 
the Iranian Foreign Ministry, 
made the remarks in a state-
ment on Sunday to the Tenth 
NPT Review Conference in 
New York.
“The Islamic Republic of 
Iran is of the firm belief that 
the continued existence of 
nuclear weapons poses the 
greatest threat to humanity 
that due to the recent devel-
opments in Europe, has even 
intensified. The outcome of 
this Conference should reflect 
our deep concern about any 
use or threat to use nucle-
ar weapons and declare that 
any use of such weapons is a 
crime against humanity and a 
violation of international law,” 
Eshragh Jahromi said.

He added, “In 1996, the ICJ 
affirmed that nuclear-weapon 
States have an explicit obliga-
tion and special responsibility 
for achieving nuclear disarma-
ment. To fulfill the mandate of 
this Committee, and to eval-
uate the implementation of 
article VI, it is necessary to 
examine whether the actions 
and policies of the nucle-
ar-weapon States since 2010 
have demonstrated a commit-
ment to and compliance with 
the objective of article VI of 
the Treaty.”
The Iranian diplomat contin-
ued, “Like many other States 
parties, Iran believes that the 
nuclear-weapon States have 
failed to take any effective 
measures for nuclear dis-
armament during the past 
twelve years. Since then, no 
negotiation has begun among 
nuclear-weapon States on ef-
fective measures relating to 
the reduction or elimination 
of their nuclear weapons. 
INF has been abrogated and 
rejected. The role of nuclear 

weapons in security policies 
has increased. A moderni-
zation program of nuclear 
weapons is advancing, and 
the stockpiles are growing. 
A new nuclear arms race has 
begun among nuclear-weap-
on States. The prospects of 
the use of nuclear weapons 
have increased. Most nucle-
ar-weapon States continue to 
maintain the doctrine of the 
first use of nuclear weapons.”
Eshragh Jahromi pointed 
out that the NPT is facing a 
serious crisis of persistent 
non-compliance with disar-
mament commitments and 
numerated some examples 
of non-compliance in this re-
gard. He cited three examples 
in this regard: “First, despite 
the nuclear disarmament ob-
ligations under the NPT and 
the commitments made in the 
2000 and 2010 NPT Review 
Conferences, the U.S. nuclear 
policy increases the impor-
tance of nuclear weapons and 
the utility of retaining them, 
advocates tremendous build-

up and modernization of its 
nuclear arsenal and delivery 
systems, allows the first use 
of such weapons, threatens 
to use them against non-nu-
clear-weapon States, and 
authorizes the development 
of new types of low-yield 
nuclear weapons, increasing 
the likelihood of their use. 
Second, increasing the UK’s 
stockpile of nuclear weapons 
by up to 44 percent, lowering 
the threshold for the possible 
use of such weapons, and 
reducing transparency about 
its nuclear weapons are fully 
incompatible with the spirit 
and objectives of the Trea-
ty. Third, is France, which is 
spending €37 billion on its nu-
clear weapons modernization 
program from 2019–2025 
to develop a new generation 
of nuclear-powered ballistic 
missile submarines, ballistic 
missiles, air-launched cruise 
missiles, and their respective 
launch platforms. Such mod-
ernizations not only violate 
legal obligations on nuclear 
disarmament under Article VI 
but also turn article VI into a 
hollow promise. France also 
continues to actively oppose 
any reduction of the role and 
value of nuclear weapons or 
any effective measure that 
would restrict the possible 
use of nuclear weapons.”
He stated, “It is deeply disap-
pointing that the nuclear dis-
armament obligations under 
the Treaty and the commit-
ments assumed by the nucle-
ar-weapon States in the 2000 
and 2010 Review Conferenc-
es have remained unfulfilled. 

Our deep concern over the 
continued lack of progress in 
implementing article VI and 
commitments agreed upon at 
previous Review Conferenc-
es should be duly reflected 
in the report of the Commit-
tee. The implementation of 
article VI is essential for the 
maintenance and credibili-
ty of the Treaty. The Review 
Conference should call for 
urgent compliance with legal 
obligations and fulfillment 
of commitments on nuclear 
disarmament by the nucle-
ar-weapon States. The final 
document should commit 
all nuclear-weapon States 
to cease modernization pro-
grams of their nuclear arse-
nals and the development of 
new types of nuclear weapons 
systems.”
He noted, “The Conference 
should call upon nucle-
ar-weapon States to enter 
into immediate negotiations 
on a verifiable, non-discrim-
inatory, and comprehensive 
convention banning nuclear 
weapons and providing for 
their total elimination within 
a specified timeframe. The 
Islamic Republic of Iran as a 
steadfast supporter of nucle-
ar disarmament has actively 
fulfilled its obligations under 
article VI and has submitted 
a national report to this Con-
ference (NPT/CONF.2020/28). 
Iran has also submitted a 
Working Paper on nuclear dis-
armament (NPT/CONF.2020/
WP.43) which contains sev-
eral elements for inclusion in 
the outcome document of the 
Conference.”

Nuclear weapons greatest threats to humanity: Iran

Water donation cam-
paign to begin within 
days
A water donation campaign will 
be launched in the next few days 
aiming to supply water and pro-
vide healthcare services to people 
in drought-affected areas, Vahid 
Salimi, the head of the Iranian Red 
Crescent Society’s Volunteers Or-
ganization, has said.
The campaign, called Nazr-e Ab (lit-
erally meaning water donation), was 
launched four years ago, following 
the drought crisis in the southern 
and southeastern provinces of the 
country, with the aim of supplying 
fresh water to deprived areas with 
the help of the people and the IRCS.
It was first held in August 2018, in 
the southeastern province of Sis-
tan-Baluchestan which went into 
trouble after the Hamoun wetland 
drained and the rainless sky left 
many in dire need of drinking water.
The campaign has two main as-
pects; the first one centers on water 
supply issues including desalination 
of water, rehabilitation of qanats, 
improving wells and water quality, 
and filtering and sanitation of res-
ervoirs.
And the second aspect focuses on 
health issues including health care 
services, free diagnosis, and provid-
ing food packages to the deprived.
The phenomenon of drought is hit-
ting the country, especially in the 
southern and southeastern provinc-
es, and naturally, its complications, 
including the lack of access to clean 
and sufficient drinking water, the 
faster proliferation of environmental 
bacteria, etc., can seriously affect 
the health of residents, and even 
cause the outbreak of contagious 
and infectious diseases, Salimi ex-
plained.
Through the fifth phase of the cam-
paign, volunteer doctors and para-
medics of the Red Crescent groups 
are dispatched to 100 identified ar-
eas in the provinces of Hormozgan, 
Sistan-Baluchestan, Kerman, and 
South Khorasan to provide preven-
tive training as well as healthcare 
services to deal with food-borne or 
infectious diseases caused by the 
water crisis.
Since ancient times, Iran has been 
constantly struggling with water 
shortage, which caused the creation 
of qanats, so that people actually 
accepted that water is scarce in the 
country.
But for several years, along with the 
industrial and agricultural devel-
opment, it seems that the available 
water resources have been used 
unbridled, and the result is being on 
the verge of a water crisis.
4.8m people at medium to high risk 
The amount of rainfall in Iran’s main 
river basins from September 2020 
to July 2021 was, in most places, 
substantially lower compared with 
the year-earlier period. Iran experi-
ences frequent droughts and faces 
the prospect of more extreme con-
ditions brought about by climate 
change.
According to current assessments, 
parts of Iran are facing a rainfall 
anomaly which has had an observed 
impact on vegetation and agricul-
ture. Of particular concern is that 
these drought impacts have been 
observed in northeastern Iran in ar-
eas bordering Afghanistan.
The Iranian Red Crescent Society es-
timates that 4.8 million people are at 
medium to high risk of drought-re-
lated impacts, mostly in remote and 
rural areas of the provinces.
It reports that 29 of 31 provinces, 
and especially seven – South Kho-
rasan, Kerman, Sistan-Baluchestan, 
Hormozgan, Khuzestan, Isfahan, 
and Khorasan Razavi – have been 
severely affected by the drought. 
The lack of safe and sufficient water 
supply for drinking, hygiene, agri-
culture, animal husbandry, and elec-
trical power is having a devastating 
and increasingly unsustainable 
strain on households’ health, and 
income in addition to encouraging 
negative social trends and coping 
mechanisms.

Substantial pro-
gress made in Vi-
enna; sides focus-
ing on Safeguards

In the third day of talks in Vien-
na intended to restore the 2015 
nuclear deal, Iran’s chief nego-
tiator held talks with European 
Union’s Enrique Mora, who acts 
as a coordinator.
The third day of talks between 
experts from Iran and the EU 
centered around technical and 
legal matters regarding the 
Safeguards agreement between 
Iran and the International Atom-
ic Energy Agency (IAEA).
Delegates from Iran, the EU 
and the U.S. resumed talks in 
Vienna on Thursday after nearly 
a five-month hiatus. This round 
of talks started on Thursday 
without the presence of nuclear 
negotiators from the Europe-
an trio – Germany, France and 
Britain. Only experts from these 
three countries have attended 
the negotiations.  
Iran believes that any agree-
ment on restoring the nuclear 
deal, officially called the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), is dependent on put-
ting an end to unsubstantiated 
allegations about Iran’s past nu-
clear program. Iran insists that 
these questions had already 
been resolved within the PMD, 
when the nuclear deal was 
signed in July 2015.
According to reports, substan-
tial progress has been made in 
bringing the views of Iran and 
the U.S. closer together during 
the last three days. However, 
in Tehran’s view nothing is re-
solved until everything is set-
tled.
Behrouz Kamalvandi, the 
spokesman for the Atomic 
Energy Organization of Iran 
(AEOI), also confirmed on 
Saturday that talks are mainly 
focused on Safeguards issues.
“We are now negotiating,” 
Kamalvandi said of the talks 
between Iran’s nuclear experts 
with Mora.
On the atmosphere of the talks, 
he said, “It is not bad.”
Mohammad Marandi, a senior 
expert on nuclear issues, also 
told Al-Mayadeen TV that “pro-
gresses” have been made in 
Vienna, but one should be “cau-
tious”. He argued the success 
of talks is 50 percent. Marandi 
said the differences remain only 
between Iran and the United 
States.
He added, “We have heard from 
certain European sources that 
the Americans have revived 
their views on certain issues.”

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

Flood incurs 
$740,000 damage 
to Tehran nomad-
ic areas

Flooding caused a total of 200 
billion rials (around $740,000) 
damage to nomads of Tehran, 
Director of nomadic affairs of 
Tehran province has said.
Considering that the nomads 
of Tehran province were set-
tled in the cold and mountain-
ous regions of the province, 
floods blocked and destroyed 
more than 500 kilometers of 
nomadic routes, especially 
in the cities of Firozkoh and 
Shemiranat, Farshid Zabihi 
said.
The flood caused the loss of 
more than 300 nomadic live-
stock, and 500 hectares of no-
madic fields and pastures were 
also damaged, he lamented.

Iran’s Foreign Ministry issued a state-
ment early on Monday marking the 
anniversary of the killing of Iranian 
diplomats in Mazar-i-Sharif.
On August 8, 1998, the Taliban forc-
es occupied the city of Mazar-i-Sha-
rif, which was known as the political 
capital of Ahmad Shah Massoud, who 
was backed by Iran at the time.
After occupying the city, Taliban sol-
diers forced their way into the Iranian 
Consulate in Mazar-i-Sharif,  frisking 
diplomats.
Allahmadad Shahsavand, the only 
Iranian diplomat who miraculously 
survived the terrorist attack, recount-
ed the incident as the following: “De-
spite their rude behavior, our friends 
(diplomats) behaved peacefully. They 
even offered them fruit and tea. The 
Taliban militants searched us all and 
took our money and valuables. How-
ever, I believe that these people were 
not thieves and were acting within a 

certain framework, as if they were be-
ing guided from outside and looking 
for something specific,” ISNA said.
Nevertheless, Taliban said that rebels 
attacked the Iranian consulate, avoid-
ing any responsibility. 
The following is the statement issued 
by the Iranian Foreign Ministry:
“August 8 brings to mind the very bit-
ter memories that were imposed on 
the foreign policy apparatus of Iran 
and the Iranian nation in 1998.
24 years ago, and at the height of 
internal strife in Afghanistan and fol-
lowing the entry of Taliban forces into 
the city of Mazar-i-Sharif, and con-
trary to ethical, humanitarian and in-
ternational obligations, our country’s 
mission in the city of Mazar-i-Sharif 
was attacked and diplomats and a 
journalist of the Islamic Republic of 
Iran were martyred.
The widespread condemnation of the 
crime by the international communi-

ty and also the memorable empathy 
and sympathy of the dignified people 
of Afghanistan was a unique show of 
the solidarity of the peoples of both 
countries and led to the Islamic Re-
public of Iran to stand with its broth-
ers and sisters in Afghanistan hon-
orably and to support their will while 
showing restraint.
The people and government of the 
Islamic Republic of Iran have always 
stood by the oppressed people of Af-
ghanistan. Iran supports any solution 
that leads to lasting peace, stability 
and calm for the people of this coun-
try and safeguards their years-long 
fight against foreign occupation while 
protecting the achievements of the 
bloods of the dear martyrs of Afghan-
istan.
Past experience shows, today, the 
formation of a government com-
prised of all Afghan elites, who repre-
sent all tastes and all esteemed tribes 

of this country, that leads to a sense 
of belonging to that government by 
the people of Afghanistan can pave 
the way for a suffering Afghanistan to 
move toward development, progress 
and prosperity and increase the pow-
er of its people against the oppressive 
pressure and sanctions of the West.
The Foreign Ministry of the Islamic 
Republic of Iran once against com-
memorates the memory of the dear 
martyrs of the Mazar-i-Sharif inci-
dent and condemns the unforgettable 
crime, while reiterating the necessity 
of clarification of its different dimen-
sions as a firm demand by the coun-
try.
The concurrence of this terrorist 
incident with the Ashura of Imam 
Hussein (AS) this year is an oppor-
tunity to pray for divine mercy and 
blessing for all martyrs, especially 
the oppressed martyrs of the terrorist 
incident in Mazar-i-Sharif.”

Iran renews call for inclusive govt in Afghanistan as it remembers diplomats 
martyred in 1988

Nuclear negotiators who have gathered in Vienna 
after a five month-hiatus have indicated that they 
are optimistic about reviving the 2015 nuclear deal, 
officially known as the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).
“We stand five minutes or five seconds from the fin-
ish line,” Russian Ambassador Mikhail Ulyanov told 
reporters outside Vienna’s Palais Coburg on Sunday, 
four days into the talks. He said there are “three or 
four issues” left to be resolved.
“They are sensitive, especially for Iranians and Amer-
icans,” Ulyanov said. “I cannot guarantee, but the im-
pression is that we are moving in the right direction.”
Enrique Mora, the European Union’s top negotiator 
who acts as mediator between Iran and the U.S., also 
said he is “absolutely” optimistic about the talks’ pro-
gress so far.

“We are advancing and I expect we will close the ne-
gotiations soon,” he told Iranian media.
The Wall Street Journal also said negotiations be-
tween Iran and the U.S. on reviving the JCPOA are 
close to completion, Mora said on Sunday evening.
The text of an agreement could be closed in coming 
hours, said Mora.
According to the Iranian diplomats, experts are 
focusing on technical issues about Iran’s nuclear 
program.Behrouz Kamalvandi, the spokesman for 
the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), con-
firmed on Saturday that the talks are mainly focused 
on Safeguards issues.
One of Iran’s demands is that the IAEA should stop 
unsubstantiated allegations regarding PMD that had 
already been resolved in July 2015, when the nuclear 
deal was struck.

In a telephone call with UN Secretary General Antonio 
Guterres on Sunday afternoon, Iran’s Foreign Minis-
ter Hossein Amir-Abdollahian said, “We believe that 
the Agency should completely resolve the remaining 
issues related to the Safeguards [Agreement] by 
distancing itself from irrelevant and nonconstructive 
political issues and through the technical channel.”
He added, “Nuclear weapons have no place in the 
[defense] doctrine of the Islamic Republic of Iran 
and are in contradiction to our policies and beliefs,” 
referring to a fatwa (religious decree) by Leader of 
the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khame-
nei declaring that the production, stockpile and use 
of nuclear weapons as forbidden.
“The Leader’s fatwa that prohibits the use of nuclear 
weapons is clear-cut and is the final say for every-
body,” Iran’s foreign minister said.

‘We stand five minutes from the finish line,”
Russia’s Ulyanov says of Vienna talks
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Sweden defeated Iran 39-11 in 
the 2022 International Handball 
Federation (IHF) Women’s Youth 
World Championship on Friday.
Iran had previously lost to Iceland 
28-17 in Group I.
Irsn are scheduled to play Roma-
nia on Sunday in the 13th - 16th 

place. 
The 2022 IHF Women’s Youth 
World Championship is ninth edi-
tion of the championship which is 
being held from 30 July to 10 Aug. 
in Skopje, North Macedonia under 
the aegis of International Handball 
Federation (IHF).

Sweden down 
Iran at 2022 IHF 
Women’s Youth 

World

Iran to build and 
operate refineries 
in Syria, Iraq
Iran has reached agreements 
with Syria and Iraq to construct 
refineries in the mentioned 
counties and operates them 
as a shareholder, a member of 
the Iranian Parliament’s Energy 
Committee said.
One of the major solutions for 
neutralizing the U.S. sanctions 
is to develop extra-territorial co-
operation with other countries 
in oil industry like constructing 
and shareholding in refineries 
abroad, Qasem Saedi told IRNA 
on Thursday.
According to Saedi, Iran has 
also inked agreements with 
south American countries like 
Venezuela to renovate their re-
fineries.
Noting that one of the basic 
issues that worries the West is 
the entry of Iranian technology 
into countries that are in Ameri-
ca’s backyard, Saedi said: “They 
know very well that one of the 
opportunities that Iran was able 
to create in order to neutralize 
the impacts of the sanctions 
was contributing to the devel-
opment of the oil industries of 
other countries like Venezuela.”
“Iran has made significant ad-
vancement in terms of technical 
and engineering knowledge and 
technology as well as in training 
experts; In fact, today we are 
among the well-known pioneers 
in the energy sector and espe-
cially in constructing refineries,” 
he said.
He further noted that the Islam-
ic Republic has also expressed 
readiness for providing the 
same services to Lebanon.

Iran to continue 
constructive coop-
eration with OPEC: 
Oji
Iranian Oil Minister Javad Oji 
has said the country will con-
tinue constructive interactions 
with the Organization of Petrole-
um Exporting Countries (OPEC) 
and will support the organi-
zation’s new director general, 
Shana reported. “As a founding 
member of OPEC, Iran will defi-
nitely continue its construc-
tive interaction with OPEC and 
would effectively support the 
new secretary general as well as 
the OPEC secretariat,” Oji said at 
the 31st OPEC and Non-OPEC 
Ministerial Meeting held via 
video conference on Wednes-
day. Honoring the memory of 
former OPEC Secretary General 
Mohammad Sanusi Barkindo 
and welcoming his replacement 
Haitham Al Ghais, the minister 
said: “I received the very sad 
news of the passing away of His 
Excellency Mohammad Sanusi 
Barkindo, our Distinguished 
OPEC Secretary General. On 
behalf of the Government and 
people of the Islamic Republic 
of Iran, I would like to express 
my heartfelt condolences to 
Your Excellencies, particularly 
His Excellency Timipre Sylva, 
Minister of State for Petroleum 
Resources, Distinguished Gov-
ernment and Great People of 
Nigeria and the esteemed Staff 
of the OPEC Secretariat.”
“Undoubtedly, His Excellency’s 
round-the-clock efforts as the 
OPEC Secretary General to pro-
mote solidarity and unity among 
Member Countries, along with 
his trust in collective wisdom 
and efforts for creating under-
standing have always helped the 
Organization and its Members,” 
he added.

Happiest Countries in the World
By: PARISA JAMADI

Source: https://infos10.com/happiest-countries-in-the-world/

Finland is also the happiest country in 
the world in 2022. For five consecutive 
years, Finland has remained in the first 
place. 
Let’s see the first 10 Happiest Coun-
tries in the World in 2022.
10. New Zealand
A developed country, New Zealand 
ranks high in international compari-
sons of national performance, such 
as quality of life, education, protection 
of civil liberties, government trans-
parency and economic freedom. New 
Zealand underwent major economic 
changes during the 1980s, transform-
ing it from a protectionist to a liberal 
free-trade economy. 
The capital city of New Zealand is Wel-
lington, and its most populous city is 
Auckland.
09. Israel
Israel is considered the most advanced 

country in economic and industrial 
development in Western Asia and the 
Middle East. 
The country is ranked 20th in the 
World Economic Forum’s Global Com-
petitiveness Report and 35th in the 
World Bank’s Ease of Doing Business 
Index. 
08. Norway 
Norway is the eighth happiest country 
in the world in 2022. Its citizens feel 
that they are being well taken care 
of by their government for universal 
health care and free college tuition. 
In addition, Norway has a low crime 
rate and a strong sense of community 
among its citizens. 
07. Sweden
Sweden is the 7th happiest country 
in the world in 2022, with a score of 
7.384. It has consistently been on the 
list of the cleanest countries in the 

world for many years.
Sweden is the happiest Nordic country 
of northern Europe. Sweden’s capital 
and the largest city is Stockholm. 
06. Luxembourg – 7.404
With an area of 2,586 square kilo-
metres, it is one of the smallest sov-
ereign states in Europe. Luxembourg 
has a population of 645,300, making it 
one of the least populated countries in 
Europe, but by far the country with the 
highest population growth rate. 
Additionally, Luxembourg is a devel-
oped country. 
05. Netherlands 
The Netherlands is a country located 
in Western Europe with territories in 
the Caribbean. The official language of 
the country is Dutch, with West Frisian 
as a secondary official language in the 
province of Friesland. Also, Nether-
lands ranks 5th among the top 10 hap-

piest countries in the world in 2022.
The Netherlands is one of the top 10 
exporting countries in the world. Food-
stuffs make up the largest industrial 
sector.
04. Switzerland
Switzerland is the fourth among the 
top 10 happiest countries in the world 
in 2022. It is known for its dense for-
ests, wildlife as well as safe and clean 
water. Switzerland is bordered by Italy 
to the south, France to the west, Ger-
many to the north, and Austria and 
Liechtenstein to the east.
03. Iceland
Iceland is the third happiest country in 
the world in 2022. It is a Nordic island 
country in the North Atlantic Ocean and 
the least populated country in Europe. 
Its capital and largest city is Reykjavik. 
More than two-thirds of the population 
lives in Reykjavik and surrounding ar-

eas in the south-west of the country.
02. Denmark 
Denmark ranks second among the top 
10 happiest countries in the world in 
2022. It is a Nordic country in North-
ern Europe. Denmark is located to the 
southwest of Sweden and south of 
Norway, and is bordered by Germany 
to the south.
01. Finland
Finland is also the happiest country in 
the world in 2022. For five consecutive 
years, Finland has remained in the first 
place. It is a Nordic country in North-
ern Europe that shares land borders 
with Sweden to the west, Russia to the 
east, and Norway to the north. Finland 
covers an area of 338,455 square kilo-
meters (130,678 sq mi) with a popula-
tion of 5.5 million. 

Iranian Foreign Minister Hossein Amir 
Abdollahian has said that Israelis have 
sought to change the “balance of power 
and terror” since 2006 but they failed 
and accepted a ceasefire because they 
only understand the language of power.
In a post on his Instagram, the Iranian 
foreign minister offered some details on 
his recent phone conversations with a 
number of foreign counterparts about 
the Israeli aggression against the Gaza 
Strip.
“Since the 33-day war [of 2003] to 
this day, their goal was to change the 
balance of power and terror. Fair and 
wise observers can attest whether they 
succeeded or failed in this regard. A 
ceasefire was established because the 
Zionists only understand the language 
of power,” the Iranian foreign minister 
said. He spoke over the phone with 
the foreign ministers of Qatar, Syria, 
and Lebanon as well as the UN secre-
tary-general about the situation in Gaza.
“The diplomatic apparatus of the Is-
lamic Republic of Iran, in consultation 
with its allies and neighbors, while 

condemning the crimes of the Zionist 
regime, will always defend the active 
resistance that will prevent the malice 
of the occupiers,” he said.
In his telephone conversation with UN 
Secretary General Antonio Guterres, 
Amir Abdollahian pointed to the onset 
of the recent aggression by the Zionist 
regime against Gaza and the martyr-
dom of dozens of Palestinians, includ-
ing children and women. He said that 
in his telephone conversation with the 
secretary general of the Palestinian Is-
lamic Jihad Movement, he learned the 
Palestinian resistance will give a firmer 
response to the Zionist regime to de-
fend its land and security.
He noted that it is necessary that the in-
ternational community fulfill its respon-
sibility to defend the people of Gaza and 
immediately stop the Zionist regime’s 
aggression.
The top Iranian diplomat also voiced 
Tehran’s support for the continuation 
of the ceasefire in Yemen, calling for a 
complete end to the human siege on the 
country.

Zionists only understands language of 
power: Iran FM

Every year, 4,200 Iranians die of osteopo-
rosis and its complications, Afshin Ostovar, 
head of the non-communicable diseas-
es management office of the Ministry of 
Health, has stated.
Osteoporosis is a condition that weakens 
bones, making them fragile and more likely 
to break. It develops slowly over several 
years and is often only diagnosed when 
a minor fall or sudden impact causes a 
bone fracture. The most common injuries 
in people with osteoporosis are wrist and 
hip fractures.
Noting that 170,000 fractures occur due to 
osteoporosis in the country every year, he 
said that one out of two women and one 
out of four men over the age of 50 expe-
riences a fracture due to osteoporosis, 
which is considered a very severe disease.
Some 20 to 50 percent of these fractures 
are related to hip, which causes people to 
die, and 80 percent of people who break 
their hips and survive, do not return to their 
original state and need crutches and help 
from others to walk, he lamented.
Unfortunately, 160 women and 140 men 
out of every 100,000 people in the country 

experience hip fracture, he regretted, add-
ing, hip fracture is more common than all 
the cancers specific to women, i.e. uterine, 
ovarian, and breast cancers, in the country.
This disease has not attracted as much 
attention as its importance, while its eco-
nomic burden is equal to heart attacks and 
strokes. The disease incurs a cost of 70 
trillion rials (nearly $259 million) for the 
health system annually, he highlighted.
Osteoporosis is not diagnosed in time in 
two-thirds of high-risk people, and the first 
symptom of this disease appears as a frac-
ture, he said, ILNA reported.
Treatment and medicines for this disease 
are available, but for 70 percent of people, 
the treatment does not start. In fact, 87 
percent of women do not continue their 
treatment. The treatment of the disease 
is long and at least three years should be 
spent to achieve the desired result, Ostovar 
explained.
There is not enough awareness in society 
about osteoporosis and its consequences, 
and the number of bone density measure-
ment devices in the country is low, and 50 
percent of the devices are located in Teh-

ran, and two-thirds of the provincial medi-
cal centers do not have this device, he said, 
referring to challenges facing the disease 
diagnosis.
Women suffering from osteoporosis more 
than men
Ostovar said in May that 80 percent of 
women over the age of 75 across the coun-
try are suffering from osteoporosis.
Seventeen percent of Iranians over the age 
of 30 and 20 percent of women aged over 
50 are suffering from osteoporosis, Ahmad 
Raeisosadat, secretary of the association 
of physical medicine and rehabilitation, 
said in October 2019.
Mina Kermani, a rheumatologist, an-
nounced in February 2019 that about sev-
en million Iranian people were suffering 
from osteoporosis.
Currently, it has been estimated that more 
than 200 million people are suffering from 
osteoporosis around the world. According 
to recent statistics from the International 
Osteoporosis Foundation, worldwide, 1 in 
3 women over the age of 50 years and 1 
in 5 men will experience osteoporotic frac-
tures in their lifetime.

The Imam Khomeini Relief Foundation will construct 32,000 hous-
ing units for the deprived rural residents by the end of the current 
[Iranian calendar] year (March 21, 2023).
A total of 25 trillion rials (nearly $92 million) has been proposed to 
provide housing for the underprivileged in the budget bill for the 
next [Iranian calendar] year (starting March 21), Seyed Morteza 
Bakhtiari, head of the Foundation said.
The construction of 360,000 housing units has been entrusted to 

the Imam Khomeini Relief Foundation under the “national housing 
plan”, of which 120,000 will be built in villages and 240,000 units 
in cities.
Pointing to the memorandum of understanding between the Relief 
Foundation and Mostazafan Foundation of Islamic Revolution for 
the construction of 10,000 housing units by the end of this year, he 
noted that If these are provided by the end of the year, the construc-
tion of 10,000 new houses will begin.

Also, 40,000 housing units will be built with the cooperation of the 
Basij, he further announced.
The Imam Khomeini Relief Foundation has constructed 6,576 hous-
ing units and delivered them to financially-struggling rural residents 
over the first six months of the current [Iranian calendar] year 
(March 21-September 23, 2021).
The Foundation also plans to build 360,000 housing units over the 
next four years.

Relief Foundation to build 32,000 housing units for deprived

Osteoporosis responsible for 4,200 annual deaths



اقتصاد استان
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نهضت احیا و راه اندازی مجدد 
واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و 
نیمه فعال یکی ازراهبردهای اساسی 
دولت سیزدهم است که این موضوع 
دراصفهان بعنوان قطب اقتصادی 
کشور و بمنظور حمایت از بخش 
تولید و تحقق رشد اقتصادی درحال 
پیگیری و اجراست. دولت سیزدهم 
با نهضت احیای بنگاه های تولیدی 
تعطیل شده یا با ظرفیت تولید پایین 
درصدد حمایت از آنهاست زیرا تولید، 
راه نجات اقتصاد کشور است و می توان 
با تحقق رشد اقتصادی و کنترل تورم 
برای رفع مشکالتی مانند بیکاری 
و تعطیلی برخی واحدهای صنعتی 
اقدامات جدی انجام داد.به گفته معاون 
اول رییس جمهور،دولت به دنبال 
طراحی واجرای برنامه ای با عنوان 
»نهضت احیا« است تا براساس آن 
بنگاه های تولیدی که تعطیل شده 
و یا با ظرفیت پایین فعالیت دارند 
تحت حمایت قرارگیرند و با توانی 
جدید به فعالیت اقتصادی خود ادامه 
دهند. محمد مخبر، احیای طرح های 
نیمه تعطیل و اتمام طرح های نیمه 
تمام عمرانی کشور را برنامه های 
مهم و اساسی دولت سیزدهم برای 
بازگرداندن سرمایه عظیم راکد به 
چرخه اقتصادی کشوردانست و تاکید 
کرد: با اجرای این ۲ برنامه، نقدینگی 
عظیم در کشوربه سمت تولید و 
افزایش سرمایه گذاری باز خواهد 
گشت که دراینصورت به حفظ ارزش 

پول ملی کشور کمک می شود.
با توجه به اینکه رشد هشت درصدی 
اقتصادی، دغدغه دولت سیزدهم 
بشمارمی آید، به گفته مسووالن 
۴.۵ درصد آن ازمحل سرمایه گذاری 
محقق می شود که اولویت سرمایه 
گذاری در واحدهای تعطیل و نیمه 
تعطیل است. نماینده معاون اول رییس 
جمهوردرنهضت احیای واحدهای 
اقتصادی با بیان اینکه این حجم 
از سرمایه گذاری نیازمند نقدینگی 
باالیی است که برای تحقق آن به 
سراغ واحدهای فعال و نیمه فعال و 
طرح های نیمه تمام رفته ایم، اظهار 
داشت که این کارمی تواند درزمانی 
کوتاه ترو با مبالغی کمتر، جهش 
تولید واشتغالزایی ایجاد کند.به گفته 
مسووالن وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از سال گذشته و با توجه به 
تاکید دولت سیزدهم بر احیای تمام 
نیمه تعطیل،  و  تعطیل  واحدهای 
عارضه یابی متفاوتی انجام و۱۲ 
هزارو ۶۷ واحد صنعتی شناسایی شد. 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی در این زمینه 
گفت: با احیای واحدهای تعطیل و 
نیمه تعطیل می توان سرمایه گذاری 
را افزایش داد و واحدهایی که احیا 
می شوند به طور میانگین برای ۱۸ 
نفر درزمینه های مختلف شغل ایجاد 
می کند که این اشتغال دربخش هایی 
و  گردشگری  کشاورزی،  مانند 
معدنی باالتراست. علی رسولیان با 
اشاره به احیای بیش از ۳۰۰ واحد 
راکد و غیرفعال صنعتی در کشور از 

ابتدای امسال تاکنون، گفت: احیای 
واحدهای راکد مد نظررهبر معظم 
انقالب و مورد تاکید رییس جمهور 
است و در این راستا شناسایی این 
واحدها در دستور کار قرار گرفته است.

• فعال کردن واحدهای راکد، 
گام اساسی برای تحقق رشد 

اقتصادی در اصفهان
استان اصفهان با حدود ۹ هزار و ۵۰۰ 
واحد صنعتی و تولیدی و ۷۶ شهرک 
و ناحیه صنعتی، ۱۳ درصد تولید 
ناخالص داخلی را به خود اختصاص 
داده و تحقق رشد اقتصادی هشت 
درصدی را یکی از اولویت برنامه های 
خود قرار داده است بهمین منظور فعال 
کردن واحدهای راکد ونیمه فعال 
درجهت جهش تولید و اشتغالزایی 
یکی از گام های اساسی دراین مسیر 

بشمارمی آید.
 با توجه به چالش ها و مشکالتی که 
این استان با آن دست به گریبان است 
مانند بیکاری بویژه در بین نیروهای 
تحصیل رده و مسائل محیط زیست، 
افزایش سرمایه گذاری دربخش تولید 
وصنعت یکی از راهکارهای اساسی 
برای حمایت از تولید و اشتغال دراین 
خطه محسوب می شود که در این 
پیوند، احیای واحدهای راکد و نیمه 
فعال یکی ازراهبردهای مورد تاکید 
است. برخی از واحدهای تولیدی و 
صنعتی در این استان با مشکالتی 
در  و  ثابت  سرمایه  تأمین  مانند 
گردش، کمبود مواد اولیه، مشکالت 
زیرساختی، مالیات، بیمه، مسائل 
حقوقی، کمبود نقدینگی وفرسوده 
و قدیمی بودن ماشین آالت مواجه 
هستند که استفاده از ابزارهای مختلف 
مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و 
ارائه بسته های حمایتی و تسهیالت 
به صنایع کوچک و متوسط از جمله 
برنامه های در پیش رو برای رفع 
مسائل وموانع پیش روی آنهاست. 
استانداراصفهان چند ماه گذشته 
در مراسم بازگشایی یک مجموعه 
صنعتی دراین استان گفت: عده ای 
خواسته یا ناخواسته موافق بازگشایی 
اما  نیستند،  تولیدی  فعالیت های 
باید مانع این اتفاق شویم و نگذاریم 
آنچه برای این مجموعه اتفاق افتاد 
تکرارشود. سیدرضا مرتضوی احیای 
این مجموعه را احیای توجه به 
فعالیت های اقتصادی دانست و افزود: 
درهای تولید و اشتغال که باز شود، 
درهای بسیاری از مشکالت و مسائل 
اجتماعی بسته می شود، خوشبختانه 
هم اکنون این نگاه درکشور و استان 
حاکم است که هیچ واحد صنعتی 
تعطیل نشود وواحدهای تعطیل نیز 

احیا شوند.
مرتضـوی با تأکیـد بر ایجـاد اعتماد 
و ظرفیت بـرای واحدهـای تولیدی، 
گفـت: توجـه بـه ایـن مجموعـه 
توجـه بـه کار، تولیـد، اشـتغال 
وسـرمایه گذاری اسـت وامیدواریـم 
درادامـه مسـیر مابقـی واحدهـای 
دچارمشـکل را نیزبـه چرخـه تولیـد 

برگردانیـم.

• فعال سازی واحدهای راکد 
از اولویت های اصفهان است

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان نیز با اشاره به 
اینکه بیش از ۴۵ درصد ازواحدهای 
تولیدی استان با ظرفیت کمتر از۶۰ 
درصد فعالیت می کنند، تاکید کرد: 
فعال سازی این واحدها ازجمله 
اولویت های استان است وازهمه 
و  قانونی  حمایتی،  ظرفیت های 
اجرایی در این زمینه استفاده می شود.

امیر رضا نقش با اشاره به اینکه 
بسیاری از مصوبات کارگروه ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید استان به 
راه اندازی مجدد خطوط تولید متوقف 
شده در شهرک های صنعتی منجر 
شده است، افزود: شرایط اقتصادی 
چند سال گذشته مشکالت زیادی 
را برای واحدهای تولیدی ایجاد 
کرد که تالش های شبانه روزی 
درجهت رفع مشکالت این واحدها 
وبرگشت آن ها به وضعیت مطلوب 
هماهنگی  می شود.معاون  انجام 
امور اقتصادی استانداری اصفهان با 
اشاره به مشکالت برخی ازواحدهای 
تولیدی تعطیل شده، خاطرنشان 
کرد: در ماه های گذشته تالش های 
زیادی در جهت رفع مشکالت عدیده 
این واحدها و استفاده از ظرفیت های 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و 
ستاد پیگیری اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در 
استان انجام شده است.وی ادامه داد: 
همچنین اقداماتی بمنظور تداوم تولید، 
انجام صادرات،حفظ اشتغال وپرداخت 
معوقات کارگران معطوف شده است. 
اموراقتصادی  هماهنگی  معاون 
استانداری اصفهان، اردیبهشت امسال 
در مراسم راه اندازی مجدد خط تولید 
آکریلیک ۲ درکارخانه پلی اکریل 
اصفهان گفت که ۱۸۰ واحد تولیدی 
راکد و نیمه فعال در استان اصفهان در 
۶ ماه گذشته به چرخه تولید بازگشتند.

• فعال شدن ۵۹۸ واحد راکد 
در سال ۱۴۰۰

با توجه به پیگیری های خبرنگار ایرنا 
ازمعاونت هماهنگی امور اقتصادی 
واطالعاتی  اصفهان  استانداری 
که درباره احیای واحدهای راکد 
دراختیاراین خبرگزاری قرارگرفت، 
درسال گذشته در مجموع ۵۹۸ واحد 
راکد در استان، فعال شده که شامل 
۳۵۱ واحد صنعت و معدن، ۹۴ واحد 
کشاورزی و ۱۵۳ واحد خدماتی است. 
مجموع اشتغال ایجاد یا حفظ شده با 
احیای این واحدها در سال گذشته ۶ 
هزار و ۵۰۱ اشتغال بوده که شامل پنج 
هزارو ۹۹۴ نفردرصنعت و معدن، ۱۱۳ 
نفردرکشاورزی و ۴۰۲ نفر در بخش 
خدمات است. با توجه به اینکه عمده 
واحدهای صنعتی کوچک و متوسط 
استان اصفهان در شهرک ها و نواحی 
صنعتی مستقر هستند و اصفهان از 
نظر تعداد شهرک های صنعتی، رتبه 
نخست را در کشوردارد خبرنگارایرنا 
چگونگی احیای واحدهای راکد در 
شهرک های صنعتی و برنامه های 

جدید دراین مجموعه برای حمایت 
ازواحدهای زیر ظرفیت تولید را 
جویا شد. مدیرتأمین مالی و توسعه 
بازار شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان در این زمینه به ایرنا 
گفت: شرکت شهرک های صنعتی 
هر استان، متولی ایجاد شهرک ها و 
نواحی صنعتی وحمایت ازواحدهای 
صنعتی کوچک و متوسط درحوزه 
صنعت است. محمد سعادت جو با 
بیان اینکه این حمایت ها در قالب 
برنامه های حمایتی معاونت صنایع 
کوچک شرکت شهرک های صنعتی 
و در بخش های توسعه بازار، تأمین 
مالی، خوشه های صنعتی، فناوری و 
فن بازار است، افزود: در استان حدود 
۸۰ شهرک و ناحیه صنعتی تصویب 
شده که از بین آنها ۷۵ شهرک و ناحیه 
صنعتی در حال واگذاری و فعال است. 
وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، ۱۱ 
هزار و ۹۰۰ قرارداد واگذاری در این 
شرکت منعقد شده که ۶ هزار و ۷۰۰ 
واحد به بهره برداری رسیده و فعال و 
درحال تولید است. وی با بیان اینکه 
شناسایی وپایش واحدهای صنعتی 
و پیگیری حل مشکالت آنها درحوزه 
صنعت ازماموریت های معاونت 
صنایع کوچک شرکت شهرک های 
صنعتی است، اظهار داشت: بخش 
عمده مشکالت شرکت های صنعتی 
مرتبط با مسائل و مشکالت مالی، 
فقدان بازار، فرسودگی و به روزنبودن 
ماشین آالت و نداشتن فناوری کافی 
و به روز است. سعادت جو اضافه کرد: 
برخی ازآنها توسط کارگروه های 
استان مانند رونق تولید و تسهیل و رفع 
موانع تولید پیگیری و برخی مسائل و 
مشکالت چون تأمین زیرساخت های 
مورد نیاز مانند آب و برق و محوطه 
سازی در شهرک های صنعتی توسط 
شرکت های شهرک های صنعتی 
پیگیری و رفع می شود. وی با اشاره 
به اینکه در سال گذشته حدود ۹۰۰ 
واحد راکد در شهرک های صنعتی 
استان اصفهان شناسایی شد، تصریح 
کرد: بنا به اقدامات صورت گرفته 
توسط مدیران واحدهای صنعتی و 
پیگیری های این شرکت، حدود ۲۱۹ 

واحد به چرخه تولید بازگشت.
مدیر تأمین مالی و توسعه بازار شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان از 
جمله اقدامات انجام شده توسط این 
شرکت را معرفی واحدهای دارای 
مشکل به مشاوران کسب و کار و 
معرفی به کارگروه های استان عنوان 

کرد.

• لزوم بازنگری در قانون 
که  واحدهایی  درباره 

خودخواسته تعطیل هستند
سعادت جو درباره واحدهایی که به 
خواسته خود و برای سال ها تعطیل 
هستند، توضیح داد: در فرایند واگذاری 
زمین های صنعتی در شهرک های 
صنعتی بنا به قرارداد منعقد شده بین 
متقاضیان و شرکت شهرک های 
صنعتی، متقاضی متعهد می شود بنا 
به مقاد قرارداد نسبت به آماده سازی 

و بهره برداری واحد صنعتی در مدت 
معین اقدام کند که در صورت عدم 
ایفای تعهد، بنا به قوانین موجود 
شرکت نسبت به خلعید واحد صنعتی 

و واگذاری مجدد آن اقدام می کند.
وی افزود: در شهرک های صنعتی 
بخصوص شهرک های برخوردار، 
از  برخی  بودن  فعال  غیر  شاهد 
واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره 
برداری هستیم که امکان راه اندازی 
آنها بدون موافقت مالکان و مدیران 
واحدها مقدور نیست و باعث تضییع و 
از بین رفتن منابع و عدم استفاده بهینه 
از ظرفیت های موجود در شهرک ها در 
حوزه صنعت می شود. وی تاکید کرد: 
رفع بسیاری از این مشکالت و مسائل 
مستلزم بازنگری در قانون توسط 
نمایندگان مجلس و قانونگذاران 

است.

برای  مثبت دولت  اقدام   •
حمایت از واحدهای صنعتی 

با زیر ظرفیت تولید
سعادت جو با اشاره به دستورالعمل 
ابالغی جدید در سال ۱۴۰۱ درباره 
حمایت از واحدهای زیر ظرفیت تولید 
گفت: امسال بنا به مأموریت ابالغی به 
شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان تکلیف شد که تعداد ۴۵۰ 
واحد فعال زیر ظرفیت ۵۰ درصد تولید، 
پایش و شناسایی و در مراحل بعدی 
نسبت به بررسی و حل مشکالت 
واحدها )عارضه یابی و بهبود( با کمک 

مشاوران اقدام الزم انجام شود.
وی اضافه کرد: با توجه به رویکرد 
جدید دولت در حمایت از واحدهای 
زیر ظرفیت تولید بنظر می آید این روند 
علمی، اصولی و موثرتر در حمایت 
از واحدها و کمک به افزایش تولید 
در کمترین زمان و با کمترین هزینه 
است. وی همچنین پیشنهاد کرد 
که سامانه یکپارچه ای با مشارکت 
دستگاه های مختلف ایجاد شود که 
امکان رصد واحدها و گزارش های 
آنی برای تشخیص واحدهای راکد و 

غیر راکد وجود داشته باشد. 
استان اصفهان بیش از پنج میلیون 
و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و سهم 
آن در صنعت کشور ۱۱ درصد، 
سرمایه گذاری ۱۰ درصد و اشتغال 
صنعتی هشت درصد و رتبه اصفهان 
در طرح های نیمه تمام صنعتی و تعداد 
معادن اول و از نظر ذخایر معدنی دوم 

است.
این اسـتان بـا حـدود ۹ هـزار و ۵۰۰ 
واحد صنعتی در ۷۶ شـهرک و ناحیه 
صنعتی اسـتان اصفهـان، ۱۳ درصد 
تولیـد ناخالـص داخلـی را بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت و ۴۵ درصـد 
فـوالد، ۵۵ درصـد مصنوعـات طال، 
۲۰ درصـد فراورده هـای نفتـی، ۴۵ 
درصد مصالح سـاختمانی و سـنگ، 
۷۰ درصـد فـرش و بافـت فـرش، 
۴۵ درصـد نسـاجی و ۲۵ درصـد 
تشکیالت پزشـکی و دارویی کشور 
در ایـن خطه تولید می شـود و سـهم 
۱۱.۷ درصـدی در حمـل و نقل کاال 

دارد.
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مروری بردیدگاه های اقتصادی ها درباره احیای واحدهای راکد استان؛

نهضتی برای تحقق رشد اقتصادی اصفهان

ســیف الهی در ایــن دیــدار، ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی را پشــتیبان 
رزمنــدگان در دفــاع مقــدس دانســت و گفــت: حضــور کارکنــان ذوب 
ــار و شــهادت  ــده ایث ــی، نشــان دهن ــگ تحمیل ــان در جن آهــن اصفه

طلبــی ایــن صنعتگــران اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه در دوران دفــاع مقــدس، ذوب آهــن اصفهــان، 
نقشــی انکارناپذیــر در تأمیــن رزمنــدگان آمــوزش دیــده بــرای جنــگ 
تحمیلــی داشــت، افــزود: ایــن شــرکت در تأمیــن تجهیــزات، ادوات، 
ــز  ــگ نی ــه و جن ــرای جبه ــتیکی ب ــی و لجس ــی، مهندس ــات فن خدم

ســنگ تمــام گذاشــت.
ــد و توســعه  مشــاور رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، تولی
محصــوالت اســتراتژیک و مــورد نیــاز صنایــع مختلف کشــور در ذوب 

آهــن اصفهــان را شــایان تقدیــر دانســت.
ــا تشــریح فراینــد تولیــد در ذوب آهــن  رخصتــی نیــز در ایــن دیــدار ب
ــش  ــد و دان ــای هدفمن ــا برنامه ه ــرکت ب ــن ش ــت: ای ــان، گف اصفه
محــور بــر بخــش عمــده ای از مشــکالت چیــره شــده کــه طراحــی و 
تولیــد بیــش از دوازده محصــول جدیــد در چنــد مــاه اخیــر بــرای تنوع 
بخشــی بــه ســبد محصــوالت، رکوردهــای گوناگــون تولیــدی و اجــرا 
ــان  ــن اصفه ــعه ای ذوب آه ــازی و توس ــای نوس ــل پروژه ه و تکمی
ــن  ــور ای ــاخص مح ــد و ش ــای هدفمن ــتای برنامه ه ــد در راس را بای

ــرد. ــی ک ــرکت ارزیاب ش
وی بــا بیــان ایــن کــه ذوب آهــن اصفهــان بــا برخــورداری از 
اتوماســیون مــدرن و بــه روز، تمــام فعالیت هــای تولیــدی را بــر خط و 
آنالیــن پایــش و کنتــرل می کنــد، افــزود: ایــن شــرکت بــا دارا بــودن 
ــزات  ــای پیشــرفته پشــتیبانی و ســاخت، ۸۵ درصــد از تجهی کارگاه ه
و قطعــات مــورد نیــاز را بومــی ســازی کــرده و ۱۵ درصــد بقیــه را نیــز 
ــان کشــور،  ــش بنی ــی و دان ــد داخل ــت از شــرکت های توانمن ــا حمای ب

تأمیــن می کنــد.
ــا  ــه در دوران کرون ــن ک ــان ای ــا بی ــل ذوب آهــن اصفهــان ب مدیرعام
اکســیژن مــورد نیــاز بیمــاران کرونایــی در منطقــه را تأمیــن کردیــم، 
ــزان  ــف، می ــای مختل ــرای پروژه ه ــزی و اج ــه ری ــا برنام ــت: ب گف
ــه ۳.۴  ــد ب ــن تولی ــک ت ــه ازای ی ــب ب ــر مکع ــرف آب را از ۲۶ مت مص

ــم. ــش دادی ــب کاه ــر مکع مت
رخصتــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، برنامــه و تــالش 
خســتگی ناپذیــر را باعــث خنثــی ســازی تحریم هــای ظالمانــه 
دانســت و گفــت: نگــرش و رویکــرد مجموعــه ذوب آهن اصفهــان به 
ــت. ــا اس ــمند از دل تهدیده ــای ارزش ــق فرصت ه ــا، خل محدودیت ه

ــرای  ــوان و رمــق صنعتگــران را ب ــن کــه حاشــیه ها ت ــان ای ــا بی وی ب
تولیــد و توســعه و آبادانــی کشــور می گیرنــد، تصریــح کــرد: در چنیــن 
شــرایط ســختی کــه صنایــع بــرای تولیــد بــا موانــع بســیاری دســت 
و پنجــه نــرم می کننــد انتظــار داریــم دولــت، مجلــس، مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام و ســایر نهادهــای حاکمیتــی اجــازه ندهند 

ــرای صنایــع حاشــیه ســازی شــود. ب
ــی در  ــر تخصص ــای غی ــان، دخالت ه ــن اصفه ــل ذوب آه مدیرعام
ــت:  ــت و گف ــد دانس ــه تولی ــدی ب ــیب های ج ــث آس ــت را باع صنع
ــک شــرکت بورســی محســوب  ــان، ی ــن اصفه ــه ذوب آه ــون ک اکن
می شــود بایــد نــگاه دیگــران بــه آن هــم، نــگاه بــه بخــش 
ــد  ــای توانمن ــه نیروه ــکا ب ــا ات ــد ب ــازه بدهن ــد و اج ــی باش خصوص
ــرکت  ــعه ش ــد و توس ــی، تولی ــش خصوص ــای بخ ــود و ظرفیت ه خ

را پیــش ببریــم.

مریم محسـنی : رضا سـیف الهـی، فرمانده اسـبق 
ناجا کـه به منظور شـرکت در کنگره شـهدای نیروی 
انتظامـی به منطقـه لنجان سـفر کرده بـود با حضور 
در ذوب آهـن اصفهـان ضمن دیـدار و گفـت و گو با 
ایرج رخصتـی مدیرعامـل این شـرکت از خط تولید 

ذوب آهـن نیز بازدیـد کرد.

رویکرد ذوب آهن خلق فرصت های 
ارزشمند از دل تهدیدها است

گزارش

ــک  ــازی الکترونی ــروژه شهرس ــر پ مدی
معمــاری  و  شهرســازی  معاونــت 
در  گفــت:  اصفهــان  شــهرداری 
ــات الکترونیــک و  راســتای توســعه خدم
ــی  ــت های گواه ــوری، درخواس غیرحض
عــدم خــالف و گواهــی تعمیــرات 
ــوم  ــتفاده عم ــت اس ــی جه ــر اساس غی
ــر روی ســامانه »اصفهــان  شــهروندان ب
مــن« قــرار داده شــد. امیدعلــی اصغــری 
بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: ایــن خدمات 
از ابتــدای مــرداد بــر روی ســامانه 
ــا  ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــن« ق ــان م »اصفه
ــوی  ــات از س ــی مطالب ــه فراوان ــه ب توج
شــهروندان نســبت بــه ایــن دو خدمــات، 
ــن  ــت در ای ــمگیری درخواس ــداد چش تع

ــت. ــده اس ــت ش ــی ثب ــازه زمان ب
ــامانه  ــه س ــت ب ــن دو قابلی ــزودن ای او اف
ــتای  ــهر را در راس ــعه ش ــمند توس هوش
تســریع بازســازی بافــت فرســوده 
ــا  ــم ب ــرد: امیدواری ــد ک ــت و تأکی دانس
ــهروندان  ــتر ش ــه بیش ــر چ ــتقبال ه اس
ــه  ــوری اضاف ــر حض ــات غی ــن خدم از ای
شــده در ســایت اصفهــان مــن بــه آدرس 
my.isfahan.ir شــاهد کاهــش 
مراجعــات حضــوری شــهروندان بــه 
ــم  ــا بتوانی ــیم ت ــهرداری باش ــق ش مناط
گام هــای مؤثرتــری در راســتای افزایــش 

ــم. ــات برداری ــی خدم ــطح کیف س
علــی اصغــری بــا اشــاره بــه اینکــه 
ســامانه هوشــمند توســعه شــهری 
ــاه در دســترس  ــدای تیرم اصفهــان از ابت
شــهروندان قــرار گرفتــه اســت، توضیــح 
داد: در گام اول درخواســت های غیــر 
ــا،  ــداث بن ــه اح ــدور پروان ــوری ص حض
تخریــب و بازســازی در ســامانه بارگذاری 
ــا اســتقبال شــهروندان مواجــه شــده  و ب
اســت.او ادامــه داد: آمــار نشــان می دهــد 
ــداد ۸۷۳  ــرداد ۱۴۰۱ تع ــخ ۱۲ م ــا تاری ت
ــده  ــت ش ــامانه ثب ــن س درخواســت در ای
ــه تفکیــک شــامل ۵۵۹ درخواســت  که ب
ــت  ــازی و ۳۱۴ درخواس ــب و بازس تخری
ــه  ــت ک ــا اس ــداث بن ــه اح ــدور پروان ص
ــه  ــق ۱۵ گان ــت ها در مناط ــن درخواس ای
ــال بررســی و  ــان در ح شــهرداری اصفه
رســیدگی اســت.مدیر پروژه شهرســازی 
الکترونیــک معاونــت شهرســازی و 
معمــاری شــهرداری اصفهــان بــا اعــالم 
اینکــه آموزش هــای الزم در چندیــن 
ــه همــکاران مناطــق شــهرداری  ــه ب الی
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف ــده اس داده ش
ــی از  ــهروندی، بخش ــل ش ــود کارتاب وج
ــای  ــام اقدام ه ــت انج ــت ها جه درخواس
ــی و  ــد، پرداخــت فیشــهای مال الزم، تأیی
بارگــذاری مــدارک مــورد نیــاز در کارتابل 
شــهروندان و بخشــی از درخواســت ها 
ــق در  ــکاران مناط ــل هم ــز در کارتاب نی
حــال رســیدگی اســت.او خاطرنشــان 
کــرد: در تالشــیم کــه در اولیــن فرصــت 
قابلیــت ثبــت درخواســت اصــالح 
ــاختمان از  ــه س ــض پروان ــه و تعوی پروان
ــار  ــز در اختی ــامانه را نی ــن س ــق ای طری
ــه  ــد ب ــا بتوانن ــم ت ــرار دهی شــهروندان ق
ــش  ــش از پی ــر حضــوری بی صــورت غی
ــد. ــن ســامانه اســتفاده کنن ــای ای از مزای

ــن  ــخگوی آنالی ــتم پاس ــری سیس اصغ
ــه  ــخگویی ب ــاده پاس ــامانه را آم ــن س ای
ــت:  ــت و گف ــهروندان دانس ــؤاالت ش س
ــازی  ــان شهرس ــان و متخصص کارشناس
الکترونیــک همــه روزه از ســاعت ۸ صبح 
تــا ۲۰ آمــاده پاســخگویی به شــهروندان 
هســتند تــا در تســریع فرآینــد ثبــت نــام 
غیــر حضــوری متقاضیــان خللــی ایجــاد 
نشــود، البتــه در ســامانه فایــل راهنمــای 
ــذاری  ــوری بارگ ــر حض ــام غی ــت ن ثب

ــت. ــده اس ش

افزودن دو امکان جدید و 
کاربردی به سامانه

»اصفهان من«

در راستای توسعه خدمات غیرحضوری 
معاونت شهرسازی و معماری انجام شد؛
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مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان گفت: بستر فروش 
محصوالت تولیدی کارآموزان آموزشگاه های مهارتی فنی و حرفه ای 
استان به منظور حمایت از کارآموزان و ترغیب جوانان به فراگیری دوره های 

مهارتی فراهم می شود.
مسعود مهدویان فر در بازدید تعدادی از آموزشگاه های مهارتی استان 
اصفهان افزود: یکی از نتایج و ثمرات مهارت افزایی کاهش آسیب های 
اجتماعی است که در این زمینه گام های موثری در استان برداشته شده 
است. مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان افزود: الزم 

است تا به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مجمع خیران در حوزه 
مهارت در استان شگل بگیرد و با شکل گیری این مجمع می توان زمینه 
توانمندسازی بهبود یافتگاناعتیاد، خانواده کودکان کار و زنان سرپرست 

خانوار را فراهم کرد.
وی افزود: همچنین با گسترش مهارت ها می توان از مهاجرت افراد 
متخصص در زمینه مهارت های مختلف جلوگیری و از آنها برای پیشبرد 

منافع ملی بهره برد.
وی بر ایجاد قرارگاه حاشیه نشینی شهر و ارائه آموزش مهارتی منجر به 

اشتغال باهم افزایی خیریه ها، نهادهای مردمی و دستگاههای اجرایی در 
استان تأکید کرد.

اصفهان دارای ۵۴ مرکز فنی و حرفه ای دولتی و حدود یک هزار و ۲۵۰ 
آموزشگاه آزاد فعال بخش خصوصی است و بیشترین تعداد مرکز آموزشی 
را در کشور به خود اختصاص داده است. ساالنه ۱۲۰ هزار نفر در ۲ بخش 
دولتی و خصوصی آموزش کسب می کنند که به طور تقریبی ۵۰ درصد 
در مراکز دولتی و ۵۰ درصد توسط بخش خصوصی اعم از آموزشگاه ها و 

صنایع انجام می شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری اصفهان:

بسترفروش محصوالت 
کارآموزان 

آموزشگاه های 
مهارتی فراهم می شود

021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792
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Isfahan News

دریــا وفایــی : ایــن روزهــا 
برکســی پوشــیده نیســت کــه بــازار 
کشــور همچنــان بــا نابســامانی 
قیمت هــا مواجــه اســت، از نــرخ 
اقــام غیرخوراکــی گرفتــه تــا 
لبنیــات و انــواع مــواد پروتئینــی 
همــه و همــه در چشــم برهــم 
ــود.  ــتر می ش ــتر و بیش ــی بیش زدن
در ایــن میــان اگرچــه، بــازار 
ــده  ــاد ش ــز کس ــا نی گفتاردرمانی ه
امــا بــه نظــر می رســد جملــه 
و وعــده »از مــاه دیگــر، اوضــاع 
ــی  ــر می شــود« هــم دیگــر حت بهت
یــک ُمســکن چندســاعتی هــم 
بــرای بــازار و قفســه ها نیســت. 
ــوز  ــه هن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
راحت تریــن پاســخ بــه همــه 
چرایی هــای اقتصــادی اســت 
کــه ســکان داران کشــور بــه آن 
ــت  متوســل هســتند. اینکــه وضعی
در خبرگزاری هــای همســو بــا 
دولــت کــه از زبــان دولتی هــا 
و مجلســی ها می نویســند بــه 
کــدام ســو مــی رود و اوضــاع 
ــوی  ــردم به س ــب م ــه ها و جی قفس
دیگــر را می تــوان در البــه الی 
ــناس  ــن 4 کارش ــای ای اظهارنظره

به وضــوح دیــد.

اقتصادی هـا  پیش بینـی   •
ایـن اسـت از شـهریور بـه 

بعـد بهتـر می شـود
ــیون  ــس فراکس ــی رئی ــی بابای عل
کارگــری دراین بــاره بــه مــا 
گفــت: پیش بینــی اقتصاددانــان 
ــه  ــه از شــهریورماه ب ــن اســت ک ای
بعــد اوضــاع اقتصــادی روبــه راه 
می شــود، تــورم کاهشــی و بــه 
سراشــیبی می افتیــم. یعنــی بــه 

ــا  ــه انش ــت ک ــم رف ــمتی خواهی س
ــده  ــا تعیین کنن ــه و تقاض ــه عرض ال
ــه  ــی فضــا ب ــود. یعن ــد ب کاال خواه
ــردم  ــه م ــود ک ــد ب ــمتی خواه س
بــه بــازار اعتمــاد می کننــد، 
ــت  ــر ران ــر منتظ ــده دیگ تولیدکنن
نیســت و مصــرف کنــده هــم دیگر 

ــت. ــت نیس ــال ران دنب
نماینـده مـردم سـاری در مجلـس 
شـورای اسـامی ادامـه داد: ایـن 
روزهـا همـه دولتی هـا، مجلسـی ها 
و همـه مسـئوالن و ارکان حاکمیت 
رفـع  و  حـل  دغدغـه  به شـدت 

مشـکات اقتصـادی رادارنـد.
ــای  ــرا دغدغه ه ــیدیم »چ از او پرس
مســئوالن چنــدان نمــود و خروجی 
ــدارد؟«، پاســخ داد: چهل  ــری ن مؤث
ســال نــه بلکــه صدســال، 200 
ســال اقتصــاد بیمــار را تحــت 
جراحــی اســت. باالخــره شــاید 
ــًا  ــه مث ــد ک ــم برس ــک روزی ه ی
مــرغ کیلویــی 20 هــزار تومــان 
شــود شــاید هــم کیلویــی 100 هزار 
تومــان شــود. بایــد ســرانه مصــرف 
ــد درکشــورهم طــراز  و ســرانه تولی
باشــد، بایــد عرضــه و تقاضــا تنظیم 

ــود. ش
کــرد:  خاطرنشــان  بابایــی 
این هــا همــه تابــع مدیریــت 
مصــرف اســت. اقتصاددان هــا 
می گوینــد مــن نمی گویــم، از 
ــاد  ــیبی اقتص ــه سراش ــهریور ب ش
می افتیــم. یعنــی وقتــی مــا از 
تمامــی اقتصاددانــان می پرســیم 
می گوینــد ایــن جراحــی اقتصــادی 
کــه آخریــن مرحلــه آزادســازی 
اقتصــاد در کشــور بعدازایــن 
نتیجــه اش  بــوده،  همه ســال 
از شــهریورماه بــه بعــد در قالــب 

عرضــه و تقاضــای متــوازن نمایــان 
. د می شــو

رئیــس فراکســیون کارگــری 
ــت:  ــار داش ــم اظه ــس یازده مجل
ــردم  ــه م ــت ک ــن اس ــکل ای مش
اآلن بــه آینــده بــازار اعتمــاد 
ــا  ــر یکج ــن خاط ــه همی ــد ب ندارن
حملــه می کننــد و می برنــد و 
فکــر می کننــد مثــًا فــردا بــا 
ــن  ــود مواجــه هســتند. اآلن ای کمب
فضاســت ولــی وقتــی آرامــش 
ــردم  ــر م ــود دیگ ــاد ش ــوازن ایج ت

دغدغــه ندارنــد.
آمارهـا نشـان می دهـد   •
شـرایط اقتصـادی مـردم 

بهتـر شـده اسـت
عضـو  عنابسـتانی  علی اصغـر 
کمیسـیون اجتماعـی هـم معتقـد 
است: مشـکات اقتصادی می تواند 
در افزایـش بیماری هـای روانـی و 
آسـیب های اجتماعـی مؤثـر باشـد 
امـا بخـش عمـده ای از ایـن پدیده 
ناشی از تلقین های رسـانه ای است.

 او کـه چنـدی پیـش بـه مـا گفتـه 
بـود: »بـا توجـه بـه بودجه بنـدی 
خـوب امسـال، بسـیار امیدواریم که 
شـرایط اقتصـادی بهبـود پیـدا کند 
و روزهـای بهتـری را بـرای مـردم 
تصـور می کنیـم«، بـار دیگـر در 
گفت وگـو بـا مـا تصریـح کـرد: باید 
روحیـه امیـد و اعتمـاد بـه آینـده را 
در مردم تقویـت کنیم ضمـن اینکه 
وضعیت اقتصادی مـردم چندآن هم 

بـد نیسـت.
 این نماینده مردم سـبزوار در پاسـخ 
بـه ایـن سـؤال کـه »آیـا ایـن نظر 
شـما منطبـق بـر واقعیـت فعلـی 
جامعـه اسـت؟« تأکیـد کـرد: کامًا 
واقعیـت دارد و شـیب گرانی هـا بـه 

سـمت پائین آمده اسـت. نوسـانات 
سـطح دالر امـروز بیـن 25 و 26 
هزارتویمـان اسـت درصورتی کـه 
در زمـان حضـرات قبلـی تـا 30 

هزارتویمآن هـم رفـت.
قیمت هـا  گفـت:  نابسـتانی 
یـک فشـار تخلیـه ای داشـته کـه 
انجام شـده و معتقـدم حتمًا شـرایط 
رو به بهبود اسـت، آمارهـا و واقعیات 
جامعه ایـن را به مـا نشـان می دهد.

عضـو کمیسـیون اجتماعـی کـه 
اشـاره واضحی بـه آمارهـای بهبود 
معیشـتی نداشـت در ادامـه تصریح 
کـرد: درسـت اسـت کـه گرانـی و 
تـورم داریم امـا نباید باعـث کاهش 

تـاب آوری جامعـه شـویم.

• درجایـی قـرار داریـم کـه 
بسـیار بحرانـی اسـت

مسـعود نیلـی اقتصـاددان و عضـو 
هیـات علمـی دانشـگاه صنعتـی 
شـریف دراین بـاره بـه مـا گفـت: 
اقتصاد مـا ازنظـر مالی بسـیار ناتراز 
اسـت و ایـن نـا ترازی هـا دائمـًا 
بزرگ تر شـده اسـت. در حال حاضر 
درجایـی قرارگرفته ایـم کـه بسـیار 

حسـاس و بحرانـی اسـت.
وی توضیـح داد: تقریبـًا سـه سـال 
اسـت کـه در حـال تجربـه کـردن 
نـرخ تـورم بسـیار بـاال هسـتیم 
و هنـوز نمی دانیـم در ادامـه، ایـن 
تـورم همچنـان فزاینـده و صعودی 
خواهـد بود یـا اینکـه در این سـطح 
باال و جدیـد تثبیـت خواهد شـد. در 
صورت عـدم اتخاذ اقدامـات عاجل، 
زندگـی بـرای مـردم در ماه هـای 
آینـده می توانـد بسـیار سـخت تر 
باشـد. در همیـن خردادماه کـه تورم 
ماهانـه 3/12 درصد بـوده، این نرخ 

کم درآمدتریـن دهک هـا  بـرای 
یعنی دهـک اول و دوم برابـر 5/1۹ 
و 5/1۷ درصـد بـوده اسـت. یعنـی 
تورمـی کـه ایـن خانوارهـا در یـک 
سـال تحمـل می کردنـد در یـک 
مـاه بـه آن هـا تحمیل شـده اسـت؛ 
آن هـم گروه هایـی که هیـچ قدرتی 
ندارنـد تا بـا کاهش قـدرت خریدی 
که برایشـان اتفـاق می افتـد، مقابله 

کننـد.
نیلی گفـت: به هرحال اصـاح نظام 
مالـی در کشـور مـا بایـد روزی آغاز 
شـود، اگرچـه حتـی اگـر امـروز نیز 
این کار شـروع شـود، زمـان زیادی 

ازدسـت رفته اسـت.

• درآمـد مـردم بسـیار تنزل 
پیداکرده اسـت

دیگـر  منجـذب  محمدرضـا 
اقتصـاددان کشـورمان اسـت کـه 
دربـاره دالیـل افـت درآمـد سـرانه 
درآمـد  داشـت:  بیـان  ایرانیـان 
سـرانه ایـران طـی دهه هـای اخیـر 
بـه دالیلـی بـا نوسـاناتی تغییـری 

اسـت. نداشـته 
دالیــل  مهم تریــن  بــه  وی 
آن اشــاره کــرد و گفــت: جنــگ 
ــفارت  ــغال س ــران، اش ــا ای ــراق ب ع
ــه  ــا ک ــروع تحریم ه ــکا و ش آمری
تاکنــون ادامــه داشــته اســت و 
پرونــده هســته ای آن را تشــدید 
برنامــه  نبــود  اســت،  کــرده 
مــدون توســعه و سیاســت های 
ــدم  ــا آن، ع ــب ب ــادی متناس اقتص
شایسته ســاالری و مدیریــت بهینــه 
اقتصــادی و در اولویــت نبــودن 
ــن  ــور مهم تری ــه ام ــاد در هم اقتص
علــل کاهــش درآمــد ســرانه مــردم 

کشــورمان اســت.
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اخبار اصفهان  نخستین کشتی حامل غات اوکراین پس از ماه ها توانست 
به سامت از دریای ســیاه عبور کند و به سمت لبنان حرکت کند. این اقدام به 
دنبال توافقی که مسکو و کی یف در اســتانبول بر سر صادرات غات مسدود 
شده اوکراین رســیده بودند، صورت می گیرد. تخمین زده می شود که از زمان 
آغاز جنگ حدود 20 میلیون تن غله در اوکراین گیر کرده باشد. این محصوالت 
کشاورزی یا در بخش هایی از اوکراین که تحت کنترل روسیه قرار دارند باقی 
مانده و یا برای صادرات جهانی نیازمند ورود از دریای ســیاه است؛ مسیری که 

نیروهای روســی تاکنون اجازه عبور آن را نمی دادند. توافق حاصل شده میان 
اوکراین و روسیه با میانجیگری سازمان ملل صورت گرفت و طرفین پذیرفتند 
که با ایجاد کریدورهای امن اجازه صادرات این محصوالت در بازارهای جهانی 
صادر شود. کشتی رازونی که با بیش از 26 هزار تن ذرت از بندر اودسا به راه افتاد، 
قرار بود روز چهارشنبه در استانبول توسط تیمی از مقام های روسیه، اوکراین، 

روسیه و سازمان ملل به عنوان بخشی از قرارداد بازرسی شود.
قرار است این کشتی در نهایت در طرابلس لبنان لنگر بیندازد و بار خود را تخلیه 

کند. وزارت دفاع ترکیه پیش تر در بیانیه ای اعام کرده بود که کشتی رازونی بر 
اساس توافق صورت گرفته با پرچم سیرالئون بندر اودسا را به سمت لبنان ترک 
کرده است. روســیه حدود یک هفته پیش از آغاز رسمی حمله نظامی، با اعزام 
ناوگان نظامی به دریای سیاه، ارتباط دریایی میان اوکراین و آب های بین المللی را 
قطع کرد. ارتش اوکراین هم با مین گذاری گسترده آب های ساحلی، امکان تردد 
شناورها در همین دریا را عمًا از بین برده است. دولت ترکیه در زمان امضای 

توافق برای مین روبی دریای سیاه اعام آمادگی کرد.

حرکت کشتی 
رازونی صحیح و 
سالم ادامه دارد

عبور نخستین کشتی حامل 
محصوالت غالت اوکراین به 
سالمت از دریای سیاه:

خبر ویژه
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بحران بی آبی در کشورهای عربی 
اوج می گیرد؛

فقر آبی گریبانگیر ۱۷ 
کشور از ۲۲ کشور عربی

حجت االسام سید سلمان ذاکر در گفت و گویی با ایرنا با اشاره به تولید و 
 JTI فروش سیگار در داخل کشور از سوی دو شرکت خارجی چندملیتی
و BAT که صاحبانی انگلیسی، آمریکایی و ژاپنی دارند، اظهار کرد: 
شرکت های خارجی با رویکرد افزایش مصرف سیگار در کشور ما فقط به 

فکر کسب سود برای خود و خروج سرمایه از کشور هستند.
وی با اشـاره بـه واردات مـواد اولیه )توتـون و تنباکـو( این دو شـرکت از 
خـارج، افـزود: ایـن شـرکت ها بـدون توجه بـه سـایق و عایـق ملت 
ایران به دنبـال تغییر مـزاج ملت هسـتند و بـه کیفیت محصـوالت خود 
توجـه چندانـی ندارند. ایـن برای سـامت جامعـه خطری بزرگ اسـت.

عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس تأکیـد کـرد: وزارت بهداشـت و 
سـازمان غـذا و دارو باید نسـبت بـه واردات محصوالت دخانی از سـوی 
این شـرکت های خارجی چندملیتی احسـاس مسـئولیت کرده و نظارت 

جدی بـر کیفیـت ایـن محصوالت داشـته باشـند.
ذاکر با اشـاره بـه ندادن مالیات از سـوی شـرکت های چندملیتـی، گفت: 
این شـرکت ها هنـوز مالیاتـی پرداخـت نمی کننـد و درصـدی را هم که 
بـرای ارزش افزوده محصـوالت خارجی مشـخص کرده اند، بسـیار کم و 
نسـبت آن با تولیـدات داخلی عادالنه نیسـت و این خاف سیاسـت های 
حمایتـی دولـت از تولید داخـل اسـت، بنابرایـن وزارت صمـت و وزارت 

اقتصـاد خیلی فـوری این موضـوع را اصـاح کنند.
ایـن نماینـده مجلـس تاکید کـرد: مجلـس هم بـه ایـن موضـوع ورود 
خواهـد کـرد و نخواهـد گذاشـت شـرکت های خارجـی هم به سـامت 

جامعـه آسـیب برسـانند و هـم سـرمایه کشـور را چپـاول کنند.
وی با بیـان اینکه در همه کشـورها، شـرکت های دخانیات مسـئولیت ها 
و وظایـف اجتماعـی مثل توجـه به سـامت و ورزش مـردم را بـر عهده 
دارند، گفت: سـؤال ما از مسـئولین شـرکت های خارجـی چندملیتی این 
اسـت که چرا نباید از درآمد حاصـل از سـود تولید و فروش سـیگار برای 
سـامت مـردم هزینه شـود و آنهـا چـرا از ایـن ماجرا فـرار کننـد. عضو 
کمیسـیون اجتماعی مجلس بـا تأکید بر اینکـه باید مجلس و مسـئولین 
دولتی نظارت جـدی بر عملکـرد شـرکت های خارجی چندملیتـی تولید 
سـیگار داشـته باشـند، گفت: با توجه به اینکه مـواد اولیه این شـرکت ها 
از خارج وارد می شـود و نظارت چندانی بـر آنها صـورت نمی گیرد، باعث 
نگرانـی اسـت که ایـن محصـوالت بـر سـامت مـردم تأثیـرات منفی 
زیادی داشـته باشـند. ذاکر بـا بیـان اینکه در حـال حاضر سـیگار موجود 
در بـازار ایـران از 3 طریـق شـرکت های خارجـی چندملیتـی، شـرکت 
دخانیـات ایـران و همچنیـن قاچاق تأمیـن می شـود، گفت: کمتـر از 10 
درصد بازار فـروش داخل در اختیـار شـرکت دخانیات ایران اسـت و این 
باعث تأسـف اسـت. وی با بیـان اینکـه شـرکت دخانیات بـرای افزایش 
تولید و همچنین کیفیت محصوالت دخانی گام برداشـته اسـت، تصریح 
کـرد: شـرکت دخانیـات در حـال حاضـر بـه وظایـف اجتماعـی خـود و 
همچنین سـامت مردم توجـه خاصـی دارد و در همین راسـتا به ورزش 
مـردم و هزینـه بـرای سـامت مـردم توجـه شـده اسـت. امیدواریم که 

سیاسـت های خوب در شـرکت دخانیـات ادامـه یابد.

عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای 
ــازار  ــد ب ــر ۷۵ درص ــال حاض ــت: در ح ــامی گف اس
ــن ۲ شــرکت  ــار ای ــی ســیگار در اختی ــروش داخل ف
خارجــی قــرار دارد و ایــن مســأله خــاف منافــع ملی 

ــت. ــه اس ــامت جامع ــه س ــیب ب ــیر آس و در مس

گفت و گو

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشدار داد:

 ۷۵ درصد بازار فروش سیگار 
در اختیار ۲ شرکت خارجی

زنــگ خطــر کمبــود منابــع آبــی در 
ــده  ــدا در آم ــه ص ــی ب ــورهای عرب کش
اســت و 1۷ کشــور عربــی در خــط فقــر 
ــر  ــه س ــی ب ــع آب ــر مناب ــط فق ــر خ و زی

. نــد می بر
به گـزارش تحریریه، روزنامـه »القدس 
العربـی« چـاپ لنـدن دربـاره کمبـود 
منابـع آبی در کشـورهای عربی نوشـت، 
کشـورهای خاورمیانـه و سـازمان های 
لمللـی، زنـگ خطـر را دربـار  بیـن ا
کمبـود منابـع آب بـه صـدا در آورده اند. 
سـازمان های بیـن المللـی دلیـل کمبود 
آب در ایـن کشـورها را بـه مسـائل 
جغرافیایـی و تغییـرات آب و هوایـی در 

خاورمیانـه ارتبـاط می دهـد.
• رنـج بـی آبـی گریبانگیـر ۴۰ 

درصـد از سـاکنان جهـان
اندیشـکده »پوتسـدام« آلمـان نوشـت، 
40 درصـد از سـاکنان جهـان بـه زودی 
به دلیل تغییـرات آب و هوایـی از کمبود 

منابع آبـی رنـج خواهنـد برد.
گزارش هــای ســازمان ملــل هــم 
نشــان می دهــد کــه 1۷ کشــور از 
ــی  ــر آب ــط فق ــی در خ ــور عرب 22 کش
ــد.  ــر می برن ــه س ــر آن ب ــی زی ــا حت ی
ــر  ــط فق ــر خ ــی در زی ــور عرب 12 کش
آبــی بــه ســر می برنــد. 16 کشــور 
ــر  ــا خط ــال 2040 ب ــا س ــم ت ــان ه جه
خشکســالی روبــرو خواهنــد بــود. یــک 
ــا ســال 2025  ســوم جمعیــت جهــان ت
ــرو خواهنــد  ــی روب ــع آب ــود مناب ــا کمب ب

ــد. ش
•عمان صدرنشین کمبود آب 

در بخشـی از گـزارش روزنامـه القـدس 
العربـی می خوانیـم: عمـان در میـان 
کشـورهای عربی حاشـیه خلیـج فارس 
بـا کمبـود آب روبـرو اسـت و 500 متـر 
مکعـب آب در سـال نیازهـای عـادی 
تأمیـن  را  کشـور  ایـن  شـهروندان 

. می کنـد
عربســتان هــم طــی ســه دهــه متوالــی 
ــرای  ــود را ب ــی خ ــر زمین ــای زی آب ه
ــرار داده  ــتفاده ق ــورد اس ــاورزی م کش
ــه  ــن موضــوع ســودی ب ــا ای اســت و ام
دنبــال نداشــته و ســبب فرشــایش منابع 
ــن کشــور شــده اســت و ســهم  ــی ای آب
ــر مکعــب در ســال  ــرد از 166 مت هــر ف
1۹۸۷ بــه ۷1 متــر مکعــب در ســال 

ــت. ــیده اس 201۸ رس
اردن هـم دومیـن کشـور جهـان از نظر 
کمبـود منابـع آبـی اسـت. پیـش بینـی 
می شـود سـهم سـاالنه هـر شـهروند 
اردنـی تا سـال 2040 به 60 متـر مکعب 

برسـد.
مصـر هـم بـا کمبـود منابـع آبـی روبرو 
اسـت. سـهمیه سـرانه سـاالنه هـر فرد 
630 متـر مکعـب اسـت. بیـش از 62 
درصـد از سـاکنان نیـز یمـن بـا کمبـود 
منابـع آبـی قابـل آشـامیدنی روبـرو 

. هسـتند
صنـدوق کـودکان سـازمان ملـل متحد 
)یونیسـف( هـم احتمـال داد کـه حـدود 
4 میلیون شـهروند لیبیایی در دسترسـی 
به منابع آبـی قابل آشـامیدن با مشـکل 

روبرو شـوند.

قطعیــت در تناقــض
بررسی وضعیت اقتصاد و معیشت بین دو دیدگاه؛ بهارستانی ها و اقتصادی ها؛



حوریــه محزونیــه زمانــی کــه هــوا بســیار گــرم 
می شــود کمتــر کســی پیــدا می شــود کــه شــکایت 
نکنــد. یــا بتوانــد بــا گرمــای هــوا کنــار بیایــد. زیــرا 
ــد و  ــه می کن ــه را کالف ــه را کالف ــرم هم ــوای گ ه
تحمــل آن بــرای همــه دشــوار اســت. شــاید همــه 
ــک از  ــیدنی های خن ــا نوش ــا ب ــم ت ــالش کنی ــا ت م
ــیدنی های  ــًا نوش ــا صرف ــم. ام ــم کنی ــمان ک عطش
خنــک بــه مــا احســاس خنــک بــودن را نمی دهــد. 
ــب ســبک  ــب از ســری مطال ــن مطل ــن در ای بنابرای
ــگ نگهداشــتن  ــرای خن ــی ب ــه ترفندهای زندگــی ب
ــا  ــن ترفنده ــا ای ــم. ب ــتان می پردازی ــدن در تابس ب
می توانیــد از احســاس گرمــای شــدید خــالص 

ــوید. ش
- بیشتر از غذاهای تند مصرف کنید

ممکن اسـت بـرای خیلی ها ایـن ایده ترسـناک و در 
عین حـال شـگفت انگیز بـه نظر برسـد. کـه در یک 
روز آفتابـی گـرم کـه در حال عـرق ریختن هسـتید، 
چـرا بایـد کاری کنیـد که بیشـتر عـرق بریزیـد؟ اما 
تعـدادی از متخصصیـن جـواب این سـؤال را بـا این 
نظـر کـه غذاهـای »تنـد«. ماننـد کائـن، هاالپینـو 
و فلفـل هابانـرو گرمـای خـود را از مـاده شـیمیایی 
کپسایسـین دریافـت می کنند. بـه عنوان یـک ماده 
تحریک کننـده در انسـان عمـل می کنـد و باعـث 
می شـود بیشـتر عـرق کنیـم و ایـن باعث می شـود 
بدن احسـاس خنکـی نمایـد. همـان طور که اسـتاد 
دانشـگاه ییل، بری گرین در مجله علمـی آمریکایی 
توضیـح داد. غذاهـای تنـد گیرنده هـای پوسـت را 
تحریـک می کننـد کـه بـه طـور معمـول بـه گرمـا 
پاسـخ می دهنـد. بنابرایـن، نتیجـه فعالیت ناشـی از 
درد و گرم شـدن رشـته های عصبی، هم احساسـات 
و هـم واکنش هـای فیزیکـی ماننـد. گرمـا، اتسـاع 
عـروق، تعریـق، و گرگرفتگـی را بـه همـراه دارد و 

باعـث تحریـک شـدن آن هـا می گـردد.
1. زیر یک حوله یا ملحفه مرطوب بخوابید

خوابیـدن زیر حولـه یا ملحفـه مرطوب نـه تنها بـرای ما 
احسـاس خوبی می دهد. بلکه بـه خنک مانـدن بدن نیز 
کمک می کند. چـون تبخیـر آب پارچـه شـما را در تمام 
شـب خنک نگـه مـی دارد و ملحفه یـا حوله بـه احتمال 
زیـاد تـا صبـح خشـک می شـود. دکتر شـوبهایو سـاها، 
متخصص بهداشـت در بخش علوم و تمرینات بهداشت 
محیطـی C.D.C، در مقالـه اخیـر نیویـورک تایمـز 
توضیح می دهـد. »وقتی قسـمت هایی از بـدن با غلظت 
باالی رگ های خونی نزدیک پوسـت در تماس با سـرما 
باشـد، به انتقال گرما بـه خـارج از بدن کمـک می کند تا 

سریعتر سـرد شود«.
2.  سرما را به سادگی فراهم کنید

دسـتگاه های خنـک کننـده را طـوری تنظیـم کنید که 

خالف جهـت عقربه هـای سـاعت کار کند. مثـاًل پنکه، 
تیغه های پنکه سقفی شـما کمی کج شـده اند تا هوا را به 
سـمت باال یا پایین فشـار دهند. در زمسـتان، می خواهید 
کـه تیغه هـا در جهـت عقربه های سـاعت بچرخنـد، که 
هوای خنک تر اتـاق را به سـمت باال می کشـد و گرمای 
افزایش یافتـه را جایگزیـن می کنـد. اما در تابسـتان، باید 
چرخـش را به خـالف جهـت عقربه هـای سـاعت تغییر 
دهیـد تـا جریان هـای بـاد بیشـتری در سـطح تحتانـی 
اتاق باقـی بمانـد. شـما می توانیـد ایـن کار را بـه راحتی 

انجـام دهید.
3. کمتر غذای شور و پروتئین بخورید

غذاهای شـور و پروتئین هنگام هضم، گرمای متابولیک 
تولیـد می کننـد و باعـث می شـود بـدن آب زیـادی را از 

دسـت دهد. بخاطر همیـن میوه ها و سـبزیجات بیشـتر 
اسـتفاده کنید و وعده هـای غذایـی کوچکتر و مکـرر در 

طـول روز بخورید.
4. پرده هایتان را خیس کنید

پرده های خیس جلـوی پنجره هایتان آویـزان کنید. این 
ترفند برای مدت طوالنی وجود داشـته اسـت. اما حاال به 
ندرت می بینیم کـه افـراد آن را در خانه هایشـان امتحان 
کنند. پاشـیدن آب یا خیـس کـردن پرده ها، یا گذاشـتن 
قسـمت های زیرین در سـطل های آب. راهی عالی برای 
کنترل و خنک کردن نور خورشـید یا نسـیمی اسـت که 
از بیـرون وارد اتاق می شـود. ایـن ترفند فقـط در صورتی 
کارسـاز اسـت که هوا در گردش باشـد تا آب تبخیر شود. 
بنابراین یـک فن را همزمـان راه اندازی کنید تا هوا سـرد 

بمانـد. یـا پنجـره ای را انتخـاب کنید کـه بادکـش از آن 
عبـور می کند.

5. کاله بسته یخی بسازید
کیسـه یخ روی سـرتان قرار دهید. بسـتن یک کمپرس 
سـرد روی سـر می تواند در گرمای تـاول زا معجـزه کند، 
به خصوص اگر مستعد سردردی هسـتید. شما می توانید 
کاله بسـته یخی خود را بـا درجات مختلف اثربخشـی و 

بسـته به هزینه آن بخرید یا بسـازید.
6. مرطـوب کننده هـای خـود را در یخچـال 

نگهـداری کنیـد
تصور کنید وسـط یـک روز گـرم، مرطوب کننده سـرد را 
روی پیشـانی یا پاهایتان بمالید. چه آرامشی دارد! ممکن 
اسـت این چیزی باشـد کـه در تمـام طول سـال بـه یاد 
داشـته باشـید. به گفتـه دکتـر شـرلی چـی، متخصص 
پوسـت، اسـتفاده از مرطـوب کننـده پـس از مدتـی در 
یخچـال می توانـد بـه کاهش پـف صـورت و چشـم ها 

کمـک کند.
7. اگـر در گرمـای خشـک و بـدون رطوبـت 

هسـتید، چیـزی گرم بنوشـید
نوشـیدن یک فنجان .....................چای داغ ممکن است 
دورتریـن چیـز از افکار شـما باشـد. دلیـل علمـی وجود 
دارد کـه چـرا، بـه طـور متناقضی، به خنک شـدن شـما 
کمک می کنـد. دکتـر Ollie Jay، محقق دانشـکده 
سینتیک انسـانی دانشـگاه اتاوا، و تیمش مطالعه ای را در 
سـال ۲۰۱۲ منتشـر کردند که اثربخشـی این تکنیک را 
اثبات می کـرد. جـی می گوید، »چیـزی که مـا دریافتیم 
این اسـت که وقتـی یـک نوشـیدنی داغ می خوریـد، در 
واقـع افزایـش نامتناسـبی در میـزان تعریق داریـد. “بله، 
نوشـیدنی داغ گرمتر از دمای بدن شما اسـت، اما مقداری 
که میزان تعریق بیـش از آن افزایش یابـد، گرمای اضافه 
شـده به بدن از مایـع را جبـران می کند.”به خاطر داشـته 
باشـید که این ترفند تنهـا در صورتی جـواب می دهد که 
عرق شـما بتواند از بدن شـما تبخیر شـود، بـه این معنی 

که در مناطـق مرطـوب خیلی خـوب جـواب نمی دهد.

گونـــاگون
شنبه 1۵ مرداد 1۴۰1  | شمـاره 1119

ISFAHAN
N E W S

www.esfahan-news.com

08
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان اصفهـان گفـت: در شـکل و نـوع اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

عزاداری ها هـر قومیتی می توانـد مطابـق آداب خود، عـرض ارادت و 
عـزاداری کند، امـا تأکید مـا بر این اسـت کـه عزاداری ها بـه گونه ای 

انجـام شـود که موجـب وهـن شـریعت و فرهنگ عاشـورا نشـود.
حجت االسـالم اسـداله جعفـری در جلسـه سـتاد پیشـگیری از وقوع 
جرم اسـتان با اشـاره به تشـکیل قـرارگاه پیشـگیری از جرم سـرقت، 
اظهـار کـرد: در اسـتان اصفهـان ماننـد سـایر اسـتان های کشـور 
آمـار سـرقت های خـرد بـاال اسـت و تدابیـری اتخاذ شـده تـا بتوانیم 
بـا تقویـت مجموعـه نیـروی انتظامـی و تصمیمـات قضائـی ضمـن 
شناسـایی علـل، عوامـل و زمینه هـای وقـوع سـرقت بـا پیگیـری و 

هماهنگـی بـا دسـتگاه های متولـی در این حوزه، نسـبت بـه کنترل و 
مقابلـه با ایـن پدیـده در قالب قـرارگاه مقابلـه و مبارزه با جرم سـرقت 

اقـدام کنیم.
وی با تسـلیت فرا رسـیدن ایام عزاداری سـرور و ساالر شـهیدان امام 
حسـین )ع( و یـاران باوفایش و تقدیـر از همـه هیئت های عـزاداری، 
مبلغـان، مداحـان، گرداننـدگان جلسـات و دسـته جات عـزاداری امام 
حسـین )ع( افزود: در شـکل و نـوع عزاداری ها هـر قومیتـی می تواند 
مطابـق آداب خـود، عـرض ارادت و عـزاداری کنـد، امـا تأکیـد مـا بر 
این اسـت کـه عزاداری هـا بـه گونـه ای انجام شـود که موجـب وهن 

شـریعت و فرهنگ عاشـورا نشـود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

عزاداری ها نباید سبب وهن شریعت و فرهنگ عاشورا شود

معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
فرایند شناسایی نقاط حادثه خیز 
به طور مستمر ادامه دارد، گفت: از 
دو سال پیش، 65 نقطه حادثه خیز 
و  شناسایی  اصفهان  شهر  در 
توسط وزارت کشور برای اصالح 
به شهرداری اصفهان ابالغ شد 
که با اقدامات اصالحی صورت 
گرفته تعداد آن ها در سال ۱۴۰۰ به 
۲6 مورد و امسال هم به ۱۴ نقطه 

رسیده است.
دومین  در  حق شناس  حسین 
جلسه شورای راهبردی تصادفات 
استان اصفهان با اشاره به گزارش 
شهرداری اصفهان در مورد رفع 
کرد:  اظهار  حادثه خیز،  نقاط 
راستای  در  مهندسی  اقدامات 
رفع نقاط پرحادثه شامل ایمن 
سازی و اصالح هندسی معابر و 
تقاطع های شهری، بهبود و اصالح 
آشکارسازی  و  معابر  روشنایی 
گذرگاه های عابر پیاده در شب، 
احداث پیاده راه ها، رفع لغزندگی و 
افزایش ضریب اصطکاک لغزشی 
روسازی بزرگ راه ها، نصب تابلو و 
عالئم راهنمایی و رانندگی، نصب 
حفاظ های ایمنی در بزرگ راه ها، 
سیستم های  ارتقای  و  توسعه 
هوشمند کنترل و نظارت جریان 
ترافیک و آشکار سازی ترافیکی با 
استفاده از رنگ آمیزی زرد و مشکی 

بوده است.
حق شناس در این جلسه که با 
حضور استاندار اصفهان و مسئوالن 
مرتبط استان مانند نیروی انتظامی، 
اداره راه و شهرسازی، اورژانس 
و هالل احمر برگزار شد، افزود: 
فرآیند شناسایی نقاط حادثه خیز با 
مشارکت پلیس راهور به صورت 
مستمر ادامه دارد و رفع آنها در 

دستور کار است.
او با بیان وضعیت شناسایی و رفع 
نقاط پر حادثه، خاطرنشان کرد: رفع 
لغزندگی سطح روسازی و افزایش 
ضریب اصطکاک لغزشی در بیش 
از ۱8 مقطع بزرگراهی با نظر پلیس 

راهور صورت گرفته است.
آنطور که معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان توضیح 
داد، اجرای حفاظ ایمنی بتنی 
و آشکارسازی در بزرگراه شهید 
کشوری، تکمیل اجرای حفاظ 
ایمنی در جاریز و ایجاد حاشیه ایمن 
و پارکینگ اضطراری در بزرگراه 
شهید اقارب پرست از جمله این 

اقدامات بوده است.
او افزود: اجرای حفاظ ایمنی در 
جاریز در قوس بزرگراه شهید 
خرازی، ایمن سازی رابط های 
بزرگراهی توسط اجرای حفاظ 
ایمنی در جاریز و آشکارسازی آن 
در راستگرد بزرگراه شهید همت به 
شهید کشوری و اتصال پل غدیر به 
خیابان های آبشار و سلمان فارسی 

نیز در این زمینه انجام شده است.
کرد:  خاطرنشان  حق شناس 
اجرای  افزاری،  نرم  اقدامات 
سامانه رصد و مدیریت تصادفات 
توسط یک شرکت دانش بنیان، 
و  ایمنی  فکر  اتاق  برگزاری 
مباحث فرهنگ سازی رانندگان 
و موتورسوران نیز در برنامه های 
شهرداری اصفهان قرار دارد و 
می تواند الگوی جدیدی برای سایر 

شهرها باشد.

خبر اول
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اصالح ۱۲ نقطه 
حادثه خیز شهر در 

سال جاری

معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان خبر داد:

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل فاز نخست پروژه بی. آر. تی خیابان مسجد سید

هشت ترفند تازه و مفید برای خنک نگهداشتن بدن در گرمای شدید؛

حمله به گرما در تابستان داغ

پریسـا جمدی اگر احسـاس می کنید خیلـی بی انرژی و خسـته اید، 
بدانید کـه تنها نیسـتید. گاهی اوقات خسـتگی ممکن اسـت ناشـی از 
عواملی سـاده مانند کمبـود خواب، سـرماخوردگی یـا آنفوالنزا باشـد. 
با اینکه همـه آدمها ممکن اسـت گاهی احسـاس خسـتگی کننـد، اما 
خسـتگی مزمن می تواند کیفیت زندگی فـرد را تحت تأثیر قـرار داده و 
فرد را از انجـام کارهایی کـه از آن لذت می بـرد بازدارد. بیتشـر اوقات، 
می توان خسـتگی را بـا اصالح شـیوه زندگـی یا بهبـود رژیـم غذایی، 

اصـالح کمبود مـواد مغـذی، یا درمـان یک وضعیـت پزشـکی، از بین 
برد. با این حـال، بـرای از بین بردن احسـاس خسـتگی، اول باید علت 

آن را بدانیـد. پس با مـا در ایـن مقاله همراه باشـید.
1. خوب نخوابیدن و نداشتن خواب باکیفیت

خواب کافی برای سـالمتی بسـیار مهم اسـت. اما متاسـفانه اکثر ما به 
انـدازه کافـی نمی خوابیـم، و همین موضوع باعث احسـاس خسـتگی 
می شـود. در طول خواب، بـدن تعـدادی از فرآیندهای حیاتـی بدن، از 

جمله انتشـار هورمون های رشـد مهم و ترمیم و بازسازی سـلول ها، را 
انجـام می دهد. بـه همین دلیـل اکثـر افراد پس از یک شـب خـواب با 

کیفیت، پرانرژی هسـتند و احسـاس آرامـش دارند.
2. کمبود مواد مغذی

حتی اگر در طول شب بیشتر از 7 ساعت بخوابید، ولی بدن شما با کمبود 
مواد مغذی مواجه باشد، احساس خستگی خواهید داشت. کم خونی 
۲5 درصد جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. کم خونی ناشی از 
فقر آهن شایع ترین نوع کم خونی است که 5۰% کم خونی ها را شامل 
می شود. خستگی یکی از شایع ترین عالئم این بیماری است، با جبران 

کمبود آهن، این مشکل برطرف خواهد شد.
3. استرس

اگرچـه اسـترس طبیعـی اسـت، امـا اسـترس مزمـن می توانـد یکـی 
از علت هـای خسـتگی باشـد. در واقـع، اسـترس مزمـن ممکن اسـت 
منجر بـه اختالل خسـتگی مرتبط با اسـترس )ED( شـود. عـالوه بر 
این، اسـترس مزمن ممکن اسـت باعـث ایجـاد تغییرات سـاختاری و 
عملکـردی در مغـز شـده و منجـر به التهـاب مزمن شـود، کـه ممکن 

اسـت محرک عالئمـی از جمله خسـتگی باشـد.
4. برخی از شرایط پزشکی

در صورتـی کـه دچـار خسـتگی غیرمعمـول و مزمـن هسـتید، بایـد 
بـه پزشـک مراجعـه کنیـد و مشـکل خـود را بـا او در میـان بگذاریـد. 
ممکـن اسـت پزشـک انجـام برخـی آزمایشـات را بـرای بررسـی 
و رد عارضه هایـی کـه باعـث خسـتگی می شـوند از جملـه: آپنـه 
خـواب، هیپوتیروئیـدی، سـرطان، سـندرم خسـتگی مزمـن، مولتیپل 
اسـکلروزیس، اختـالالت اضطرابـی، بیمـاری کلیـوی، افسـردگی، 

دیابـت و فیبرومیالـژی، توصیـه کنـد.
5. مصرف کافئین بیش از حد

اگرچـه نوشـیدنی های کافئین دار از جملـه قهوه و انـرژی زا یک انرژی 

موقتی در بـدن ایجاد می کننـد، اما به دلیـل اختالل در سیسـتم خواب 
ممکن اسـت باعث ایجاد خسـتگی شوند.

6. کم آبی بدن
هیدراتـه مانـدن بـرای حفـظ سـطح انـرژی مهـم اسـت. بسـیاری از 
واکنش هـای بیوشـیمیایی کـه هـر روز در بـدن شـما اتفـاق می افتد، 
منجـر بـه از دسـت دادن آب بـدن می شـود و آب از دسـت رفتـه باید 

جایگزیـن شـود.
7. چاقی و اضافه وزن

حفظ وزن سـالم بـرای سـالمت کلی بـدن ضـروری اسـت. چاقی نه 
تنها خطر ابتال بـه بیماری هایی همچـون دیابت نـوع ۲ و بیماری های 
قلبـی و سـرطان را افزایـش می دهـد، بلکه باعث احسـاس خسـتگی 

نیـز می شـود.
8. زندگی بی تحرک

داشـتن یک سـبک زندگی بی تحرک می توانـد باعث ایجاد خسـتگی 
شـود. طبـق مطالعات انجـام شـده ورزش بیشـتر ممکن اسـت عالئم 
خسـتگی را در برخی افـراد بهبود بخشـد، از جملـه افرادی کـه دارای 

شـرایط پزشـکی مانند مولتیپل اسـکلروزیس هسـتند.
9. مصرف برخی داروها

برخی از داروها، از جمله اسـتروئیدها، داروهای فشـار خون و داروهای 
ضد افسـردگی، عـوارض جانبی ماننـد بی خوابـی و افزایش خسـتگی 

رند. دا
- سخن پایانی

بـا اینکـه خسـتگی امـری طبیعـی اسـت امـا خسـتگی مـداوم اصاًل 
طبیعـی نیسـت. عوامـل زیـادی ممکن اسـت باعـث ایجاد خسـتگی 
شـوند از جملـه: بیمـاری، کمبـود مـواد مغـذی، اختـالالت خـواب، 
مصـرف کافئیـن و اسـترس مزمـن. بـا همـه ایـن مـوارد در صـورت 

احسـاس خسـتگی بـدون دلیـل، حتمـًا بـه پزشـک مراجعـه کنیـد.

مدیر منطقه یک شـهرداری اصفهـان گفت: پروژه بی. آر. تی خیابان مسـجد سـید بـه طول ۱5۰۰ متـر با هزینـه عمرانی بالغ بـر 5۰ میلیارد 
ریـال در دسـتور کار قـرار گرفتـه و فاز نخسـت آن تکمیل شـده اسـت. میثـم بکتاشـیان در بازدیـد از خط سـوم پـروژه بی.آر.تـی حدفاصل 
ایسـتگاه های تختی، صمدیه و مسـجد سـید با اشـاره به نظارت دقیق بر کیفیـت اجرای پروژه و تسـریع زمانـی در تکمیل پـروژه اظهار کرد: 
با توجه به ترافیک سـنگین خیابان مسـجد سـید به عنوان یکی از محورهای دسترسـی به مرکز شـهر، مدیریت زمان در اجرای پـروژه بی.آر.

تی این خیابان ضروری اسـت. او افـزود: این پروژه در دو شـیفت کاری بـه صورت شـبانه روزی و بدون وقفه در حال اجراسـت. بکتاشـیان با 
بیان اینکه پروژه بی.آر.تی خیابان مسـجد سـید به طول ۱5۰۰ متر با هزینـه عمرانی بالغ بر 5۰ میلیـارد ریال به منظور سـهولت در جابه جایی 
سـریع مسـافران و کاهـش آلودگی هوا برنامه ریزی شـده اسـت، خبـر داد: ایـن پـروژه در چهار فـاز در یک بـازه زمانـی پنج ماهـه طراحی و 
پیش بینی شـده اسـت. به گفته مدیر منطقه یک شـهرداری اصفهان، اجـرای کار از خردادماه سـال جاری آغاز شـده و اکنون بـا تالش های 
مسـتمر فاز نخسـت طرح، حد فاصل چهـارراه تختی تـا خیابان طیـب به طـول ۳5۰ متر آسـفالت ریزی و تکمیل شـده اسـت. بکتاشـیان با 
بیان اینکه فاز دوم طـرح، حدفاصل چهـارراه زاهد تا چهارراه طیـب نیز به طور همزمـان در حال خاکبـرداری و انجام اقدامات عمرانی اسـت، 
اظهار امیـدواری کرد که تا پیـش از آغاز مهرماه سـال جاری و بازگشـایی مـدارس با همکاری شـهروندان اجرای ایـن پروژه به اتمام برسـد.

9 دلیل برای کوفتگی و خستگی که پنهان است؛
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