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نشست هم اندیشی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان و مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان برگزار شد؛

تبادل اندیشه پارلمان های اجرایی و اقتصادی شهر

I’m Over This Cold, 
so Why Am I Still 

Coughing?
5

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان خبر داد:

۷۰ مسجد میزبان معتکفان اصفهانی

بیست وپنجمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار شد. 

رسول شجاعی / خبرگزاری ایمنا
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واقعیت آن است که در ایران چیزی به نام نظام 
بودجه ریزی وجود ندارد؛ اینگونه لوایحی که دولت ها 
)نه فقط دولت سیزدهم بلکه اغلب دولت ها( به مجلس 
می دهند، صرفاً برای گذران زندگی و معیشت یک گروه 
کارمند دولت است، بدون اینکه ناظر بر ارتقای بهره وری 

و حل مسائل کالن کشور باشد.
طی یک الی 2 سال اخیر ناچار شده ایم، اموال دولت را 
در کنار مالیات و نفت و اوراق به فروش برسانیم تا حقوق 
و دستمزد بدهیم. این ها خطاهای راهبردی است که 
سرانجام اقتصاد را به بن بست می کشاند. مثل خانواده ای 
که نمی تواند جلوی طمع و اسراف خود را بگیرد، پول 

قرض می کند و چک می دهد تا به مسافرت و رستوران 
و... برود. نهایتاً هم فرش زیر پایش را می فروشد تا به 

رستوران لوکس برود.
کسی که دوست دارد به رستوران برود، باید درآمد داشته 
باشد و بعد به رستوران برود. االن می خواهیم زمین 
وزارتخانه ها را بفروشیم تا نیرو استخدام کنیم و حقوق 
بدهیم. اما فروش اموال همیشگی و ابدی نیست. در 
واقع با درآمد ناپایدار می خواهند حقوق پایدار بدهند و 

دولت های آینده را هم گرفتار کنند.
اسم این وضعیت را نمی شود نظام بودجه ریزی گذاشت، 
بلکه نظام پرداخت حقوق و پرداخت بگذاریم. 83 درصد 

حقوق و دستمزد می دهیم برای بودجه دولتی که 
بهره وری منفی دارد. این روند نارضایتی گسترده ایجاد 
می کند. مردم مالیات می دهند تا کشور توسعه پیدا کند، تا 
زیرساخت ها به روزآوری شود. آلودگی هوا برطرف شود، 
بحران آب حل شود تا آموزش و فرهنگ و... بهبود یابد.

مردم مالیات نمی دهند تا به گروهی افراد غیرمتخصص 
حقوق داده شود و دولت مدام فربه تر شود. مبانی نظری 
دولت در اقتصاد ایرادات اساسی دارد. برای 3.5 میلیون 
کارمند دولت و 3 میلیون بازنشسته از جیب مردم و حتی 

نسل آینده حقوق پرداخت می شود.
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

وحید شقاقی
سرمقالـــه
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نگویید بودجه، بگویید سند پرداخت حقوق
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نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسالمی:

زنان در برخی کرسی های مدیریتی و 
اجرایی موفق تر از مردان عمل کرده اند

دبیردوازدهمین نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس درنشست خبری:

 ثبت نام اینوتکس 2023
آغاز شد

مدیر عامل آبفای استان اصفهان مطرح کرد:

 لزوم مطالعات پدافندی
در اجرای پروژه های آب و فاضالب
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مدیرعامل موسسه نور نهج البالغه در اصفهان خبر داد:

 ارسال 300 اثربه جشنواره
بین المللی نهج البالغه در اصفهان

چهره روز

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان:

۶۷۰ خانوار روستایی اصفهان به 
شبکه ملی اطالعات متصل شدند
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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان گفت: 
۶۷۰ خانوار استان با پوشش جمعیتی حدود 2 هزار نفر با احداث و 
ارتقای ۱۰ سایت روستایی از طریق فناوری نسل سوم به شبکه 

ملی اطالعات و اینترنت متصل شدند.

ی مهر
منبع: خبرگزار

گزارش تصویری



در شـــهر

Isfahan News
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رئیـس کمیسـیون ویـژه آب و مناطـق 
کـم برخـوردار شـورای اسـامی شـهر 
اصفهـان گفـت: مدیریـت اسـتان بایـد 
زیرسـاخت های  توسـعه  بـه  نسـبت 
اصفهـان توجه بیشـتری داشـته باشـد.

مجیـد نادراالصلـی در حاشـیه بررسـی 
لوایـج امـروز یکشـنبه نهـم بهمـن ماه 
جلسـه علنـی شـورای اسـامی شـهر 
اصفهـان اظهـار کـرد: بـرای تکمیـل 
طرح هـای بـزرگ همچـون متـرو و 
رینـگ حفاظتـی و تسـهیل حمل ونقـل 
عمومـی شـهر بایـد مطالبه گـر باشـیم.

وی ادامـه داد: مطالبـات مـا در سـطح 
کان وصـول نمی شـود در حالـی کـه 
فشـار آن بـه مـردم تحمیل خواهد شـد.

رئیـس کمیسـیون ویـژه آب و مناطـق 
کـم برخـوردار شـورای اسـامی شـهر 
اصفهـان از مدیریـت اسـتان خواسـت 
تـا بـرای شـهر اصفهـان بیشـتر وقـت 
بگـذارد، افـزود: حادثـه ای کـه شـب 
گذشـته در شـهر اصفهـان رخ داد ایـن 
معنـا و مفهـوم را دارد کـه اصفهـان در 
مرکز کشـور مدافع این مرز و بوم اسـت 
کـه ایـن طـور بـه آن حملـه می شـود، 
بنابرایـن مدیریت اسـتان باید نسـبت به 
توسـعه زیرسـاخت های اصفهـان توجه 

بیشـتری داشـته باشـد.

 سـال آینـده بایـد از منابـع 
میلیـارد  هـزار   ۹ داخلـی 

تومان برای مترو هزینه کنیم
محسـن رنجبر، معـاون مالـی اقتصادی 
شـهردار اصفهـان نیـز در ایـن جلسـه 
اظهار کـرد: در شـهرداری خـود را خادم 
مـردم مـی دانیـم و در صـدد هسـتیم 
بـا ارائـه خدمـات بهتـر و توسـعه شـهر 
کیفیـت زندگی مـردم را بهبود ببخشـیم 

تـا نارضایتـی ایجـاد نشـود.
وی بـا اشـاره بـه قـرارداد ۵۹۰ میلیـون 
یورویـی مپنـا کـه معـادل ۲۵ هـزار 
میلیـارد تومان اسـت، گفت: در راسـتای 
ارتقـای کیفیـت زندگی مـردم و کاهش 
آلودگـی هـوا بـرای اینکـه بتوانیـم خط 
دوم قطـار شـهری را راه انـدازی کنیـم، 
باید سـال آینـده از منابع داخلـی ۹ هزار 
میلیـارد تومان بـرای مترو هزینـه کنیم.

شـهردار  اقتصـادی  مالـی  معـاون 
اصفهان تصریح کرد: سـال آینـده برای 
اتوبوسـرانی باید حداقـل ۱, ۵۰۰ میلیارد 
تومان و بـرای رینگ ترافیکـی نیز هزار 

میلیـارد تومـان هزینه شـود.
رنجبـر بـا بیـان اینکه بـرای نگهـداری 
شـهر و فضای سـبز سـال آینده باید پنج 
هـزار میلیارد تومـان هزینه کنیـم، ادامه 
داد: سـه هـزار میلیـارد تومان نیـز برای 
توسـعه عمرانـی محـات بایـد هزینـه 
شـود کـه مجمـوع این ارقـام ذکر شـده 
بودجه هزینـه ۱۹ هـزار میلیـارد تومانی 

شـهرداری را تشـکیل می دهـد.
معـاون مالـی شـهردار اصفهـان گفـت: 
بـه  تاکنـون  آالیندگـی  عـوارض 
شـهرداری پرداخـت نشـده اسـت، لـذا 
پیگیـری آن را به عنوان یـک تکلیف در 
دسـتور قرار دادیـم و در این راسـتا چهار 
میلیـارد تومـان نیز بـرای تأمیـن بودجه 
هزینـه شـهرداری از محل عـوارض در 

نظـر گرفتیـم.

مدیریت استان برای 
شهر اصفهان بیشتر 

وقت بگذارد

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق 
کم برخوردار شورای شهر:

رئیس دفتر تبلیغات اسامی اصفهان گفت: 
همایش تجلیل و نکوداشت از شخصیت 
اخاقی و عرفانی حضرت آیت اهلل اسداهلل 
جوادی به عنوان »هفتمین چهره ماندگار 
تبلیغی استان اصفهان«، ۱3 بهمن ماه سال 

جاری برگزار خواهد شد.
حجت االسام و المسلمین عبدالرسول 
احمدیان با اشاره به توصیه حضرات معصومین 
علیهم السام برای تکریم عالمان و مبلغان 
دین به روایتی از امام علی علیه السام اشاره 
کرد که ایشان می فرمایند: هر که دانشمندی 

را احترام کند خدا را احترام کرده است.
وی افزود: هدف از برگزاری این همایش، 
تبیین الگوهای موفق تبلیغی برای بهره 
برداری دیگر مبلّغان از تجربیات و هدفمندی 
تبلیغ و تقویت روحیه جهادی تبلیغی در بین 

مبلغان برادر و خواهر است.
رئیس دفتر تبلیغات اسامی اصفهان با 
بیان این که آیت اهلل جوادی پدر دو شهید 
هستند، گفت: جایگاه علمی، بیشترین حضور 
و اثرگذاری در منطقه تبلیغی، احداث چند 
مسجد، اقدامات اجتماعی مؤثر، احداث 
مدرسه و... در کارنامه فعالیتی ایشان می باشد.

وی تصریح کرد: کتاب زندگی نامه و خاطرات 

ایشان نگارش و چاپ شده است و در روز 
همایش از آن رونمایی خواهد شد و همچنین 
یک مستند تلویزیونی از شبکه استانی پخش 

خواهد شد.
حجت االسام و المسلمین احمدیان گفت: 
دفتر تبلیغات اسامی اصفهان به عنوان دبیر 
»همایش چهره های ماندگار تبلیغی استان 
اصفهان« با همکاری دیگر مراکز حوزوی و 
دانشگاهی و دستگاه های دولتی و مردمی در 
قالب کمیته های مختلف علمی، پژوهشی و 
رسانه ای، »هفتمین همایش چهره ماندگار 
تبلیغی استان اصفهان« را برگزار خواهد کرد.

وی در پایان گفت: از حجج اسام شیخ مهدی 
مظاهری، شیخ غامحسین فیروزیان، شیخ 
یداهلل رحیمیان، شیخ علی عبودیت، شیخ 
احمد فقیهی و سید حسن مهاجر در سال های 
گذشته به عنوان چهره ماندگار تبلیغی و پیش 

کسوت تبلیغی تجلیل شده است.
همایش »هفتمین چهره ماندگار تبلیغی 
استان اصفهان« با تجلیل از حضرت آیت 
اهلل حاج شیخ اسد اهلل جوادی دامت برکاته 
روز پنجشنبه ۱3 بهمن سال جاری ساعت 
۹ صبح خیمه گلستان شهدا اصفهان برگزار 

خواهد شد.

دومیـن کنگره ملـی شـعر حضـرت مادر 
در حالـی پایان یافـت کـه در آن بـه لزوم 
حفظ و تحکیـم خانـواده تأکید شـد و قرار 
اسـت اشـعار برگزیده ایـن دوره به صورت 
مجلدی منتشـر شـده و از یک یا دو شـعر 
برتر نیـز تولیدات رسـانه ای مانند سـرود و 

ترانـه تهیه شـود.
 مهـدی پایـون، رئیـس اداره فضـای 
مجـازی، هنـر و رسـانه دفتـر تبلیغـات 
اسـامی اسـتان اصفهان به ایسـنا گفت: 
دفتـر تبلیغات اسـامی در چند سـال اخیر 
از همـه ظرفیت هـا و امکانـات و ابزارهـا 
بـرای پرداخـت حرفـه ای و جامـع بـه 
موضـوع خانـواده اسـتفاده کـرده اسـت 
تـا تأثیرگـذاری الزم را بـر عمـوم افـراد 
جامعـه، فرهیختـگان و اقشـار گوناگـون 

داشـته باشـد.
او ادامـه داد: مفاهیمـی مانند عفـت، حیا، 
پوشـش و جایـگاه مـادران اهل بیـت )ع( 
در این جشـنواره بـا کمک شـعرای آیینی 
در راسـتای حفظ و تحکیم خانـواده تبیین 
شـده و موضوعات مقـام نورانـی حضرت 
زهـرا )س(، ارزش عفـاف و هویـت زن 
مسـلمان در قرآن کریم و جایـگاه مادران 

اهل بیـت )ع(، به عنـوان محورهـای ایـن 
کنگـره مطرح شـدند.

رئیـس اداره فضـای مجـازی، هنـر و 
رسـانه دفتـر تبلیغـات اسـامی اصفهان 
با بیـان اینکـه در اولیـن کنگره ملی شـعر 
حضـرت مـادر کـه سـال گذشـته برگزار 
شـد، ۱۵۰ نفـر از شـعرای آیینـی کشـور 
شـرکت کردنـد، گفـت: بیـش از ۴۰۰ اثر 
بـه دبیرخانـه کنگره ارسـال شـد کـه این 
آثـار در قالـب کتابـی بـا نـام »حضـرت 
مـادر، بانـوی آب و آیینـه« به چاپ رسـید 
و امسـال نیز بیـش از ۱۷۰ نفـر در کنگره 
شـرکت کـرده و ۵۰۰ اثـر بـه دبیرخانـه 

ارسـال شـد.
پایـون افـزود: در دومین کنگره ملی شـعر 
حضـرت مـادر تعـداد ۵ نفـر برگزیـده و 3 
نفر شایسـته تقدیر شناخته شـدند، ضمن 
اینکه اشـعار برگزیده این دوره جمع آوری 
شـده و به صورت مجلدی منتشـر خواهند 
شـد. همچنیـن تولیـدات رسـانه ای مثل 
سـرود و ترانـه از یک یا دو شـعر برتـر نیز 
در دسـتور کار اداره فضای مجـازی، هنر و 
رسـانه دفتـر تبلیغـات اسـامی اصفهان 

قـرار گرفته اسـت.

دومین کنگره ملی شعر حضرت مادر پایان یافت؛رئیس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد:

13 بهمن؛ تجلیل از هفتمین چهره ماندگار 
تبلیغی استان اصفهان

 هدف تأکید بر
تحکیم خانواده است

معـاون فرهنگـی اداره کل تبلیغـات اسـامی اسـتان 
اصفهان گفت: پشـتیبانی محتوایی و فرهنگی اعتکاف 
شـامل محتوا، اعزام مبلغ، قاری و مداح و تهیه محتوای 
سـخنرانی توسـط اداره کل تبلیغـات اسـامی اسـتان 
در 3 موضـوع کلـی جهـاد تبییـن، بانـوان و همچنیـن 
هویـت زن و جمعیـت، برای ارائـه به مسـاجد و مبلغین 

آماده شـده اسـت.
حجت االسام محمدرضا سـرلک در گفت وگو با ایسنا 
و با بیـان اینکه متولی اصلـی پیگیری امـور اعتکاف در 
سطح کشـور سـازمان تبلیغات اسـامی اسـت، اظهار 
کرد: جلسـه های سـتادهای برگزاری اعتکاف در سطح 
اسـتان از یـک مـاه پیش تشـکیل شـده و جلسـه های 
شـورای اعتکاف با حضور رئیس اداره تبلیغات اسامی، 
امام جمعـه، بسـیج و سـتادهای مردمـی برگـزار کننده 
اعتکاف در ۲۸ شهرستان اسـتان اصفهان تشکیل شد.

او ادامـه داد: تابه حـال ۵ جلسـه از شـورای اعتـکاف 
برگزارشـده و مسـاجد، اهداف؛ خدمـات فرهنگی الزم 
و افـرادی کـه مایـل به برگـزاری اعتـکاف در مسـاجد 
مشـخص شـدند و همچنیـن احکامـی نیـز از سـوی 
اداره کل تبلیغـات اسـامی اسـتان بـرای مشـخص 
شـدن مسـئول برگزاری اعتـکاف در هر اسـتان تعیین 

شـده اسـت.
سـرلک افزود: سـتاد مرکزی اعتکاف در شهر اصفهان 
تشکیل شـده و جلسـات آن در حـال برگـزاری اسـت. 
همچنیـن کانـال محتوایـی نیـز در فضـای مجـازی 
راه اندازی شـده اسـت که محتـوای فرهنگـی در اختیار 

برگزارکننـدگان قـرار می دهـد.
معـاون فرهنگـی اداره کل تبلیغـات اسـامی اسـتان 
اصفهان با بیـان اینکه کارگـروه اعـزام ُمبلغ تخصصی 
ویژه معتکفیـن به ویژه در حـوزه نوجوان و بانـوان ایجاد 

شـده اسـت، گفت: حدود ۱۰۰ طلبه خانم و آقا که اعام 
آمادگـی کرده انـد، بعـد از سـاماندهی به مسـاجد برای 
انجام فعالیت های تبلیغـی و فرهنگی اعزام می شـوند. 
همچنین تعدادی از قاریان و مداحان اسـتان شناسـایی 
شـده و اعام آمادگـی کردند کـه بعد از سـامان دهی به 

مسـاجد و مراکز هـدف، اعزام خواهند شـد.
او با بیـان اینکـه بـه دلیـل وقفـه دوسـاله در برگزاری 
مراسـم اعتـکاف بـه خاطـر کرونـا، تـاش و پیگیری 
بیشـتری بـرای اعتـکاف امسـال انجام شـده اسـت، 
ادامـه داد: تـا امـروز نزدیک به 3۶۰ مسـجد شـهری و 
روسـتایی در اسـتان اصفهان برای برگـزاری اعتکاف 
اعـام آمادگـی کرده انـد کـه از این بیـن تعـداد ۶۰ تا 
۷۰ مسـجد مربوط به شهر اصفهان هسـتند و جلساتی 
بـا ایـن مسـاجد برگـزار و هماهنگی هـای الزم انجام 

شـده است.

سـرلک با بیـان بـه اینکـه بـرای پشـتیبانی مسـاجد 
به منظـور انجـام اعتـکاف تقسـیم کار شـده اسـت، 
بیـان کـرد: پشـتیبانی محتوایـی و فرهنگـی شـامل 
محتـوا، اعـزام مبلـغ، قـاری و مـداح و تهیـه محتوای 
سـخنرانی توسـط اداره کل تبلیغات اسـامی اسـتان 
در 3 موضـوع کلـی جهـاد تبییـن، بانـوان، هویـت زن 
و جمعیـت، آماده شـده که بـه مسـاجد و مبلغیـن ارائه 
می شـود، همچنین مسـابقه ای نیز برای برگزاری بین 
تمـام معتکفین اسـتان در حـال طراحی و آماده سـازی 
اسـت؛ ضمن اینکه تسـهیل گری تبلیغـات و مجوزها 
از دیگر فعالیت های اداره کل تبلیغات اسـامی اسـتان 
اسـت. درواقع ما در حوزه غنابخشـی فرهنگِی اعتکاف 
فعالیت می کنیم و پشـتیبانی مالی نیز توسط ستادهای 
مردمـی و برخـی ارگان هـا ماننـد شـهرداری در حـال 

انجـام و پیگیری اسـت.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان خبر داد:

۷۰ مسجد میزبان معتکفان اصفهانی

مرتضی حاجی کاظمی، در نشستی با خبرنگاران، با اعام اینکه ۲ میلیون 
و ۹۰۰ هزار بیمه شده تأمین اجتماعی در استان اصفهان وجود دارد، اظهار 
کرد: از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت استان اصفهان 3 میلیون و ۶۵۰ 
هزار نفر با تبعه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند، بیمه تأمین 
اجتماعی حدود ۴۵ میلیون نفر در کشور را تحت پوشش دارد و ضریب نفوذ 
این سازمان به ۵۲ درصد می رسد و ضریب نفوذ این سازمان در اصفهان ۶۷ 
درصد است. صندوق بیمه تأمین اجتماعی استان اصفهان هم اینک 3۸۷ 

هزار نفر مستمری بگیر دارد.
وی با تأکید به اینکه هزینه ها و منابع یکی از مشکات صندوق های بیمه ای 
است، افزود: در این استان ۱۱۰ هزار کارگاه فعال وجود دارد، در سال جاری 
۲ هزار و 3۰۰ میلیارد تومان ماهیانه در استان اصفهان مستمری پرداخت 
می کنیم. البته که با افزایش ۵۶ درصدی که برای دریافتی حداقلی بگیران و 
افزایش ۴۰ درصدی برای باالتر از حداقلی بگیران اتفاق افتاد از شهریورماه 
مابه تفاوت این افزایش را پرداخت می کنیم که با معوقات این افزایش ها در 
ماه مبلغی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در اصفهان مستمری پرداخت 

می شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان بیان کرد: صندوق بیمه تأمین 
اجتماعی اصفهان در حوزه هزینه های کوتاه مدت شامل بستری ها و زایمان 
افراد تحت پوشش، ماهانه 33 میلیارد تومان پرداخت می کند. در حال حاضر 
۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر در استان اصفهان بیمه بیکاری دریافت می کنند که مبلغ 
ماهیانه آن ۸3 میلیارد تومان است. شمار افرادی که بیمه بیکاری دریافت 
می کنند در سال های اخیر بین ۱۵ هزار تا ۱۶ هزار نفر ثابت مانده و افزایش 
معناداری در این حوزه نداشتیم. این در حالی است که سالیان قبل شمار افراد 

دریافت کننده بیمه بیکاری در استان به ۲۲ هزار نفر در ماه می رسید.
وی در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی بر چگونه پرداخت کمک هزینه مراسم 
ترحیم، گفت: کمک هزینه مراسم ترحیم به بیمه شده و همسرش در زمان 
فوت پرداخت خواهد شد که حداقل دستمزد آن سال خواهد بود، و امسال 
مبنی بر حقوق افراد این مبلغ ۴ میلیون تومان است که به درخواست کنندگان 
پرداخت می شود. البته در صورت فوت همسر بیمه شده یا مستمری بگیر اصلی 
به فرد بیمه شده یا مستمری بگیر، و در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر 
اصلی، به خانواده بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان 
تأمین پرداخت می شود. امسال ۱۶۷ میلیارد تومان به ۴۶ هزار و ۴۴۴ نفر در 

استان کمک هزینه مراسم ترحیم پرداخت شده است.
محمد رجالی نیز در این در نشست خبری با اعام اینکه سازمان تأمین 
اجتماعی ۸۰۰ تخت بیمارستانی در سه بیمارستان شریعتی، غرضی و الزهرا 
نجف آباد و ۲۸ درمانگاه دارد، اظهار کرد: شمار بستری ها در این بیمارستان ها 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲3 درصد افزایش یافته است، در ۹ ماهه 
سال جاری ۶۰ هزار بیمار در سه بیمارستان ملکی تأمین اجتماعی استان 
اصفهان بستری شدند، در این مدت 3۶ هزار و ۵۰۰ عمل جراحی در مراکز 
درمانی تأمین اجتماعی انجام شده و تعداد عمل های جراحی نیز نسبت به ۹ 

ماهه سال پیش ۲۵ درصد افزایش نشان می دهد.  
وی توضیح داد: در ۹ ماهه امسال حدود هشت میلیون و ۷۰ هزار ویزیت 
سرپایی در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی استان انجام شده که شامل 

ویزیت پزشک، دریافت دارو، امور پاراکلینیکی و آزمایشگاهی است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: سازمان تأمین 
اجتماعی نخستین خریدار درمان و دومین ارائه دهنده خدمات درمانی در 
کشور است. همچنین تأمین اجتماعی اصفهان با چهار هزار مرکز نیز قرارداد 
خرید خدمت دارد و سال گذشته هزینه های درمان بالغ بر 3۲ هزار میلیارد 

ریال و در ۹ ماهه امسال ۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

مدیـرکل تأمیـن اجتماعـی اسـتان اصفهـان از 
پرداخت ۱۶۷ میلیـارد تومان کمک هزینه مراسـم 
ترحیم به ۴۶ هزار و ۴۴۴ نفر بیمه شـده در اسـتان 
اصفهـان خبـر داد و گفـت: کمـک هزینه مراسـم 
ترحیم بـه بیمه شـده و همسـرش در زمـان فوت 
پرداخت خواهد شـد که حداقل دسـتمزد آن سـال 
خواهـد بـود و امسـال مبنـی بر حقـوق افـراد این 

مبلغ ۴ میلیـون تومان اسـت. 

کمک هزینه مراسم ترحیم 
به چه کسانی پرداخت 

می شود؟

 مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان:

خبر روز

دبیر جشـنواره بین المللی نهج الباغه 
گفـت: بیـش از 3۰۰ اثـر در بـاره نهج 
الباغه شـامل مقاله، کتاب و تولیدات 
فرهنگـی و هنـری بـه دبیرخانـه این 
رویداد در اصفهان ارسـال شـده است.

والمسـلمین  حجت االسـام 
علی اصغر بیگی، در جمـع خبرنگاران 
در اصفهان افزود: نخسـتین جشنواره 
بین المللی نهج الباغه با عنـوان »راه 
نجـات« در ۲ بخـش اصلـی علمـی 
و فرهنگـی، ۱۲ بهمـن جـاری در 
دانشـگاه آزاد اسـامی واحد اصفهان 

)خوراسـگان( برگـزار می شـود.
وی اظهـار داشـت: آثـار رسـیده بـه 
دبیرخانـه جشـنواره در بخـش علمی 
شـامل مقالـه، پایان نامـه و کتـاب و 
در بخـش فرهنگـی شـامل فعالیـت 
در فضـای مجازی، شـعر، پادکسـت 
)وب آوا( تولیـد نرم افـزار، فیلـم کوتاه، 
تبلیغات )تیزر(، گویندگی )نریشـن( و 
گرافیـک متحرک )موشـن گرافیک( 

اسـت.
وی، محورهـای ایـن رویـداد را 
انسـان اخاقی، سیاسـی، اقتصادی، 
فرهنگـی، اجتماعـی، مدنـی و سـالم 
در تـراز نهج الباغـه دانسـت و اضافه 
کـرد: عـاوه بـر علمـا، اسـتادان و 
دانشجویان از سراسر کشور، استادانی 
از کشـورهای عراق، لبنان، افغانستان 
و پاکسـتان نیـز در ایـن همایـش از 
طریـق فضـای مجـازی شـرکت و 

سـخنرانی خواهنـد کـرد.
مدیرعامل موسسـه نـور نهج الباغه 
در اصفهان خاطرنشـان کـرد: در این 
رویـداد ۱۲۰ مقالـه ُمنتخـب بصورت 
سخنرانی یا پوسـتر ارائه و از ۱۰ مقاله 

برتـر تجلیل می شـود.

حجت االسـام بیگـی بـا تاکیـد بـر 
اینکـه نهج الباغـه هنـوز آنطـور که 
باید و شـاید در بین شـیعیان شـناخته 
شده نیسـت و مظلوم واقع شده است، 
گفت: الزم اسـت این کتـاب و جایگاه 
آن بیش از پیش در کشـور و همچنین 
سـطح بین المللـی بـه مـردم معرفی 

شـود.
وی اضافه کرد: موسسـه نهج الباغه 
برگـزاری  پیـش  از چهـار سـال 
رویدادهایی در این زمینه را در دسـتور 
کار خود قرار داده و برگزاری جشـنواره 
بین المللـی نهج الباغـه در اصفهان 

یکـی از ایـن برنامه هاسـت.

وارد  بایـد  نهج البالغـه 
زندگی مردم شود

رییـس هیـات مدیـره موسسـه نـور 
نهج الباغـه در اصفهـان نیـز در این 
نشسـت گفت: مفاهیم نهـج الباغه 
بایـد وارد زندگـی شـود و وقتـی ایـن 
اتفـاق می افتـد که مـردم بـا محتوای 
نهـج الباغـه و مباحـث مختلـف آن 
مانند ماحظات مدیریتی و حکمرانی 

آشنا شـوند.
حجت االسـام والمسـلمین احمـد 
سـالک افزود: برای اینکه بتوان مردم 
را بیـش از پیش بـا نهج الباغه آشـنا 
کرد بایـد امامان جماعت بیـن ۲ نماز، 
فـرازی از نهج الباغـه را بـرای مردم 
بخواننـد و پیـام آن را بـه زبـان سـاده 
بیـان کننـد و سـامانه ها و پایگاه های 
اینترنتـی در ایـن زمینـه راه انـدازی و 
فعال شـود و از محصـوالت فرهنگی 
ماننـد پویانمایـی، ادبیـات، نقاشـی و 

فیلم در ایـن زمینـه اسـتفاده کرد.
وی بـا تاکیـد براینکـه مـا هنرمندان 

خوبـی در کشـور و اسـتان اصفهـان 
داریـم، ادامـه داد: مـا چندان به سـراغ 
آنهـا بـرای تولیـد محصوالتـی در 
ایـن زمینـه نرفته ایـم در حالـی کـه 
ظرفیت هـای خوبـی وجـود دارد و 
بایـد بـا همـکاری بین موسسـه های 
فرهنگی و مذهبی فعـال و هنرمندان، 

عملیاتـی شـود.
حجت االسـام سـالک بـا اشـاره به 
اینکـه نهج الباغـه دارای محورهای 
متعـددی ماننـد خداشناسـی، ایمـان 
بـه معـاد، معرفـی قـرآن و پیامبـران 
بویژه رسـول اکـرم )ص(، برنامه های 
مدیریتـی و حکمرانـی، اقتصـادی، 
سیاسـی، آموزشـی و تربیتی، حقوقی، 
بهداشتی و سامتی، خانواده، معنویت 
و عبـادت اسـت، خاطرنشـان کـرد: 
مباحث مختلف جامعه شناسـی، روان 

شناسـی، فلسـفه، عرفانی و فقهی نیز 
در نهـج الباغـه آمده اسـت.

وی تاکیـد کـرد: همـه برنامه هـا و 
دسـتورهای مدیریتـی و حکمرانی در 
نهج الباغـه محفـوظ بـوده امـا هنوز 
ایـن گنجینـه عظیـم کشـف نشـده 
است و نیازی نیست که از کشورهایی 
ماننـد فرانسـه در ایـن زمینـه تقلیـد 

کنیـم.
رییـس انجمن مطالعـات نهج الباغه 
شـعبه اصفهـان نیـز در این نشسـت 
گفـت: امـروزه فضـای مجـازی 
چالش هـای زیـادی ایجـاد کـرده و 
برخـی خانواده هـا از تربیـت معنـوی 
فرزندان خـود غافل شـده اند بنابراین 
الزم اسـت با بهـره گیـری از مفاهیم 
نهج الباغـه بـرای رفـع این مسـائل 

اقـدام کـرد.

نصراهلل شـاملی اضافـه کرد: بـا توجه 
بـه اهمیـت ایـن موضـوع، سـومین 
کنگـره سـامت و تربیت معنـوی در 
نهج الباغه ۱۶ و ۱۷ بهمـن جاری در 
دانشـگاه اصفهان برگزار خواهد شـد.

نهج الباغـه برگزیـده ای از خطبه ها، 
نامه هـا و سـخنان کوتـاه امـام علـی 
)ع( اسـت کـه سـید رضـی در اواخـر 
قرن چهـارم هجـری قمـری آنهـا را 

جمـع آوری کـرده اسـت.
این کتـاب در سـه قسـمت خطبه ها، 
نامه هـا و کلمـات قصـار دسـته بندی 
شـده و امـام علـی )ع( در بسـیاری از 
خطبه ها، مـردم را به انجام دسـتورات 
الهـی و تـرک ُمحرمـات دعـوت و 
در بخشـی از نامه هـا خطـاب بـه 
فرمانداران نیـز آنها را بـه رعایت حق 

مردم سـفارش کـرده اسـت.

ارسال ۳۰۰ اثربه جشنواره بین المللی نهج البالغه در اصفهان
مدیرعامل موسسه نور نهج البالغه در اصفهان خبر داد:
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»کرم چاله«، »زنان لجمن« و »خانه دورافتاده« سه فیلم تولیدی و مورد حمایت 
دفتر تخصصی سینما سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در 
شصت وپنجمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان یزد حائز رتبه های برتر شدند.

مدیر دفتر تخصصی سینما اظهار داشت: یکی از رسالت های دفتر تخصصی سینما، 
حمایت از تولید و ساخت فیلم های بلند و کوتاه است، زیرا معتقد هستیم که این دفتر 
می تواند در تولیدات و تقویت سینمای اصفهان و معرفی ظرفیت های فیلم سازی 

این شهر به کشور نقش مؤثری ایفا کند.
سعید محمدی پناه افزود: حمایت برای ساخت و تولید فیلم توسط دفتر تخصصی 

سینما به این صورت است که فیلم نامه در یک شورای تخصصی که متشکل از 
صاحب نظران حوزه سینما و پویانمایی است، بررسی می شود و پس از اینکه در 
شورا مشخص شد این فیلم استاندارهای الزم و تخصصی را برای ساخت دارد، 

اقدامات الزم برای حمایت از ساخت فیلم صورت می گیرد.
وی گفت: یکی از فیلم هایی که توسط این دفتر تخصصی مورد حمایت قرار گرفت، 
فیلم »کرم چاله« از سیداحسان طالقانی بود که خوشبختانه این فیلم توانست 
شب گذشته هفتم بهمن ماه عنوان بهترین فیلم را در شصت وپنجمین جشنواره 

منطقه ای ایساتیس-یزد از آن خود کند.

وی ادامه داد: فیلم »زنان لجمن« اثر زیور حجتی و »خانه دورافتاده« به کارگردانی 
و تهیه کنندگی امیر رستمی نیز از جمله آثار تولیدشده در دفتر تخصصی سینما است 
که »خانه دورافتاده« در جشنواره منطقه ای ایساتیس به عنوان بهترین فیلم نامه 

اقتباسی و فیلم »زنان لجمن« به عنوان بهترین کارگردانی فیلم داستانی رسید.
گفتنی است؛ مراسم اختتامیه شصت وپنجمین جشنواره منطقه ای سینمای 
جوان یزد شب گذشته هفتم بهمن ماه به کار خود پایان داد که عاوه بر فیلم های 
ذکرشده آثار سینمایی و پویانمایی زیر از استان اصفهان حائز رتبه های برتر این 

جشنواره شدند.

درخشش تولیدات 
دفتر تخصصی 
سینما در جشنواره 
»ایساتیس«

 مدیر دفتر تخصصی سینما 
خبر داد:

خبر اول

ISFAHAN
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شهرستان

Isfahan News

گفـت:  گلپایـگان  امام جمعـه 
دارد  مناسـبی  بسـتر  گلپایـگان 
کـه بتوانیـم آن را بـه کانـون نشـر 
مفاهیـم اسـامی و قرآنـی تبدیـل 
عقـب  زمینـه  ایـن  در  امـا  کنیـم، 

. هسـتیم
حجت االسـام محمدتقـی کرامتی، 
در جلسـه شـورای فرهنگ عمومی 
شهرسـتان گلپایـگان، اظهـار کـرد: 
جلسـات شـورای فرهنـگ عمومی 
باید متناسـب با شـرایط شهرسـتان 
و بـا تصمیماتـی کاربردی تشـکیل 
شـود، در شهرسـتان با مشکاتی از 
جنـس فرهنگـی و اجتماعـی مواجه 
می شـویم که بایـد در این جلسـات 
بیـان و بـرای آن تدبیری اندیشـیده 
شـود. امیدواریـم خروجـی جلسـات 
کاربـردی باشـد تـا شـرایط تغییـر 
جامعـه در قبـل و بعـد از تشـکیل 

این جلسـات محسـوس باشـد.
فرهنـگ  شـورای  داد:  ادامـه  وی 
از  سـطح  باالتریـن  در  عمومـی 
جلسـات قـرار دارد و مصوبـات آن 
بسـتر  گلپایـگان  اسـت.  قانونـی 
را  آن  بتوانیـم  کـه  دارد  مناسـبی 
بـه کانـون نشـر مفاهیـم اسـامی 
و قرآنـی تبدیـل کنیـم، امـا در این 
زمینـه عقـب هسـتیم. چنـد جلسـه 
فعالیت هـای قرآنـی  بـرای توسـعه 
بـود.  تأثیرگـذار  کـه  تشـکیل شـد 
البتـه نقـاط ضعـف و قوتـی وجـود 
دارد کـه اگر بتوانیـم موانع را مرتفع 
کنیـم قطعًا در زمینـه مباحث قرآنی 
شـاهد اتفاقات خوبی در شهرسـتان 

خواهیـم بـود.
همچنیـن هادی بیاتـی، رئیس اداره 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی گلپایگان 
گفـت: مفاخـر و مشـاهیر جز هویت 
و  هسـتند  شهرسـتان  فرهنـگ  و 
گلپایـگان بـه تنهایـی انـدازه چنـد 
شهرسـتان دارای مفاخر و مشـاهیر 
متعـدد اسـت، امـا آنها بـه خوبی به 
جامعـه معرفـی نشـده اند، بنابرایـن 
بایـد در قالـب برنامه هـای مختلـف 
بزرگداشـت ها،  برگـزاری  جملـه  از 
چـاپ کتاب و نشـریه و ... به تبیین 

سـیره آنهـا بپردازیم.
پیمان شـکرزاده، شـهردار گلپایگان 
نیـز، تصریح کـرد: آمـاده راه اندازی 
سـه گـذر مختلـف در سـطح شـهر 
برای شناسـایی مفاخر و مشـاهیر به 
مردم و گردشـگران هسـتیم و برای 
گـذر اول و معرفـی علما، گـذر کنار 
مسـجد جامع را پیشـنهاد می دهیم. 
معمـاری  از  نیـز  کار  ایـن  بـرای 
ایرانی اسـامی با رویکـرد معماری 
پیشـتازی  اوج  کـه  سـلجوقی 
معمـاری  در  گلپایـگان  شهرسـتان 
دوره سـلجوقی بوده اسـت، استفاده 
می کنیـم. در طـرح پیشـنهادی بـه 
وارد  آسـیبی  جامـع  مسـجد  سـازه 
نخواهـد شـد و متناسـب بـا مـکان 
طـرح خـود را اجـرا خواهیـم کـرد. 
اگـر شـورای فرهنـگ عمومـی این 
طـرح را تأییـد کند آمادگـی اجرای 

آن در سـال جدیـد را داریـم.
همچنیـن مسـئول میـراث فرهنگی 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع 
شهرسـتان گلپایـگان، یـادآور شـد: 
بناهـای  از  یکـی  جامـع  مسـجد 
شـاخص شهرسـتان گلپایگان است 
و حفـظ حریـم آن نیـز بسـیار مورد 
توجـه مـردم اسـت و هـر اقدامـی 
بایـد  تاریخـی  اثـر  ایـن  در حریـم 
بـا سـنجش تمـام جوانـب احتمالی 
بـرای  اسـت  بهتـر  شـود.  انجـام 
معرفی مشـاهیر و مفاخر شهرسـتان 
از تهیـه کتابچه هـا کمـک بگیریـم 
و  تندیـس  نصـب  جـای  بـه  و 
سـردیس ها بـه سـراغ تکنیک های 
از  اسـتفاده  ماننـد  جدیدتـری 

برویـم. بصـری  جلوه هـای 
مصطفـی قانونـی افـزود: در بافـت 
مرکـزی گلپایگان شـاهد آشـفتگی 
در منظر شـهری هسـتیم و استفاده 
مسـجد  حریـم  در  تندیس هـا  از 
سـطح  در  را  حاشـیه ها  جامـع 
اسـت  بهتـر  و  می بـرد  بـاال  شـهر 
اسـتفاده جایگزیـن  روش هـای   از 

شود.

امام جمعه گلپایگان:

مخالفت میراث فرهنگی با 
راه اندازی گذر مفاخر در 
کنار مسجد جامع گلپایگان

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  عضـو 
حقـوق  درصـدی   ۲۰ افزایـش  گفـت:  اسـامی 
کارکنـان در الیحـه بودجـه ۱۴۰۲ خـاف قانـون 
برنامـه ششـم توسـعه اسـت چرا کـه تاکیـد قانون 
بـر تعییـن ضریب حقـوق کارکنان دولت متناسـب 

با نـرخ تـورم اسـت.
مـردم  نماینـده  الرگانـی  موسـوی  سـیدناصر 
فاورجـان و عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس 
شـورای اسـامی پیـرو جوابیـه سـازمان برنامـه و 
بودجـه منتشـر شـده در یکـی از خبرگزاری هـا در 
پاسـخ بـه مصاحبه خـود در خصوص عدم تناسـب 
هزینه هـا بـا درآمدهـا در الیجـه بودجـه ۱۴۰۲ بـا 
هـدف تنویـر افـکار عمومـی و نیـز شـفاف شـدن 
وضعیـت الیحـه بودجـه سـال آینده کشـور گفت: 
اینجانـب در گفت و گویی بـا آن خبرگزاری محترم 
نسـبت بـه کسـری 5۰۰ هـزار میلیـارد تومانـی 
الیحـه بودجـه سـال آینـده هشـدار دادم و به طور 
مفصـل دالیل این کسـری بودجه را تشـریح کرده 
و گفتـم شـرعاً و قانونـا نمی توانیـم زیر بـار الیحه 
بودجـه ای برویـم کـه نرخ رسـمی تـورم در آن ۴۰ 
درصـد اسـت. ضمن اینکـه تجارب سـال های قبل 
نشـان می دهـد می توانـد تـا 6۰ درصـد و ای بسـا 

برسد. بیشـترهم 
شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  عضـو 
اسـامی ادامـه داد: جهـت اطـاع درآن گفت وگو 

عـرض کردم؛ پیش بینـی 8۲۴ هزارمیلیـارد تومان 
درآمـد مالیاتـی، درآمـد بیـش از 6۰۰ هزارمیلیـارد 
تومانـی نفتی،۱85 هزارمیلیارد تومـان اوراق قرضه، 
۱۰7 هزارمیلیـارد تومـان واگـذاری امـوال دولتـی 
چهـار منبع اصلی درآمد دولت درسـال آینده اسـت.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ناگفتـه پیداسـت دو برابـر 
شـدن درآمـد مالیاتی نشـدنی بـوده و درآمـد نفتی 
بخاطـر فشـار تحریـم و تحـرکات آمریکایی ها که 
اروپـا هـم بـه آن اضافه شـده اسـت، خـاف عقل 
و تدبیـر اسـت عنوان کـرد: فـروش اوراق قرضه در 
سـال جـاری هم محقق نشـده اسـت تـا جایی که 
دولـت بـه زور اوراق قرضـه را بـه بانکهـا فروخته و 
عامـل خالی شـدن بانکهـا از نقدینگـی و در نتیجه 
کاهش پرداخت تسـهیات بانکهـا به بخش تولید، 
صنعـت، تعطیلـی تبصـره ۱8 قانـون بودجه سـال 
جاری و تشـدید رکود شـده اسـت. واگـذاری اموال 
دولتـی هم چهـار برابر سـال جـاری در نظر گرفته 
شـده اسـت که بـاز هم نشـدنی اسـت. لـذا بنظرم 
سـال آینـده بـا 5۰۰ هـزار میلیـارد تومان کسـری 

بودجـه مواجه خواهیم شـد.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسـامی 
اظهـار کـرد: سـازمان محتـرم برنامـه و بودجـه در 
پاسـخ بـه اظهـارات اینجانب اعـام کـرد که طی 
سـال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از بانـک مرکـزی اسـتقراض 
نکـرده اسـت و عدم اسـتقراض در سـال آینده هم 

ادامه خواهد داشـت. بر اسـاس این جوابیه در سـال 
جـاری هم تمـام منابع درآمدی دولت محقق شـده 
اسـت حـال سـؤال ایـن اسـت اگـر دولـت از بانک 
مرکـزی اسـتقراض نکرده اسـت، پس علـت تورم 
عمومی 5۰ درصدی چیسـت که البتـه این تورم در 
سـبد مواد غذایی تا 7۰ درصد رسـیده اسـت؟ همه 
می دانیم که ریشـه تورم به اسـتقراض مسـتقیم و 
غیـر مسـتقیم دولت از بانک مرکـزی و افزایش بی 
محابـای نقدینگـی بر می گردد. البته که اسـتقراض 
و تولیـد نقدینگـی هـم ریشـه در کسـری بودجـه 

دارد. دولتها 

تدویـن  در  قانـون  صریـح  نقـض 
الیحه بودجه 1402

نماینـده مـردم فاورجـان در مجلس ادامـه داد: در 
بخشـی دیگر از جوابیه سـازمان برنامه آمده اسـت 
کـه اگـر مجلس سـقف درآمـدی الیحـه را اضافه 
نکنـد، با کسـری بودجـه مواجه نخواهیم شـد. این 
اسـتدالل از اسـاس غلـط اسـت و سـازمان برنامه 
بدنبـال بهانـه جویـی بـرای توجیه تورم و کسـری 
بودجـه اسـت. اواًل بـه زبـان سـاده توضیـح دادم 
کـه الیحـه بودجـه با چه کسـری هنگفتـی مواجه 
اسـت. دوم اینکه سـازمان برنامه عـادت کرده گناه 
را گـردن دیگـران از جملـه مجلس بیندازد و سـوم 
اینکـه وقتی نقـض صریح قانـون در تدوین الیحه 

رخ داده اسـت، مجلـس چـه کند؟

تاکیـد قانون بر تعییـن ضریب حقوق 
نـرخ  بـا  متناسـب  دولـت  کارکنـان 

تورم
وی خاطرنشـان کـرد: مثـًا بـر اسـاس بنـد »پ« 
مـاده ۲8 »قانـون برنامه ششـم توسـعه اقتصادی، 
اجتماعـی و فرهنگی جمهوری اسـامی ایران« که 
عنـوان مـی دارد دولت در حدود اعتبـارات هزینهای 
سـاالنه و متناسـب بـا نرخ تورم نسـبت بـه تعیین 
ضریـب حقوق کارکنـان دولت اعم از مشـموالن و 
غیرمشـموالن قانون مدیریت خدمات کشـوری در 
لوایـح بودجه سـنواتی اقدام کند. ایـن حکم درطول 
قانـون مدیریـت  مـاده )۱۲5(  بـر  برنامـه حاکـم 
خدمات کشـوری خواهـد بود. بر اسـاس این قانون 
دولـت مکلـف اسـت حقـوق کارمنـدان دولـت را 
هـر سـاله متناسـب با تـورم سـاالنه افزایـش دهد 
و مبنـای نـرخ تـورم نیـز نـرخ اعام شـده توسـط 
بانـک مرکزی جمهوری اسـامی ایران اسـت. این 
در حالی اسـت که ضریب افزایـش حقوق کارکنان 
در سـال ۱۴۰۱ بـه میـزان ۱۰ درصد اعام شـد که 
بـا ضریب تـورم اعامـی از سـوی بانـک مرکزی 
اختـاف فاحـش دارد. حال در نظر اسـت این رویه 
بـرای سـال ۱۴۰۲ هـم ادامـه پیـدا کنـد و افزایش 
حقـوق صرفـاً در حـدود ۲۰ درصد باشـد در حالیکه 

نـرخ تـورم به محـدوده 5۰ درصد رسـیده اسـت.
 سـقوط دریافتـی متوسـط و سـالیانه یـک کارمند 
ایرانـی از حـدود ۱۰ هـزار دالر به زیر 3 هـزار دالر!

عضـو کمیسـیون اقتصادی مجلس با طرح سـوالی 
مبنـی بـر اینکه چـه نسـبیتی میان قانـون مصوب 
و ایـن پیشـنهاد دولـت بـرای افزایـش حقوق هـا 
وجـود دارد؟ عنـوان کـرد: آیا نمی دانیـم جا ماندگی 
حقـوق کارکنـان موجـب سـقوط بخـش بزرگی از 
کارکنـان بـه زیـر خط فقر اسـت کـه خـود تبعات 
منفـی فراوانـی را بـرای کشـور دارد؟ رواج ارتشـا 
و فسـاد اداری، ناامنـی محیطـی و بـی انگیزگـی 
کارمنـدان درانجـام وظیفـه کمترین تبعـات فاصله 
فاحـش تـورم بـا میـزان افزایـش حقـوق اسـت 
بخصـوص کـه ایـن رونـد چنـد سـال ادامـه پیـدا 
کـرده اسـت. در نتیجـه چنیـن بـی توجهـی طـی 
چنـد سـال اخیـر دریافتـی متوسـط و سـالیانه یک 
کارمنـد ایرانـی از حـدود ۱۰ هـزار دالر بـه زیـر 3 
هـزار دالر سـقوط کـرده اسـت و در واقـع کارکنان 
و بازنشسـتگان دولتـی 7۰ درصد قـدرت خرید خود 
را از دسـت داده و بر اسـاس الیحه بودجه بناسـت 
سـال آینـده بخشـی دیگـر از ایـن قـدرت خریـد 
گرفته شـود. بعد مسـئوالن محترم سـازمان برنامه 
و بودجـه اعـام می کننـد اگـر مجلـس در الیحـه 
 تغییـری اعمال کنـد، یقیناً با کسـری بودجه مواجه

خواهیم شد!!!؟

گزارش

الرگانی در پاسخ به سازمان برنامه بودجه در خصوص وضعیت الیحه بودجه 1402:

ترمیم بخش اقتصادی کابینه دولت از نان شب هم برای اقتصاد کشور واجب تر است

نماینده مجلس با حضور در مراسم بزرگداشت مقام زنان با اشاره به 
حضور بانوان توانمند در عرصه های مختلف کشور بر ضرورت افزایش 
تاکید کرد  اداره کشور  بانوان در  پتانسیل های  از ظرفیت ها و  استفاده 
دانشگاهی  باالی  مدارک  داشتن  با  زنان  و  دختران  که  شد  یادآور  و 
توانسته اند با در اختیار گرفتن برخی کرسی های مدیریتی و اجرایی ثابت 

کنند که از برخی مردان موفق تر عمل می کنند.
مراسم بزرگداشت میاد حضرت فاطمه زهرا )ص( و گرامیداشت مقام 
شامخ مادر و زن با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسامی، 

دبیرکل جبهه ایران اسامی و بانوان فرهیخته فعال در حوزه سیاسی و 
فرهنگی برگزار شد.

الهام آزاد نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسامی 
با اشاره به نگاه اسام در خصوص مقام زن و مادر، گفت: نگاه اسام به 
زن، نگاهی مترقی و عادالنه اما تفسیر و روایت جوامع غربی نگاه مادی، 

تفسیری غلط و بی ارزش به زن داشته اند.
وی به دیدار با مقام معظم رهبری با صدها تن از زنان فرهیخته و فعال 
در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و علمی اشاره کرد و افزود: در این 

دیدار ایشان چند جمله فرمودند هرچند باید گفت تمام جمات ایشان 
عمیق و نگاه واالی اسام به زن را بیان می کند، ایشان فرمودند نگاه 
اسام به زن یک نگاه مترقی و عادالنه است؛ باید توجه داشت در همین 

دو واژه مفهوم نگاه اسام به زن نهفته است.
آزاد با اشاره به حوادث اخیر در کشور تصریح کرد: نگاه غربی ها به زن 
مادی، کاالیی است و آنها زن را برای تبلیغات و لذت می خواهند در 
صورتی که نگاه اسام به زن این گونه نیست و در واقع نگاه اسام به 

زن یک نگاه ارزشمند و معنوی است.

نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در 
مجلس شورای اسالمی:

زنان در برخی 
کرسی های مدیریتی 
و اجرایی موفق تر از 
مردان عمل کرده اند

مراسـم تکریـم و معارفـه دو همـکار و یـار دیرینه 
اداره فرهنگ ارشـاد اسـامی شهرسـتان کاشـان 
برگزار شـد و سـکان این اداره بیـن این دو همکار 

قدیمی دسـت به دسـت شـد.
مراسـم تکریـم میثـم نمکـی رئیـس سـابق اداره 
سـعید  ومعارفـه  اسـامی  و  ارشـاد  و  فرهنـگ 
ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره  جدیـد  رئیـس  ضابطـه 
اسـامی شهرسـتان کاشـان بـا حضـور مدیـرکل 
فرهنگ و ارشـاد اسـتان اصفهان، فرماندارکاشان، 
برخـی  و  فرمانـداری  امنیتـی  و  معـاون سیاسـی 
مدیـران روابـط عمومـی ادارات و بـدون حضـور 
خبرنـگاران در فرمانداری ویژه شهرسـتان کاشـان 
برگـزار شـد و از خدمـات میثـم نمکـی تقدیـر و 
تجلیـل و سـعید ضابطـی بـه عنوان رئیـس جدید 

کاشـان  شهرسـتان  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
شـد. معرفی 

امـور  مسـؤول  ایـن  از  پیـش  ضابطـی  سـعید 
اداره  خانگـی  مشـاغل  و  حراسـت  اداری، 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی شهرسـتان کاشـان و 
از ۱7 دی مـاه سـال 96 بـه سـمت ریاسـت اداره 
منصـوب گلپایـگان  اسـامی  ارشـاد  و   فرهنـگ 

شد.
عنـوان  بـه   97 اسـفند   ۲5  ضابطـی همچنیـن 
اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره  رئیـس 
و  شـد  منصـوب  بیـدگل  و  آران  شهرسـتان 
 ۱۴۰۱ سـال  مـاه  اسـفند  آسـتانه  در  اکنـون 
بـار دیگـر بـه خانـه اش اداره فرهنـگ و ارشـاد 
 اسـامی کاشـان امـا بـا حکم ریاسـت برگشـت.

رییـس اداره راه وشهرسـازی نطنـز گفـت: ۲ بانـده 
شـدن محـور قدیـم نطنـز -کاشـان تا مجتمـع غنی 
سـازی شـهید احمدی روشـن بـه دلیل تصـادف زیاد 
ضـروری بـوده و از مهم تریـن مطالبه های مـردم این 

است. شهرسـتان 
حامـد موحـدی در گفـت گـو با خبرنـگار ایرنـا افزود: 
محـور قدیـم نطنـز – کاشـان بـه طـول 58 کیلومتر 
اسـت کـه 35 کیلومتـرآن بـرای دو بانـده شـدن در 
دسـت مطالعـه می باشـد و اجـرای آن نیازمنـد ۲۰۰ 

میلیـارد تومـان اعتبار اسـت.
رییـس اداره راه وشهرسـازی نطنـز گفـت: احداث هر 

کیلومتـر جـاده اصلـی نیمه کوهسـتانی ماننـد منطقه 
نطنـز نیازمنـد 6 میلیـارد تومان اعتبار اسـت.

موحـدی افـزود: در مسـیر محورقدیم نطنز- کاشـان، 
روسـتاهای گردشـگر پذیـر ماننـد »هنجـن، ولوجرد، 
کمجـان، بیدهنـد، فریزهنـد، چیمـه و ابیانـه« قـرار 
دارنـد که بـه همین دلیل ایـن جاده بایسـتی دو بانده 
شـود تـا مسـیر تـردد گردشـگران داخلـی وخارجـی 

شود. تسـهیل 

2 بانـده شـدن جـاده نطنز - بـادرود از 
دیگر مطالبات مردم نطنز است

وی همچنیـن ضـرورت دوبانده شـدن محـور نطنز - 
بـادرود بـه طـول ۱8 کیلومتـر را از دیگـر مطالبـات و 
خواسـته های مهـم مـردم بـادرود و نطنـز ذکـر کـرد 
و گفـت: تکمیـل بانـد دوم محـور بـادرود- نطنـز که 
محـل تـردد روزانـه هـزار خـودرو سـبک و سـنگین 

اسـت ۱۰۰ میلیـارد تومـان اعتبار نیـاز دارد.
موحـدی افزود: با احتسـاب ۲ پل غیر همسـطح، یک 
میلیـارد تومـان بودجه بـرای انجـام کار مطالعاتی این 
طـرح نیـاز اسـت و در ایـن زمینـه پیگیری هـا بـرای 

دریافـت اعتبار انجام شـده اسـت
شهرسـتان ۴7 هـزار نفری نطنـز در فاصله نزدیک به 

۱۲5 کیلومتری شـمال اصفهان قرار دارد.

اجـرای  از  بیـدگل  و  آران  شـهردار 
3۰ طـرح عمرانـی بـا هـدف توسـعه 
بهسـازی  و  امکانـات  زیرسـاخت ها، 
شـهری بـا اعتبار یـک هزار میلیـارد و 
5۰ میلیـون ریال در این شـهر خبر داد.

محسـن صانعـی اظهـار کـرد: اجـرای 
پـروژه دهانـه دوم زیرگـذر جـاده قدیم 
کاشـان بـا اعتبـار ۱۰۰ میلیـارد ریال و 
بوسـتان جنگلـی زنـده یـاد کردوانی با 
5۰۰ میلیـارد ریـال اعتبـار از جمله این 

طرح هـا اسـت.
وی افـزود: طراحی و اجـرای مجموعه 
 35۰ بـا  ولیعصـر  میـدان  پروژه هـای 
میلیـارد ریال و بازسـازی محـور میدان 

حـاج امیـن ۱۰۰ میلیارد ریـال اعتبار از 
دیگـر طرح های شـاخص در این شـهر 

است.
شـهردار آران و بیـدگل تصریـح کـرد: 
میـان  موضـوع  یـک  گردشـگری، 
سـازمان های  کـه  اسـت  سـازمانی 
دولتی و مدیریت شـهری بایـد در کنار 
هـم قـرار بگیرند تـا حوزه گردشـگری 

توسـعه پیـدا کنـد.
صانعـی تاکید کـرد: نظام واسـطه گری 
نـوآوری، مدل جدید مدیریت اسـت که 
مدیریت شـهری در بخش گردشـگری 
نقش تسـهیل کننده دارد تا نقش سـایر 
بخش ها هدفدار شـده و شـتاب بگیرد.

فرهنگسـرای  فعالیـت  گفـت:  وی، 
برنامه ریـزی  گونـه ای  بـه  شـهروند 
شـده کـه ضمـن اجـرای برنامه هـای 
تقویـت  بـرای  اجتماعـی  و  فرهنگـی 
ایـن  برندسـازی  اجتماعـی،  نشـاط 
شـهر به عنـوان شـهر نمونـه قرآنـی را 

کنیـم. پیگیـری 
اشـاره  بـا  بیـدگل  و  آران  شـهردار 
و  نـاوگان حمـل  بـودن  فرسـوده  بـه 
کـرد: خریـد  تصریـح  نقـل همگانـی 
۱3 دسـتگاه خـودرو جدیـد، بـا اعتبـار 
حقـوق  از  یکـی  ریـال  میلیـارد   3۰۰
تـا  امیدواریـم  کـه  اسـت  شـهروندی 

شـود. اجرایـی  جـاری  سـال  پایـان 

رئیس اداره بهزیسـتی شهرسـتان نطنز گفت: نمایشـگاه دستاورد 
ایـام دهـه فجـر در نطنـز برگـزار  زنـان سرپرسـت خانـوار در 

می شـود.
راحیـل منصـوری در گفت وگـو با ایسـنا اظهـار کرد: بـا همکاری 
شـهرداری نطنـز و شـورای شـهر نطنز نمایشـگاه دسـتاورد زنان 
سرپرسـت خانـوار برگـزار می شـود و توانمنـدی آنـان در معرض 

دیـد عمـوم قـرار می گیرد.
وی افزود: در این نمایشـگاه دسـتاوردها و محصوالت تولید شـده 
توسـط زنان سرپرسـت خانوار شـامل محصوالت صنایع دسـتی، 
دسـت بافـت، میـوه و مرکبـات، لبـاس، غـذا و غیـره بـه نمایش 

در می آیـد.

رئیس اداره بهزیسـتی شهرسـتان نطنز گفت: نمایشـگاه دستاورد 
زنـان سرپرسـت خانـوار در ایـام دهه فجـر از ۱۲ تـا ۲۲ بهمن ماه 

در خانـه میرترابی هـای نطنز برپا می شـود.
وی تصریـح کـرد: ایـن نمایشـگاه حـدوداً 3۰ غرفـه دارد کـه 
محصـوالت ارائـه شـدن در آن عـاوه بـر نمایـش عمومـی بـه 

فـروش هـم می رسـد.
منصوری خاطرنشـان کرد: حضور و اسـتقبال مردم از محصوالت 
ایـن فروشـگاه می تواند چرخه اقتصـادی و پویایـی اقتصادی این 
خانواده هـا را بـه حرکـت در بیـاورد و از عمـوم مـردم می خواهیم 
کـه بـرای حمایت و رونـق کسـب و کار، از این نمایشـگاه بازدید 

. کنند

تکریم نمکی معارفه ضابطی

رییس اداره راه وشهرسازی نطنز:

۲ بانده شدن محور قدیم نطنز -کاشان مطالبه مردم شهرستان

شهردار آران و بیدگل خبر داد:

اجرای ۳۰ طرح عمرانی
رئیس اداره بهزیستی شهرستان نطنز خبر داد:

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای زنان سرپرست خانوار

فرماندار اردستان گفت: با تمام کارهای انجام شده همچنان زیرساخت های 
اردستان برای گردشگری اقتصادی کافی نیست و تنها 5۰ درصد ظرفیت 

منطقه فراهم است.
سید محمدهادی احمدی طباء در کارگروه ستاد تسهیل سفر شهرستان 
در فرمانداری اردستان، اظهار کرد: با توجه به زیرساخت هایی که در این 
شهرستان وجود دارد، در حال حاضر اقتصاد اردستان را حوزه گردشگری 

احیا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه برای اینکه بتوانیم گردشگری اقتصادی را در شهرستان 
میراث  حوزه  افزود:  باشیم،  داشته  برنامه ریزی  باید  کنیم  احیا  اردستان 
فرهنگی می تواند به تنهایی فرهنگ ساز باشد و در منطقه تأثیر فرهنگی 

بگذارد.
به گزارش ایسنا، فرماندار اردستان، تصریح کرد: نوروز ۱۴۰۲ برای مجموعه 
مدیریت شهرستان اردستان بسیار مهم است که در این راستا طرح جامع 
گردشگری شهرستان به همراه تقویم گردشگری اردستان با همکاری 

نخبگان حوزه گردشگری کشور در حال تدوین و تنظیم است.
مسیر  در  را  شهرستان  بتوانیم  اینکه  برای  اینکه  بیان  با  طباء  احمدی 
گردشگری اقتصادی قرار دهیم باید زیرساخت های الزم را فراهم کنیم، 

گفت: در حال حاضر با تمام کارهای انجام شده و برنامه ریزی هایی که 
در سال های گذشته صورت گرفته همچنان زیرساخت های اردستان برای 
گردشگری اقتصادی کافی نیست و تنها 5۰ درصد ظرفیت منطقه فراهم 

است.
وی ادامه داد: کمبودهایی که در بخش زیرساخت ها وجود دارد به دلیل این 
است که مردم و مسئوالن هنوز تأثیر گردشگری و پتانسیل های شهرستان 
را درک نکردند در صورتی که آب و هوای متفاوت، موقعیت های کویری 
و کوهستانی، وجود آثار باستانی، تاریخی و طبیعی فراوان در سطح ملی و 
جهانی، قرارگرفتن اردستان در محور ترانزیت شمال به جنوب کشور، وجود 

آداب و رسوم جذاب بخشی از استعداد اردستان هستند.
فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام قابلیت اقامت در 
اماکن گردشگری و بوم گردی شهرستان ۲۰۰ نفر است که باید در دو سه 

سال آینده این مقدار به بیش از 6۰۰ نفر برسد.
حوزه  از  حداکثری  استفاده  و  زیرساخت  توسعه  گسترش،  طباء  احمدی 
گردشگری شهرستان را نیازمند عزم همگانی مردم و مسئوالن عنوان کرد 
و گفت: در حال حاضر در برخی مناطق شهری و روستایی شهرستان بناهای 

تاریخی و قدیمی زیادی وجود دارد، ولی هیچ استفاده ای از آن نمی شود.

فرماندار اردستان:

زیرساخت ها برای گردشگری اقتصادی کافی نیست
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Iranian Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian said on 
Sunday that his Qatari counter-
part carried messages from the 
parties to the 2015 Iran nuclear 
deal, officially known as the 
Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).
Speaking in a joint press con-
ference in Tehran with Qatari 
Foreign Minister Mohammed 
bin Abdulrahman bin Jassim Al 
Thani, the top Iranian diplomat 
praised Doha’s efforts during 
global negotiations to resurrect 
the nuclear accord, which has 
been in limbo since the United 
States unilaterally withdrew 
from it in 2018.
The foreign minister of Qatar 
also confirmed he was carry-
ing a message from the United 
States regarding the negotia-
tions to revive the JCPOA and 
also expressed hope that the 
gnarls of talks would be un-
wrapped soon. 

The new message of the Amer-
icans surrounding the JCPOA 
comes at a time when American 
officials have emphasized sev-
eral times in recent weeks that 
the revival of the JCPOA is not 
on Washington’s agenda and 
their focus is on other issues.
The fact is that Americans were 
pinning hope on street riots in 
Iran during the last few months. 
With the uprisings scaling 
down, their hope disappeared 
to exploit disturbances.    
Now is the time to see how 
serious, progressive and con-
structive the new message of 
the Americans is. 
There will be no opening in the 
JCPOA revival talks, if Amer-
icans’ message be the repeti-
tion of the same wrong past 
positions because Iran has re-
peatedly emphasized that it is 
not ready to pay ransom to the 
White House.
Iran welcomes Qatar’s diplo-

matic moves
Without going into any detail, 
Amir Abdollahian stated, “To-
day, we got messages from the 
JCPOA parties via the Qatari 
foreign minister.”
He declared that Iran welcomes 
Qatar’s diplomatic moves or 
delivery of messages intended 
to assist the JCPOA parties to 
resolve remaining issues in the 
efforts to achieve the goal of 
lifting U.S. sanctions on Iran.
Given the question regard-
ing the continuation of U.S. 
economic pressure against 
Iran, Abdollahian responded, 
“Unfortunately, conducting 
economic terrorism against 
independent countries is on the 
U.S. agenda.”
“Iran has employed a variety 
of techniques to counteract the 
sanctions and will keep doing 
it,” the senior Iranian diplomat 
said, adding, “We will contin-
ue to cooperate with our allies 

in the region to oppose such 
counterproductive efforts, 
which are in fact a systematic 
infringement of human rights.”
The Qatari foreign minister, for 
his part, affirmed that he con-
veyed messages from several 
JCPOA parties to his Iranian 
counterpart on a variety of con-
cerns.
Now is the right time to resolve 
the problems surrounding 
moves to resurrect the JCPOA 
and lay the foundation for the 
parties to negotiate a binding 
agreement, Al Thani said.
He went on to say that he also 
delivered messages from the 
U.S. to Iran, and that his gov-
ernment will keep working to 
clear up misconceptions be-
tween the parties and get them 
back to their obligations under 
the nuclear deal.
The Qatari minister also noted 
that Doha aspires to foster re-
gional stability and help restore 
the JCPOA, which plays an es-
sential role in this respect.
In May 2018 former U.S. Pres-
ident Donald Trump unilaterally 
withdrew Washington from the 
JCPOA, a deal signed between 
Tehran and six other countries 
three years earlier. 
As part of his “maximum pres-
sure” campaign, Trump also 
placed severe economic penal-
ties on Tehran. 
In April 2021, months after Joe 
Biden succeeded Trump, nego-
tiations to save the deal began 
in Vienna, Austria. 
They were intended to gauge 
Washington’s commitment to 
rejoining the accord and lifting 
sanctions on Iran.
“Iran embraces regional di-
alogue to bring about peace”
Amir Abdollahian also empha-
sized that talks and accounta-
bility are essential for fostering 
long-term collaboration in the 
region while stating that Iran 
has always supported dialogue 
among regional nations.
“We believe that dialogue and 
cooperation can be exclu-

sive and successful ways to 
achieve regional peace, stabil-
ity and collective security,” he 
stressed.
He pointed out that Tehran and 
Doha share the same opinion 
on the necessity of accelerating 
the development of ties and re-
moving any potential barriers in 
this respect.
“Drone attack on military 
workshop”
Referring to the Saturday night 
drone strike on a military facili-
ty in the central city of Isfahan, 
Amir Abdollahian called it a 
“cowardly” measure which en-
emies strive to sow instability 
in Iran. 
Such actions would have no 
effect on the specialists’ de-
termination to advance Iran’s 
peaceful nuclear program, he 
asserted. 
He said that the Iranian security 
forces are working tirelessly to 
provide “maximum security” 
for the country.
“Qatari proposed ideas about 
war in Ukraine”
The Iranian foreign minister 
also underlined that his Qatari 
counterpart has made sugges-
tions on the current conflict in 
Ukraine.
Amir Abdollahian noted that the 
first round of political negotia-
tions between Iran and Ukraine 
took place in Oman and that 
Tehran appreciated Doha’s as-
sistance in facilitating the sec-
ond round of negotiations.
“Tehran-Riyadh ties”
Also, Amir Abdollahian said 
Iran and Saudi Arabia will un-
dertake a new round of nego-
tiations and announced that 
negotiations with Bahrain were 
also ongoing through an inter-
mediary.  
He also stated that Iran has no 
issues with any of its neigh-
bors.
Successful negotiations and 
message exchanges with the 
Persian Gulf governments are 
underway, the chief diplomat 
remarked.

America’s message; futile or fruitful

Canadian government 
should be held ac-
countable for its past 
dark history, Iran says
The Iranian Foreign Ministry spokes-
man said on Saturday that that the 
Canadian government should be 
held accountable for its dark history 
as more mass graves of indigenous 
innocent children are being found in 
the country.
Nasser Kanaani said such mass 
graves are examples of a “great 
human tragedy” and they cannot 
be described as anything other than 
“genocide”.
Kanaani added the revelation of 
mass graves shows the “depth of 
human catastrophe” and remind 
the world of the crimes committed 
against the Native Americans when 
white racists colonized Canada un-
der the leadership of England.
“This great and shocking crime 
has taken place in a country that its 
government, through hypocritical 
shows, is constantly trying to por-
tray itself among the claimants of 
human rights defenders,” Kanaani 
remarked.
The Canadian government’s claims 
about human rights are just intend-
ed to deflect attention from its com-
plicity in this “human tragedy”, the 
Foreign Ministry spokesman point-
ed out.
Such pretensions are also a proof 
that this Ottawa government and its 
allies are using human rights “as a 
tool to dictate their politically moti-
vated views on others,” he added.
Expressing deep regret over the 
“scope of crimes and historical 
genocide” against the indigenous 
Canadian population, Kanaani said, 
“These crimes against humanity will 
never remain hidden from the eyes 
of true justice seekers and that the 
Canadian government must be held 
accountable for its past dark days.”
The comments by the Iranian For-
eign Ministry spokesman come 
as the Canadian government has 
agreed to pay more than $2 billion 
to hundreds of indigenous commu-
nities to settle a lawsuit centered 
around nearly a century of abuse 
suffered by children who attended 
Indian residential schools.   
The lawsuit, filed by 325 First Na-
tions communities in 2012, sought 
compensation for the physical, 
sexual and mental abuse suffered 
by indigenous children during the 
residential school era in Canada, ac-
cording to Native News Online. 
From the late 1800s to the 1990s, 
more than 150,000 First Nations 
children were forcibly removed 
from their homes, sent to boarding 
schools and cut off from their fam-
ilies and culture as part of a gov-
ernment effort to assimilate them 
into Canadian society. Many of the 
children were beaten, raped and 
sexually abused, and thousands are 
believed to have died from disease 
and malnutrition. 
“The residential school system dec-
imated our languages, profoundly 
damaged our cultures, and left a 
legacy of social harms,” Shane 
Gottfriedson, Representative Plain-
tiff and former Chief of Tk’emlups 
te Secwepemc and a plaintiff in the 
lawsuit, said in a statement. “The 
effects go beyond my generation. It 
will take many generations for us to 
heal.”
Over the past two years, more than 
a thousand unmarked graves and 
possible gravesites have been found 
on the properties of former resi-
dential schools throughout Canada 
— some as recently as the last two 
weeks. 
“It has taken Canada far too long to 
own up to its history, own up to the 
genocide it committed and recog-
nize the collective harm caused to 
our Nations by Residential Schools,” 
Garry Feschuk, the former chief of 
the shishalh and one of the plain-
tiffs said in a statement. “It is time 
that Canada not only recognize this 
harm, but help undo it by walking 
with us. This settlement is a good 
first step.”

Over 200,000 tons 
of copper cath-
ode produced in 9 
months
Production of copper cathode 
in Iran stood at 216,000 tons 
in the first nine months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21-December 21, 
2022), according to the data 
released by Industry, Mining 
and Trade Ministry.
The ministry’s data indicate 
that the nine-month copper 
cathode output has fallen five 
percent as compared to the 
production in the same peri-
od of time in the past year.
Iran plans to increase its cop-
per cathode production to one 
million tons per annum within 
the next six years under the 
framework of a comprehen-
sive plan for copper industry 
development, Chairman of 
Iran Copper Association Bah-
ram Shakouri announced last 
November.
According to Shakouri based 
on the mentioned plan which 
has been drafted by the Ira-
nian Mines and Mining In-
dustries Development and 
Renovation Organization (IM-
IDRO), the country’s copper 
cathode output is expected 
to reach 800,000 tons per an-
num by 2025.
He put the country’s current 
copper cathode production 
at over 300,000 tons adding 
that the one-million-ton goal 
will be achieved by the coop-
eration of private sectors and 
the development of current 
projects.
“The world’s movement to-
wards the use of clean tech-
nologies and innovations will 
increase the consumption of 
non-ferrous metals such as 
copper, and in the coming 
years, there will be a need 
to supply copper up to four 
times today,” Shakouri said.
The increase in demand will 
increase the price of copper, 
and accordingly, we must 
move towards completing 
the copper chain in Iran, he 
added.
“Today, the copper chain is 
complete with cathode pro-
duction in the country, while 
more than 50 percent of the 
copper cathode is being ex-
ported, and if we can create 
more added value in this sec-
tor, we will have more exports 
and gain more revenue,” Sha-
kouri concluded.
Production of copper cathode 
in Iran rose 2.8 percent in the 
past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), 
from its previous year, Indus-
try, Mining and Trade Minis-
try has previously reported.
As reported, the country pro-
duced 299,000 tons of the 
product in the past year.
Copper cathode is the prima-
ry raw material input for the 
production of copper rods for 
the wire and cable industry.
Being located on the Al-
pine-Himalayan orogenic belt, 
of which about 12.5 percent 
is located in Iran, the country 
should contribute greatly to 
the fourfold increase in the 
world’s copper production by 
2050, Shakouri has stated.
Stressing the need for plan-
ning to increase Iran’s share 
in the world’s copper produc-
tion, he added: “To increase 
our share in the global copper 
production in the 2050 hori-
zon, we must develop both 
exploration and extraction 
and discover new world-class 
reserves.”

Foreign Minister Hossein Amir Abdol-
lahian said on Sunday that the Council 
of European Ministers realized that 
placing the IRGC on the list of terrorist 
organization is a “play with fire”.
Abdollahian made the remarks in a 
meeting with four parliamentarians, 
Esmail Kowsari, who have been sanc-
tioned by the European Union.
The sanctions showed that the EU 
doesn’t have a “true understanding” 
of the situation inside Iran and even of 
the Iranians outside the country, the 
foreign minister pointed out.
The sanctions “show that your words 
and moves in defending the interests 
of the country have been effective” 
and the EU took such a decision in 
reaction to such important positions, 
Abdollahian remarked.
On January 19, the European Parlia-
ment adopted a non-binding resolu-
tion designating the IRGC as a terror-
ist organization and asked the EU and 
its member states to put the IRGC on 
the terrorist list.
Abdollahian said after the move by the 
European Parliament he talked to con-
cerned EU officials and unequivocally 
told them that if the EU does some-
thing against the IRGC as a sovereign 
body and part of Iran’s official military, 
Tehran’s response will be harsh.
He added, “They (Europeans) are 
aware of their situation and know their 
vulnerability in this regard.”
After the resolution by the European 
Parliament, Abdollahian talked to EU 
foreign policy chief Josep Borrell and 
Swedish Foreign Minister Tobias Bill-
strom whose country holds the rotat-
ing presidency of the EU.

Foreign Minister said much discus-
sions took place among EU officials 
on whether take a decision on the 
IRGC or not and finally they realized 
that they cannot “play with fire” and 
then they put forward a second plan 
and put some individuals, including 
four lawmakers, on their sanctions 
list.
The foreign minister told the four MPs 
that “since the beginning of the vic-
tory of the Islamic Revolution some 
of you have not had even a working 
trip to Europe and also don’t have any 
capital there, therefore these sanc-
tions are ‘just a kind of show’.”
The minister added these four legisla-
tors have been sanctioned because of 
their influence on the society, region 
and the resistance front.

“The European sides have ‘naively’ 
taken such measures and its conse-
quences will be heavy for them.”
The minister expressed hope that the 
four MPs will appear more active in 
defending the country’s national secu-
rity and interests.
“Your inclusion on the list of sanctions 
will make more influential and now 
you are a loud tribune for the dear Ira-
nian people, the Islamic Republic of 
Iran and the Islamic Revolution.”
On January 23, Borrell said designat-
ing the IRGC as terrorist could only 
happen if a court in an EU country 
determined that the IRGC was guilty 
of terrorism.
“You cannot say ‘I consider you a 
terrorist because I don’t like you’,” 
he told reporters ahead of the talks 

between EU foreign ministers in Brus-
sels.
Swedish Foreign Minister Billstrom 
also said on January 25 that “the 
Guard Corps cannot be put on the list 
of terrorist organization just for violat-
ing human rights in Iran, rather they 
should have ties with terrorism.”
Otherwise, he warned, there is a 
“danger that a person who is sanc-
tioned would file a complaint at the 
European Court of Justice and be 
‘delisted’ and such a thing has hap-
pened in the past, therefore ‘I don’t 
think such a move will be rational’,” 
DW reported.
In his January 19 meeting with Bor-
rell, Abdollahian said the move by 
European Parliament is “shot in the 
foot”.

EU realized that putting IRGC on terrorist list is ‘play with fire’: Iran FM
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The 20th edition of Iran’s International 
Exhibition of Wood, Raw Materials, Ac-
cessories, Fittings, Machinery and Related 
Industries for Furniture (Woodex 2023) 
kicked off at Tehran Permanent Interna-
tional Fairgrounds on Sunday.
The four-day exhibition is aimed at intro-
ducing new domestic and foreign prod-

ucts, creating an opportunity for manufac-
turers to interact with businessmen, and 
providing a platform for introducing the 
latest achievements of domestic manufac-
turers in the wood industry, IRIB reported.
Over 200 exhibitors are showcasing their 
latest products and services in this exhi-
bition.

Tehran host-
ing Woodex 
2023 exhibit

Loading, unload-
ing of goods in 
ports up 9% in 10 
months yr/yr

The loading and unloading of 
goods in the ports of Iran in-
creased by nine percent in the 
first 10 months of the present 
Iranian calendar year (March 
21, 2022-January 20, 2023), 
as compared to the same peri-
od of time in the past year.
As the country’s Ports and 
Maritime Organization (PMO) 
reported, 181,055,811 tons of 
commodities were loaded and 
unloaded in the ports during 
the 10-month period.
During the said period, loading 
and unloading operations in 
the container sector reached 
2,100,506 TEUs, which was 
12 percent more than the 
1,870,370 TEUs in the first 10 
months of the past year.
Based on the data previous-
ly released by Transport and 
Urban Development Ministry, 
the loading and unloading of 
goods in the ports of Iran rose 
17 percent during the previous 
Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20, 2022), 
as compared to the preceding 
year.
The ministry’s data show that 
the loading and unloading of 
goods in the country’s ports 
reached 152.91 million tons in 
the previous Iranian calendar 
year, while the figure stood 
at 130.69 million tons in the 
preceding year.
During the said year, loading 
and unloading operations in 
the container sector reached 
2.1 million TEUs with a weight 
of 24.57 million tons, which 
was 13.5 percent more than 
the 1.85 million TEUs in the 
Iranian calendar year 1399, 
the report said.
The loading and unloading 
of goods during the previous 
year also grew by 12.8 percent 
in the dry bulk sector, while in 
the liquid bulk sector the fig-
ure increased by 12.6 percent, 
in the general cargo sector 
rose by 13.1 percent, and in 
the oil sector grew by 22.5 
percent.
While Iran is combating the 
U.S. unilateral sanctions on its 
economy, the country’s ports 
as the major gates of exports 
and imports play a significant 
role in this battle. This role 
makes all-out support to ports 
and more development of 
them serious and vital.
Such necessity has led the 
government to define pro-
jects for more development 
of the ports and also take 
some measures to encourage 
investment making in ports, 
in addition to facilitating the 
loading and unloading of 
goods, especially basic com-
modities, there.
It is worth mentioning that 
Iran’s Ports and Maritime Or-
ganization has defined a high 
number of projects to devel-
op and improve the country’s 
ports, as the country aims to 
double the capacity of its ports 
in a course of five years.
According to the PMO, the 
capacity of the country’s ports 
has increased from 180 mil-
lion tons in the Iranian calen-
dar year 1392 (ended in March 
2014) to 250 million tons in 
1399 (ended in March 2021).

I’m Over This Cold, so Why 
Am I Still Coughing?

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/health-news/why-am-i-still-coughing?utm_source=Read-
Next#Am-I-contagious-if-Im-coughing?

That persistent tickle in your throat 
doesn’t usually mean you’re still sick. 
Here’s why cold symptoms can stick 
around after our bodies have fought off 
the illness.
 You’re finally over that nasty cold, but 
can’t seem to get rid of the lingering 
cough it left behind.
Should you be worried?
“Many patients want a cold to last just 
a couple days, but people can have 
symptoms for a week or two, or even 
three, from a simple virus,” Dr. John 
Dougherty, primary care physician at 
UCLA Health in Beverly Hills, California, 
told Healthline.
 “You’ll have white blood cells that 
move to fight off whatever is causing 
[the illness], so then, even after the 
cold or flu or virus is eradicated, your 
body is still resolving that inflammation 
and can cause persistent symptoms,” 
said Dougherty.

Other reasons for a persistent cough 
might include the following:
Secondary infection, such as post-viral 
pneumonia
“Sometimes you get a viral infection, 
such as a cold, and then your immune 
system is busy fighting that off and can 
get distracted. A bacterial infection can 
take hold, which would need a second 
or different treatment,” Dougherty said. 
“If you get sick, then get better, then 
redouble and get worse, the worsening 
can be a sign of another infection that 
has taken hold.”
You never had a cold
Symptoms that mimic a cold can turn 
out to be caused by something else. 
There’s a variety of other things that 
can mimic cold symptoms, such as 
nasal drip, acid reflux, and heartburn. 
“The common cold should only last five 
to seven days,” said Boyd. “If you have 
a high fever or are feeling like you’re 

getting worse and not getting better, 
get checked out to make sure nothing 
else is going on.”
Other concerns
For more serious concerns with a 
cough, such as heart disease and lung 
cancer, Dougherty says very few peo-
ple who have a cough have lung cancer. 
“But no one knows your body as well 
as you do, so if you feel something isn’t 
quite right, then go get checked out,” 
he said.
Signs to get reevaluated include:
• if your cough is lasting much longer 
than you think it should
• if something is changing with your 
cough, such as it turns from a dry 
cough to one with mucus
• if you’re coughing up blood
Am I contagious if I’m coughing?
Boyd says you’re contagious for at 
least 24 hours before you have symp-
toms of a sickness because your body 

is harboring the illness.
As far as colds go, even though most 
last 5 to 7 days, she says you can con-
tinue to give off the virus for up to 21 
days. “So, it’s hard to know, exactly,” 
Boyd said.
Dougherty adds that if you have an 
infection that causes a fever, typically 
once the fever is gone, you are less 
likely to be contagious.
“If you have a cough that’s caused by 
something that requires antibiotics, 
generally once you’re on the antibiotics 
for 24 hours, then the infection will be 
mostly gone,” he said.
How can I treat a lingering cough?
For a cough caused by a common 
cold, Dougherty says over-the-counter 
cough medication that contains dex-
tromethorphan can be helpful. 
However, he suggests taking caution 
with cough medicine that includes 
codeine. “Codeine has potential for 

adverse effects or addictive potential,” 
he said.
Prescription medications may also be 
effective.
“Cough is caused by irritation re-
ceptors in the throat and lungs, so 
infection can increase the sensitivity 
of those receptors,” Dougherty said. 
“There are prescription medications 
that can address that sensitivity to help 
lighten the cough.”
He adds that cough drops and topical 
sprays like Chloraseptic are generally 
safe, too.
And what about home and herbal rem-
edies?
Again, Dougherty advises caution. 
 “Honey coats our throat and so that’s 
why it works. For kids over the age 
of 1, honey helps with the irritation 
by soothing the symptom,” she said. 
“It doesn’t make the cough go away, 
though.”

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 57,900 
points to 1.542 million on Sunday.
As reported, over 12.406 billion se-
curities worth 65.975 trillion rials 
(about $165 million) were traded at 
the TSE.
The first market’s index dropped 
49,839 points, and the second mar-
ket’s index lost 93,730 points
TEDPIX lost 75,515 points to 1.611 
million in the past Iranian calendar 
week (ended on Friday).
TSE is one of the four Iranian stock 
exchanges, and the most impor-
tant one. The other three ones are 
Iran Mercantile Exchange (IME), 
Iran Energy Exchange (IRENEX), 
and Iran’s over-the-counter (OTC) 
market, known as Iran Fara Bourse 
(IFB).
Iranian government has allocated 

150 trillion rials (about $375 mil-
lion) to the country’s Capital Market 
Stabilization and Development Fund 
(CMSDF) in the budget bill for the 
next Iranian calendar year 1402 (be-
gins on March 21) to support small 
shareholders, Tasnim news agency 
reported on January 1.
As reported, the government has 
decided to supply the mentioned 
fund from the shares of state-
owned companies to protect small 
shareholders against the risks of 
the capital market.
Also, in order to strengthen the 
companies active in the market, a 
part of their profit which is allocated 
to increasing their capital is going 
to be exempted from tax; this will 
encourage such companies to in-
crease capital and expand their ac-
tivities.

TEDPIX loses 57,900 points on Sunday

Deputy Head of Iran Powerplant Repairs 
Company has said the country is cur-
rently among the world’s top manufac-
turers of steam and gas turbines, IRIB 
reported.
“Currently, there are less than 10 major 
turbine manufacturing companies in 
the world, including GI, Siemens, and 
Mapna that manufacture gas and steam 
turbines,” Mohammad Gharaei said on 
Sunday.
The official noted that Iran is also among 
the world’s leading countries in terms of 
repairing and overhauling turbines.
“We have carried out many interna-
tional projects and we are negotiating 
with Russia, Iraq, Turkey, and Syria to 
collaborate in new important projects,” 
Gharaei said.
In April 2021, Iran’s former President 
Hassan Rouhani unveiled the country’s 

first domestically-made steam turbine 
rotor which was installed in a power 
plant near the capital Tehran.
The construction of the mentioned tur-
bine placed Iran among the world’s top 
five steam turbine manufacturers.
The 82.5 MW turbine rotor which was 
manufactured by Iran Power Plant Re-
pairs Company saved the country over 
$13 million since for importing the men-
tioned rotor nearly $21 million had to be 
spent.
Earlier in March 2021, the managing 
director of Iran’s Mapna Group, which 
is the first and leading West Asia-based 
general contractor of thermal power 
plants in the MENA region, said that 
Iran was going to become an exporter 
of new classes of gas turbines in near 
future.
Speaking on the sidelines of the signing 

ceremony of a deal for manufacturing 
an MGT-75 gas turbine for Iran’s Ther-
mal Power Plant Holding (TPPH), Ab-
bas Ali-Abadi said: “Iran now has the 
knowledge and technology to design 
and manufacture a variety of new gas 
turbines on a global scale.”
As Iran’s top engineering and energy 
enterprise, Mapna had previously man-
ufactured E-class and F-class turbines 
such as MGT-70.
The mentioned turbines have been used 
in domestic power stations as well as 
major power projects in neighboring 
countries like Iraq.
Iran used to import such pieces of 
equipment from foreign sources such 
as Germany’s Siemens. And now en-
joying such technology, the country is 
among the world’s top manufacturers 
of power plants with high efficiency.

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei visited the 
exhibition of the domestic production capacities held in Imam Khomeini Hus-
seiniya on Saturday.
The exhibition of Iran’s industrial achievements has been held in line with the 
motto of the current Iranian calendar year 1401 (ends on March 20) which is 
named “knowledge-based production and job creation” by the Leader.
During this three-hour tour, the Leader paid a visit to the Oil Ministry’s booth 
and was briefed about the country’s latest achievements in the oil industry.
As Shana reported, in this exhibition, the Oil Ministry has presented some of 
the achievements of the oil industry in various areas such as the production 

of advanced oil well equipment, downhole strings, cold boxes, precision in-
struments, advanced turbo-compressors, catalysts, equipment used in the 
petrochemical industry, drilling and other important equipment needed in this 
industry.
In addition to the oil industry, the exhibition featured Iran’s achievements in the 
various fields of mining, aerospace and satellite, automobile, agriculture and 
food, textile, railways, water management plans, information and communica-
tion technology, electricity industries, power plants, dam construction and etc.
Iran’s ministries of industry, energy, oil, and communications were the main 
participants in this year’s exhibition.

Leader visits exhibition of domestic production capacities

Iran among world’s top 5 turbine manufacturers
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نشسـت  اصفهـان   اخبـار   
هم اندیشـی شـورای گفت وگـوی 
دولـت و بخـش خصوصی اسـتان و 
مرکز پژوهش های شـورای اسالمی 
شـهر اصفهان بـا موضوع »بررسـی 
الیحـه بودجـه 1402 شـهرداری 
اصفهـان« در اتـاق بازرگانـی برگزار 
و بر ضـرورت بهره گیـری از ظرفیت 
شـورای گفت وگـو در حـل مسـائل 
کالن مدیریـت شـهری تأکید شـد.

در ابتدای این نشست که نظر به 
فعاالن  نظرات  انعکاس  اهمیت 
بخش خصوصی و تأکید بر سیاست 
مشارکت محوری دوره فعلی مدیریت 
شهری برگزار شد، مستندات بودجه 
پیشنهادی شهرداری برای سال 1402 

تشریح گردید.

فقدان تغییر تحول گرا یا 
توسعه گرا در بودجه 1402 

شهرداری
در ادامه بهنام ابراهیمی، دبیرکل 
اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه 
به نظر می رسد تدوین بودجه 1402 
شهرداری روندی مشابه با بودجه 1401 
طی کرده، اظهار داشت: بودجه ابزار 
توسعه محسوب می شود، اما تغییر 
تحول گرا یا توسعه گرایی در الیحه 
پیشنهادی شهرداری دیده نمی شود و 
به نظر می رسد روند گذشته به خصوص 
در حوزه جلب سرمایه گذاری تکرار 
شده و تغییر محسوسی در حوزه منابع و 

مصارف به چشم نمی خورد.
می تواند  شهرداری  افزود:  وی 
چشم انداز، الزامات و برنامه بلندمدت 
توسعه شهری را که در آن به وظایف 
تمام دستگاه های استان و بخش 
خصوصی نیز اشاره شده باشد، در 
شورای گفت وگو مطرح کرده و این 
برنامه به عنوان سندی جامع به امضا 
برسد و همه بخش ها موظف به ایفای 

سهم خود در این سند شوند.

ظرفیت  از  شهرداری 
شورای گفت وگوی استان 

بهره ببرد
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی نیز تأکید 
کرد شورای گفت وگو ظرفیت خوبی 
خصوصی  بخش  به  کمک  برای 
و شهرداری ها دارد که شهرداری 

اصفهان باید از این ظرفیت بهره ببرد.
وی با بیان اینکه متأسفانه اصفهان 
از بسیاری از بودجه های ملی محروم 
مانده، ادامه داد: متأسفانه بخش دولتی 
در کشور تبدیل به بدنه ای پرمصرف 
و پرهزینه شده و گوش شنوایی هم 
ندارد. به عنوان مثال میراث فرهنگی 
اصفهان با مخاطرات زیادی مواجه 
است، درحالی که شهرهایی مانند تبریز 
و یزد با تشکیل مثلثی از دولت، مردم 
و شهرداری به داد میراث فرهنگی و 
بناهای تاریخی خود رسیده اند. بنابراین 
این موارد باید در شورای گفت وگوی 
استان مطرح و پیگیری شود. از طرف 
دیگر مدیران کل استان باید برای 
تعریف پروژه ها، پیگیری و تصویب 
آنها و جذب بودجه از دولت تالش 

بیشتری انجام دهند.

لزوم برندسازی برای شهر 
اصفهان در حوزه گردشگری

همچنین علی کرباسی زاده، مشاور 
عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 
با انتقاد از اینکه مدیریت شهری از 

بازاریابی برای توسعه  تبلیغات و 
شهر و مدل های استاندارد جلب 
برده،  بهره  کمتر  سرمایه گذاری 
برنامه  فقدان  در  داشت:  اظهار 
مشخص برای جذب سرمایه های 
سرگردان، این سرمایه ها هر بار یک 
بازار را متالطم می کند. هم اکنون 
مردم اصفهان هزینه آلودگی هوا را با 
مشکالت گوناگون از جمله افزایش 
آمار بیماری ها می پردازند، درحالی که 
می توان با جلب مشارکت نسبت به 
توسعه پروژه های زیست محیطی اقدام 
کرد. شهرداری باید نسبت به جایگزینی 
موتورسیکلت، اتوبوس و خودروهای 
فرسوده با اتوبوس، تاکسی و موتورهای 
برقی اقدام کند و کارهای ریشه ای و 
درازمدت انجام دهد. همچنین ضمن 
برندسازی شهر اصفهان در حوزه 
گردشگری، فرهنگ سازی در حوزه 
مسائل و بحران های اجتماعی مانند 

طالق بسیار ضروری به نظر می رسد.

هم اندیشی  شهرداری 
بخش  با  بیشتری 

خصوصی داشته باشد
محمد نورصالحی، رئیس شورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز با بیان اینکه 
با وجود رشد بودجه 1402 شهرداری 
قدرت خرید ملزومات شهری با توجه 
به نرخ تورم ثابت مانده و یا کاهش 
می یابد، اظهار داشت: از طرف دیگر 
نمی توان نیازهای شهری و انتظار مردم 
برای ارتقای کیفیت اداره شهر را نادیده 
گرفت. این در حالی است که هزینه 
هر جابجایی مسافر با مترو 32 هزار 
تومان و هر جابجایی مسافر با اتوبوس 
2 هزار تومان برای شهرداری تمام 
می شود، اما نمی توانیم و تمایل هم 
نداریم نرخ بلیت مترو و اتوبوس را به 
این نسبت افزایش دهیم؛ بنابراین 
شهرداری باید برای کسب درآمد و 
جلب مشارکت ابتکاراتی به خرج دهد 
که در این زمینه می توان از نظرات 
بخش خصوصی به خصوص شورای 
گفت وگو برای توجه به موضوعات 

مغفول مانده بهره برد.

شهرداری  تسهیل گری 
توسعه دهندگان  برای 

حرفه ای شهر
در ادامه محسن رنجبر، معاون مالی 
و اقتصادی شهردار اصفهان با بیان 
اینکه حدود 4 هزار میلیارد تومان از 
بودجه 1402 شهرداری باید از عوارض 
آالیندگی، مالیات بر ارزش افزوده و 
جرائم رانندگی تأمین شود، گفت: 
این در حالی است که دولت در دو 
سال گذشته مبلغی از محل عوارض 
آالیندگی و جرائم رانندگی به اصفهان 
پرداخت نکرده است. دولت در سال 
جاری 600 میلیارد تومان از محل 
فروش اوراق مشارکت برای پروژه 
قطار شهری تصویب کرد که سال 
آینده به دست شهرداری می رسد و 
این در حالی است که دولت به جز قطار 
شهری، برای احیای بافت فرسوده و 
توسعه اتوبوسرانی کمکی به شهرداری 
نمی کند. از سال گذشته برای جلب 
اقدام  خصوصی  بخش  مشارکت 
جدیدی با عنوان تسهیل گری برای 
توسعه دهندگان حرفه ای شهر انجام 
دادیم که تالش می کنیم در سال 
1402 سازه های سنگین زیرساختی 
شهر به خصوص در حوزه حمل ونقل 
عمومی و گردشگری را با مشارکت 

بخش خصوصی توسعه دهیم و برای 
جلب سرمایه بخش خصوصی با انواع 

روش های مشارکت آمادگی داریم.

مشارکت  نقش آفرینی   
 کنندگان متعدد در بررسی 
الیحه بودجه 1402 شهرداری

مرکز  رئیس  نباتی نژاد،  مصطفی 
اسالمی  شورای  پژوهش های 
شهر اصفهان نیز با تأکید بر رویکرد 
مشارکت جویی مدیریت شهری در 
این دوره بیان کرد: به جای بررسی 
بودجه پیشنهادی شهرداری پشت 
درهای بسته شورای شهر، آن را 
با مشارکت مردم بررسی می کنیم 
و مشارکت کنندگان زیادی از جمله 
اعضای ادوار شورای شهر اصفهان 
و متولیان بخش مالی و اقتصادی 
شهرداری در سال های گذشته در 
بررسی بودجه نقش دارند که فکر 
می کنم برای نخستین بار در تاریخ 
شهرداری اصفهان اتفاق می افتد. 
به طور  بودجه  جزئیات  همچنین 
شفاف در دسترس مردم قرار گرفته 
و آنها می توانند در سامانه نظرسنجی 
شهرداری درباره آن نظر بدهند و در 
نهایت بررسی تخصصی بودجه 1402 

تا 22 بهمن ماه به پایان می رسد.

کارگروه  ایجاد  لزوم 
تخصصی احصای نظام 
مسائل و راهکارهای پروژه های 
مدیریت  سرمایه گذاری 

شهری
امور  مدیر  میرزاامیری،  روح اهلل 
کمیسیون های اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز گفت وگوی بخش حکمرانی و 
بخش خصوصی را یکی از کارکردهای 
شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی و وجه تمایز آن با سایر 
ساختارهای مشابه در نظام حکمرانی 
کشور دانست و گفت: خوشبختانه 
در دوره فعلی مدیریت شهری شاهد 
رویکرد مناسبی در این حوزه هستیم 
و امیدوارم از این ظرفیت برای تعامل 
بخش  و  شهری  مدیریت  بیشتر 
خصوصی استفاده شود. همچنین 
ایجاد ستاد تسهیل پروژه های شهری 
و کارگروه تخصصی احصای نظام 
مسائل و راهکارهای پروژه های 
شهری  مدیریت  سرمایه گذاری 

می تواند منشأ اقدامات مطلوبی باشد.

بخش  مشارکت  سهم 
خصوصی در بودجه 1402 

شهرداری اصفهان
علی صالحی، عضو هیئت رئیسه و 
سخنگوی شورای اسالمی شهر نیز 

انضباط برنامه ای و انضباط مدیریت 
منابع و مصارف را جزو اولویت های 
تدوین و اصالح بودجه شهرداری 
دانست و بیان کرد: اصالح فرآیند 
برنامه ریزی از جمله تأکیدات شورای 
شهر بوده و در این راستا 30 تا 40 
درصد طرح های فاز صفر و فاز یک 
پروژه های شهرداری آماده است و 
شهرداری می تواند از ابتدای سال آینده 
وارد فاز عملیاتی این پروژه ها شود. 
همچنین 1700 میلیارد تومان از بودجه 
شهرداری به جلب مشارکت بخش 
خصوصی با مدل های جدید اختصاص 
داده شده که 10 درصد بودجه را شامل 
کاهش  ضمن  همچنین  می شود. 
درآمدهای  به  بودجه  وابستگی 
با وجود تورم موجود،  ساختمانی 
با تعریف پروژه های محله محور به 
افزایش رضایت شهروندان در کنار 
توسعه شهر توجه کرده ایم. از طرف 
دیگر پس از 13 سال توقف در ساخت 
زیرساخت های تفریحی در شهر، 
900 میلیارد تومان به ایجاد و حفظ 
ابرسازه های جدید تفریحی اختصاص 

یافته است.
همچنین عباس حاج رسولیها، عضو 
شورای اسالمی شهر با بیان اینکه 
در گذشته نسبت سهم بودجه جاری 
شهرداری اصفهان به بودجه عمرانی 
70 به 30 بود که هم اکنون کاماًل تغییر 
کرده است، افزود: قطار شهری و رینگ 
چهارم ترافیکی سهم قابل توجهی 
در بودجه 1402 دارند که به نوعی 
پروژه های زیست محیطی محسوب 
می شوند که متأسفانه از طرف دولت 

رها شده است.

 1402 بودجه  جزئیات 
شهرداری اصفهان

مهدی آصالح، مدیرکل برنامه ریزی 
نیز  اصفهان  شهرداری  بودجه  و 
برخالف سال های  اینکه  بیان  با 
گذشته حدود 70 درصد پروژه های 
شهرداری در انتهای سال 1401 و 
برای سال 1402 دارای طرح فاز یک 
خواهند بود، تصریح کرد: البته هنوز در 
اتصال برنامه و بودجه به برنامه 1405 
شهرداری دچار خأل هستیم که سال 
آینده مرتفع می شود. فعالیت های 
شهرداری اصفهان در بودجه 1402 
در 53 موضوع اصلی و بیش از 130 
زیرموضوع دسته بندی شده و بودجه 
سال آینده 10 راهبرد اصلی دارد که 
تقویت حمل ونقل عمومی با سهم 39 
درصدی، مهم ترین راهبرد شهرداری 
محسوب می شود. مجموع بودجه 
شهرداری اصفهان در سال آینده 19 
هزار میلیارد تومان است که با اضافه 

شدن بودجه سازمان ها و شرکت ها به 
بیش از 21 هزار و 134 میلیارد تومان 
می رسد که شاهد رشد 57 درصدی در 
مجموع بودجه تلفیقی نسبت به سال 

جاری خواهیم بود.
شهرداری  کمک  بیشترین  وی 
را مربوط به سازمان اتوبوسرانی، 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
و سازمان آتشنشانی دانست و افزود: 74 
درصد منابع بودجه 1402 شهرداری 
از درآمدهای عمومی و اختصاصی 
تأمین می شود و 65 درصد از مصارف 
نیز به پروژه های عمرانی اختصاص 
دارد که شاهد کاهش این سهم 
هستیم. همچنین سرانه هر شهروند از 
بودجه 1402 شهرداری 10 میلیون و 
319 هزار تومان است که با وجود رشد 
نسبت به دو سال گذشته، به دلیل تورم 

تغییر محسوسی ندارد.
پروژه های  دسته بندی  با  آصالح 
شهرداری به پروژه های شاخص، 
منطقه ای، مستمر، مهم منطقه ای 
و محله محور، از رشد 6 درصدی 
پروژه های شاخص سال 1402 نسبت 
به سال جاری خبر داد و سهم هرکدام از 
منابع درآمدی شهرداری و میزان رشد 
آنها و همچنین پروژه های سال آینده 

شهرداری را به تفکیک تشریح کرد.
در ادامه حاضران به طرح نظرات و 
ابعاد  پیرامون  خود  پرسش های 
گوناگون بودجه پیشنهادی شهرداری 

اصفهان برای سال 1402 پرداختند.
لزوم وجود نقطه تحولی در بودجه 
 ،1401 بودجه  به  نسبت   1402
ضرورت نگاه به بودجه به عنوان ابزار 
توسعه، سازوکار مدیریت شهری 
برای جلب مشارکت سرمایه گذاران، 
حوزه  برای  شهرداری  برنامه 
گردشگری و محیط زیست، لزوم 
حرکت بودجه طبق چشم انداز آینده 
شهر اصفهان، سهم توسعه و حفظ 
فضای سبز در بودجه 1402، برنامه 
شهرداری برای رسیدن به منابع 
درآمدی پایدار، راهکار شهرداری 
برنامه  فرونشست،  معضل  برای 
شهرداری برای کاهش تصدی گری 
در عرصه شرکت داری و واگذاری 
امور به بخش خصوصی، تشکل ها 
و انجمن های تخصصی ذی صالح، 
بودجه شهرداری در حوزه ارتقای 
همچنین  و  شهروندی  فرهنگ 
توسعه انرژی های پاک و نیروگاه های 
خورشیدی، پیشنهاد به شهرداری 
برای ایجاد سبدهای سرمایه گذاری 
مشارکت  جلب  برای  جذاب 
سرمایه گذاران و لزوم تعیین تکلیف 
پروژه های نیمه تمام از جمله مباحث 

مطرح شده بود.
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مدیر عامل آبفای استان اصفهان در نشست اعضای شورای انسجام بخشی 
شرکت های تابعه وزارت نیرو در اصفهان با مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نیرو بر 

لزوم مطالعات پدافندی در اجرای پروژ های آب و فاضالب تاکید کرد.
مدیر عامل آبفای استان اصفهان در نشست اعضای شورای انسجام بخشی 

شرکت های تابعه وزارت نیرو با مدیرکل پدافند غیرعامل مطرح کرد:
حسین اکبریان در این نشست با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص 
پدافند غیرعامل، گزارشی از اقدامات و عملکرد این شرکت در حوزه پدافند غیر عامل 

ارائه کرد.
وی در ادامه این نشست اظهار داشت: در آبفای استان اصفهان مطالعات و بررسی های 
الزم در زمینه پدافند غیرعامل در پروژه های آب و فاضالب انجام شده و در دستور کار 

این شرکت قرار دارد.
در ادامه این نشست مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: 
وزیر نیرو بر رعایت حفظ جان مردم در حین خدمات رسانی شرکت های تابعه وزارت 
 HSE نیرو در سطح کشور تاکید بسیاری دارد و براین اساس باید تمام الزامات ایمنی و

در حین اجرای پروژه ها رعایت شود.
سید اعتضاد مقیمی افزود: باید به صورت جهادی شاخص های ایمنی در تمام فرایندها 
به خوبی ارزیابی و بررسی شود و تمام فرایندها از لحاظ کمی و کیفی تحت کنترل قرار 

گیرند تا وقوع حوادث کاهش یابد.
وی به کاهش حوادث در بخش آب و آبفا اشاره کرد و اعالم نمود: مقرر گردید کار 
گروهی جهت نظارت بر چگونگی فعالیت پیمانکاران از لحاظ رعایت مباحث ایمنی 
و HSE تشکیل شود تا شاهد کاهش حوادث از سوی فعالیت هایی که از سوی 

پیمانکاران در این بخش ها صورت می گیرد باشیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو اظهار داشت: سطح بندی 
تاسیسات از لحاظ مباحث پدافندی یک تکلیف است و باید در تمام شرکت های تابعه 
وزارت نیرو انجام شود چرا که این امر از بروز تهدیدات و آسیب های طبیعی و انسان 

ساخت جلوگیری به عمل می آورد.
در پایان این جلسه هر کدام ازمدیران شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان اصفهان 

به مباحثی در خصوص پدافند غیرعامل در تاسیسات و اماکن مورد نظر پرداختند.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان مطرح کرد:

لزوم مطالعات پدافندی در اجرای پروژه های آب و فاضالب

نشست هم اندیشی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان و مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان برگزار شد؛

تبادل اندیشه پارلمان های اجرایی و اقتصادی شهر

به گزارش ایراسـین، حتـی تغییر قیمت دالر هم نتوانسـت بازار مسـکن 
را از رکـود خـارج کنـد و ایـن بـازار همچنـان رکـود حکـم فرماسـت. 
رسـول جهانگیری، رئیـس اتحادیه مشـاوران امالک اصفهـان در مورد 
تأثیرپذیـری بـازار مسـکن از نوسـانات ارز به خبرنـگار ایراسـین گفت: 
»بـازار مسـکن متأثـر از وضعیـت اقتصادی کشـور اسـت ولی نسـبت 
بـه بـازاری ماننـد خـودرو تغییـرات در آن زمان بـر اسـت. بازار مسـکن 
اکنـون در رکـود تورمی اسـت. طی سـال های گذشـته افزایـش قیمت 
سرسـام آوری در بازار مسـکن داشـتیم و امروز بـازار در رکود اسـت ولی 
اگر نـرخ فعلـی ارز تثبیت شـود بـا افزایـش هزینه ها حـدود دو سـه ماه 

دیگـر نوسـانات قیمتـی در بـازار مسـکن تأثیر می گـذارد.«
وعـده دولت مردان برای کنتـرل قیمت ها در بـازار ارز در کنـار راه اندازی 
سـامانه جدیـد ارزی بانـک مرکـزی، احتمـال کاهش نـرخ ارز و شـاید 
کاهـش قیمـت مسـکن را تقویـت می کنـد ولـی آیـا خریـداران بایـد 
منتظر بماننـد؟ جهانگیری بابیـان اینکه توصیـه ای برای سـفته بازان و 
سـوداگران بازار مسـکن ندارد گفت: »درسـت نیسـت به مـردم بگوییم 
بـرای خرید مسـکن دسـت نگه داریـد تـا سـال آینـده ارزان شـود. اگر 
مصرف کننـدگان واقعـی آمادگـی دارنـد امروز بـا توجه بـه رکـود بازار 
با دسـت بازتـری می تواننـد در بازار مسـکن خریـد کننـد.« جهانگیری 
عقیـده دارد نمی توانـد برای کاهـش یا افزایش قیمت مسـکن در سـال 

آینـده به مـردم قولـی داد.

فاصله زیاد عرضه و تقاضا
آمارهای رسـمی از کاهش ساخت وسـاز در طول یک دهه گذشـته 
خبر می دهد و بسـیاری از کارشناسـان ایـن موضوع را دلیلـی برافزایش 
قیمت مسـکن می داننـد. رئیـس اتحادیه مشـاوران امـالک اصفهان با 
تائید ایـن ادعا گفت: »مـا باید حداقل سـاالنه یک میلیون واحد مسـکن 
بسـازیم ولی در دهه 90 عرضه مسـکن کاهـش پیدا کرد تـا فاصله بین 
عرضه و تقاضا در بازار مسـکن افزایش پیـدا کند.« جهانگیری با اشـاره 
به اینکه عرضـه و تقاضای مسـکن در اواخر دهـه ۸0 باعث شـده بود تا 
بـازار میزبان رکودهـای بلندمدتی باشـد، افـزود: »معمواًل بازار مسـکن 
در هر دوره ای یکی دو سـال در شـرایط رکود فرومی رفت و فروشندگان 
اگر به پـول نیاز ضـروری داشـتند باید قیمـت ملـک خـود را پایین تر از 
متوسـط بازار تعییـن می کردند ولـی امروز میـان عرضـه و تقاضا فاصله 

وجود دارد.«
یکـی از وعده هـای رئیس جمهـور سـاخت سـاالنه یک میلیـون واحـد 
مسـکن تعادل را به بازار مسـکن بازگرداند. جهانگیری دراین باره گفت: 
امیدواریم دولت با تحقق به وعده سـاخت مسـکن در پایان چهار سـال، 

تعادل را بـه عرضه و تقاضـا بازگرداند.

تعیین تکلیف خانه های خالی
مسئولین و کارشناسـان طی سـال های گذشـته بارها از نیاز کشور 
به تولید مسـتمر مسـکن خبـر دادنـد ولـی در همین مـدت بارهـا اخبار 
مختلفـی از تعـداد میلیونـی خانه های خالی در کشـور منتشـر شـد. اگر 
نیاز به تولید مسـکن در کشـور وجـود دارد، پس چـرا چند میلیـون خانه 
خالی داریم؟ رسـول جهانگیری در پاسـخ به این سـؤال گفت: بسـیاری 
از خانه های ساخته شـده طـی سـال های گذشـته از ذائقه مـردم فاصله 

دارد و به وسـیله ای برای سـفته بازی تبدیل شـده اسـت.
رئیـس اتحادیـه مشـاوران امـالک اصفهـان در ادامـه افـزود: به جـای 
واحدهـای بـاالی 100 مترمربعـی در بازار مسـکن نیـاز بـه واحدهایی 
بیـن 50 تا 100 مترمربـع داریـم. زمانی تعـداد خانواده ها بیشـتر از چهار 
نفر بـود و تقاضا بـرای واحدهای سـه خوابه بـا زیربنای باالتـر از 100 تا 
200 مترمربعی وجود داشـت ولی متأسـفانه کاهش جمعیـت خانواده ها 
و حتی زندگی مجـردی امروز نیـاز به واحدهـای 50 تـا 100 مترمربعی 

را افزایش داده اسـت.
رئیـس اتحادیه مشـاوران امالک اصفهان مدعی اسـت ساخت وسـازها 
باید توسـط انبوه سـازان نیازسـنجی شـود و بخـش خصوصـی و دولتی 
متناسـب با نیاز مـردم مسـکن تولید کنـد البتـه بایـد تأکید کـرد امروز 
مسکن به یک کاالی سـرمایه ای تبدیل شـده اسـت. جهانگیری تأکید 
کرد: »درگذشـته مسـکن یک کاالی مصرفی بود ولی متأسـفانه امروز 
جنبه سـرمایه ای دارد و همین مسـئله باعث شـده تا خانه های بسـیاری 

در کشـور خالی باشند.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: نمی توان 
وعده افزایش یا کاهش قیمت مسکن در سال آینده را 
داد، در نتیجه مصرف کنندگان واقعی منتظر نباشد و 

خرید خود را انجام دهند.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:
 مصرف کنندگان واقعی

منتظر کاهش قیمت مسکن نباشند

گزارش

معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل 
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــازی اس راه و شهرس
ــال در  ــرارداد فع ــود 27 ق ــه وج ــاره ب اش
ــام  ــت: اتم حــوزه راهســازی اســتان گف
محورهــای در دســت احــداث، 732 

ــاز دارد. ــار نی ــان اعتب ــارد توم میلی
ــی  ــاون مهندس ــوندی مع ــزاد شاهس به
و ســاخت اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهــان در گفتگــو بــا خبرنــگار 
ــازی  ــری وزارت راه و شهرس ــگاه خب پای
)اصفهــان(؛ در خصــوص وضعیــت 
ــن  ــت: ای ــار داش ــتان اظه ــای اس راه ه
ــری در مرکــز  ــه لحــاظ قرارگی اســتان ب
ــتان  ــت اس ــا هش ــواری ب ــور، همج کش
ــده  ــاط دهن ــه ارتب ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
ــرق  ــوب و ش ــه جن ــمال ب ــدور ش کری
ــد  ــت، 10 درص ــور اس ــرب کش ــه غ ب
ــذا  ــار کشــور را بــر عهــده دارد ل حمــل ب
مبحــث راه هــای اســتان اصفهــان توجه 

ویــژه ای را می طلبــد.
وی بــا بیــان اینکــه شــبکه راهــی 
اســتان اصفهــان در مجمــوع حــدود 
ــر اســت اذعــان  11 هــزار و 702 کیلومت
داشــت: در ســطح اســتان، حــدود 
4۸0 کیلومتــر آزادراه، دو هــزار و 192 
کیلومتــر بزرگــراه، دو هــزار و 245 
کیلومتــر راه هــای اصلــی، یکهــزار و ۸5 
کیلومتــر راه هــای فرعــی و پنــج هــزار و 
700 کیلومتــر راه هــای روســتایی وجــود 
ــد. ــرار دارن ــک ق ــر بارترافی ــه زی دارد ک

معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل 
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــازی اس راه و شهرس
اشــاره بــه وجــود 27 قــرارداد فعــال 
ــتان  ــاخت اس ــی و س ــوزه مهندس در ح
ــروژه  ــداد، 17 پ ــن تع ــراز داشــت: از ای اب
ــی  ــوده و مابق ــی ب ــداث مل در دســت اح

ــت. ــتانی اس اس
ــن قراردادهــا  وی ادامــه داد: مجمــوع ای
410 میلیــارد تومــان اســت کــه بــا 
محاســبات انجــام شــده و بــا توجــه 
ــارد  ــدود 732 میلی ــالت و ... ح ــه تعدی ب
تومــان اعتبــار بــرای اتمــام ایــن 

محورهــا نیــاز اســت.
شاهســوندی بــا بیــان اینکــه منبــع 
تخصیــص اعتبــار پروژه هــا معمــواًل 
یــا اســنادخزانه اســالمی بــوده و یــا 
ــال  ــرد: در س ــوان ک ــدی، عن ــع نق مناب
1400 بــا اقداماتــی کــه بعمــل آمــد 
حــدود 105 کیلومتــر بزرگــراه بــا اعتبــار 
ــرداری  ــه بهره ب ــان ب ــارد توم 450 میلی

رســاندیم.
وی گفــت: امســال نیــز بــا توجــه 
ــتان  ــه اس ــور ب ــس جمه ــفر رئی ــه س ب
اصفهــان، بــرای تکمیــل پروژه هــای در 
دســت احــداث یکهــزار میلیــارد تومــان 
ــی  ــذا بخش ــد، ل ــی ش ــش بین ــار پی اعتب
ــن  ــا ای ــط ب ــال مرتب ــارات امس از اعتب

ــت. ــوع اس موض
معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه 
و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا بیــان 
ــا،  ــارات پروژه ه ــی از اعتب ــه بخش اینک
از طریــق اعتبــارات اســتانی تأمیــن 
می شــود اذعــان داشــت: در حــال حاضر 
ــت  ــا در دس ــی پروژه ه ــات اجرای عملی
انجــام اســت هرچنــد مقــداری بــا رکــود 
تأمیــن اعتبــار مواجــه شــده ایم امــا 
منتظــر تخصیــص اعتبــارات هســتیم تا 
ــا ســرعت بیشــتری اجرایــی  پروژه هــا ب

ــود. ش
ــارات  ــص اعتب ــوص تخصی وی در خص
بــا توجــه بــه زمــان باقیمانــده تــا پایــان 
ســال بیــان داشــت: بــرای اینکــه بتوان 
تخصیص هــای پایــان ســال را در ســال 
ــواًل  ــذا معم ــرد، ل ــه ک ــز هزین ــدی نی بع
ســال مالــی، پایــان ســال در نظــر 
ــال  ــتان س ــا تابس ــود و ت ــه نمی ش گرفت

ــه دارد. ــدی ادام بع

اتمام پروژه ها در گرو تأمین 
۷۳۲ میلیارد تومان اعتبار

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان:

 خبر
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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان گفت: 670 خانوار استان با 
پوشش جمعیتی حدود 2 هزار نفر با احداث و ارتقای 10 سایت روستایی از طریق 

فناوری نسل سوم به شبکه ملی اطالعات و اینترنت متصل شدند.
جعفر ُمطلب زاده، اظهار داشت: با احداث و ارتقای این سایت ها، روستاهای استانه، 
همبر، مهرآباد )اردستان(، سعادت آباد )اصفهان(، قلعه بهمن )بوئین و میاندشت(، 
اردیب، ابراهیم آباد، جعفرآباد )خور و بیابانک(، باغ میران )شاهین شهر(، کاگونک، 
وزوه )فریدونشهر( و اوشن علیا )نایین( در استان اصفهان به اینترنت و شبکه ملی 

اطالعات متصل شدند.

وی بااشاره به برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای بهره مندی 
روستاهای استان از پوشش تلفن همراه و اینترنت اظهار داشت: با احداث یک 
سایت و ارتقا فناوری 9 سایت توسط اپراتور همراه اول، از محل بودجه خدمات 
عمومی اجباری روستایی )یو. اس. او( نزدیک به 2 هزار نفر از جمعیت روستایی 

استان به اینترنت و شبکه ملی اطالعات متصل شدند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان افزود: روند اتصال روستاهای 
استان از محل بودجه "USO")توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی( ادامه 
دارد و با برنامه ریزی الزم برای تحقق این امر در استان اصفهان در حال تالش 

هستیم.
وی اضافه کرد: با احداث و ارتقاء این 10 سایت، اکنون پوشش روستایی استان 
به 92 درصد رسیده است. ُمطلب زاده خاطرنشان کرد: تعداد مشترکان همراه اول 
در استان پنج میلیون و 567 هزار و 792 خط و تعداد مشترکان ایرانسل 2 میلیون 
و 941 هزار و 997 خط است و هم اینک تمام شهرهای اصفهان از پوشش 
نسل های سوم و چهارم تلفن همراه برخوردارند. استان افزون بر پنج میلیون 
نفری اصفهان دارای یکهزار و 934 روستا با جمعیت نزدیک به 600 هزار نفر 

است. نزدیک به 900 روستای استان اصفهان بیش از 20 خانوار سکنه دارند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان اصفهان:

۶۷۰ خانوار 
روستایی اصفهان به 
شبکه ملی اطالعات 
متصل شدند
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ثبت نام دوازدهمین نمایشـگاه اینوتکس ۲۰۲۳ که در اردیبهشـت ماه سال 
آینده برگزار می شـود، آغاز شـد.

به گزارش ایسنا، سجاد عباسی فشـمی، دبیر دوازدهمین نمایشگاه فناوری 
و نـوآوری اینوتکـس در نشسـت خبری کـه در محـل سـاختمان معاونت 
علمی برگزار شـد، با اشـاره به آغـاز بـه کار نمایشـگاه اینوتکـس ۲۰۲۳ از 
۱۹ تا ۲۲ اردیبهشـت ماه سـال آینده در پارک فناوری پردیـس، گفت: ثبت 
نـام اسـتارت آپ ها و شـرکت های دانـش بنیـان از امـروز برای حضـور در 

اینوتکس آغاز شـده اسـت و تـا ۲۰ فروردین مـاه ۱۴۰۲ ادامـه دارد.
وی با تاکید بـر اینکـه در صورتی کـه متقاضیان تـا ۳۰ بهمن مـاه ثبت نام 
کننـد، مشـمول تخفیـف ۳۰ درصـدی ثبت نـام خواهند شـد، اظهـار کرد: 
طبق رایزنی هایی کـه با صندوق نوآوری و شـکوفایی داشـتیم، قرار اسـت 
به شـرکت های دانش بنیان تا ۷۰ درصد تخفیف برای حضور در نمایشـگاه 

اینوتکـس ۲۰۲۳ تعلق گیرد.

فشـمی، اختصـاص بخشـی بـرای سـخنرانی بانـوان کارآفرین بـا عنوان 
بانوان پیشگام را از بخش های اینوتکس ۲۰۲۳ دانسـت و یادآور شد: در این 
بخش فضایی فراهم شـده تا بانـوان کارآفرین با برگزاری نشسـت هایی در 
حوزه فعالیت شـان، تجربیات خود را ارائـه دهند، ضمن آنکـه در این بخش 

جزییـات و چالش هـای کارآفرینی از دیـدگاه بانوان مطرح می شـود.
دبیـر دوازدهمیـن نمایشـگاه فنـاوری و نـوآوری اینوتکـس با بیـان اینکه 
مخاطبان ایـن بخش تنهـا خانم ها نیسـتند و آقایان هـم می تواننـد در این 
بخش حضور یابند، خاطر نشـان کرد: بخـش سـیکاف از دیگر بخش های 
اینوتکـس ۲۰۲۳ و مختـص فعـاالن کسـب و کاری اسـت کـه می توانند 
بـا خانـواده در این بخـش حضـور یابند. ایـن بخش در سـال های گذشـته 
بـه دلیـل برگـزاری کارگاه هـای اسـتعدادیابی و تفکـر خـاق با اسـتقبال 

خانواده هـا مواجه شـد.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از بخش هـای نمایشـگاه اینوتکـس مربـوط به 

موضوعـات عمومی کسـب و کار اسـت، گفت: در اسـتیج دیگـر اینوتکس 
۲۰۲۳ برخـی فناوری هـا مورد بحث و بررسـی کارشناسـان قـرار می گیرد. 
به عنـوان مثال هـوش مصنوعـی یکـی از موضوعـات مهم نمایشـگاه در 

سـال ۱۴۰۲ خواهـد بود.
فشـمی اضافه کرد: همچنیـن در "اسـتیج فـروم حکمرانی" فضایـی برای 
فعاالن بخش خصوصی فراهم آمـده تا بتوانند حول محـور فناوری بحث و 
بررسـی کنند. در این بخش دغدغه های اسـتارت آپ ها، وضعیت دسترسی 
آنها به اینترنت، مشـکات و موانع پیشـرفت آنهـا مورد بحـث و تبادل نظر 

قـرار می گیرد.
دبیـر دوازدهمین نمایشـگاه فنـاوری و نـوآوری اینوتکـس افزود: بـا توجه 
به اینکـه در دوره کرونا بسـیاری از اسـتارت آپ ها از قطعـی اینترنت متضرر 
شـدند، قصد داریـم در اسـتیج حکمرانی به ایـن موضـوع بپردازیـم؛ از این 
رو از مسـئوالن حـوزه دعـوت بـه عمـل آمـده تـا از نزدیـک با مشـکات 

اسـتارت آپ ها آشـنا شوند.
وی با بیـان اینکـه اینوتکس پیچ یـک رقابت اسـتارت آپی اسـت که پیش 
از نمایشـگاه اینوتکـس در اسـتان های مختلـف برگـزار می شـود، گفـت: 
اصفهان، هرمزگان، خراسـان رضوی، اردبیل و تهران از جمله اسـتان هایی 
هسـتند که اینوتکس پیـچ از هفته آینـده در آنها برگـزار می شـود و طی آن 

شـرکت های اسـتارت آپی با یکدیگـر بـه رقابـت می پردازند.
به گفته این مقـام مسـوول، اسـتارت آپ های برگزیـده در اینوتکس اصلی 

رقابـت می کنند و بـه آنهـا جوایزی اعطا می شـود.
فشـمی با تاکید بـر اینکـه ۴۵۰ اسـتارت آپ و شـرکت دانش بنیـان امکان 
حضور در اینوتکـس ۲۰۲۳ را دارند، گفت: در سـال گذشـته در بخش ریورز 
پیچ این نمایشـگاه تعـداد ۶ قـرارداد و ۷ تفاهم نامـه بـه ارزش ۳۶۰ میلیارد 
ریال منعقد شـد. همچنیـن تأمین مالی جمعـی ۴۵ میلیـارد ریـال و جذب 

سـرمایه ۱۵ میلیارد ریالـی از دسـتاوردهای اینوتکس ۲۰۲۲ بوده اسـت.

کاب هفتگی بـا موضوع »دانـش روز خاقیـت«، یکی 
از مقاله هـای ژورنـال Education Science بـا عنوان 
»خاقیـت مثبـت در دنیـای منفی«، نوشـته جیمز سـی 

کافمـن در قالب کیفی بررسـی شـد.
در ژورنـال کاب هفتگـی کـه بـا موضـوع »دانـش روز 
خاقیـت« و به صـورت مجازی برگزار شـد، امیرحسـین 
امینـی، دانشـجوی مهارت هـای فکـری آرجـی در واحد 
جهـاد دانشـگاهی اصفهـان، یکـی از مقاله هـای ژورنال 
Education Science بـا عنـوان »خاقیـت مثبت در 
دنیـای منفـی«، نوشـته جیمـز سـی کافمـن را در قالب 

کیفـی بررسـی کرد.
این دانشـجو، در ابتدا به بیان تفاوت میـان مقاالت کیفی 
بـا مقـاالت کمـی پرداخـت و گفـت: در مقـاالت کمـی، 
فرد یـک فرضیـه را مطرح می کنـد و بـا اسـتفاده از متد و 
آمارگیـری، فرضیه خـودش را بـه نظریه تبدیـل می کند، 
در حالی کـه در مقـاالت کیفـی، فـرد دو سـؤال را مطرح 
می کنـد و طبـق آن سـواالتی کـه در ذهنش ایجاد شـده 
اسـت پژوهشـی را انجام می دهد و همان طیف پژوهشی 

خـودش را در نهایـت وارد مقالـه می کند.
وی ادامـه داد: مقالـه »خاقیـت مثبت در دنیـای منفی« 
یـک مقالـه کیفـی یـا تفصیلـی اسـت کـه در مـارس 
۲۰۲۲ منتشـر شـده و جـزء ۳۰ درصـد مقاالت آموزشـی 
محسـوب می شـود. تفـاوت ایـن مقالـه بـا مقاله هـای 
کمی در طرح فرضیـه و تبدیل بـه نظریه اسـت. در واقع، 
این گونه مقاله ها بـا طرح سـؤال و انجـام پژوهش صورت 

می گیـرد.
امینی با اشـاره بـه چکیده ایـن مقالـه، افزود: در قسـمت 
چکیده مقاله بـه خاقیت مثبت اشـاره و سـپس فواید آن 
مطرح می شـود. از جملـه این فوایـد اینکه ایـن خاقیت 
می تواند باعـث تـکان دادن دنیا و ایجاد پیشـرفت شـود.

این پژوهشـگر خاطر نشـان کرد: مقاالت تحـت دو قالب 
کلی بررسـی می شـوند؛ یکـی قدیمـی و دیگـری جدید 
اسـت و این دیدگاه یا رونـد کلی، روش شناسـی پژوهش 
اسـت. یکـی از ایـن قالب هـا اثبات گرایـی و دیگـری 
تفسـیرگرایی نـام دارد. در قالـب اثبات گرایی، پژوهشـگر 
نقشـی در پژوهـش نـدارد. بـه عبارتـی، نظـر شـخصی 
پژوهشگر مؤثر نیسـت و ارتباطی با درک فرد ندارد، مانند 

اندازه گیری دما یـا تأثیر یک متغیـر بر متغیر دیگـر. اما در 
قالب تفسیرگرایی، نظر پژوهشـگر مؤثر است و در صورت 
تکـرار آزمایش، نتیجـه ثابتی حاصـل نمی شـود و درواقع 
تفسـیر و درک پژوهشـگر اهمیت دارد. پژوهش با سوالی 
که توسط پژوهشگر شکل گرفته شـروع می شود، سپس 
او بـا داده هـای پژوهـش پـازل می سـازد و از ایـن طریق 
الگویـی را کشـف می کنـد. در قالب اثبـات گرایـی طرح 

فرضیـه داریـم و روش علمـی وجـود دارد، در ایـن روش، 
خود به خـود اعـداد و ارقام نتیجـه ای را نشـان می دهند و 
به طریقـی اثبات گرایـی اسـت و از طریق آزمـون فرضیه 

یـا ادعای مـا رد یـا تأیید می شـود.
امینی در رابطه بـا تفاوت ایـن مقاله با مقاله های پیشـین 
افـزود: در ایـن مقالـه، سـوال ها بـه دلیـل بهـا نـدادن به 
خاقیـت مثبـت و پنهـان بـودن آن مطـرح می شـود. 

قسـمت اول مقاله به دنیای فعلی پرداخته و به این اشـاره 
می کنـد کـه مـردم بـا ترس هـا و افسردگی شـان زندگی 
می کننـد. ایـن دورانـی اسـت کـه نویسـنده آن را دنیای 
منفـی می نامـد. درواقع، انسـان به انقابـی نیـاز دارد تا از 
این مشـکات عبور کنـد و حداقـل بتواند زندگـی خود را 
به سـمت مثبتی پیش ببرد. تعریف قبلـی خاقیت چنین 
خروجـی نخواهد داشـت، پس این خـأ در دنیا احسـاس 
می شود. در گذشـته، خاقیت کنشـی بوده است یعنی به 
چهار سـطح تقسـیم بندی می شـده و در ازای آن هزینه یا 
پاداشـی دریافـت می کرده انـد؛ در سـطح اول خاقیـت، 
چشـمگیر و تغییـر دهنـده بوده اسـت کـه به این سـطح 
از خاقیـت »بیگ سـی« می گوینـد، سـطح پایین تر آن 
برای تغییر اسـت و »پرو سـی« نامیـده می شـود و مرتبه 
بعدی »الیت سـی« و در نهایـت »مینی سـی« که برای 

کارهـای روزمره اسـت.
این دانشـجو بـا بیـان اینکـه دنیـا در اثـر خاقیـت رو به 
پیشـرفت اسـت، گفت: سـبک زندگـی فعلی مـا حاصل 
خاقیت اسـت، امـا در حال حاضـر و بـه طور کلـی ما در 
جهـت پس رفـت هسـتیم؛ جنـگ و بیماری هایـی مانند 
کووید ۱۹ و همچنیـن آلودگی هوا را ترویـج داده ایم و این 
اتفاق ها نتیجـه نبود خاقیـت اسـت. درواقع ما دنیـا را به 
جـای بهتری بـرای زندگـی تبدیـل نکرده ایـم و از این رو 

خاقیتـی در کار نبوده اسـت.
این پژوهشـگر افزود: یک نوع از خاقیت درونی در وجود 
همه افـراد وجـود دارد کـه در زندگی شـخصی افـراد نیز 
مؤثر است. اسـتنبرگ خاقیت را به شـکلی دیگر تعریف 
کرده اسـت و این شـکل از خاقیـت باعث تغییـر در خود 
و مقدمه تغییـر در دیگران می شـود و به عبارتـی می توان 
گفت اوج خاقیت، باعث تحول در فرد و جامعه می شـود؛ 

چنین خاقیتی را خاقیـت تحول آفریـن می نامند.
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شـرکت آمریکایی »اسپیس ایکس 
۱۱« دسـامبر سـال ۲۰۲۲ یـک 
فرودگر ژاپنی و یـک ماه نورد متعلق 
به امـارات متحـده عربی موسـوم به 
ماه نورد »راشـد« را سـوار بر موشک 
فالکون ۹ به سـمت ماه پرتـاب کرد. 
موشـک فالکون ۹ قرار اسـت در ماه 
آوریـل بـه سـطح مـاه برسـد و این 
ماه نورد قـرار اسـت در دهانه اطلس 

فـرود آید.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از 
اسـپیس، یـک سیسـتم یادگیـری 
ماشـین کانادایـی نیـز همراه بـا ماه 
نـورد امـارات متحـده عربی کـه در 
۱۱ دسـامبر پرتاب شـد، راهی سطح 
مـاه خواهـد شـد زیـرا یک شـرکت 
کانادایـی در حـال آزمایـش یـک 
فنـاوری روی مـاه نورد راشـد اسـت 
که ایـن امـر بـه کاوشـگرها کمک 
خواهد کـرد تا مـواد معدنـی را از هم 

جـدا کننـد.
»کاوشـگر  مـی رود  انتظـار 
راشـد«)Rashid rover( در بهـار 
امسـال بـا هـدف جسـتجوی مـواد 
معدنی و سـایر مـوارد در سـطح ماه 
فرود آید. سیسـتم یادگیری ماشـین 
کانادایی بخـش تصمیم گیـری ماه 
نـورد را بـرای اولین بار بـرای هوش 
مصنوعی ارسـال خواهد کـرد. هیچ 
هـوش مصنوعی تاکنـون بـه فراتر 
از مـدار پایین زمین نرسـیده اسـت.

»ایـوان ریـد« مدیرعامـل خدمـات 
 )MCSS( فضایی کنترل مأموریـت
کـه یـک شـرکت فنـاوری فضایی 
در کانـادا اسـت، گفـت: اگر ایـن کار 
انجـام شـود، ایـن فنـاوری بـرای 
برنامه بزرگ ناسـا بـرای کاوش ماه 
خوب خواهـد بود. هـوش مصنوعی 
ابزاری حیاتـی بـرای تصمیم گیری 
در فضاپیمـا خواهد بـود. ایـن کار نه 
تنها بـه جسـتجوی آب در مـاه )که 
ناسـا قصـد دارد بـا مأموریت هـای 
آرتمیـس خـود انجـام دهـد( کمک 
خواهد کـرد بلکه فراینـد رصد زمین 

را نیـز کارآمدتـر می کنـد.
وقتـی اکثـر مـردم بـه فنـاوری 
کانـادا در فضـا فکـر می کننـد، بـه 
پروژه هـای پـر زرق و برقـی ماننـد 
»کانادارم« فکـر می کننـد. کانادارم 
مجموعـه ای   )Canadarm (
از بازوهـای رباتیـک اسـت کـه بـر 
روی شـاتل های فضایـی نصـب 
شـد تـا بـار و اجسـام خارجـی را 
در طـی راهپیمایی هـای فضایـی 
جابجا کند. ایـن ابزار توسـط آژانس 
فضایی کانادا طراحی و سـاخته شده 
اسـت. این بـازوی رباتیـک تاکنون 
در خدمـت شـاتل، ایسـتگاه فضایی 
بین المللـی و بـه زودی دروازه مـاه 
ناسـا خواهد بـود. ناظـران همچنین 
پزشـکی فضایـی یـا حتی موشـک 
شناسـی را بـه عنـوان زمینه هـای 
فنـاوری کـه کانـادا در آن تخصص 

دارد، ذکـر کردنـد.
وظیفـه خدمـات فضایـی کنتـرل 
مأموریت، نشـان دهنده کاری اسـت 
که بسیاری از شـرکت های کانادایی 
در فضای کوچک انجـام می دهند و 
نرم افزار یـا اجـزای ضـروری را ارائه 
می کننـد کـه در پس زمینـه پـرواز 
می کنند و به مأموریت ها در سراسـر 
جهان کمک می کننـد. البته گفتنی 
اسـت ایـن شـرکت همـه کارهـای 
خـود را تبلیـغ نمی کنـد. ریـد گفت 
که اغلب مشـتریان خدمات فضایی 
کنتـرل مأموریـت خواهـان توجـه 
رسـانه ها به مأموریت خود هسـتند.
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یک سگ رباتیک به نام »رایبو«)RaiBo( قادر است با سرعت سه متر 
در ثانیه حتی در زمین های شنی بدود. متخصصان می گویند، هدف 
از توسعه این فناوری، گسترش دامنه کاربرد ربات های چهارپا برای 
خدمت به بشر است. به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، مؤسسه علوم 
و فناوری پیشرفته کره )KAIST( از توسعه »رایبو« خبر داده است، 
سگ رباتیک یا روبوداگی که می تواند حتی در زمین های تغییر 
شکل پذیر مانند سواحل شنی نیز به خوبی راه برود. بر اساس بیانیه 
مطبوعاتی منتشر شده توسط این موسسه، یک گروه پژوهشی به 
رهبری پروفسور جمین هوانگبو )Jemin Hwangbo( از دپارتمان 
مهندسی مکانیک، این ربات چهارپا و فناوری کنترلی آن را ساخته اند.

»سویونگ چوی«)Suyoung Choi( نویسنده ارشد این مطالعه 
می گوید: این فناوری کنترل کننده را می توان بدون اطالعات قبلی در 
مورد زمینی که ربات می خواهد روی آن راه برود یا بدود، مورد استفاده 
قرار داد، بنابراین می توان آن را در مطالعات مختلف روی راه رفتن 
ربات ها اعمال کرد. وی افزود: مشخص شده است که ارائه یک کنترل 
کننده مبتنی بر یادگیری با تجربه تماس نزدیک با زمینی که تغییر 
شکل می دهد، ضروری است. این گروه پژوهشی، سیستمی را برای 
این ربات چهارپا ایجاد کردند که نیرویی را که توسط ربات بر زمین 

ساخته شده از مواد دانه ای مانند شن اعمال می شود، مدیریت کند.
آن ها همچنین ساختاری برای یک شبکه عصبی مصنوعی ایجاد 
کردند که می تواند راه برود و در لحظه تصمیم بگیرد، در حالی که با 
انواع مختلف زمین ها، آن هم بدون هرگونه دانش قبلی سازگار است.

پژوهشگران می گویند هدف از توسعه این فناوری، توسعه یادگیری 
تقویتی و گسترش دامنه کاربرد ربات های چهارپا است.

یادگیری تقویتی یک تکنیک یادگیری هوش مصنوعی است که برای 
ساخت رایانه ای استفاده می شود که اطالعاتی را در مورد نتایج اقدامات 
مختلف در یک شرایط تصادفی جمع آوری می کند و از آن اطالعات 

برای انجام یک کار استفاده می کند.
رایبو هم که مجهز به هوش مصنوعی است، با شبکه عصبی آموزش 
دیده خود، توانایی خود را برای کار در محیط های مختلف از جمله 
توانایی حرکت سریع و راه رفتن و چرخش روی سطوح نرم مانند 

تشک بادی یا شن و ماسه بدون از دست دادن تعادل نشان داد.
با توجه به حجم عظیمی از داده های مورد نیاز برای یادگیری تقویتی، 
جمع آوری داده ها از طریق شبیه سازی هایی که شباهت زیادی به 

فرآیندهای فیزیکی در دنیای واقعی دارند، روندی معمول است.
پژوهشگران همچنین یک ساختار شبکه عصبی مصنوعی ایجاد 
کردند که از یک شبکه عصبی بازگشتی برای ارزیابی مجموعه 
داده های زمانی از حسگرهای ربات به منظور پیش بینی ضمنی 

خواص زمین استفاده می کند.
این کنترل کننده بر روی ربات RaiBo نصب شد تا منجر به راه رفتن 
و دویدن سریع آن با سرعت ۳.۰۳ متر در ثانیه در یک ساحل شنی 

شود، در حالی که پاهای این ربات کامالً مدفون در شن و ماسه بود.
بنابراین رایبو بدون برنامه نویسی یا اصالح بیشتر در الگوریتم کنترل 
قادر بود به طور پیوسته حتی زمانی که در سطوح ناهموارتری مانند 
چمنزار استفاده می شد، به خوبی حرکت کند. پیش بینی می شود که 
این روش شبیه سازی و یادگیری به توسعه ربات هایی کمک کند که 
می توانند فعالیت های عملی خود را در انواع زمین ها انجام دهند. این 

پژوهش در مجله Science Robotics منتشر شده است.

آژانس فضایی اروپا می گوید که هیچ برنامه ای برای اعزام فضانوردان 
به ایستگاه فضایی تیانگونگ چین ندارد. به گزارش ایسنا و به نقل از 
ساوث چاینا مورنیگ پست، اظهارات مدیرکل آژانس فضایی اروپا 
اولین موردی است که نشان می دهد این سازمان دیگر عالقه ای به 
همکاری با چین در زمینه اکتشافات فضایی انسانی ندارد. جوزف 
اشباخر )Josef Aschbacher( می گوید ۲۲ کشور عضو این سازمان 
به جای همکاری با چین بر تعهدات خود در قبال ایستگاه فضایی 
بین المللی تمرکز کرده اند. یک مقام ارشد آژانس فضایی اروپا گفت 
که هیچ برنامه ای برای اعزام فضانوردان اروپایی به ایستگاه فضایی 
چین که به تازگی تکمیل شده است ندارند و برای اولین بار با صراحت 
نشان داد که این آژانس دیگر متعهد به همکاری با چین در پروازهای 
فضایی انسانی در آینده نزدیک نیست. جوزف اشباخر، مدیر کل آژانس 
فضایی اروپا، روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس گفت: 
ما مشغول حمایت از ایستگاه فضایی بین المللی و انجام فعالیت در آن 
هستیم. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آژانس فضایی اروپا 
همچنان در حال بررسی امکان ارسال فضانوردان اروپایی به ایستگاه 
فضایی تیانگونگ است، گفت: ما نه از نظر بودجه و نه از نظر سیاسی 
چراغ سبزی در این مورد نشان نداده ایم و قصدی برای مشارکت در 
این ایستگاه فضایی دوم یعنی ایستگاه فضایی چین نداریم. تیانگونگ، 
اواخر سال گذشته ساخت آن در مدار پایین زمین به پایان رسید، 
زمینه ای برای همکاری بین آژانس فضایی اروپا و آژانس فضایی چین 
بود که در سال ۲۰۱۴ توافقنامه ای برای رساندن مشارکت شان به 
سطحی جدید امضا کرده بودند. آژانس فضایی اروپا در آن سال گفت: 
هدف نهایی این است که آژانس فضایی اروپا همکاری طوالنی مدتی 

با چین برای ارسال فضانوردان به ایستگاه فضایی چین داشته باشد. 
یک دانشمند فضایی مستقر در پکن که به دلیل حساسیت موضوع 
خواست نامش فاش نشود، گفت: اگرچه این خبر تأسف بار است، اما 
غیرمنتظره نیست. طی چند سال گذشته، کووید و وضعیت اوکراین 
همکاری ما با همکاران اروپایی را به طور فزاینده ای دشوار کرده است. 
اظهارات اشباخر در حالی بیان شد که بودجه رکوردشکنی نزدیک 
به ۱۷ میلیارد یورو )۱۷.۶ میلیارد دالر آمریکا( به تازگی توسط ۲۲ 
کشور عضو آژانس فضایی اروپا برای حمایت از فعالیت های این آژانس 
طی سه سال آینده تصویب شده است. حدود پنج درصد از این پول به 
ایستگاه فضایی بین المللی اختصاص داده می شود که آژانس فضایی 
اروپا از دهه ۱۹۸۰ عضو آن بوده و ۸.۳ درصد از هزینه ساالنه آن را بر 
عهده دارد. این بودجه همچنین به دانشمندان اروپایی کمک می کند 
تا یک فرودگر جدید برای مریخ نورد اگزومارس خود بسازند، که آن 
را با مشارکت روسیه برای جستجوی نشانه هایی از حیات گذشته در 
مریخ ساخته بودند اما به دلیل جنگ اوکراین مأموریت آن به حالت 
تعلیق درآمد. در ویدئویی که ماه گذشته توسط یک گروه از هواداران 
فضایی چینی در »Weibo« ارسال شد، از فضانورد اروپایی سامانتا 
کریستوفورتی پرسیده شد که آیا اگر فرصتی داشته باشد، دوست دارد 
روزی از ایستگاه فضایی چین بازدید کند یا خیر. کریستوفورتی پاسخ 
داد: ما تالش کردیم ... اما می دانید، همه چیز به آسانی سابق نیست. 
او افزود: شخصاً خوشحال می شوم که از تیانگونگ دیدن کنم، شاید 
زمانی که سیاست ها دوباره آرام بگیرد. در ماه نوامبر، مقامات آژانس 
فضایی چین گفتند که آنها از ورود فضانوردان خارجی به تیانگونگ 

همیشه استقبال می کنند.

تلفن: 031-32274500          

دورنگار: 32274514ـ 031

روابط عمومی: 031-32274754   

سازمان آگهی های اصفهان:

32274518 - 32274517  -  32274512  32274506ـ  031

تلفن: 2274500 3 -031 

دورنگار: 32274502 -031 

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

فاکس: 031-32274511

لیتو گرافی و چاپ صمیم:44533725ـ  021

پیام کوتاه : 30007232

دفتر اصفهان: میدان احمدآباد ، ابتدای خیابان شهید مفتح )بهرام( ساختمان امام )ع(

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا محزونیه

سردبیر: مرضیه ربیعی

جانشین مدیرمسئول: محمدحسین محزونیه

دبیرتحریریه: محمدبندرعباسی

طراح: نوشین رواقی

هیئت تحریریه: 

دریا وفائی، یلدا توکلی، مریم عمادی، سامان سفالگر، پریساجمدی،  رضا 

اخالق پور، سعیده اسکندری ، دکتر زهره رجبی، علی رفیعی وردنجانی ، امین 

سریزدی، حوریه محزونیه، سعیدواعظ،  شادی بخشی، آزاده سلیمان نژاد

شناسنامه

اولین روزنـامه اقتصـادی دو زبانه استان اصفهان
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