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معرفی کودکان قصه گوی برگزیده شهر:

قصه مهرواره به سر رسید

Biggest Companies In The World
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به همت اتاق بازرگانی و اتحادیه پوشاک اصفهان انجام شد:

رونمایی از اولین نشان تضمین کیفیت محلی پوشاک در کشور

نخستین جشنواره موسیقی اقلیت های دینی عصر پنج شنبه )2٣ تیر 1٤01( با حضور هنرمندان ارمنی، کلیمی، آشوری 
و زرتشتی در ورزشگاه آرارات اصفهان برگزار شد. 
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معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: دو هزار 
و ۱۱۷ نفر متقاضی فرزندخواندگی در استان اصفهان 

هستند که از این تعداد پرونده ۱۳۲۸ نفر تکمیل است.
عبدالرضا اسماعیلی در نشست خبری به مناسبت روز 
بهزیستی، اظهار کرد: توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار یکی از وظایف این معاونت است که بهزیستی 
استان اصفهان دارای بیش از ۱۰ هزار مددجو زن 
سرپرست خانوار است که به این قشر ارائه خدمات 
می دهد عالوه بر آن، این معاونت به ۱۷۰۰ پرونده 

که دارای فرزند چندقلو هستند ارائه خدمات می دهد.
وی افزود: یکی دیگر از فعالیت های این معاونت بحث 
گروه همیار است که این گروه ها با حضور سه تا هفت 
زن سرپرست خانوار جهت توانمندسازی تشکیل 
می شوند که به این گروه ها برای توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار براساس سهمیه وام بالعوض 
۹۰ میلیونی اختصاص می یابد ضمنًا به هر گروهی 
که بتواند زن سرپرست خانواری را به عنوان نیروی 
کار جذب کند، ۱۰۰ میلیون تومان وام اختصاص 

داده می شود.
• فعالیت ۴۰ دفتر شبه خانواده کودک و 

نوجوان با داشتن ۵۰۰ کودک
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان تصریح 
کرد: یکی از فعالیت های این معاونت دفاتر شبه 
خانواده است که در حال حاضر استان اصفهان دارای 
۴۰ دفتر شبه خانواده کودک و نوجوان است که وظیفه 

نگهداری ۵۰۰ کودک را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: در مراکز شبه خانواده سعی شده است که 
خدمات تخصصی و حمایتی خوبی به کودکان ارائه و 
فضایی نزدیک به فضای خانواده برای این کودکان 
فراهم آوریم به همین جهت در خانه های کودک و 
نوجوان بهزیستی استان اصفهان حداکثر ۱۵ کودک 
نگهداری می شود که یک مسئول فنی و سه مربی به 

صورت شیفتی وظیفه آموزشی و تربیتی این کودکان 
را بر عهده دارند. اسماعیلی اضافه کرد: این معاونت 
نهایت تالش خود را کرده است که کرامت انسانی این 
کودکان در جامعه حفظ شود به همین خاطر حتی در 
خانه هایی که این کودکان اسکان دارند، تابلو بهزیستی 
نصب نشده است که اهالی محل متوجه نشوند این 

کودکان بد یا بی سرپرست هستند.
وی گفت: ترجیح ما این است کودک کمتری در 
خانه های کودک و نوجوان نگهداری شوند زیرا 
معتقدیم این کودکان همچون سایر کودکان حق 
تربیت در محیط خانواده را دارند به همین خاطر ترجیح 
می دهیم این کودکان نزد بستگانی که شرایط الزم را 
دارند نگهداری شوند و به صورت ماهیانه یارانه ای 
به این خانواده ها برای نگهداری کودکان درنظر 

گرفته شود.
معـاون اجتماعی بهزیسـتی اسـتان اصفهان با اشـاره 
بـه مراحـل فرزندخواندگـی در کشـور، تصریـح کرد: 
فرزندخواندگـی شـامل سـه مرحلـه »امیـن موقت«، 
طرح »مشک« یا مراقبت مشـارکتی و فرزندخواندگی 
می شـود بـه همیـن جهـت سـعی شـده اسـت آمـار 
شـیرخوارگاه را پاییـن بیاوریـم تا بـه جـای نگهداری 
کـودکان در شـیرخوارگاه بـه خانواده هـای متقاضـی 

طـی مراحـل فرزندخواندگـی واگذار شـوند.
وی گفت: فرزند خواندگی به صورت امین موقت 
بدین گونه است که متقاضی همان مراحل ثبت نام 
فرزندخواندگی دائمی را انجام می دهد که پس از تأیید 
صالحیت و دستور قضائی، فرزند به صورت موقت )شش 
ماه( به وی واگذار می شود و چنانچه پس از شش ماه باز 
تمایل به نگهداری فرزند را داشت مجدد با رأی قاضی 
شش ماه دیگر به وی فرصت دهند و در نهایت پس از 
گذر یک سال اگر صالحیت نگهداری فرزند را داشتند، 

می توانند برای فرزندخواندگی دائم اقدام کند.

اسماعیلی با بیان اینکه بر اساس قانون، ارث به 
فرزندخوانده نمی رسد، اظهار کرد: با توجه به این 
موضوع بهزیستی قبل از صدور شناسنامه فرزندخوانده 
برای خانواده متقاضی فرزند تمهیدات و ضمانت الزم 
اختصاص ارث به فرزندخوانده و محضری شدن آن را 
انجام می دهد، تا در صورت اینکه فرزندخوانده، پدر و 
مادرش که درخواست فرزندخواندگی کردند را در اثر 
فوت از دست داد، مشکلی در ارث و میراث نداشته باشد.

متقاضـی   ۱۳۲۸ پرونـده  تکمیـل   •
گـی ند ا خو ند ز فر

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ۲ هـزار و ۱۱۷ نفـر متقاضی 
فرزنـد خواندگـی در اسـتان اصفهـان هسـتند، اظهار 
کرد: از این تعداد هـزار و ۳۲۸ نفر پرونـده تقاضای آنها 
تکمیل و ثبت سـامانه شـده اند. ذکر این نکته ضروری 
اسـت که فرزندخواندگی در کشـور بر اسـاس سـامانه 
صورت می گیـرد در واقـع متقاضیـان فرزندخواندگی 
بایـد در این سـامانه ثبت نـام کنند تـا شـائبه ای برای 

واگـذاری فرزند وجود نداشـته باشـد.
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: در 
بحث فرزندخواندگی اولویت اول خانواده هایی هستند 
که فاقد فرزند بوده و پنج سال از ازدواج آن ها می گذرد، 
اولویت دوم دختران مجرد باالی ۳۰ سال و اولویت سوم 
خانواده های دارای فرزند و متقاضی فرزندخوانده هستند 
که بیشتر در قالب طرح مشک یا امین موقت به آنها فرزند 

واگذار می شود.
وی اضافه کرد: ۴۵ کودک به صورت موقت و ۷۳ نفر 
به صورت فرزندخوانده به متقاضیان فرزندخواندگی 
در استان اصفهان واگذار شدند همچنین با درخواست 
فرزندخواندگی سه دختر مجرد اصفهانی سال گذشته 
موافقت شد که کودکانی که به این دختران به عنوان 
فرزند واگذار شد دارای بیماری خاص یا معلولیت بودند 
که واگذاری آن ها تأثیر مثبتی در شرایط این فرزندان 

داشت.
اسـماعیلی با اشـاره به خدمـات اورژانـس اجتماعی، 
افـزود: در اسـتان اصفهـان ۱۹ پایـگاه اورژانس وجود 
دارد که بـه غیر از شـهر اصفهـان این مراکـز از صبح 
تا ظهـر پاسـخگو هسـتند امـا در اصفهـان اورژانس 

اجتماعـی ۲۴ سـاعته در حال فعالیت اسـت.
وی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی دارای سه سطح 
است، گفت: در سطح سه، اورژانس اجتماعی حق ندارد 
موردی که علیه آن آزار صورت گرفته )کودک، سالمند، 
زن( از خانواده جدا کند و باید برای جداسازی، مورد را به 
سطح یک اورژانس ارجاع دهد، در سطح دو اورژانس 
اجتماعی هم اجازه نگهداری از مورد تا ۷۲ ساعت 

فراهم است.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

۲۱۱۷ نفر متقاضی فرزندخواندگی در اصفهان

گزارش

ایجـاد تغییـر در زندگـی نقـش مؤثـری دارد  
امـا بااین وجـود بیشـتر افـراد از تغییـر سـرباز 
می زننـد یـا در برابـر آن مقاومـت می کننـد. 
درحالی کـه پیشـرفت و ارتقـا نیازمنـد تغییـر 
اسـت ابداع و نواری نیازمند تغییر اسـت درک 
و تصاحـب فرصت هـا نیازمنـد تغییر اسـت. 
شـما به عنوان یک فـرد خواهـان تغییـر باید 
در مواقع بروز سـختی بـه عاملی بـرای تغییر 
تبدیل شـوید. باید بـه دیگران کمـک کنید تا 
تغییـر مثبـت ایجـاد کنند. حتـی اگـر مجبور 

شـوید آن هـا را از نقطـهٔ امنشـان بیـرون 
بکشـید یا اگـر وقتـی نگران انـد که ایـن کار 
امکان پذیر نباشـد. تفاوت زیـادی بین افرادی 
وجـود دارد کـه یـک تغییـر موفقیت آمیـز را 
رهبری می کنند و افـرادی که تنهـا نقد کرده 
و درباره تغییـر فرضیه پردازی می کنند بسـیار 
اهمیـت دارد کـه بپذیریـد تغییر امـری الزم 
اسـت امـا پذیـرش و دانسـتن ایـن موضـوع 

کافی نیسـت. 
عامـل تغییـر را پیـدا کنیـد آن موقـع خـود را 

به سـمت جلو هدایـت می کنیـد اگـر نیروی 
حرکتـی بـه دسـت اوریـد عقب نمی کشـید 
بلکه نیروی حرکت را بیشـتر فشار می دهید و 
تالش را مضاعف کـرده تا تغییـرات بزرگ تر 
ایجـاد کنیـد. روی تصمیمتـان تمرکـز کنید 
و مصمـم باشـید و کاری را کـه بـه نظرتـان 
درسـت اسـت را انجـام دهیـد و بـرای عالی 
شـدن تالش کنیـد و در هـر مرحله قـدردان 

و شـکرگزار باشید. 
سردبیر 

مرضیه ربیعی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

غلبه بر مشکالت چالش ها و سختی ها با شیوه های در دسترس  
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نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی:

حل مشکل مسکن
نیازمند توجه جدی است

مهم ترین محورهای رایزنی پوتین، رئیسی و اردوغان چیست؟

بایدن در ریاض؛
پوتین در تهران

در بدرقه یک تصمیم، تیم ملی سرمربی ندارد و چیزی به جام جهانی نمانده است

آقای اسکوچیچ
اینجا ایران است!

٣
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در باغ نور انجام شد؛

رونمایی از طرح
ارتقای کارت منزلت شهروندی

چهره روز

شهردار اصفهان مطرح کرد:

حرکت به سمت
شهر هوشمند

2

شهردار اصفهان با تاکید بر لزوم حرکت به سمت شهر 
هوشمند، گفت: از هر نوع تکنولوژی و نوآوری که به 
ارتقای کیفیت زندگی در شهر کمک کند، استقبال 

می کنیم.

صفهان
منبع: اخبار ا



در شـــهر
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مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: 
اولین  عنوان  به  اصفهان  شهرداری 
کالن شهر ایران با همکاری اداره کل 
پست اقدام به نصب پالک های پستی 
هوشمند کرده است و نصب این پالک ها 

در مناطق مختلف در حال انجام است.
سیدحمیدرضا ابطحی اظهار کرد: آخرین 
بار حدود ۲۰ سال پیش، پالک های پستی 
آبی در شهر اصفهان نصب شده بود، در 
حالی که در این مدت امالک جدیدی 
احداث و زمین های زیادی تفکیک شده 
است که پالک نداشته یا پالک اعشاری 

داشته اند.
وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان به 
عنوان اولین کالن شهر ایران با همکاری 
اداره کل پست اقدام به نصب پالک های 
پستی هوشمند کرده است، افزود: این 
و  هستند  بارکد  دارای  که  پالک ها 
شهروندان می توانند با اسکن آن به 
اطالعات و خدمات مرتبط با ملک خود 
دسترسی پیدا کنند. مدیرعامل سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه هر ملک دارای یک 
پالک، اما واحد دارای کد پستی اختصاصی 
خود خواهد بود، تأکید کرد: پالک های 
هوشمند می تواند زیرساختی برای ارائه 
شهر  و  مکان مند  نوین  فناوری های 

هوشمند باشد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان فاوا مجری 
طرح نصب پالک های پستی هوشمند است، 
گفت: راهبری پروژه با همکاری و نظارت 
معاونت برنامه ریزی، سازمان زیباسازی 
و مناطق پانزده گانه در حال انجام است. 
ابطحی ادامه داد: در حال حاضر پالک های 
پستی در مناطق هشت و ۱۰ شهرداری به 
طور کامل و در منطقه ۱۲ بیش از ۵۰ درصد 
نصب شده است و انتظار می رود تا پایان سال 
به جز این سه منطقه، حداقل در سه منطقه 
دیگر نیز شاهد نصب کامل پالک ها باشیم.

از  استفاده  مزایای  خصوص  در  وی 
پالک های پستی هوشمند، اظهار کرد: از 
جمله مزایای استفاده از پالک هوشمند 
پستی می توان به کاهش هزینه های اجرایی، 
آنالین بودن و قابلیت به روزرسانی اطالعات 
پالک، قابلیت خوانش کیو آر کد روی پالک 
از فاصله ۱.۵ متری، ارائه خدمات اورژانسی 
و حوادث و قابلیت نمایش موقعیت مکانی 

ملک روی نقشه اشاره کرد. 
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
پیش بینی قابلیت ارسال موقعیت مکانی 
دقیق با اسکن بارکد مندرج روی پالک های 
پستی به سامانه های مکان مبنا از جمله 
فروشندگان کاال، خدمات و تاکسی های 
اینترنتی و پیش بینی قابلیت استفاده در 
همه سامانه هایی که به نحوی از طریق 
موقعیت های مکانی در حال سرویس دهی 
به شهروندان است، از دیگر مزایای 

پالک های هوشمند جدید به شمار می آید.

نصب پالک های پستی 
هوشمند در شهر ادامه دارد

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری:

یلـدا توکلـی: نخسـتین دوره مهـرواره 
قصه گویـی از کتـاب »قصه های شـهرمن« 
بـا معرفـی کـودکان برگزیـده بـه کار خـود 

پایـان داد.
فراخـوان مهـرواره قصه گویـی از کتـاب 
»قصه هـای شـهر مـن« از سـوی معاونـت 

اجتماعـی و مشـارکت های مردمی سـازمان 
فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی شـهرداری 
اصفهـان و بـا همـکاری اداره کل آمـوزش و 
پرورش و کانون پـرورش فکری کـودکان و 
نوجوانان اسـتان تهیه و چاپ شده، اسفندماه 
سـال گذشـته منتشـر شـد و دانش آمـوزان 

کالس اول ابتدایـی تـا پایـان فروردیـن ماه 
سـال جاری فرصـت داشـتند با ارسـال فیلم 
از خـود در مسـابقه قصه گویـی از ایـن کتاب 

شـرکت کننـد.
مراسـم اختتامیـه ایـن مهـرواره بـا حضـور 
کـودکان برگزیـده و والدین آنهـا در مجتمع 

کانـون پرورش فکـری کـودکان و نوجوانان 
اسـتان اصفهـان برگـزار شـد. بـه گفتـه 
دسـت اندرکاران مهـرواره، 38۵ اثـر بـه 
دبیرخانـه این مهـرواره رسـید کـه ۲۰ اثر به 
عنـوان آثـار برگزیـده و ۱۰ اثر نیز بـه عنوان 
آثار شایسـته تقدیر انتخاب و معرفی شـدند و 

هدایایـی بـه آنهـا اهدا شـد.
رئیـس اداره توسـعه فرهنـگ شـهروندی 
ورزشـی  اجتماعـی  فرهنگـی  سـازمان 
شـهرداری اصفهان در این مراسـم بـا تقدیر 
از همراهـی مسـئوالن اداره کل آمـوزش و 
پـرورش اسـتان اصفهـان و کانـون پرورش 
فکـری کـودکان و نوجوانـان اسـتان بـرای 
برگـزاری ایـن مهـرواره اظهار داشـت: یکی 
از وظایـف اداره توسـعه فرهنگ شـهروندی 
ورزشـی  اجتماعـی  فرهنگـی  سـازمان 
شـهرداری اصفهـان ارائـه آموزه هـای حوزه 
مدیریـت شـهری بـا روش هـای گوناگـون 
و در قالب هـای متنـوع اسـت، چـون معتقـد 
هسـتیم کسـی که در شـهر زندگـی می کند 
شهرنشـین اسـت، امـا زمانـی کـه قوانین و 
مقررات مربـوط به زندگی در شـهر را رعایت 

می کنـد، شـهروند خواهـد بـود.
احمد رضایـی افـزود: انتظارمـان از برگزاری 
برنامه هایـی ماننـد مهـرواره قصه گویـی 

آشـنا شـدن کودکان با رفتارهای شهروندی 
است. خرسندیم که شـرکت کنندگان در این 
مهـرواره به مسـائل حـوزه شـهروندی مانند 
محیط زیسـت، فضای سـبز، بازیافت و غیره 
فکـر کرده اند، دربـاره آنها حسـاس شـده اند 

و سـپس به بیـان قصـه پرداخته اند.
وی ابـراز امیـدواری کـرد با فروکـش کردن 
خطـر بیمـاری کرونـا، حضـوری شـدن 
مدارس و حضور بیشـتر کـودکان و نوجوانان 
در فضاهایـی ماننـد کانـون پـرورش فکری 
کـودکان و نوجوانـان دومیـن دوره مهـرواره 
قصه گویـی بـا قـوت بیشـتری برگزار شـود 
تـا کـودکان بیشـتری بـا مسـائل حـوزه 

شـهروندی آشـنا شـوند.
قصه گویـی جایـگاه بسـیار   -

دارد دنیـا  در  ویـژه ای 
معـاون سـوادآموزی اداره کل آمـوزش و 
پـرورش اسـتان اصفهـان و سرپرسـت 
سـابق کانـون پـرورش فکـری کـودکان و 
نوجوانان اسـتان نیـز در ایـن مراسـم گفت: 
مهـرواره قصه گویـی از کتـاب »قصه هـای 
شـهر من« بـا هـدف شناسـایی اسـتعدادها 
و توانمندی هـای کـودکان به خصـوص 
دانش آمـوزان پایـه اول ابتدایـی برگزار شـد.

نسـرین باباپـور بـا اشـاره بـه اثـرات مثبـت 

اجـرای طـرح کالس شـهر اضافه کـرد: این 
طـرح تقویـت مهارت هـای شـهروندی و 
اجتماعـی در رفتـار و گفتـار دانش آمـوزان را 
دنبال کـرده که شـاهد توفیقات اجـرای این 

طـرح بـزرگ هسـتیم.
وی بیـان کـرد: قصه گویـی جایـگاه بسـیار 
ویـژه ای در دنیا دارد و کانـون پرورش فکری 
کـودکان و نوجوانان نیز همـواره در برگزاری 
جشـنواره های قصه گویـی پیشـتاز بـوده 
کـه نشـان از توانمنـدی و پویایـی مربیان و 

کارشناسـان حـوزه کـودک دارد.
معــاون ســوادآموزی اداره کل آمــوزش و 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــرورش اس پ
ــی  ــت کتابخوان ــی در تقوی ــش قصه گوی نق
در کــودکان گفــت: همچنیــن امــروزه 
ــن  ــوان مهم تری ــان از قصــه به عن روانشناس
ــد  ــره می برن ــی به ــان کودکان ــزار در درم اب
کــه دچــار اختــالالت یادگیــری و ارتباطــی 

ــتند. هس
باباپـور تثبیـت فضیلت هـای اخالقـی در 
کودکان، توجه به فرهنـگ و آداب اجتماعی، 
تقویـت مهارت هـای شـنیداری و ارتباطـی 
و تقویـت حـس کنجـکاوی و پـرورش قـوه 
تخیل در کودکان را از جمله اهداف برگزاری 
مهـرواره قصه گویـی از کتـاب »قصه هـای 

شـهر من« دانسـت و از ایجاد بسـتری برای 
دنبـال کـردن ایـن اهـداف در آمـوزش و 

پـرورش تقدیـر کرد.
وی تصریـح کـرد: تقویـت امیـد بـه زندگی، 
اعتمـاد به نفس و عـزت نفس در کـودکان از 
جمله اثـرات مثبـت برنامه هایی اسـت که با 

محوریـت کـودکان برگزار می شـود.
در پایـان این مراسـم از آیناز محرابـی، صدرا 
باقی، سـنا پورسـعیدی، رهـا بابایی، سـامیه 
نـادری، سـپهر سـاعدی، روشـا صالحـی، 
حلما ایران پور، بهـاره بهرامی، نویـد عابدی، 
کیمیـا مظاهـری، هـدی طالبـی، مائـده 
عابـدی، رونیـکا جمالـی، زهـرا شـهریاری، 
زینب سـادات میراحمدیان، عارفـه صرامی، 
سـهیل حاج حسـینی، نیـکا شـفیعی و حلمـا 
برگزیـدگان  به عنـوان  خادم الحسـینی 
نخسـتین دوره مهرواره قصه گویـی از کتاب 

»قصه هـای شـهر مـن« تقدیـر شـد.
همچنیــن آثــار حســین پوربافرانــی، 
محمدحســن ادبــی، ســاجده امینــی، مائــده 
مهــدی، فاطمــه نعیمــی، مهدیــار شــاکران، 
عرفــان مــرادی، مهســا خوشــبختی، آرتین 
گوجانــی و عســل پــوالدی شایســته تقدیــر 
ــه  ــر ب ــز تقدی ــا نی ــده و از آنه ــناخته ش ش

ــد. ــل آم عم

معرفی کودکان قصه گوی برگزیده شهر:

قصه مهرواره به سر رسید

به گـزارش خبرنـگار ایمنـا، علـی قاسـم زاده در آئیـن امضـای تفاهم نامه 
مشـارکت در توسـعه و بهره برداری از سـرای نوآوری فنـاوری اطالعات و 
هوشمندسازی شـهری بین دانشـگاه آزاد اسالمی و شـهرداری اصفهان، 
اظهار کرد: شـهرداری یک دسـتگاه عمومـی و عملیاتی اسـت که فاصله 
اجرا تا تصمیـم در آن بـه جهت نبود تشـریفات اداری بسـیار کوتاه اسـت.

وی اظهـار امیـدواری کـرد: شـاهد خروجـی مثبـت از تفاهم نامه سـرای 
نوآوری فناوری اطالعات و هوشمندسـازی شـهری و تعمیـم آن به دیگر 

نقاط کشـور باشـیم.
شـهردار اصفهان تصریح کرد: دو جهت گیـری راهبردی را در شـهرداری 
اصفهـان در دسـتور کار قـرار داده ایـم و تفاهم نامـه نیـز در همیـن راسـتا 

منعقد شـده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم نـوآوری در فعالیت هـا، ادامـه داد: یکـی از 
جهت گیری هـای شـهرداری، نـوآوری اسـت، لـذا در ایـن راسـتا بایـد 
امکاناتـی فراهـم کنیـم تـا ظرفیت هـای دانشـگاهی و پژوهشـی کمک 

حـال رفـع مسـائل شـهری شـوند.
قاسـم زاده بـا بیـان اینکـه جهت گیـری دوم شـهرداری مبتنـی بـر 
هوشمندسـازی اسـت، خاطرنشـان کرد: به ایـن باور رسـیده ایم کـه باید 
به سمت شـهر هوشـمند حرکت کنیم و این مسـیر را همه شـهرهای دنیا 

نیـز بایـد طـی کنند.
ــاه مــردم و  ــه اینکــه ســالمت اجتماعــی، اقتصــادی، رف ــا اشــاره ب وی ب
تســهیل در ارائــه خدمــات بــر خدمــات هوشــمند اســتوار اســت، اظهــار 
ــن شــهرداری و دانشــگاه و تشــکیل ســرای  ــد بی ــرد: پیون ــدواری ک امی
نــوآوری و هوشمندســازی کمــک کنــد و اصفهــان بــه هــدف و مقصــد 
خــود در رابطه با شــهر هوشــمند برســد تــا کیفیــت زندگــی در این شــهر 

ــد. ــدا کن ــا پی ارتق
• استفاده از فناوری های نوین به نفع شهر است

شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه در شــهرداری بــه ســمت کوتاه ســازی 
فرایندهــا، تســهیل و تســریع در ارائه خدمــات و در نهایت هوشمندســازی 
ــد  ــازی در بع ــرد: هوشمندس ــار ک ــرد، اظه ــم ک ــت خواهی ــهر حرک ش
خدمــات شــهری، نگهداشــت فضــای ســبز، بازیافــت، مدیریت پســماند، 
ــات  ــه خدم ــوزه ارائ ــی در ح ــازی و حت ــل، شهرس ــل و نق ــوزه حم ح

ــود. ــده می ش ــی دی ــی و اجتماع فرهنگ
وی بـا بیـان اینکـه از هر نـوع تکنولـوژی و نـوآوری کـه به شـهر کمک 
کنـد، اسـتقبال می کنیـم، افـزود: اگـر در نظافت شـهر بـه جای اسـتفاده 
از منابـع انسـانی از فناوری های نوین اسـتفاده کنیـم، این حرکـت به نفع 

شـهر خواهـد بود.
قاسـم زاده بـا تاکید بـر اینکـه سـال گذشـته دو نفـر از کارگـران خدمات 
شـهری را در حال نظافت شـهر بر اثر تصـادف از دسـت دادیـم، گفت: در 
عصـری زندگـی می کنیـم کـه می توانیـم بـا اسـتفاده از تکنولوژی های 

نویـن راحت تـر فعالیت هـا را پیـش ببریـم.
وی خاطرنشـان کـرد: شـهرداری می توانـد نقش یک مشـتری خـوب را 
بـرای شـرکت های دانش بنیان ایفـا کنـد، در این راسـتا ردیـف بودجه ای 
پیش بینی شـده اسـت تا امکان خریـد از شـرکت های دانش بنیـان فراهم 

. د شو
شـهردار اصفهـان با بیـان اینکـه مسـائل شـهری را بـا اولویت بنـدی به 
شـرکت های دانش بنیان ارائه کرده ایم، تصریـح کرد: در این راسـتا از رفع 
مشکالت شـهر توسـط شـرکت های دانش بنیان اسـتقبال خواهیم کرد.

ــر لــزوم حرکــت  ــا تاکیــد ب شــهردار اصفهــان ب
ــوع  ــه ســمت شــهر هوشــمند، گفــت: از هــر ن ب
ــت  ــای کیفی ــه ارتق ــه ب ــوآوری ک ــوژی و ن تکنول
زندگــی در شــهر کمــک کنــد، اســتقبال می کنیم.

حرکت به سمت شهر 
هوشمند

شهردار اصفهان مطرح کرد:

خبر اول

معـاون اجتماعـی و مشـارکت های 
مردمی سـازمان فرهنگـی اجتماعی 
ورزشـی شـهرداری اصفهـان از 
برگزاری ویژه برنامـه »علی گویان« 

در پـارک جنگلـی نـاژوان خبـر داد.
ســعید امامــی بــا اعــالم ایــن 
خبــر گفــت: برنامــه هم آوایــی 
اقــوام فرهنگــی ایــران در مــدح 
امیرالمؤمنیــن علــي علیه الســالم 
بــا نــام »علــی گویــان« به مناســبت 
فــرا رســیدن عیــد ســعید غدیــر خم 
از ۲3 تــا ۲۷ تیرمــاه در پارکینــگ 
ــاژوان  ــارک جنگلی ن شــماره یــک پ

برگــزار می شــود.
ــرای  ــا اج ــه ب ــن برنام ــزود: ای وي اف
گروه هــای موســیقی بیرجنــد، 
هــرات، بختیــاری، اصفهــان و هنــد 
در مــدح حضــرت علــی )ع( و بــا 
اجــرای صابــر خراســانی شــاعر اهل 
ــان  ــاعت ۲۰: 3۰ میزب ــت )ع( از س بی

ــت. ــهروندان اس ش
ــا  ــه ب ــن برنام ــرد: ای ــح ک وي تصری
ــارکت اداره رویدادهای اجتماعی  مش
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان، 
مدیریــت ســاماندهی نــاژوان و 
هنرســرای خورشــید برنامــه ریــزي 

شــده اســت.

• در کتابخانه هـای شـهر، 
کتـاب شـهروندی بخوانیـد

آیین ایجـاد و راه انـدازي پایگاه کتاب 
شـهر با موضوع فرهنگ شـهروندی 
بـه همـت اداره توسـعه فرهنـگ 
شـهروندی و اداره امـور کتابخانه هـا 

برگزار شـد.
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
در این مراسم با بیان اینکه این اداره 
فعالیت موضوعی داشته و زیر مجموعه 
معاونت اجتماعی و مشارکت های 
مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان است، 
اظهار داشت: سیزده موضوع از سوی 
مدیریت شهری و برخی دستگاه های 
خدمت رسان به اداره ما واگذار شده 
که این موضوعات را باید به صورت 
خاص به اطالع مردم برسانیم تا در 

رفتار شهروندی تغییر ایجاد شود.
احمد رضایـی با بیـان اینکه مخاطب 
تمـام شـهروندان کالنشـهر  مـا 
اصفهان هسـتند، افـزود: بـرای بیان 
موضوعـات ارائـه شـده از روش هـا و 
قالب هـای مختلفـی چـون نمایش، 
موسـیقی، محتوای متنی و.. استفاده 
می شـود که کتـاب نیـز یکـی از این 
روش هاسـت و تـالش می شـود بـا 
استفاده از این قالب، مفاهیم موردنظر 

بـه جامعـه کتابخـوان و عمـوم مردم 
منتقل شـود.

وي با اشـاره بـه اهمیت تأمیـن منبع 
بـرای محتـوای فرهنگ شـهروندی 
ادامـه داد: در شـهر کالبـد مهـم 
اسـت امـا شـهروند مهم تـر لـذا باید 
بـه یـک ادبیـات مشـترک رسـید بر 
همیـن اسـاس بـا توجـه بـه اهمیت 
ایـن موضـوع، قـراردادی با یـک تیم 
دانشـگاهی منعقد شـد که با بررسـی 
مسـائل تمـام دسـتگاه های مدیریت 
بـزرگ  نامـه  فرهنـگ  شـهری، 
شـهروندی طـی مدت سـه سـال در 
۱۶ جلد و ۱8 موضـوع تدوین گردید.

وی با بیان اینکـه فرهنگ نامه بزرگ 
شـهروندی بـرای تمام کالنشـهرها 
ارسـال شـد، بیان کرد: ایـن فرهنگ 
نامه مسـائل مهمـی را حل کـرده که 
هر شـش ماه یکبار نیـز نگارش های 
جدیـد در سـایت بارگذاری می شـود.

مجموعـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کتاب هایـی بـرای پاسـخ بـه ایـن 
سـؤال کـه شـهر شـهروند محـور 
یعنی چه، تدوین شـده اظهار داشـت: 
این مجموعـه بـا عنـوان کتاب های 
طالیـی در ۱۵ جلد طراحي شـده که 
در قالـب کتاب هـای مدیرخـوان بـه 

چـاپ رسـیده اسـت.

به گفته رئیـس اداره توسـعه فرهنگ 
شـهروندی، کتاب هـای فیـروزه ای، 
کتاب هـای پژوهشـی بـوده کـه 
مناسب برنامه ریزان و برنامه نویسان 
دخیل در مدیریت شـهری به صورت 
کتاب هـای دانشـگاهی در پنـج جلد 

تدوین شـده اسـت.
رضایي ادامه داد: کتاب های نقره ای، 
کتاب های شهروندخوان هستند که 
در ۹ جلد تدوین شده اند، همچنین ده 
جلد کتاب مهارت های زندگی در شهر 

نیز ویژه کودکان به چاپ رسیده است.
وي بـه برگـزاری جشـنواره شـعر و 
داستان شـهر من اشـاره کرد و گفت: 
در طول سـه دوره برگزاری جشنواره، 
شـعرا و  نویسـندگان از سراسر کشور 
آثـار زیـادی را بـا موضـوع فرهنـگ 
شـهروندی بـه دبیرخانـه جشـنواره 
ارسـال کردنـد و اتـاق فکـری بـه 

وسـعت ایـران تشـکیل شـد.
وی تاکیـد کـرد: آثـار برتـر رسـیده 
بـه جشـنواره نمایشـنامه نویسـی 
شـهروندی نیـز در دوازده جلـد کتاب 
تدوین شـد و توافـق نامه ای بـا تاالر 
هنر داشـته ایم که طـی آن متن های 
نمایشـی مرتبط با مباحث شهروندی 
در صـورت اجـرا، مـورد حمایـت قرار 

می گیرنـد.

رضایـی بیـان داشـت: کتاب هـای 
فرهنـگ  در حـوزه  چـاپ شـده 
۲۵۰ عنـوان  شـهروندی شـامل 
کتاب اسـت کـه مجموعـه کامل آن 
در اختیـار کتابخانه هـا قـرار می گیرد 
و هـر فـردی بـا مراجعـه بـه ایـن 
کتابخانه هـا و جسـتجوی کلیـد واژه 
فرهنگ شـهروندی، به این مجموعه 

دسترسـی پیـدا می کنـد.
فرهنـگ  توسـعه  اداره  رئیـس 
شـهروندی با اشـاره به توافـق انجام 
شـده با آمـوزش و  پرورش نیـز گفت: 
طـی ایـن توافـق و در طـرح کالس 
شـهر، کتاب هایی بـرای کالس های 

اول و  ششـم تألیـف شـده اسـت.
بـه گفتـه وی،  کتاب هـای مربـوط 
بـه طـرح کالس شـهر در کالس 
سبک زندگی کالس ششـم تدریس 
می شـود و هفتـه ای یک سـاعت جز 
برنامـه درسـی دانـش آمـوزان ایـن 

مقطـع تحصیلـی اسـت.
وي خاطرنشـان کـرد: چهـار کتـاب 
بـرای ایـن دو  پایـه تألیـف شـده که 
بـه تأیید آمـوزش و پرورش رسـیده و 
امیدوار هستیم سـال تحصیلی آینده 
به صـورت حضوری باشـد تـا امکان 
بهـره بـرداری کامـل از ایـن طـرح 

وجـود داشـته باشـد.

مدح امیر المومنین )ع( در محفل هم آوایی »علی گویان«
به مناسبت عید سعید غدیر خم برگزار می شود:
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اخبـار اصفهـان طـرح ارتقـای کارت منزلـت شـهروندی بـا محوریـت ارائه 
مجموعـه ای از خدمات متنوع جهت تکریم شـهروندان شـب گذشـته ۲۲ تیرماه 

در باغ نـور رونمایی شـد.
مدیریـت شـهری از سـال ۱3۹۴ تاکنـون در قالـب کارت منزلـت شـهروندی 
مجموعه ای از خدمـات متنوع جهت تکریم شـهروندان ارائه داده اسـت. تا سـال 
۱۴۰۰ مشـمولین این طرح جانبـازان بـاالی ۲۵ درصد، معلوالن، بازنشسـتگان، 

سـالمندان و زنـان سرپرسـت خانـوار بوده اند.

مدیریت شـهری بـا تصویب الیحـه ای در صحن علنی شـورای اسـالمی شـهر 
در سـال ۱۴۰۱، بیمـاران خاص و مـادران دارای فرزند سـوم از سـال ۱۴۰۰ به بعد 
را به مشـمولین طـرح اضافه نموده و نسـبت به ارتقای سـطح خدمـات تفریحی، 

فرهنگـی و حمل و نقل شـهری مشـمولین اقدام کرده اسـت.
در طرح ارتقـای کارت منزلت شـهروندی ویژه معلوالن چهارتراکنـش اتوبوس و 
دو تراکنش مترو بصـورت روزانـه و رایگان اضافه شـده و برای دیگر مشـمولین، 
حمل ونقـل عمومی اعم از اتوبـوس و مترو بصـورت هرکـدام دو تراکنش نیم بها 

بصـورت روزانـه ارتقا پیدا کرده اسـت.
همچنین در کارت منزلت شهروندی خدمات تفریحی و فرهنگی شامل تله کابین 
صفه، تله سیژ، شهر رویاها، باغ گلها و دیگر امکانات فرهنگی شامل تخفیف 3۰ تا 

۵۰ درصدی شده است.
گفتنی است؛ طرح ارتقای کارت منزلت شهروندی شب گذشته ۲۲ تیرماه در محل 
https://profile. باغ نور رونمایی شد که مشمولین می توانند با مراجعه به درگاه

isfahan.ir از مزایای کارت منزلت شهروندی بهره مند شوند.

رونمایی از طرح 
ارتقای کارت 

منزلت شهروندی

در باغ نور انجام شد؛

خبرروز
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تیـم فوتسـال گیتی پسـند اصفهـان در دیـدار افتتاحیه لیگ 
برتـر فوتسـال، بـا ۹ گل از سـد حریـف تهرانی اش گذشـت. 
نخسـتین دیدار لیگ برتر فوتسال مردان کشـور از ساعت ۱۷ 
در سـالن پیروزی اصفهـان برگزار شـد و گیتی پسـند میزبان 

سـفیر گفتمان تهـران بود.
ــه  ــا نتیج ــاچی ب ــدود ۲۰۰ تماش ــور ح ــا حض ــدار ب ــن دی  ای
۹ بــر صفــر بــه ســود گیتی پســند اصفهــان، مدافــع 
ــان  ــید. سفیدپوش ــان رس ــه پای ــته ب ــی فصــل گذش قهرمان

اصفهــان در ابتــدا بــازی را هجومــی شــروع کــرده و ظــرف 
۲ دقیقــه توســط حســن زاده بــه گل رســیدند. گل دوم را نیــز 
ــازی در دروازه نشــاند. ســعید  همیــن بازیکــن در دقیقــه ۴ ب
احمدعباســی و مهــدی کریمــی دیگــر گلزنــان اصفهــان در 

ــد.  ــق ۶، ۲۴ و 3۹ بودن دقای
همچنیـن علـی مروتـی بـا دو گل در دقایـق ۱۴ و ۲۶ دبـل 
کـرده و برتری گیتی پسـند بـر حریـف تهرانـی اش را قطعی 
کرد. برتـری آشـکار گیتی پسـند در ضربـه پنالتی سـفیر نیز 

ادامـه داشـت و شـوت مسـتقیم مسـلم رسـتمی ها از منطقه 
پنالتی با واکنش دیدنی سـپهر محمدی روبرو شـد تـا دروازه 

گیتی پسـندی ها در هفتـه نخسـت لیـگ بسـته بماند.
 در ایـن تیـم سـپهر محمـدی، علی اصغر حسـن زاده، سـعید 
احمـد عباسـی، فرهـاد توکلـی، علیرضـا وفایـی، طاهـا 
مرتضـوی، میثـم خیـام، مهـدی کریمـی، مسـعود یوسـف، 
مهـدی مهدی خانـی و فریـد نـادری و علـی مروتـی بـه 

سـرمربی گـری محمـد کشـاورز حضـور دارنـد.

برد مقتدرانه گیتی پسند در گام نخست
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شهرستان
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گفت:  دهاقان  شهرستان  فرماندار 
خانه های  وجود  و  مدارس  فرسودگی 
قدیمی بر روی قنوات در دهاقان می تواند 
این  در  متروپل  فاجعه  تکرار  به  منجر 

شهرستان شود.
اداری  شورای  در  جمشیدیان  علی 
شهرستان دهاقان که با حضور مسئوالن 
شد،  برگزار  مجلس  نماینده  و  استانی 
اظهار کرد: سیاست و هدف مهم دولت 
امید آفرینی است و شهرستان دهاقان نیز 
ثابت نموده که همواره در همه مراحل 
همیشه مدافع انقالب و نظام بوده است.

بسیار  منطقه  این  مردمان  افزود:  وی 
مؤمن و سخت کوش هستند و با عرق 
جبین گذران زندگی می نمایند و با ابراز 
مشکالتشان نشان می دهند که بسیار کم 

توقع هستند.
فرماندار شهرستان دهاقان عنوان کرد: 
متأسفانه برخی از روستاهای شهرستان 
دهاقان از آب پایدار برخوردار نیستند و در 
بخش کشاورزی هم هنوز مسائل اولیه 

رفع نشده است.
پزشک  به  نیاز  دهاقان   •

متخصص دارد
وی نیاز دهاقانی ها به پزشک متخصص 
را قابل تأمل برشمرد و اذعان کرد: در 
پزشک  هنوز  درمان  و  بهداشت  بخش 
متخصص در بیمارستان دهاقان حضور 
ندارد و مردم از این بابت رنج می برند و 

تقاضامند حضور متخصصان هستند.
جمشیدیان ضمن اشاره نبود اجرای برخی 
حوزه  در  کرد:  تصریح  اساسی  قوانین 
راه ها، شاهد تصادفات هفتگی هستیم و 
تکالیفی که قانون اساسی در زمینه ها و 
بخش ها گوناگون تعیین نموده است به 

مرحله اجرا نرسیده است.
در  متروپل  فاجعه  تکرار  خطر  از  وی 
دهاقان  در  گفت:  و  داد  خبر  دهاقان 
مدارسی وجود دارد که در حال فروپاشی 
و فرونشست هستند؛ د در بافت فرسوده 
شهر دهاقان هم شاهد خانه های فرسوده 
بر روی قنوات هستیم که خطر ریزش هر 
لحظه جان افراد را تهدید می کند؛ مبادا 
که حادثه متروپل در دهاقان هم تکرار 

شود و مجدد دولت متقبل هزینه شود.
بیان  با  دهاقان  شهرستان  فرماندار 
مشکالت منطقه عشایر نشین دهاقان، 
مرکز  از  هنوز  دهاقانی ها  کرد:  اظهار 
برخوردار  بیمه  داد  قرار  طرف  درمانی 
نیستند و حتی با وجود این که هر ساله 
میزبان عشایر هستند اما فاقد آنتن دهی 
در منطقه آستانه هستند و بارها منجر به 
یا  و  شده  عشایر  برای  مشکالتی  بروز 
فردی فوت نموده اما تا چند روز کسی 

متوجه این اتفاق نشده است.
وی اعالم کرد: امروز هر دستوری برای 
مردمانی است که والیت مدار و کم توقع 
و  تصمیمات  بهترین  لیاقت  و  هستند 

اتفاقات را دارند.
جمشیدیان افزود: خانه های بروی قنوات 
این  و  شوند  تخلیه  زودتر  چه  هر  باید 
موضوع باید در ستاد بحران مطرح شود 
و زمینی به این افراد تعلق گیرد، الحاق 
زمینی هم برای کارگاه های مزاحم و نیمه 
مزاحم در شهر گلشن در دستور کار قرار 

گیرد.
وی گفت: چندین دهه از احداث شهرک 
هم چنان  اما  می گذرد  دهاقان  صنعتی 
باید  و  دارد  وجود  زیرساختی  مشکالت 
پوده،  صنعتی  شهرک  ساخت های  زیر 
تخصیص بودجه، ساخت اتاق نگهبانی، 
روشنایی و اجرای شبکه آب منطقه پوده 

تا دو ماه آینده صورت پذیرد.
سرمایه گذاری  ارزش  دهاقان   •

دارد
دهاقان  شهرستان  موقت  جمعه  امام 
هم با حضور در این جلسه اظهار کرد: 
شهرستان دهاقان بسیار مستعد است و 

ارزش سرمایه گذاری دارد.
بالقوه  استعداد  از  موسوی  داوود  سید 
دهاقان در گردشگری خبر داد و افزود: 
را  دهاقان  فراوان  پتانسیل های  وجود 
ممتاز خاص نموده و سبب درخشیدن در 

بخش گردشگری شده است.
وی تصریح کرد: آب و هوای مطلوب، 
دل پذیر و خاک حاصل خیر دهاقان سبب 
شده  شهرستان  این  معکوس  مهاجرت 
بنابراین باید نگاه ویژه به دهاقان شود و 
در کشاورزی بومی، سنتی از جمله گندم، 
جو و گلخانه های مطرح این منطقه باید 

آمایش سرزمینی هم لحاظ شود.

فرماندار دهاقان مطرح کرد؛

هشدار درباره تکرار حادثه 
متروپل در دهاقان

خبر روز
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گزارش تصویری

شورای  مجلس  در  دهاقان  و  شهرضا  مردم  نماینده 
اسالمی با اشاره به مشکل مسکن در دهاقان گفت: 
باید نگاه ویژه در این خصوص به استان و شهرستان 
این راستا  بیشتر نشود و در  تا مشکالت  انجام شود 
مورد  استان  جلسات شورای مسکن  منظم  برگزاری 

انتظار است.
• تقدیر از تالش مدیران وقت در شهرستان
شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  محمودی  سمیه 

اسالمی با اشاره به تالش مدیران وقت در شهرستان 
دهاقان اظهار کرد: انتقال آب شرب از تصفیه خانه بابا 
شهرستان  این  روستای   ۱۰ و  شهر  دو  به  شیخ علی 
شد  انجام  مشکلی  هیچ  بدون  که  بود  بزرگی  پروژه 

و ۳ روستای دیگر نیز به این طرح اضافه خواهد شد.
• انجام اقدامات عظیمی با همدلی مسؤوالن 

در این شهرستان
در  با همدلی مسؤوالن  اقدامات عظیمی  افزود:  وی 

این شهرستان انجام شد که نمونه آن انقالب بزرگ 
و  آموزش  و  است  شهرستان  این  در  مدرسه سازی 

پرورش در این زمینه تالش زیادی داشته است.
محمودی با اشاره به مشکل مسکن در دهاقان گفت: 
باید نگاه ویژه در این خصوص به استان و شهرستان 
انجام شود تا مشکالت بیشتر نشود که در همین راستا 
مورد  استان  جلسات شورای مسکن  منظم  برگزاری 

انتظار است.

 نماینده مردم شهرضا و دهاقان
در مجلس شورای اسالمی:

حل مشکل مسکن 
نیازمند توجه جدی 

است

سـید رضا مرتضوی اسـتاندار اصفهان در سـفر یک روزه به شهرستان دهاقان 
از بافت فرسـوده و پروژه های مسـکن مهر و گلخانه ایدر بازدید و در جلسـات 
کارگـروه تسـهیل و رفع موانع تولید و شـورای اداری این شهرسـتان شـرکت 

کرد.
منبع: ایرنا

 ۱۴۶ گفـت:  کاشـان  وشهرسـازی  راه  اداره  رئیـس 
داوطلـب در آزمون مقررات ملی سـاختمان برای اخذ 
پروانـه اشـتغال به کار رشـته معمـاری )طراحـی( در 

ایـن شهرسـتان بـه رقابـت پرداختند.
مجتبـی آراسـته اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه شـمار 
داوطلبـان و پیگیری هـا، برنامه ریزی شـد تا دانشـگاه 
کاشـان به عنوان یکـی از محل های حـوزه برگزاری 

ایـن آزمـون در اسـتان اصفهان تعیین شـود.
وی ادامـه داد: رعایـت کـردن ضوابـط و نـکات فنی 
مباحـث مقررات ملی سـاختمان بـه خصوص مباحث 
۳، ۴ و ۱۵ و داشـتن درک کلی از سـامانه تاسیسـاتی 
پیشـنهادی و تأمیـن نیازهای آن از جملـه داکت ها و 
رایزرهـا از جملـه مـواردی اسـت کـه در آزمـون اخذ 
پروانـه اشـتغال بـه کار رشـته معمـاری تاکیـد شـده 

است.
رییس اداره راه وشهرسـازی کاشـان خاطر نشان کرد: 

داشـتن درک کلـی از سـامانه سـازه ای پیشـنهادی و 
تأمیـن نیازهـای آن مانند محل قرارگیری سـتون ها، 
انـدازه آنهـا و ضخامـت سـقف ها از دیگـر نکته های 

مـورد توجه در آزمـون بود.
بـه گفتـه وی، رعایت نـکات مهـم در طراحی اجزای 
مقـررات  توقفگاه هـا،  ورودی هـا،  جملـه  از  طـرح 
نکته هـا  سـایر  بـه  توجـه  و  تصرف هـا  اختصاصـی 

درخواسـتی نیـز بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
آراسـته با تقدیـر از دسـت اندرکاران برگـزاری آزمون 
افـزود: با این اقدام اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
اصفهـان، شـمال اسـتان بـه مرکزیـت کاشـان بـه 
عنـوان حـوزه مسـتقل آزمون اخـذ پروانه اشـتغال به 
کار رشـته معمـاری )طراحـی( تعیین شـد کـه نتیجه 
ایـن مهـم جلوگیری از هـدر رفت وقـت داوطلبان در 
رفت و شـد بـه مرکز اسـتان و کاهش هزینـه آنها را 

بـه همراه داشـت.

بیـدگل طـی  و  آران  و  کاشـان  روانشناسـان  خانـه  افتتاحیـه  آئیـن 
مراسـمی در سـالن اجتماعـات دانشـگاه آزاد اسـالمی کاشـان برگزار 
گردیـد. این مراسـم با حضور مداحی رئیس خانه روانشناسـان کشـور، 
نصـر مدیرکل بهزیسـتی اسـتان اصفهـان، کرمـی مدیرکل بازرسـی 
اسـتانداری اصفهـان، محمـدی رئیـس منطقـه ۵ کشـور و هاشـمی 
طاهری رئیس شـورای اسـالمی شـهر کاشـان برگـزار و حکم رئیس 
خانـه روانشناسـان کاشـان نیز از سـوی کورش محمـدی رییس خانه 
روانشناسـان منطقـه ۵ کشـور بـه غالمعبـاس کوچکی راونـدی ابالغ 

گردید.
در ایـن مراسـم مداحی درخصوص لزوم تحوالت سـاختاری متناسـب 
بـا هـزاره سـوم در حوزه خدمات روانشـناختی و مشـاوره جامعـه و نیز 
رفـع سـوءمدیریت از حـوزه متولـی ایـن قشـر در کشـور مباحثـی را 

مطـرح نمود.
 همچنیـن نصر مدیرکل بهزیسـتی اسـتان اصفهان متناسـب با هفته 

بهزیسـتی پیرامـون نقـش بهزیسـتی در زندگـی شـهروندان و لـزوم 
تعامـل مؤثـر بـا ان جی اوهـا و اهتمـام همه بخشـهای جامعـه برای 
کاهـش آالم و پیشـگیری از آسـیبها و دکتر محمـدی پیرامون اهداف 
خانـه روانشناسـان و برنامه هـای پیـش رو بـا رویکـرد تعامـل و ارتقاء 
دانـش و مهارتهـای زندگـی و لـزوم فرهنـگ سـازی پیرامـون حرفه 
مشـاوره و بهبود شـرایط کار روانشناسـان در جامعه سـخنرانی کردند.

هاشـمی رییـس شـورای اسـالمی شـهر کاشـان نیـز در سـخنانی با 
اسـتقبال از حضـور خانـه روانشناسـان در شهرسـتان کاشـان، آمادگی 
کامـل مدیریـت شـهری را برای بـرون سـپاری خدمات روانشـناختی 
خانـه  بـه  کاشـان  شـهر  محـالت  در  شـهروندان  توانمندسـازی  و 
روانشناسـان اعـالم کرد و بـر لزوم حفـظ و تقویت انسـجام اجتماعی 

و نشـاط شـهروندان تاکیـد کرد.
در این آیین حکم ریاسـت خانه روانشناسـان شهرسـتان آران و بیدگل 

نیـز توسـط کورش محمدی بـه میثم حاجی محمدی ابـالغ گردید.

مسـئول دبیرخانـه دائمـی آیین هـا و همایش هـای مذهبی 
برنامـه شـادیانه  از اجـرای ۴  بیـدگل  آران و  شهرسـتان 
شـهروندی ویـژه غدیـر و دهـه والیـت در این شهرسـتان 

خبـر داد.
حسـن نبـوی زاده در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزای 
شبسـتان در آران و بیـدگل گفـت: همزمان بـا دهه والیت، 
میـالد امـام هـادی )ع( و عیـد غدیـر خـم، ۴ عنـوان ویژه 
برنامـه شـادیانه شـهروندی در شهرسـتان آران وبیـدگل 

برگـزار می شـود.
مسـئول دبیرخانـه دائمـی آیین هـا و همایش هـای مذهبی 
آران و بیـدگل افـزود: نخسـتین شـادیانه شـهروندی ویـژه 
میالد خجسـته امـام هادی علیه السـالم ۲۳ تیرمـاه بعد از 
نمـاز مغرب و عشـا با همـکاری هیئت محبان امـام هادی 
)ع( آران و بیـدگل واقـع در خیابـان شـهید احسـن زاده در 

مسـجد امام هـادی )ع( برگزارشـد.
نبـوی زاده بـا اشـاره به اینکـه برنامه های متنـوع فرهنگی 

و هنـری در ایـن شـادیانه برنامـه ریزی شـده اسـت گفت: 
تـالوت قـرآن، اجرای مسـابقه و سـرگرمی، مولـود خوانی 
مداحـان اهل بیت )ع( مهدی فخرالدیـن، مرتضی فائض و 
برنامه های شـاد و مفـرح با اجرای امیر رزق آبادی مسـئول 
سـابق بسـیج هنرمندان اسـتان قم از جمله برنامه های این 

مراسـم جشـن خواهد بود.
 مسـئول دبیرخانـه دائمـی آیین ها و همایش هـای مذهبی 
آران و بیدگل ادامه داد: همچنین سـه شـب برنامه شـادیانه 
بعـد از نماز مغرب و عشـا همراه با برپایی نمایشـگاه عفاف 
و حجاب در پارک شـادی آران و بیدگل برگزار خواهد شـد.
شـادیانه هـای شـهروندی از جملـه برنامه هـای ابتـکاری 
دبیرخانـه دائمی آیین ها و همایش های مذهبی شهرسـتان 
آران و بیدگل اسـت که با همکاری اداره تبلیغات اسـالمی، 
شـورای هیئات مذهبی، شـهرداری و فرهنگسرای شهروند 
آران و بیـدگل و نهادهـای مختلف در مناسـبت های ملی و 

مذهبـی برگزار می شـود.

رئیس اداره راه وشهرسازی کاشان:

۱۴۶ کاشانی برای اخذ پروانه اشتغال به کار رشته معماری 
رقابت کردند

خانه روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانه کاشان و آران و بیدگل افتتاح شد:

لزوم تحوالت ساختاری متناسب با هزاره سوم
مسئول دبیرخانه دائمی آیین ها و همایش های مذهبی شهرستان آران و بیدگل خبر داد:

اجرای ۴ برنامه شادیانه شهروندی ویژه غدیر و دهه والیت

فرمانـدار اردسـتان گفـت: همـه مدیـران باید بـرای بحـث جوانی 
جمعیـت اردسـتان وقـت بگذارنـد و در ایـن زمینـه به جدیـت کار 
کننـد. سـید محمد هادی احمدی طبـا در کارگـروه جوانی جمعیت، 
اظهـار داشـت: در همه موضوعاتـی که ما عقب هسـتیم این نکته 
مشـترک وجود دارد که ما حداقل ده تا دوازده سـال از بیانات رهبر 

انقالب عقب هسـتیم.

وی بـا بیـان اینکه همه مدیـران باید برای بحث جمعیت اردسـتان 
وقـت بگذارنـد، افـزود: تا پانزدهـم مرداد تعـداد خانواده هـای باالی 
سـه فرزند در شهرسـتان شناسایی شـوند و ادارات هم امکاناتی را بر 
اسـاس قانـون جوانـی جمعیت در اختیـار این خانواده ها قـرار دهند.

فرمانـدار اردسـتان خاطرنشـان کرد: رسـانه ها در خصـوص جوانی 
جمعیـت جـدی کار کننـد و دبیرخانـه قـرارگاه جوانـی جمعیت در 

شهرسـتان نیـز مطالبـی با این موضـوع را در قالب کیـوآر کد آماده 
کـرده و برای رسـانه های شهرسـتان بـه اشـتراک بگذارند.

جـواب  بومـی  مشـاور  اردسـتان  در  کـرد:  تصریـح  احمدی طبـا 
نمی دهـد و بایـد برنامـه ریـزی شـود مشـاور از بیرون شهرسـتان 
بـرای مشـاوره بیایـد همچنیـن در بیـن مـردم نیـز اطالع رسـانی 
شـود، بسـیاری از مشـکالت خانوادگی در شهرسـتان به دلیل عدم 

است. مشـاوره 
وی بیـان کـرد: در نمـاز جمعه های شهرسـتان توسـط ائمه جمعه 
مـوارد مربـوط به فرزنـد آوری و جوانی جمعیت بیان شـود؛ احادیث 
تأثیـر گذار هسـتند چون کالم وحی اسـت و شـبکه بهداشـت هم 
می توانـد بـرای هـر نماز جمعـه تعـدادی بنـر را همراه بـا احادیثی 

مربوط بـه موضوع تهیـه کند.

فرماندار اردستان:

جوانی جمعیت در اردستان با جدیت دنبال شود

سفر استاندار اصفهان به دهاقان
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Electricity consumption in Iran 
reached an unprecedented re-
cord-breaking level of 67,700 
megawatts on Tuesday.
The daily consumption was 700 
megawatts higher than that of 
the same day in the past year, 
and 300 megawatts higher than 
the previous record.
Over the past decade, constant 
temperature rising and the sig-
nificant decrease in rainfalls 
across Iran have put the coun-
try in a hard situation regarding 
electricity supply during peak 
consumption periods.

In the past two years, however, 
new deteriorating factors like 
severe drought and the decline 
in the country’s water resourc-
es as well as a new wave of 
illegal cryptocurrency mining 
across the country have also 
worsened the situation.
Among such factors, outdated 
equipment used in industry and 
agriculture sectors are a major 
contributor to the high electric-
ity consumption in the country.
These two sectors have be-
come major consumers of elec-
tricity in the country due to their 

outdated equipment.
Many of the country’s indus-
trial equipment is not updated 
and still use old technologies; 
This has caused this industry to 
use more electricity to produce 
products.
Also, many agricultural wells 
use old pumps and this has 
fueled the increase in electricity 
consumption by the agriculture 
sector.
In addition, the industry and 
agriculture sectors have always 
enjoyed very good government 
support, so that this support 

has led them to enjoy almost 
free electricity.
These very good supports have 
made the industry and agri-
culture sectors to become the 
main consumers of electricity 
in the country.
Now and according to the con-
ditions of electricity supply, 
electricity tariffs for these two 
sectors need to be seriously 
reformed so that they are en-
couraged to be modified and 
have equipment that requires 
less electricity.
The country’s large industries 
are still dependent on cheap 
electricity from the national 
grid, and no plan has been de-
fined to cut this dependence.
Now that people are gradu-
ally doing their part in using 
low-consumption equipment 
such as low-consumption 
lamps and are making more ef-
forts to observe the consump-
tion pattern well, the industry 
and agriculture sectors should 
also pay more attention to ob-
serving the consumption pat-
tern and in the meantime tariff 
reform of these two sectors will 
help more to comply with the 
consumption pattern.
The other resolution is the plan 
based on which the large indus-
tries will build power plants to 
supply their required electricity.
In the current government, 

there has been a strong deter-
mination for industries to build 
power plants to supply their 
electricity, and the continua-
tion of this process can lead to 
a general improvement in the 
state of electricity supply in the 
national grid.
In this due, Ministry of Energy 
signed a memorandum of un-
derstanding (MOU) with Minis-
try of Industry, Mines and Trade 
in mid-October last year, based 
on which major industries of 
the country can build power 
plants to meet their electricity 
needs.
According to a part of this 
agreement, 13 industrial com-
panies will invest for the con-
struction of new thermal and 
renewable power plants with 
the capacity of 10,360 mega-
watts in 10 provinces within a 
period of three years.
On May 29, the director of the 
plan to construct theses power 
plants announced that the ex-
ecutive and operational stage of 
the construction of new power 
plants in seven sites with a ca-
pacity of 5,302 megawatts has 
begun.
This is in line with the policies 
of resistance economy and ac-
cording to the interest of large 
industries to invest in order to 
provide reliable and stable elec-
tricity for their production units.

Effect of worn-out industrial machinery in increasing electricity consumption

Quarterly non-oil ex-
port to Oman jumps 
168% year on year
The value of Iran’s non-oil export 
to Oman jumps 168 percent in the 
first quarter of the current Iranian 
calendar year (March 21-June 21), 
from that of the same quarter in 
the previous year, the spokesman 
of Islamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA) an-
nounced.
Ruhollah Latifi said that Iran ex-
ported commodities worth $331 
million to Oman in the three-
month period of this year.
Increasing non-oil exports to the 
neighboring countries is one of 
the major plans that the Iranian 
government has been pursuing in 
recent years.
Last month, the head of Iran-Oman 
Joint Chamber of Commerce said 
that a special barter system will be 
established in trade between Iran 
and Oman.
Mohsen Zarabi made the remarks 
pointing to the 145-percent growth 
in trade between the two countries 
in the first two months of the cur-
rent Iranian calendar year (March 
21-May 21), as compared to the 
same period of time in the past 
year.
Zarabi has also said that the trade 
between Iran and Oman is expect-
ed to reach $2 billion by the end 
of the current Iranian calendar year 
(March 20, 2023).
He made the remarks in the an-
nual ordinary general assembly 
of the mentioned chamber held 
at the place of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA), saying, 
“Considering the upward trend of 
trade with this country [Oman], it 
is predicted that by the end of the 
year, we will record 1.2 billion ex-
ports and $2 billion of trade”.
Last year, the trade between the 
two countries reached $1.336 bil-
lion, indicating a growth of 57 per-
cent compared to the preceding 
year, Zarabi said.
He said that in the first two months 
of the current Iranian calendar 
year, exports to Oman reached 
$283 million with a growth of 28 
percent, noting that the figure in 
the import sector increased by 187 
percent to $128 million dollars.
According to Zarabi, the trade be-
tween the two countries reached 
$331 million in the mentioned two 
months, registering a growth of 
145 percent.
The official further noted that 
agreements have been reached 
to increase Iranian exports to the 
Arab country, saying: “One of the 
ways to increase trade is to intro-
duce Iranian commodities to Om-
ani traders and raise awareness; 
This is possible by sending trade 
delegations and holding exhibi-
tions in this country.”
In late May, Head of Iran Trade 
Promotion Organization (TPO) 
Alireza Peyman-Pak and Omani 
Minister of Commerce, Industry 
and Investment Promotion Qais 
bin Mohammed Al Yousef met and 
agreed on creating a roadmap for 
the expansion of trade relations 
and also discussed the establish-
ment of an Iranian trade center in 
Muscat.
Speaking in this meeting, Pey-
man-Pak voiced the readiness of 
his organization and the Iranian 
Ministry of Industry, Mining, and 
Trade for providing the necessary 
infrastructure for expanding trade 
exchanges between the two coun-
tries.
He also proposed signing a 
roadmap for trade cooperation be-
tween Iran and Oman, which was 
welcomed by the Omani minister.
Mentioning some of the challenges 
in the way of developing economic 
cooperation between Tehran and 
Muscat, Peyman-Pak said that 
talks were underway between the 
ministries and private institutions 
of the two countries to resolve the 
problems related to transportation 
and banking relations.

Annual export of 
polymer products 
rises 23%

Iran exported over $3.320 
billion worth of polymer 
products in the previous 
Iranian calendar year (ended 
on March 20), registering a 
23-percent rise year on year, 
a board member of Iran Na-
tional Plastic and Polymer 
Industries Association (IN-
PIA) said.
Speaking at a press con-
ference on the international 
conference of promoting ex-
ports of polymer products in 
Tehran on Wednesday, Bar-
mak Ghanbarpour said that 
polymer industry accounted 
for 73 percent of the total 
value of the non-oil exports 
made by the country’s in-
dustrial sector in the previ-
ous year, IRNA reported.
“Iran’s total non-oil export 
was 48 billion dollars last 
year, and the share of poly-
mer industries from the total 
non-oil export is estimated 
at seven percent,” Ghanbar-
pour said.
According to the official, 
currently, 8,000 produc-
tion units are active in this 
industry which have a total 
production capacity of 13 
million tons.
He noted that the annual im-
port of raw materials for the 
polymer industry is about 
five million tons which indi-
cates that there is eight mil-
lion tons of idle capacity in 
this industry.
The international conference 
on promoting the exports 
of polymer products will 
be held next Iranian calen-
dar month Mordad (begins 
on July 23) for the second 
consecutive year with the 
aim of exploring issues and 
challenges in the country’s 
polymer industries and ex-
changing views on ways of 
increasing exports.
According to Reza Tofiqi, the 
secretary of the conference, 
export-oriented production 
is the key to the develop-
ment of industrial units in 
the polymer industry.
“By learning about new 
export markets, we also 
become more active in the 
domestic markets and this 
will reduce the production 
costs and consumer prices 
and is a great economic ad-
vantage,” Tofiqi said.
The official further men-
tioned the capacity of the 
country’s petrochemical 
industry, saying: “The feed-
stock needed by the poly-
mer industry is provided, 
to a large extent, within the 
country by domestic petro-
chemical complexes.”
He pointed out that the in-
ternational conference on 
promoting polymer prod-
ucts exports is trying to 
develop export-oriented 
investment, saying: “By do-
ing this, we will maintain a 
significant part of the added 
value in the country’s econ-
omy, which will increase the 
country’s gross production 
and lead to economic devel-
opment.” Introducing Iran’s 
polymer export capacities 
and opportunities, identi-
fying new target markets, 
and getting acquainted with 
the laws and regulations of 
the mentioned countries 
are also among the topics 
explored in the mentioned 
conference.

The operation started for the construc-
tion of 1,383,513 units of National 
Housing Movement throughout the 
country by the fourth Iranian calendar 
month Tir (began on June 22), Ministry 
of Transport and Urban Development 
announced.
Of the mentioned units, 954,238 units 
are in different stages of physical pro-
gress, and the ground has been broken 
for the construction of 429,275 units.
As announced in a meeting to review 
the strategies for organizing the hous-
ing market, the first series of National 
Housing Movement units will be de-
livered to the applicants in the second 
half of the present Iranian calendar 

year (September 23, 2022-March 20, 
2023). The mentioned meeting, held 
on June 15, was attended by Trans-
port and Urban Development Minister 
Rostam Qasemi and Vice President for 
Economic Affairs Mohsen Rezaei.
On June 11, the minister said, “With 
the support of the parliament and the 
credit provided for the facilities of Na-
tional Housing Movement, we will pro-
ceed according to the schedule”.
After National Housing Action Plan 
(started in 2018), National Housing 
Movement is the government’s second 
major program to provide afforda-
ble housing units for the low-income 
classes. The operation for the con-

struction of 209,212 residential units 
of National Housing Movement began 
in early February. The ceremony to be-
gin the mentioned operation and also 
to launch some development projects 
in the housing sector was attended by 
the transport and urban development 
minister.
National Housing Movement to con-
struct four million housing units in 
four years is one of the major plans of 
the current government in the housing 
sector.
According to the plan, out of these 
four million residential units, 3.2 mil-
lion units will be constructed in cities 
and 800,000 units in villages, some 

of these units are currently being con-
structed after providing lands and pre-
paring the necessary conditions.
Land supply was the first condition for 
the realization of the national move-
ment plan and housing construction, in 
this regard, a series of measures were 
taken by the government and Ministry 
of Transport and Urban Development. 
According to the latest statistics, the 
lands of 2.8 million housing units of 
National Housing Movement have been 
provided by the ministry.
Although, studies show that the provi-
sion of land and financial resources are 
two serious obstacles to the construc-
tion of this number of residential units.

Representatives of the Teh-
ran private sector gathered on 
Wednesday for the 18th meet-
ing of the Tehran Chamber of 

Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (TCCIMA) In-
dustry and Mining Committee in 
which the attendees discussed 

the challenges facing the private 
sector. The problems caused 
by the government’s interfer-
ence in the pricing of some 
products, restrictions on the 
import of machinery, changes 
in trade-related regulations, and 
sudden implementation of new 
business policies were some 
of the main issues raised at the 
said meeting, TCCIMA portal 
reported.
The committee meeting was 
attended by industrial officials 
including Head of TCCIMA’s 
Industry and Mining Commit-
tee Ali Naghib, Deputy Indus-
try, Mining, and Trade Minister 
Mohammad-Mehdi Baradaran, 
and Chairman of Iran Home 
Appliance Industry Association 
Alireza Daniali. Speaking at the 
meeting, Naghib pointed out 

that Iranian businessmen are 
currently facing serious prob-
lems due to the inflationary 
conditions and the implementa-
tion of new policies, saying that 
Industry, Mining and Trade Min-
ister Reza Fatemi-Amin is also 
against such decision-making 
in the country’s economic 
sectors. He underlined the ca-
pacities of old and experienced 
entities in various economic 
sectors and said that the gov-
ernment can delegate a series 
of responsibilities to such in-
stitutions and take over the su-
pervision role itself. He further 
mentioned smuggling as one 
of the major problems that the 
country’s businesses are cur-
rently struggling with, adding: 
“The products that are imported 
through smuggling do not pass 

the strictures that are applied 
to domestic production and 
this ends up harming domestic 
producers.” Elsewhere in the 
gathering, Daniali delivered his 
speech saying that the govern-
ment’s interference in the pric-
ing of commodities, especially 
in the home appliance sector is 
harming the manufacturers ac-
tive in this sector.
“Despite the 40-percent infla-
tion and the 57 percent increase 
in wages, the government has 
allowed only a 10 percent price 
increase in some appliances,” 
Daniali said.
The government should avoid 
“reinventing the wheel” and fol-
low the path of other countries 
that recognized the mechanism 
of supply and demand, he 
stressed.

Construction operation of 1.383m National Housing Movement units begins

TCCIMA criticizes instability in 
govt. business policies

Deputy CEO of SAIPA Auto Making 
Group of Companies for Quality Con-
trol (QC) Affairs Farzad Ghazaei apolo-
gized to customers for the delay broke 
out in delivering cars Model TIBA and 
TIBA 2, the Public Relations Depart-
ment of the company reported.
Expounding the reasons for the deliv-
ery of manufactured cars, TIBA and 
TIBA 2 models of cars, he said that the 
delay broke out with the aim of pro-
moting quality of cars manufactured 
by this auto manufacturing group to 
gain satisfaction of its customers. 
Promoting quality of manufactured 

cars, gaining satisfaction of custom-
ers, and winning necessary licenses 
caused a delay in delivery of cars in 
due date, Deputy CEO of SAIPA Auto 
Making Group emphasized. 
He went on to say that these meas-
ures have been defined to promote 
the quality of cars, implementation of 
which is underway.
The new policies of SAIPA Auto Mak-
ing Group have been compiled in Feb. 
2022 with infrastructural changes in 
concepts of gaining satisfaction of 
customers and quality of products, 
based on which, upgrading quality of 

its current products and removal of 
defects announced by customers as 
well as replacing products with new 
designs instead of old cars has been 
prioritized. In addition to investing in 
equipping production lines of car man-
ufacturers and parts manufacturers, 
transferring technical know-how and 
knowledge of world’s top car manu-
facturers has been put atop agenda of 
SAIPA Auto Making Group of Compa-
nies., he highlighted.  
While apologizing to its customers for 
delay in delivery of its manufactured 
cars with TIBA and TIBA 1 models, 

Ghazaei hoped that, with the drastic 
measures which have been adopted 
at the company in cooperation and 
interaction with supervisory organiza-
tions, the problem facing the company 
would be settled in coming days. 
SAIPA Auto Making Group is com-
mitted to handling and fix any defects 
reported by its dear customers using 
its widespread network of after-sales 
services in SAIPA YADAK Company, 
benefited from expert engineers and 
technicians of SAIPA’s EMDAD KHO-
DRO Company in the shortest time 
possible, he added.

SAIPA auto making group apologizes to customers for delay in TIBA cars delivery
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), rose 6,517 
points to 1.49 million on Wednes-
day.As reported, over 4.991 billion 
securities worth 30.378 trillion rials 
(about $108.5 million) were traded 
at the TSE. The first market’s index 
rose 6,754 points, and the second 

market’s index gained 7,121 points.
TSE is on the four Iranian stock ex-
changes, 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).

TEDPIX gains 
6,500 points on 
Wednesday

The Boer Goat by 
Hamed Kioumarsi 
and Nazanin Amani

Hamed Kioumarsi, an Award-Win-
ning Author and Researcher, stat-
ed that the book “The Boer Goat” 
is a leading book in its field and an 
exceptional one.
Hamed Kioumarsi received his 
BSc and MSc degrees in Agricul-
ture and Ph.D. from the Universi-
ty of Science Malaysia in 2004, 
2007, and 2011 respectively. He 
then completed a second mas-
ter’s degree in Education (Applied 
Linguistics). He is an Award-Win-
ning Author, Researcher, and Ed-
ucation Consultant.
Nazanin Amani received her B.A 
in English Language Translation 
from the Azad University of Rasht 
in 2015. She then completed her 
master’s degree in English Lan-
guage Teaching from the Azad 
University of Rasht in 2017. She 
is an experienced educator.
“The Boer Goat” is a leading 
book in its field. This book is 
designed for those who wish to 
develop a broad understanding 
of animal science, a detailed and 
well-structured guide that is used 
as a reference book. Faculty and 
Staff are using this book to edu-
cate students and graduates of 
universities in agriculture and its 
related fields.
The meat goat can be raised eas-
ily if the farmers pay attention to 
fencing, nutrition, parasite con-
trol, and marketing to maximize 
profit. The main constraint to 
ruminant production can be in-
sufficient nutrition. However, the 
Boer goat has proven itself to be 
the meat goat of the world with an 
abundance of good traits and the 
ability to be an efficient meat pro-
duction system in different parts 
of the world.  This book aims to 
give a summarized but nuanced 
understanding of this valuable 
breed. The book is authored by 
Hamed Kioumarsi and Nazanin 
Amani.
Meat goats can be raised with 
other species like cattle and may 
be used to control noxious weeds 
and brush to increase pastures 
for other livestock. Meat goats 
can be reared with very little sup-
plemental grain and with minimal 
shelter, and are generally an easy-
care animal. Housing needs for 
meat goats are very simple and 
do not require costly housing, 
and in moderate climates may 
only consist of natural covers 
such as thick trees and brush 
or rock ledges. Goats produce a 
wide range of products, and the 
type of feed used for goats is 
more diverse, which increases 
the adaptation of this animal to 
a variety of climatic conditions. 
Environmental benefits of goat 
production include keeping wild-
life corridors open and preventing 
the spread of noxious weeds.
Water footprint usage (L/kg meat) 
of beef, sheep, and goats shows 
that goats are more water-effi-
cient than other ruminants such 
as sheep and cattle. It is also 
worth mentioning that goat meat 
contains several nutrients, and 
consumption of goat meat pre-
vents inflammation of blood ves-
sels. Goat meat contains a good 
amount of Conjugated linoleic 
acid (CLA), which prevents the 
arteries from hardening.

Top 10 Biggest Companies In The World 2022

Biggest Companies In The World
By: PARISA JAMADI Source: https://infos10.com/biggest-companies-in-the-world/

Want to know which is the largest company 
in the world 2022 by revenue. While each 
of these companies has seen a change in 
their business as a result of the covid-19 ep-
idemic, some companies have continued to 
thrive because of their unique benefits. Here 
we have prepared a list of the top 10 Biggest 
Companies in the world in 2022 according 
to revenue.
10. UnitedHealth – 277 billion
UnitedHealth Group Incorporated is an 
American multinational managed health 
care and insurance company based in Min-
netonka, Minnesota. It provides health care 
products and insurance services. United-
Health Group is the tenth largest company 
in the world in 2022 by revenue. It is the 
second largest healthcare company after 
CVS Health, and the largest insurance com-
pany by net premiums.
• Country: United States
• Headquarters: Minnetonka, Minnesota
• Employees: 300,000
• Market Cap: 440.4 billion
• Revenue: 277.3 billion
09. CVS Health – 285 billion
CVS Health Corporation is an American 
health solutions company that owns CVS 
Pharmacy, a retail pharmacy chain. The 
company is headquartered in Woonsocket, 
Rhode Island. In 2022, it ranks ninth among 
the top 10 biggest companies in the world 
by revenue, with revenues exceeding $285 
billion.
The business began as a chain of health and 
beauty aid stores, but within several years, 
pharmacies were added.
• Country: United States
• Headquarters: 1 CVS Drive, Woonsocket, 
Rhode Island
• Employees: 213,000
• Market Cap: 134.7 billion
• Revenue: 285 billion
08. Volkswagen Group – 287 billion

Volkswagen AG (Volkswagen Group) is a 
German multinational automotive manu-
facturing corporation. It is headquartered in 
Wolfsburg, Lower Saxony, Germany and is 
indirectly owned by the Porsche and Pich 
family. It designs, manufactures and dis-
tributes passenger and commercial 
vehicles, motorcycles, locomotives 
and turbo machinery. 
In 2016, it was the world’s 
largest automaker in terms of 
sales, surpassing Toyota and 
retaining the title, selling 10.9 
million vehicles in 2017, 2018 
and 2019. 
• Country: Germany
• Headquarters: Wolfsburg
• Employees: 662,600
• Market Cap: 131.5 billion
• Revenue: 287 billion
07. Saudi Aramco – 328 billion
Saudi Aramco is a Saudi Arabian public 
petroleum and natural gas company based 
in Dhahran. It is one of the top 10 biggest 
companies in the world 2022 by revenue. 
Saudi Aramco has the world’s second larg-
est certified crude oil reserves, exceeding 
270 billion barrels and the largest daily oil 
production of all oil producing companies.
• Country: Saudi Arabia
• Headquarters: Dhahran
• Employees: 66,800
• Market Cap: 1.96 trillion
• Revenue: $328.5 billion
06. Berkshire Hathaway – 346 billion

Berkshire Hathaway Inc. is an American 
multinational conglomerate holding com-
p a n y h e a d -

quartered in Omaha, 
Nebraska, United States. According to the 
Forbes Global 2000 list and source, Berk-
shire Hathaway is the eighth largest public 
company in the world. It is the sixth largest 
company in the world in 2022 according to 
revenue.
• Country: United States
• Headquarters: Kiewit Plaza, Omaha, Ne-
braska
• Employees: 360,000
• Market Cap: 692.5 billion

• Revenue: 346 billion
05. Sinopec Group – 352 billion
China Petroleum and Chemical Corporation 
(Sinopec) is a Chinese oil and gas enter-
prise based in Beijing. It is listed in Hong 

Kong and also does business in Shang-
hai and New York. Sinopec Group is 

the world’s largest oil refining, gas 
and petrochemical conglomerate, 
headquartered in Chaoyang Dis-
trict, Beijing. 
• Country: China
• Headquarters: Beijing
• Employees: 582,600 
• Market Cap: 79.13 billion
• Revenue: $352.8 billion
04. Apple – 365 billion

Apple Inc. is an American mul-
tinational technology company. 

It provides consumer electronics, 
computer software and online services. 

Apple Inc. is the fourth largest company in 
the world by revenue. As of January 2022, 
it is the world’s most valuable company, the 
fourth-largest PC seller by unit sales, and 
the fourth-largest smartphone maker. Addi-
tionally, it is one of the top five US informa-
tion technology companies, along with Am-
azon, Alphabet (Google), Meta (Facebook) 
and Microsoft.
• Country: United States
• Headquarters: 1 Apple Park Way Cuperti-
no, California
• Employees: 147,000
• Market Cap: 2.7 trillion

• Revenue: 365.8
03. China National Petroleum – 374 billion
China National Petroleum Corporation 
CNPC is a major national oil and gas cor-
poration in China and one of the largest 
integrated energy groups in the world. It is 
headquartered in Dongcheng District, Bei-
jing. CNPC was ranked fourth in the 2020 
Fortune Global 500, a global ranking of the 
largest corporations by revenue.
• Country: China
• Headquarters: Beijing
• Employees: 432,003
• Market Cap: 147.7 billion
• Revenue: $374.9 billion
02. Amazon – 457 billion
Amazon is an American multinational tech-
nology company, headquartered in Wash-
ington, USA. Amazon focuses on e-com-
merce, cloud computing, digital streaming 
and artificial intelligence. It collaborates 
with Google, Apple, Microsoft and Facebook 
in the U.S. It is one of the top five compa-
nies in the information technology industry.
• Country: United States
• Headquarters: Washington
• Employees: 1.271 million
• Market Cap: 1.5 trillion
• Revenue: $457.9 billion
01. Walmart Inc. – 571 billion
Walmart is an American multinational retail 
corporation that operates a chain of hyper-
markets, discount department stores and 
grocery stores from the United States. It 
is headquartered in Bentonville, Arkansas. 
Walmart has 10,526 stores and clubs in 
24 countries, operating under 48 different 
names. Walmart is the biggest company in 
the world in 2022 by revenue.
• Country: U.S.
• Headquarters: Bentonville, Ark.
• Employees: 2.20 million
• Market Cap: 393 billion
• Revenue: $571.9 billion

Iran produced 2.574 million barrels 
per day (bpd) of crude oil in June, 
registering a 21,000-bpd increase 
compared to the figure for the pre-
vious month, according to OPEC’s 
latest monthly report published on 
Tuesday.
Iran produced 2.543 million bpd of 
crude oil in May based on secondary 
sources, the report read.
As per OPEC data, the Islamic Repub-
lic’s average crude output for the sec-
ond quarter of 2022 stood at 2.560 
million bpd indicating a 32,000-bpd 
increase compared to the figure for 
the first quarter of the year.
The report put the average Iranian 
crude output for 2021 at 2.392 mil-
lion bpd, while the average output in 
2020 was reported to be 1.991 mil-
lion bpd.
The country’s heavy crude oil price 
also increased by $0.37 in June, to 
register a 0.3 percent rise compared 
to the previous month, according to 
the OPEC report.
Iran sold its heavy crude oil at 

$115.85 per barrel in the mentioned 
month, compared to May’s $115.48 
per barrel.
The country’s average heavy crude 
price was $105.14 from the begin-
ning of 2022 up to the report’s pub-
lishing date, in comparison to $64.31 
in the previous year’s same period.
OPEC statistics show that despite the 
U.S. sanctions, Iran’s oil production 
has been increasing gradually and the 
country has been able to compensate 
for the output decline.
Earlier this month, National Irani-
an Oil Company (NIOC) Director for 
Supervising Oil and Gas Production 
Hormoz Qalavand said that the com-
pany is now ready to return to the 
maximum level of oil production.
“This would be rapidly done if the 
country needs to increase export, or 
domestic refineries need more feed”, 
Qalavand stressed.
Back in April, Oil Minister Javad Oji 
had said that the country’s crude oil 
production has reached the pre-sanc-
tion level.

Iran’s June oil output rises 31,000 bpd: OPEC

President Ayatollah Seyed Ebrahim 
Raisi has underlined that Iran will not 
step back from its rightful position re-
garding the 2015 nuclear deal. 
Speaking in the cabinet meeting on 
Wednesday in response to the recent 
claims of the Americans regarding the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), President Raisi said, “The 
Americans have said that Iran should 
return to the JCPOA, while the Islamic 
Republic of Iran has never withdrawn 
from the JCPOA and it was America 
who violated the JCPOA.”
He added, “Today, it is a question not 
only for the Europeans, who are allies 
of the Americans in the negotiations, 
but also for all the nations around the 
world that why the United States did 
not adhere to its commitments under 
the JCPOA and withdrew from it.”
Referring to the unjust U.S. sanctions 
against the Iranian nation, Ayatollah 
Raisi said, “Americans have repeatedly 
said that the pressure they imposed on 
the Iranian nation was unprecedented 

and maximum, but the spokesperson 
of the U.S. Department of State official-
ly announced that these pressures did 
not work at all and failed miserably.”
Stating that the Islamic Republic will 
not back down from its rightful and 
logical positions, the president advised 
the Americans to see the facts and 
learn from the past instead of repeat-
ing the failed experience of maximum 
pressure on the Iranian nation, accord-
ing to the official website of the Iranian 
presidency.
Ayatollah Raisi added, “Americans 
must have realized during the last 43 
years that it is not possible to speak to 
the Iranian people with the language 
of coercion. It is strange that they still 
want to speak with the same literature 
that will definitely not bring them any 
results.”
Ayatollah Raisi said, “The Islamic Re-
public of Iran has always acted com-
pletely rationally in negotiations with 
the P5+1 and P4+1 and stated its 
reasonable demands. Even today, the 

negotiation team has not raised any 
demands outside of the frameworks, 
and is acting according to standards in 
continuation of the path that has been 
taken so far.”
Referring to the visit of American offi-
cials to the region, Raisi emphasized, 
“If the visits of American officials to the 
countries of the region are to strength-
en the position of the Zionist regime 
and normalize the relations of this re-
gime with some countries, then their 
efforts will not bring about security for 
the Zionists in any way.”
Addressed the Americans, the presi-
dent said, “If you want to know the ef-
fect of your actions on the region, look 
at the stances of nations closely to see 
how much hatred of the Zionists and 
the crimes of this regime has increased 
in their hearts.”
Ayatollah Raisi also emphasized that 
Iran is closely monitoring all develop-
ments in the region and is not oblivious 
to any movement. “We have repeatedly 
told those who have brought messages 
from the Americans that if the slightest 
movement is made against the territo-
rial integrity of Iran, it will be met with 
our decisive reaction.”
In another part of his speech, Raisi 
pointed to the importance of improving 
welfare infrastructure for higher edu-
cation and emphasized the necessity 
to develop, renovate and equip student 
dormitories, especially for married stu-
dents. 
Raisi also emphasized the attention of 
the institutions to provide proper ser-
vice to the people and their demands, 
stating that there is nothing more im-
portant than serving the people and 
maintaining peace and hope in society. 
He described increasing the social cap-
ital and hope in the hearts of the people 
as the super project of his administra-
tion.

Nasser Kanaani, spokesman for the Iranian foreign ministry, has 
warned Israel against any adventurous move against Iran, saying 
Tehran will decisively and firmly respond to any unwise move 
by Israel. 
Kanaani was responding to a question on the Israeli prime minis-
ter’s comments that Israel still has freedom of action to counter 
Iran’s nuclear program. 
Speaking at a weekly press conference on Wednesday, the 

spokesman 
said Iran’s nuclear program is completely transparent and legal 
and that all Iran’s activities are being done under the supervision 
of the International Atomic Energy Agency (IAEA).
He added that Israel which possesses nuclear weapons and is 
not a party to the Non-Proliferation Treaty (NPT), has not right to 
comment on Iran’s peaceful nuclear activities. 

Iran says will decisively respond to any Israeli unwise move

Iran won’t back down on JCPOA 
positions: president
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 مریـم محسـنی  در نشسـت 
هم اندیشـی مـد و پوشـاک کـه بـا 
حضور فعـاالن صنعت مد و پوشـاک 
ایرانی –اسـامی برگزار شـد از اولین 
نشان تضمین کیفیت محلی پوشاک 

در کشـور، رونمایـی گردیـد.
محمدرضـا پاکـروان مشـاور امـور 
فرهنگی بیـن المللی و عضـو کمیته 
راهبردی دانشگاه های مجازی جهان 
بـا اشـاره بـه ظرفیت بـاالی اسـتان 
اصفهـان در صنایـع مختلف بـه ویژه 
صنعـت نسـاجی گفـت: می تـوان با 
برنامه ریـزی و مدیریـت صحیـح و 
اسـتفاده از پتانسـیل نخبـگان حـوزه 
پوشـاک، اقدامـات ویـژه ای در ایـن 

عرصـه انجـام داد.
وی با اشـاره به هجمه آمریکا در حوزه 
مباحث فرهنگی کشـور گفت: باید از 
تمـام ظرفیت هـای موجود بـرای بی 
اثر کـردن القاء فرهنگ غـرب در مد و 

پوشـاک ایران اسـتفاده کرد.
پاکـروان همچنیـن بـر ضـرورت 
اسـتفاده از فناوری هـای نویـن در 
عرصه مد و پوشاک کشـور و پیوستن 
بـه عرصـه بین المللـی همچنیـن 
بهره منـدی از توانایـی شـرکت های 
دانش بنیـان در این حـوزه تاکید کرد.

مشـاور امـور فرهنگـی بین المللـی و 
عضو کمیتـه راهبردی دانشـگاه های 
مجازی جهان اسـام در ادامـه از آغاز 
به کار نخستین کنفرانس و نمایشگاه 
بین المللی ایران اسـکوکواکس از 27 
تا 30 مهرمـاه در تهـران خبـر داد و از 
اتاق بازرگانـی اصفهان بـرای حضور 

در این نمایشـگاه دعـوت نمود.
پاکـروان همچنیـن گفـت: آمادگـی 
میـان  نامـه ای  تفاهـم  داریـم 
دانشـگاه های جهـان اسـام و اتـاق 
بازرگانـی اصفهان به منظور اسـتفاده 
از ظرفیت های طرفین منعقد نماییم.

وی در پایان سـخنان خـود از آمادگی 
بـرای راه انـدازی شـعبه اصفهـان 
مجمع خیریـن اشـتغال و کارآفرینی 

خبـر داد.
• تولیدمکانیـزه و شـناخت 
کافـی از بازار هـدف صادراتی 
در  موفقیـت  شـرط  پیـش 

بازارجهانـی
در ادامـه جمشـید پرویزیـان عضـو 
هیئـت علمـی دانشـگاه صنعتـی 
اصفهـان درون زا بـودن اقتصـاد 
کشـور را یکی از موانع ورود به عرصه 
بین الملل دانسـت و گفت: متاسـفانه 
صنعـت نسـاجی کشـور بـا تحوالت 
روز عرصـه صنعـت، همگام نشـده و 
در زمانی که مجموعـه فرایندهایی به 
ماشـین واگـذار گردید با ایـن حرکت 
خود را تطبیق نـداد و ایـن آغاز فاصله 
گرفتن نسـاجی از سـایر صنایـع بود.

 وی در خصـوص ایجاد برند نیز گفت: 
ایجاد برند از طریق تعامل با مشـتری 
امکانپذیـر اسـت و بایـد تولیـدات بر 
اسـاس نیاز بازارهای بزرگ تـر از بازار 

داخلی صـورت گیرد.
پرویزیـان مکانیـزه کـردن تولیـد و 
شـناخت کافی از بازار هدف صادراتی 
را از پیـش شـرط های موفقیـت در 

عرصـه جهانـی دانسـت.
• دوره انجام کارهای تکراری 

گذشته سـپری شده است
همچنین محمدرضا اصغرزاده پیشتاز 
فشـن الکترونیک نیز در این نشسـت 
بـا تاکیـد بـر اینکـه هویـت، تفکـر و 
فرهنگ، کاالی خریدنی نبـوده و نیاز 
بـه حامل هـای دقیـق دارنـد افـزود: 
الزم اسـت حامل هـای اقتصـادی به 
درسـتی شـناخته شـده و بـرای آنهـا 

برنامه ریـزی شـود.
وی افزود: متاسـفانه تنهـا هنرمندان 
ناشـناخته و کوچـک از ظرفیـت 
متـاورس اسـتفاده کـرده و ارزش 
افـزوده فراوانـی را بـرای هنـر خـود 
ایجـاد می کننـد در حالیکـه توجـه به 
این حـوزه یک ضرورت عینی اسـت.

اصغـر زاده تاکیـد کـرد دوره انجـام 
کارهـای تکـراری گذشـته سـپری 

شـده و باید وارد عرصه هـای نوظهور 
شـویم.

وی در پایـان سـخنان خـود از ایجـاد 
اولیـن گالـری هنـر ایرانی متاورسـی 
در جهـان بـا کمـک هنرمنـد بنـام 
اصفهانـی خبـر داد و خواسـتار تعامل 
دیگـر هنرمنـدان اصفهانـی بـا ایـن 

موضـوع شـد.
• اتـاق بازرگانـی اصفهان به 
دنبال تسـهیلگری برای برند 
سـازی در حوزه پوشاک است

سـید آرش امامـی دبیرکمیسـیون 
صنایـع اتـاق بازرگانـی اصفهـان نیز 
حجم بازار نساجی و پوشـاک ایران را 
در حالی ۱۵ تا 20 میلیـارد دالرعنوان 
کـرد کـه نزدیـک یـک سـوم آن از 

طریـق واردات اسـت.
وی بـا اشـاره بـه سـهم ۱.۹ درصدی 
اسـتان اصفهـان از صنعـت پوشـاک 
کشـور گفت: بـرای اعتـای صنعت 
پوشـاک ابتـدا بایـد زیرسـاخت های 
آن را مهیا کنیم که شـهرک پوشـاک 
یکـی از ایـن زیرساخت هاسـت کـه 
اتـاق بازرگانـی اصفهـان پیگیـر راه 
انـدازی ایـن شـهرک اسـت و در این 
شـهرک بـه دنبـال بـه کارگیـری 

روش هـای نویـن تولیـد پوشـاک 
هسـتیم.

امامی عـدم وجـود برنـد پوشـاک در 
کشـور را یکی دیگـر از معضات این 
صنعـت دانسـت و افـزود: علی رغـم 
وجود تولیدکنندگان بزرگ پوشاک در 
کشـور در این حوزه برندسـازی نشده 
و اتاق بازرگانی به دنبال تسـهیلگری 
بـرای برنـد سـازی در حوزه پوشـاک 

کشـور است.
دبیـر کمیسـیون صنایـع در ادامـه بر 
ضـرورت توجـه به هویـت ایرانـی در 
پوشـاک تاکید کـرد و گفت: بـا وجود 
اینکـه لباس هایـی کـه می پوشـیم 
می تواند نشـان دهنده هویـت ملی ما 
باشـد، ولی متاسـفانه امروز لباسی که 
می پوشـیم فاقد هویت ایرانی اسـت.

 امامـی همچنیـن گفـت: برچسـب 
 )care labeling( مراقبتـی لبـاس
نیز از اهمیت زیـادی برخوردار اسـت 
و در حالیکه کشـورهای منطقه اجازه 
ورود و فـروش لباس بدون برچسـب 
مراقبتـی نمی دهنـد، ایـران چگونـه 
می تواند پوشـاک خـود را صـادر کند.

• کارگـروه مد و پوشـاک اتاق 
بازرگانـی اصفهـان ظرفیتـی 

بـرای هویـت بخشـی بـه 
پوشـش ایرانـی

نفیسـه عروجـی دبیـر کارگـروه مد و 
پوشـاک اصفهان نیز در این نشسـت 
با بیان اینکه سنت، بخشـی از هویت 
اسـت و نمی تـوان سـنت را مـدرن 
کـرد گفـت: در حالیکه هویـت از بین 
برنـده فاصله میـان سـنت و مدرنیته 
اسـت شـکاف هویتی تولیدکنندگان 
و طراحـان پوشـاک کشـور را دچـار 

مشـکل کرده اسـت.
وی همچنین بر ضـرورت ورود تلفیق 
فرهنگی بـه هویـت پوششـی تاکید 
و تصریـح کـرد: الزم اسـت حاکمیت 
بـرای هویـت بخشـی بـه پوشـش 
ایرانی از پژوهشـگران و صاحبنظران 

بنـام کشـور اسـتفاده کند.
وی با اشـاره بـه احصاء مشـکات 
صنعت پوشـاک کشـور در کارگروه 
مـد و پوشـاک اتـاق بازرگانـی 
همراهـی  خواسـتار  اصفهـان 
خصوصـی  بخـش  بـا  دولـت 
و  هویتـی  بسـتر  ایجـاد  بـرای 
حمایـت از تولیدکننـدگان پوشـش 
هویتـی کشـور بـه ویـژه در زمینـه 

معافیت هـای مالیاتـی شـد.

 شنبه 25 تیر 1401  | شمـاره 1102

اسـتاندار اصفهـان بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد 
حمایـت همـه جانبـه از سـرمایه گذاران در 
سراسـر اسـتان صـورت گیـرد، گفـت: بـا 
هرگونه دخالـت در سـرمایه گذاری ها برخورد 
جـدی می شـود. سـید رضـا مرتضـوی در 
جلسـه کارگروه تسـهیل و رفـع موانـع تولید 

شهرسـتان دهاقان افزود: مدیریت شهرستان 
در جهت انجام تعهدات دسـتگاه های اجرایی 
شهرسـتانی رصدهـای الزم را داشـته باشـد.

اسـتاندار اصفهان با اشـاره به این کـه مراحل 
اولیـه و انجام مطالعات توسـعه شـهرک های 
صنعتی باید در دسـتور کار قرار بگیـرد، افزود: 

در زمـان حاضـر تمرکـز بایـد بـر روی ایـن 
باشـد کـه افـرادی کـه زمیـن دریافـت کرده 
اما نسـبت به احـداث کارگاه اقـدام نکرده اند، 
هزینه هایـی کـه انجـام شـده بـه بهتریـن 

صورت اسـتفاده شـود.
مرتضـوی ادامـه داد: دربـاره بازپس گیـری 
زمین های بـدون اسـتفاده، افزایش همکاری 
دادگسـتری بـرای تسـریع در ایـن فرآینـد 

ضـروری اسـت.
وی اظهـار داشـت: دربـاره توسـعه شـهرک 
صنعتـی، اجـازه توسـعه 30 هکتـاری و 
پیش بینـی توسـعه تـا ۱00 هکتـار در آینـده 
به شـرکت شـهرک های صنعتی داده خواهد 

شـد.
اسـتاندار اصفهان همچنیـن از ایجـاد کمیته 
رصـد میـزان پیشـرفت طرح هـای صنعتـی 
در معاونـت اقتصـادی اسـتانداری خبـر داد و 
گفت: در ایـن کمیته وضعیت هر شهرسـتان 
را بررسـی خواهیـم کرد تـا درصورت نیـاز به 
پرداخـت تسـهیات، مکاتبات الزم بـا مرکز 

انجام شـود.
مرتضـوی دربـاره مشـکل گاز تعـدادی از 
واحدهـای گلخانـه ای تاکیـد کـرد: مسـیر 
اجـرای طـرح گازرسـانی در ابتـدا بایـد 
مشـخص شـود تـا پیگیری هـای الزم در 
جهـت صـدور مجوزهـا در اسـتان و تهـران 

انجـام شـود.
اسـتاندار اصفهـان پنجشـنبه به شهرسـتان 
دهاقـان سـفر کـرد؛ بازدیـد از مسـکن مهر، 
بافت فرسـوده شـهری و مجموعه طرح های 
کشـاورزی و گلخانه ای دهاقان از برنامه های 

سـفر اسـتاندار به این شهرسـتان بود.
اسـتاندار اصفهـان همچنیـن بـه همـراه 
معاونان خـود از پل زیرگـذر - کنارگـذر واقع 
در سه راهی شـهرضا-دهاقان و محور اصلی 

دهاقـان - گلشـن بازدیـد کرد.
بـه گـزارش ایرنـا، دهاقـان در فاصلـه ۹۶ 
کیلومتـری جنـوب غربی شـهر اصفهـان در 
دامنـه شـرقی کوه هـای زاگـرس واقع شـده 

اسـت.

معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهردار اصفهـان بـا بیـان اینکه سـبک 
معماری اصفهـان از دیرباز همواره آمیختـه به هنر بوده اسـت، گفت: کالبد 
شـهر روح هنر می خواهد. وحید مهدویـان با حضور در منزل اسـتاد منصور 
زهتابچی، معمار و هنرمنـد معاصر اصفهانی، ضمن اهمیـت توجه به هنر و 
هنرمندان، اظهار کرد: کالبد شـهر اصفهـان به روح هنـر هنرمندان بزرگی 
همچون اسـتاد منصـور زهتابچـی نیـاز دارد و در همین راسـتا تمام تاش 
خواهیم کـرد از هنـر فاخـر وی در فضاهـای شـهری و معمـاری اصفهان 

بهره مند شـویم.
وی با بیان اینکه سـبک معماری اصفهـان از دیرباز همـواره آمیخته به هنر 
بوده اسـت، گفـت: طراحان، معمـاران و سـازندگان سـاختمان در اصفهان 
باید به ایـن نکتـه توجه ویژه داشـته باشـند کـه اصفهـان مهد هنر اسـت 
و مـردم اصفهـان هنـر را خوب می شناسـند، پـس بایـد آثاری خلـق کنند 

تـا نظـر اصفهانی ها را بـه خود جلـب کننـد و بدون شـک این کار سـختی 
اسـت، چرا که ما در اصفهـان بناهای تاریخی بسـیاری داریم کـه هر کدام 

در نوع خود شـگفت انگیز اسـت.
معاون شهرسـازی و معماری شـهردار اصفهان ضمن دعـوت از هنرمندان 
بـرای ارائـه طرح هـا و ایده هـای معمـاری خـود بـه ایـن معاونـت، گفت: 
معاونت شهرسـازی و معماری شـهرداری در نظر دارد از طرح ها و ایده های 
هنرمندانـه اسـاتید معمـاری و هنرهـای معاصر اصفهـان همچون اسـتاد 
منصـور زهتابچـی بیـش از پیـش در سـطح شـهر اصفهـان اسـتفاده کند 
تا روح هنـر همچنان در شـهر هنر جـاری باشـد و شـهروندان از زندگی در 

اصفهـان بـا آرامش بیشـتری لـذت ببرند.
اسـتاد منصور زهتابچی نیز در این دیدار سـبک معمـاری اصفهان را هنری 
بی بدیل خواند و گفـت: من بیش از نیم قـرن به دنبال آموختـن هنر بوده ام 

و در این مسـیر، بی حـد و اندازه از معمـاری بناهای تاریخـی اصفهان الهام 
گرفتـه ام و آثار زیـادی را طراحی کـرده و سـاخته ام و آرزویم این اسـت که 

آثارم در یـک خانه تاریخی بـرای عاقه مندان به نمایش گذاشـته شـود.
وی با تاکیـد بر بـه اینکـه »اصفهان همـه چیز من اسـت«، تصریـح کرد: 
اصفهان یـک موزه معماری اسـت بـا آثاری از دهه ها و سـده های گذشـته 
که باید در حفظ و نگهـداری آن بکوشـیم، زیرا دیگر کمتر کسـی می تواند 
آثـاری چون میـدان نقـش جهـان، مسـجد جامع و چهلسـتون خلـق کند 
و البتـه در معمـاری مـدرن اصفهـان نیـز بایـد از معمـاری آمیخته بـا هنر 

اسـتفاده شـود تا شـهری هنری و زیبا داشـته باشیم.
بـه گـزارش ایمنـا، در ایـن دیـدار معـاون شهرسـازی و معماری شـهردار 
اصفهان با اهدای گل و صنایع دسـتی از اسـتاد منصور زهتابچـی، معمار و 

هنرمنـد معاصر اصفهـان تجلیـل و قدردانـی کرد.

استاندار اصفهان:

حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران استان ضروری است

معاون شهردار اصفهان:

کالبد شهر روح هنر می خواهد

به همت اتاق بازرگانی و اتحادیه پوشاک اصفهان انجام شد:

رونمایی از اولین نشان تضمین کیفیت محلی پوشاک در کشور

جمشـید پرویزیـان در نشسـت هم اندیشـی که بـا حضور فعـاالن صنعت 
مد و پوشـاک در اتاق بازرگانـی اصفهان برگزار شـد، نیز در این نشسـت با 
بیان اینکه گـردش مالی پوشـاک در دنیـا 2000 هزار میلیارد دالر اسـت و 
سـهم ایران ۱۵ تا 20 میلیارد دالر اسـت و سهم نسـاجی ترکیه 2۸ میلیون 

دالر است.
وی بـا بیـان اینکـه اگـر مـا ایـران را از صنعـت نسـاجی دنیا حـذف کنیم 
اتفاقـی نمی افتـد، توضیـح داد: اقتصاد ایـران یک درصـد اقتصـاد دنیا در 
تمام زمینه هاسـت و اقتصادی درون زا اسـت و تـوان تولید باالیـی ندارد و 
به نوعـی اقتصادی کـه دور خـود بچرخـد نمی توانـد کاری از پیـش ببرد.

به گـزارش ایسـنا، عضو هیئت علمـی دانشـگاه صنعتی اصفهان با اشـاره 
به اینکـه بعد انقـاب صنعتی تمـام تولیدات ماشـینی شـد و بعـد از آن در 
انقابی دیگـر آنچه با ماشـین تولید می شـد، به سـمت تولید انبـوه رفت و 
همزمان مـا با آن چرخ خیاطی وارد شـد و در دوره بیسـت سـال تولید چرخ 

خیاطی بیـش از دو هزار چرخ رسـید.
وی ادامـه داد: در سـال ۱۹0۸ کارخانـه فـورد خـط تولیـد خـود را مکانیزه 
می کنـد و طی سـه سـال تولیـد بـه ۵ میلیـون می رسـد و بهـای تولیـد از 

۱200 دالر بـه 300 دالر رسـید.
پرویزیان اضافه کـرد: به مـوازات این تغییـرات صنعت نسـاجی در بخش 
ریسـندگی رشـد می کنـد و ایـران نیـز وارد کار می شـود و همزمـان بـا 
تحـوالت بین المللی پیش مـی رود و بعد از جنـگ جهانی اتوماسـیون وارد 
دنیـای تولیـد می شـود و مجموعه ماشـین ها بـا ترتیـب خاصی کنـار هم 

می آیـد و اینجا آغـاز فاصلـه گرفتن نسـاجی بـا دیگر صنایع اسـت.
وی گفـت: ایـن استانداردسـازی یکـی از مهم تریـن آیتم ها بود که سـایز 
افـراد را مشـخص کنیـم، امـا متاسـفانه هنـوز سـایز اندازه هـای ایرانـی 

مشـخص نیسـت و از ایـن دنیـا فاصلـه گرفته ایم.
عضو هیئت علمـی دانشـگاه صنعتی اصفهـان با بیـان اینکـه در دهه ۶0 
توسـعه اتوماسـیون و کنـار هم قـرار گرفتـن دسـتگاه ها در تولیـد پررنگ 
شـد، امـا متاسـفانه تـا حـدود پنج سـال سـال صنعـت نسـاجی همچنان 
برای خـود کار می کـرد، افـزود: آنچـه به دسـت انسـان انجام می شـد در 
توسـعه صنعتی، توسـط ربات هـا انجـام می شـود، کاری که ربات هـا قبًا 

نمی توانسـتند انجـام دهند.
وی با اعتقـاد بر اینکه در شـرایطی که اتوماسـیون در صنعت نسـاجی دنیا 
راه یافته، ایران دیگـر نمی توانـد در راه قبلی خـود دوام آورد، گفت: صنعت 
نسـاجی ایران باید به سـمت شـبکه فروش بـزرگ بـرود و بعد از اسـتفاده 
ماشـین، به سـمت تولید مکانیزه پوشـاک بـرود؛ متاسـفانه در حالیکه دنیا 

در حـال تغییر اسـت، ما چشـم خود را بسـته ایم.
پرویزیان بـا طرح این سـؤال کـه چطـور وارد دنیـای جدید شـویم، اظهار 
کرد: مهم اسـت بدانیم برای کدام بازار کار می کنیم و چقدر از آن شـناخت 
داریم؛ مـا در اصفهان برند پوشـاک نداریم، امـا می توان برنـد ایجاد کنیم. 

باید به بـازار و نیـاز آن و بـه طراحی خود فکـر کنیم.
وی با تاکید بـر اینکه در صنعت نسـاجی باید به سـمت اتوماسـیون برویم 
و ایده هـای ربات ها را ببنیم و برای برندسـازی شـبکه ایجـاد کنیم، گفت: 

با تولید ۵ هـزار پیراهن نمی توانیـد وارد بازارهای دنیا شـوید.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اعتقاد بر 
اینکه در شرایطی که اتوماسیون در صنعت نساجی دنیا 
راه یافته، ایران دیگر نمی تواند در راه قبلی خود دوام 
آورد، گفت: صنعت نساجی ایران باید به سمت شبکه 
فروش بزرگ برود و بعد از استفاده ماشین، به سمت 
تولید مکانیزه پوشاک برود؛ متاسفانه در حالیکه دنیا در 

حال تغییر است، ما چشم خود را بسته ایم.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:

صنعت نساجی به سمت اتوماسیون برود

گفت و گو

مدیرکل ارتباطـات و فنـاوری اطاعات 
اصفهـان گفـت: 7۸ سـایت اینترنـت در 
روسـتاهای باالی 20 خانوار این اسـتان 
در راسـتای دسترسـی بـه اینترنـت بـا 
کیفیـت، احـداث، بهینـه سـازی و ارتقـا 

پیـدا خواهـد کرد.
جعفـر مطلـب زاده در گفـت و گو بـا ایرنا 
افـزود: بـه منظور دسترسـی روسـتاییان 
اسـتان اصفهان به اینترنت با کیفیت، 3۵ 
سـایت جدید احداث، و ۴3 سایت موجود 
بهینه سـازی و یا ارتقـا پیدا خواهـد کرد.

وی بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح در قالب 
اجـرای طـرح USO )توسـعه خدمـات 
اجـرا  روسـتایی(  اجبـاری  عمومـی 
می شـود، گفـت: احـداث، ارتقـا و بهینـه 
سـازی ۵۵ سـایت به اپراتور همراه اول و 
احداث، ارتقا و بهینه سـازی 23 سـایت به 

اپراتـور ایرانسـل اباغ شـده اسـت.
 مدیـرکل ارتباطات و فنـاوری اطاعات 
اصفهان اظهار داشـت: اپراتورهای تلفن 
همراه در ۱7 شهرسـتان اسـتان باید این 
اقدامات را در صـورت تأمین تجهیزات تا 

پایان آذرماه امسـال اجـرا کنند.
وی اضافـه کـرد: ایـن طرح هـا در 
روسـتاهای شهرسـتان های اردسـتان، 
اصفهـان، برخـوار، بوییـن و میاندشـت، 
چادگان، خوانسار، خوروبیابانک، دهاقان، 
سمیرم، شـاهین شـهر و میمه، شهرضا، 
فریدن، فریدونشهر، کاشـان، گلپایگان، 

ناییـن و نظنـز اجـرا می شـود.
مطلب زاده خاطرنشـان کرد: بودجه این 
طرح هـا در مناطقی کـه بـرای اپراتورها 
توجیـه اقتصـادی نـدارد، توسـط وزارت 
ارتباطات و فنـاوری اطاعـات پرداخت 

می شـود.
مدیرکل ارتباطـات و فنـاوری اطاعات 
اصفهـان گفـت: ضریـب نفـوذ اینترنت 
سـیار و ثابـت در روسـتاهای بـاالی 20 

خانـوار ایـن اسـتان ۸3 درصد اسـت.
وی اظهـار داشـت: ایـن شـاخص برای 
اپراتـور همـراه اول ۶3.۵ درصـد و بـرای 
اپراتور ایرانسـل 33 درصـد و و رایتل 3.۵ 

درصد اسـت.
مطلـب زاده ادامـه داد: تعـداد مشـترکان 
همراه اول در اسـتان پنج میلیـون و ۵۶7 
هـزار و 7۹2 خـط و تعـداد مشـترکان 
ایرانسـل 2 میلیـون و ۹۴۱ هـزار و ۹۹7 
مشـترک اسـت و هـم اینـک تمـام 
شـهرهای اسـتان اصفهـان از پوشـش 
نسـل های سـوم و چهـارم تلفـن همراه 

برخوردارنـد.
وی اضافه کـرد: در زمـان حاضر ضریب 
نفوذ اینترنـت پهن بانـد ثابت در اسـتان 
۱۸.3۹ درصـد اسـت و ضریـب نفـوذ 
اینترنت پهن باند سیار در استان ۱۱۶.۴7 
درصد و ضریب نفـوذ اینترنـت پهن باند 

در اسـتان ۱3۴.۸۶ درصد اسـت.
اسـتان اصفهان حـدود ۶۵۱ هـزار پورت 
دیتای فعال دارد و بیـش از یکهزار و 200 
مشـترک در اسـتان اصفهـان از پـورت 
VDSL اسـتفاده می کنند و بیش از ۶00 
هـزار مشـترک در اصفهـان از اینترنـت 
پرسـرعت )ADSL( اسـتفاده می کنند و 
ظرفیـت پهنـای باند اسـتان 2 برابـر نیاز 

فعلـی مردم اسـت.
اسـتان افـزون بـر پنـج میلیـون نفـری 
اصفهان دارای ۱0۸ شهر و یکهزار و ۹3۴ 
روسـتا و آبادی با جمعیت نزدیک به ۶00 

هـزار نفر اسـت.
نزدیک به ۹00 روسـتای استان اصفهان 

بیش از 20 خانوار دارد.

احداث و بهینه سازی ۷۸ سایت 
اینترنت روستایی در استان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
اصفهان خبر داد:

 خبر روز

ISFAHAN
N E W S

فرمانده انتظامی اسـتان اصفهان از کشـف فـرار مالیاتی 2۸ 
میلیـارد ریالی و دسـتگیری یـک نفـر در این خصـوص در 
عملیـات مأموران پلیـس امنیت اقتصادی اسـتان خبـر داد.
سـردار محمدرضـا میرحیـدری فرمانـده انتظامـی اسـتان 
اصفهـان اظهـار داشـت: در پی خبـر واصلـه مبنی بـر فرار 
مالیاتی فردی به هویت معلـوم، اکیپـی از کارآگاهان پلیس 
امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اسـتان بررسی موضوع 

را دسـتور کار خود قـرار دادند.

وی افزود: مأموران با همراهی عوامـل اداره کل امور مالیاتی 
در راسـتای ماده ۱۸۱ قانـون مالیات های مسـتقیم، از محل 
بازدیـد و با انجـام اقدامات میدانی، بررسـی سیسـتم و جمع 
آوری اسـناد مالـی متهـم و انتقـال به امـور مالیاتی اسـتان 

اصفهـان پرداختند.
میرحیدری با اشـاره به اینکه در بررسـی های صورت گرفته 
یک فقره فرار مالیاتی 2۸ میلیارد ریالی کشـف شـد، تصریح 
کـرد: در این خصوص یـک نفر دسـتگیر و پس از تشـکیل 

پرونده به مرجـع قضایی تحویل داده شـد، همچنین پرونده 
ارزش افزوده وی نیز در دسـت حسابرسـی مالیاتی است.

فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهـان بـر جدیـت و قاطعیت 
پلیس امنیـت اقتصادی ایـن فرماندهـی برای شناسـایی و 
برخورد قانونی با مجرمان و افراد سـودجو تاکیـد کرد و بیان 
کرد: مأموران بـا دقت فعالیت هـای اقتصادی افـراد را رصد 
کـرده و در صورت ارتـکاب تخلف آن هـا را به دسـت قانون 

می سـپارند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

پلیس اصفهان فرار 
مالیاتی 28 میلیارد 
ریالی را کشف کرد
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سعید واعظ  کار دراگان اسکوچیچ با تیم 
یانی  یستگاه پا یران ظاهراً به ا ملی فوتبال ا
رسید و بعد ازنظر کمیته فنی فدراسیون فوتبال 
مبنی بر برکناری او از هدایت تیم ملی، با تأیید 
این تصمیم در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، 
برکناری اسکوچیچ رسمًا اعالم می شود. اتفاقی 
ز صعود به  که برای دراگان اسکوچیچ بعد ا
تفاقی  فتاد، شبیه به ا جام جهانی 2022 قطر ا
است که قبل از جام جهانی 1998 فرانسه برای 
تومیسالو ایویچ فقید رخ داد. بعد از صعود تیم 
ملی همراه با والدیر ویرا به جام جهانی 1998 
فرانسه در شب دراماتیک ملبورن، ویرا از کار 
یویچ(  ا برکنار شد و یک مربی شناخته شده )

هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت.
• اخراج عجیب مرد کروات

ایویچ که کمتر از یک ساله فرصت داشت تا تیم 
ملی را برای جام جهانی آماده کند، تأثیر بسزایی 
روی آن تیم که در جام جهانی 1998 فرانسه 

حاضر شد و موفق شد اولین برد تاریخ فوتبال 
ایران در جام جهانی را به دقت آورد، داشت اما 
در فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز جام جهانی از 
کار برکنار شد. ایران که برای برگزاری اردوی 
آماده سازی جهت حضور در جام جهانی به ایتالیا 
نه مقابل رم با  رفته بود، در یک بازی دوستا
د؛  نتیجه 7 بر یک تن به شکست سنگینی دا
باختی که منجر به برکناری سرمربی شناخته شده 
تیم ملی شد. بعد از گذشته سال ها از اتفاق های 
آن روزهای تیم ملی همچنان گفته می شود 
برخی بازیکنان موافق برکناری ایویچ بودند، 
موضوعی که ثابت کردن آن سخت است. 
ز بازیکنان تیم ملی 98  حمید استیلی یکی ا
بود که درباره او عنوان شد با توجه به رابطه 
لبی بدش نمی آمده  صمیمانه اش با جالل طا
ز  یویچ را بگیرد. استیلی قبل ا لبی جای ا طا
جام جهانی در گیالنک سنگاپور بازیکن طالبی 

بود.

• تاریخ تکرار می شود
24 سال بعد از برکناری ایویچ، یک کروات دیگر 
که هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشت، از 
کار برکنار شد. دراگان اسکوچیچ هم درست 
یویچ فقید، با خواست برخی بازیکنان  نند ا ما
شانس نشستن روی نیمکت تیم ملی را در 
جام جهانی از دست داد. خواستی که عالوه بر 
بازیکنان، حامیان جدی ای هم در اطراف تیم 
داشت. حامیانی که در ظاهر و در رسانه ها موافق 
اسکوچیچ بودند اما شنیده می شود در جلسات 
کمیته فنی از او حمایت نکردند. تیم ملی ایران 
در سال 1998 و تیم ملی فعلی یک نام مشترک 

دارد؛ حمید استیلی، سرپرست تیم ملی.
مید  استیلی در مقطعی هم که مسئولیت تیم ا
را بر عهده داشت، با فرهاد مجیدی سرمربی 
تیم به مشکل خورد و درنهایت هم خود او جای 
مجیدی را گرفت و تیم امید ایران هم از رسیدن 

به المپیک با هدایت حمید استیلی بازماند.
• اینجا ایران است

تعجب نکنید، اینجا ایران است. در بزنگاه های 
مختلف تصمیم های غیرمنتظره ای می گیرند. 
صبح اول وقت قانون را روی یخ می نویسند تا 

قبل از ظهر قانونشان آب می شود!
فوتبالمان همان کارلوس کی روش را می خواهد 
که دیکتاتور مآبانه بر سر شوتبال! ما رأی صادر 
کند و بازیکنان تیم ملی هم سر و جان برای 
توپ به مزایده بگذارند. هیچ بازیکنی به خود 
این اجازه را ندهد که نمک بخورد و نمکدان را 
هم بشکند. کی روش جان کجایی که ببینی در 
نبودنت تاکتیک چنددستگی در تیم ملی به اجرا 
درآمده، بازیکن برای سرمربی تصمیم می گیرد. 
زود تشریف بیاورید کارلوس جان، اینجا ایران 

است ...

فرهاد کلهر  مدیر عامل شرکت ایرانسل ازاجرای بیش 
از 70 سایت 5G در شهر اهواز تا پایان سال خب داد. بیژن 
عباسی آرند در پیام ویدیویی به همایش شهر هوشمند اهواز 
گفت: تاکنون 19 سایت نسل پنج در اهواز اجرا شده که 
تا پایان سال، به بیش از 70 عدد خواهد رسید. ایرانسل 
از ابتدای شکل گیری، نزدیک به 100 میلیون دالر در 
اهواز سرمایه گذاری کرده است. با توجه به وجود شبکه 
فیبرنوری ایرانسل در اهواز که طی سال های گذشته، با 
سرمایه گذاری به ارزش بیش از ۵۵ میلیارد تومان احداث 
شده، شبکه 5G اهواز و خوزستان، یکی از بهترین شبکه های 

نسل پنج ایرانسل درکشور از لحاظ کیفی خواهد بود. آیین 
بهره برداری از طرح های هوشمندسازی مدیریت شهری 
اهواز، با حضورمعاون استاندار، مدیرکل ICT وتنظیم 
مقررات خوزستان، فرماندار، شهردار، اعضای شورای شهر 

ودیگرمدیران محلی اهواز، در این شهر برگزار شد.
توسعه فراگیر 5G در ایران آغاز شد

اخبار اصفهان : همزمان با دهه والیت و اعیاد سعید قربان و 
غدیرخم، از پروژه بزرگ توسعه فراگیر نسل پنج ایرانسل، با 
نصب 4۶0 سایت جدید 5G ایران، رونمایی شد. ایرانسل، که 
در روز اول مرداد 1۳99، موفق شده بود نخستین سایت تجاری 

5G را در ایران راه اندازی کند و هم اکنون، رکورددار تعداد 
سایت نسل پنج و سرعت اینترنت همراه است، در ادامه این 
پیشتازی، پروژه توسعه فراگیر نسل پنج را با نصب 4۶0 سایت 
جدید 5G در کشور، آغاز کرده است. بر این اساس، عالوه بر 9 
سایت نسل پنج قبلی ایرانسل که طی سال های 1۳99 و 1400 
 ،5G به بهره برداری رسیده بود، طی پروژه توسعه فراگیر
تاکنون 92 سایت جدید در سراسر ایران راه اندازی شده که در 
استان های تهران، خوزستان، البرز، فارس، آذربایجان شرقی، 
گیالن، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، مازندران، 
هرمزگان، آذربایجان غربی و گلستان نصب و اجرا شده است.

  
دوست  جمدی  پریسا 
و  بزرگترین  بدانید  دارید 
ثروتمندترین شرکت های دنیا 
در سال 2022 کدام شرکت ها 
بسیاری  اگرچه  هستند؟ 
همه گیری  با  شرکت ها  از 
تغییراتی  دچار  کووید-19 
اما  شدند،  تجارت شان  در 
برخی از شرکت ها به دلیل 
مزایای منحصر به فرد خود به 
پیشرفت ادامه داده اند. در این 
مقاله قصد داریم به معرفی 
در  برتر جهان  10 شرکت 
سال 2022 بر اساس درآمد، 

بپردازیم.
10 - یونایتد هلث گروپ - با 

درآمد 227 میلیارد دالر
یونایتد هلث گروپ یک شرکت 
محصوالت  که  است  آمریکایی 
مراقبت های بهداشتی و خدمات 
بیمه ای را ارائه می دهد، و دفتر مرکزی 
آن، در شهر مینه تونکا، مینه سوتا، واقع 
شده است. یونایتد هلث گروپ در 
لیست جزو دهمین شرکت بزرگ 
جهان در سال 2022 قرار دارد. پس 
از شرکت سی وی اس کرمارک این 
دومین شرکت در زمینه مراقبت های 
بهداشتی و بزرگترین شرکت بیمه از 

نظر حق بیمه خالص می باشد.
کشور: ایاالت متحده آمریکا، دفتر 
سوتا،  مینه  مینهتونکا،  مرکزی: 
کارمندان: ۳00000، ارزش بازار: 
440.4 میلیارد، درآمد: 277.۳ میلیارد.

9 - سی وی اس- با درآمد 285 
میلیارد دالر

سی وی اس یک شرکت خرده فروشی 
سالمت  حوزه  در  فعال  و  دارو 
آمریکایی است که مرکز مدیریت آن 
در وون ساکت رود آیلند قرار دارد. این 
شرکت در سال 2022، با درآمد بیش 
از 28۵ میلیارد دالر، در لیست جزو 
نهمین شرکت برتر جهان از نظر درآمد 
قرار گرفت. سی وی اس به عنوان یک 
فروشگاه زنجیره ای لوازم بهداشتی و 
زیبایی شروع به کار کرد، اما طی چند 
سال، داروخانه ها نیز به آن افزوده 

شدند.
کشور: ایاالت متحده آمریکا، دفتر 
آیلند،  رود  وون ساکت  مرکزی: 
کارمندان: 21۳000، ارزش بازار: 

1۳4.7 میلیارد، درآمد: 28۵ میلیارد.
8 - گروه فولکس واگن - با 

درآمد 287 میلیارد دالر

فولکس واگن AG )گروه فولکس 
واگن( یک شرکت خودروسازی 
دفتر  است.  ملیتی  چند  آلمانی 
مرکزی این شرکت در ولفسبورگ، 
نیدرزاکسن، آلمان قرار دارد و به طور 
غیرمستقیم متعلق به خانواده پورشه و 
پیچ است. این شرکت وظیفه طراحی، 
تولید و توزیع وسایل نقلیه مسافربری 
و تجاری، موتور سیکلت، لوکوموتیو 
و ماشین آالت توربو را به عهده 
دارد. فولکس واگن در سال 201۶، 
بزرگ ترین خودروساز جهان از نظر 
فروش بوده و از تویوتا نیز جلو زده و 
عنوان خود را حفظ کرد و در سال های 
2017، 2018 و 2019، حدود 10.9 

میلیون خودرو فروخت.
مرکزی:  دفتر  آلمان،  کشور: 
ولفسبورگ، کارمندان: ۶۶2۶00، 
ارزش بازار: 1۳1.۵ میلیارد، درآمد: 

287 میلیارد.
7 - سعودی آرامکو- با درآمد 

328 میلیارد
شرکت سعودی آرامکو یک شرکت 
نفت و گاز طبیعی است که در ظهران 
قرار دارد. این شرکت از نظر درآمد جزو 
هفتمین شرکت های بزرگ قرار دارد. 
سعودی آرامکو دومین ذخایر بزرگ 
نفت خام تأیید شده جهان را داراست 
که شامل بیش از 270 میلیارد بشکه 
می باشد و بیشترین تولید روزانه نفت 
را در بین تمام شرکت های تولیدکننده 

نفت دارد.
مقر:  سعودی،  عربستان  کشور: 
ظهران، کارمندان: ۶۶800، ارزش 
بازار: 1.9۶ تریلیون، درآمد: ۳28.۵ 

میلیارد دالر.

۶ - شرکت بِرکِشر هاتاِوی- با درآمد 
۳4۶ میلیارد دالر

برکشر هاتاوی یک شرکت هلدینگ 
چندملیتی آمریکایی است که دفتر 
مرکزی آن در اوماها، نبراسکا، ایاالت 
متحده قرار دارد. بر اساس فهرست 
 Forbes Global و منبع 
2000، برکشر هاتاوی در لیست 
جزو هشتمین شرکت بزرگ سهامی 
عام در جهان قرار دارد. این شرکت 
ششمین شرکت بزرگ جهان در سال 

2022 بر اساس درآمد است.
کشور: ایاالت متحده آمریکا، دفتر 
مرکزی: Kiewit Plaza، اوماها، 
نبراسکا، کارمندان: ۳۶0000، ارزش 
بازار: ۶92.۵ میلیارد، درآمد: ۳4۶ میلیارد.

با  ساینوپک-  شرکت   -  5
درآمد 352 میلیارد دالر

شرکت ساینوپک یک شرکت نفت و 
گاز چینی است که در پکن قرار دارد. 
این شرکت در فهرست هنگ کنگ 
قرار دارد و در شانگهای و نیویورک 
نیز تجارت می کند. گروه سینوپک 
بزرگ ترین شرکت پاالیش نفت، 
گاز و پتروشیمی جهان است و دفتر 
مرکزی آن در منطقه چائویانگ، پکن 

مستقر است.
کشور: چین، دفتر مرکزی: پکن، 
کارمندان: ۵82۶00، ارزش بازار: 
79.1۳ میلیارد، درآمد: ۳۵2.8 میلیارد 

دالر.
 352.8 اپل-  کمپانی   -  4

میلیارد دالر
اپل یک شرکت فناوری چندملیتی 
آمریکایی است، که لوازم الکترونیکی 
مصرفی، نرم افزار کامپیوتر و خدمات 

آنالین را ارائه می دهد. اپل جزو 
جهان  بزرگ  شرکت  چهارمین 
از نظر درآمد محصوب می شود. از 
ژانویه 2022، این شرکت به عنوان با 
ارزش ترین شرکت جهان، چهارمین 
فروشنده بزرگ رایانه های شخصی 
از نظر فروش واحد و چهارمین سازنده 
بزرگ گوشی های هوشمند شناخته 
شده است. بعالوه، این شرکت به 
همراه آمازون، آلفابت )گوگل(، متا 
)فیس بوک( و مایکروسافت یکی از 
پنج شرکت برتر فناوری اطالعات 

ایاالت متحده است.
کشور: ایاالت متحده آمریکا، دفتر 
مرکزی: 1 اپل پارک وی کوپرتینو، 
کالیفرنیا، کارمندان: 147000، ارزش 

بازار: 2.7 تریلیون، درآمد: ۳۶۵.8.
3 - شرکت ملی نفت چین- با 

درآمد 374 میلیارد دالر
 CNPC شرکت ملی نفت چین
یک شرکت ملی نفت و گاز در چین 
و یکی از بزرگترین گروه های انرژی 
یکپارچه در جهان است. دفتر مرکزی 
این شرکت در منطقه دانگ چنگ 
پکن قرار دارد. شرکت ملی نفت چین 
در سال 2020 در لیست جزو چهارمین 
شرکت های بزرگ جهان از نظر درآمد 

قرار گرفت.
کشور: چین، دفتر مرکزی: پکن، 
کارکنان: 4۳200۳، ارزش بازار: 
147.7 میلیارد، درآمد: ۳74.9 میلیارد 

دالر.
2 - آمازون- با درآمد 457 

میلیارد دالر
آمازون یک شرکت فناوری چندملیتی 
آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در 

واشنگتن، ایاالت متحده آمریکا مستقر 
است. آمازون بر تجارت الکترونیک، 
محاسبات ابری، جریان دیجیتال و 
هوش مصنوعی متمرکز است. این 
شرکت با گوگل، اپل، مایکروسافت و 
فیس بوک در ایاالت متحده همکاری 
می کند و جزو یکی از پنج شرکت برتر 
در صنعت فناوری اطالعات به شمار 

می آید.
کشور: ایاالت متحده آمریکا، مقر: 
واشنگتن، کارمندان: 1.271 میلیون، 
ارزش بازار: 1.۵ تریلیون، درآمد: 

4۵7.9 میلیارد دالر.
با  1 - شرکت وال مارت - 

درآمد 571 میلیارد دالر
وال مارت یک شرکت خرده فروشی 
که  است  آمریکایی  چندملیتی 
از  زنجیره ای  اداره  مسئولیت 
هایپرمارکت ها، فروشگاه های بزرگ 
تخفیف دار و فروشگاه های مواد غذایی 
از ایاالت متحده را به عهده دارد. دفتر 
مرکزی این شرکت در بنتون ویل، 
آرکانزاس قرار دارد. وال مارت دارای 
10۵2۶ فروشگاه در 24 کشور جهان 
می باشد که با 48 نام مختلف فعالیت 
دارند. این شرکت از نظر درآمد در سال 
2022 جزو بزرگ ترین شرکت های 

جهان به حساب می آید.
کشور: ایاالت متحده، دفتر مرکزی: 
بنتون ویل، آرکانزاس، کارمندان: 2.20 
میلیون نفر، ارزش بازار: ۳9۳ میلیارد، 

درآمد: ۵71.9 میلیارد دالر.
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سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه الزامی برای واکسیناسیون 
دانش آموزان وجود ندارد، گفت: آموزش و پرورش ثبت نام دانش آموزان در 

مدارس را مشروط به واکسیناسیون نکرده است.
صادق ستاری فرد با اشاره به مصوبه ســال گذشته ستاد مقابله با کرونا مبنی 
بر لزوم انجام واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 سال افزود: دانش آموزان 
استقبال خوبی از واکسیناسیون داشتند البته وزارت آموزش و پرورش و وزارت 

بهداشت هم همکاری بسیار خوبی داشتند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش 927 مجموعه ورزشی خود را به عنوان مناطق 
واکسیناسیون در اختیار وزارت بهداشــت قرار داد تا مردم به دریافت خدمات 

واکسیناسیون سهولت دسترسی داشته باشند.
ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به اینکــه 9۵ درصد جامعه 
فرهنگیان دز اول و 90 درصد دز دوم را دریافت کردند، اظهارداشــت: برای 
دز ســوم ۵1 درصد فرهنگیان مراجعه کردند و اخیراً با تصویب ستاد کرونا و 
توصیه وزارت بهداشت، دز چهارم نیز به عنوان دز یادآور به فرهنگیان توصیه 

شده است.
ستاری فرد یادآور شــد: در ســال 1400، برای دانش آموزان 12 تا 18 سال 
مصوب شده بود که صرفًا 2 دز واکسن تزریق شود که استقبال خوبی صورت 
گرفت؛ 92 درصد دانش آموزان در رده ســنی یادشده دز اول و 80 درصد هم 
دز دوم را دریافت کردند و درصد باالیی از افراد جامعه هم واکســینه شدند؛ 
بنابراین به دلیل درصد باالی واکسیناسیون در جامعه و دانش آموزان، مدارس 

بازگشایی شدند.

واکسیناسیون دانش 
آموزان اجباری 
نیست

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

واکسیناسیون دانش 
آموزان اجباری نیست

در واقـع ماجـرای عرضه خـودرو در بـورس کاال از همـان ابتدا کـه مطرح 
شـد با چالش های زیـاد همـراه بود امـا در هر صـورت این اتفـاق با عرضه 
شـاهین و پـس از آن کارا در بـورس افتاد. با ایـن حال ترمز عرضـه خودرو 
در بـورس در سـومین فراینـد که طـی آن قـرار بـود فیدلیتـی و دیگنیتی 

عرضه شـوند کشـیده شد.
ایـن موضوع بـه چالشـی میـان بـورس کاال و وزارت صمت تبدیل شـد و 
درحالی کـه وزارت خانه عرضه خـودرو در بورس را غیرممکن می دانسـت 
بورسـی ها بـر ایـن بـاور بودنـد کـه ایـن فرایند بـه شـفاف شـدن قیمت 

خـودرو کمـک خواهـد کرد.
بر این اسـاس قرار بود ایـن موضوع در شـورای عالی بورس مورد بررسـی 
قرار بگیرد و آخرین اخبـار از موافقت این شـورا با عرضه خـودرو در بورس 
حکایـت دارد. آنطـور که سـید جـواد جهرمـی، معـاون عملیـات و نظارت 
بر بـازار بـورس کاالی ایـران اعالم کرده اسـت بحـث عرضه خـودرو در 
بـورس کاال که طـی هفته هـای اخیـر بـا چالش هایـی روبـرو شـده بود، 
یکبار در کمیسـیون تخصصی شـورای عالی بورس مورد بحث و بررسـی 
قرار گرفته و سـه شـنبه نیـز در صحن شـورا با حضـور وزیر اقتصـاد، وزیر 
صمت، ریاسـت سـازمان بورس و سـایر اعضا مورد بررسـی قـرار گرفته و 
با اعالم نقطـه نظراتی کـه وزارت صمت دربـاره عرضه خـودرو در بورس 

کاال داشـته، این طرح مـورد تصویـب اعضا قـرار گرفت.
به گفتـه وی با یـک کالس خودرویی فرآینـد عرضه آغاز می شـود و همه 
خودروسـازان کـه آن کالس را تولیـد می کنند اقـدام به عرضه خـودرو در 
بـورس کاال خواهند کـرد و کلیـه تولیـدات خودروسـازان در آن کالس در 

بـورس عرضـه می شـود و در مقابل تقاضـا قرار خواهـد گرفت.
بـه صـورت کلـی وزارت صمـت صالحیت هایی در مـورد بحـث عرضه و 
الزام بـه عرضـه خودروسـازان و همینطـور محدودیت هایی که در سـمت 
تقاضـا اعمـال خواهـد شـد، دارد. ایـن محدودیت هـا شـامل گواهینامه یا 
پالک فعال اسـت کـه ایـن مـوارد در زمان ثبـت سـفارش مورد بررسـی 

قـرار خواهـد گرفت.
بر اسـاس این گـزارش و بـه نقـل از روابـط عمومـی بـورس کاال، معاون 
عملیـات و نظـارت بـر بـازار بـورس کاالی ایـران همچنین اعـالم کرده 
اسـت که تأمین مالی خودروسـازان و اوراق گواهی سـپرده و سلف موازی 
اسـتاندارد از مواردی اسـت کـه بـرای شـرکت های خودروسـازی در نظر 
گرفته شـده کـه در هفته هـای آتـی در ایـن زمینه اطـالع رسـانی خواهد 

شـد.
کارشناسـان معتقدند:  با عرضه خودرو در بورس، قیمت های کاذب موجود 
در بـازار تعدیـل شـده و همچنیـن قیمـت کارخانـه ای خودروهـا اصالح 
می شـود. همچنیـن ایـن شـیوه در میان مـدت نیـز بـا شـکل دهی رقابت 
در بـورس، موجـب ارتقـای کیفـی خودروهـای تولیـدی، متنوع تر شـدن 

تولیـدات و افزایش تیـراژ خواهد شـد.

 مهرداد امین زندی  ماجرای ورود خودرو به بورس که 
برای شاهین و کارا با تخته گاز اجرا شد و برای فیدلیتی 
و دیگنیتی با ترمز دستی متوقف شد با اظهار نظرهای 
جدیدی دوباره گرم شد. سخنگوی وزارت صمت گفت: 
برخالف آنچه در رسانه ها مطرح شده، عرضه خودرو در 
بورس به هیچ عنوان از ابتدا در دستور کار جلسه شورای 
عالی بورس نبود و در حقیقت پیشنهاد وزیر صنعت، 

معدن و تجارت بود که در این جلسه ارائه شد.

گزارش ویژه

تخته گاز شاهین و کارا؛ توقف فیدلیتی و دیگنیتی

عرضه خودرودربورس
با دنده 5!

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه الزامی برای واکسیناسیون دانش 
آموزان وجود ندارد، گفت: آموزش و پرورش 
ثبت نام دانش آموزان در مدارس را مشروط به 

واکسیناسیون نکرده است.
صادق ستاری فرد با اشاره به مصوبه سال 
گذشته ستاد مقابله با کرونا مبنی بر لزوم 
انجام واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 
سال افزود: دانش آموزان استقبال خوبی از 
واکسیناسیون داشتند البته وزارت آموزش 
و پرورش و وزارت بهداشت هم همکاری 

بسیار خوبی داشتند.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش 927 مجموعه 
ورزشی خود را به عنوان مناطق واکسیناسیون 
در اختیار وزارت بهداشت قرار داد تا مردم 
به دریافت خدمات واکسیناسیون سهولت 

دسترسی داشته باشند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به اینکه 9۵ درصد جامعه فرهنگیان دز 
اول و 90 درصد دز دوم را دریافت کردند، 
اظهارداشت: برای دز سوم ۵1 درصد 
فرهنگیان مراجعه کردند و اخیراً با تصویب 
ستاد کرونا و توصیه وزارت بهداشت، دز 
چهارم نیز به عنوان دز یادآور به فرهنگیان 

توصیه شده است.
ستاری فرد یادآور شد: در سال 1400، برای 
دانش آموزان 12 تا 18 سال مصوب شده بود 
که صرفاً 2 دز واکسن تزریق شود که استقبال 
خوبی صورت گرفت؛ 92 درصد دانش آموزان 
در رده سنی یادشده دز اول و 80 درصد هم دز 
دوم را دریافت کردند و درصد باالیی از افراد 
جامعه هم واکسینه شدند؛ بنابراین به دلیل 
درصد باالی واکسیناسیون در جامعه و دانش 

آموزان، مدارس بازگشایی شدند.
آخرین  جزو  ایران،  کشور  افزود:  وی 
کشورهایی بود که آموزش های حضوری 
را از سر گرفت و برای مهر ماه امسال هم در 
تالشیم که اقالم بهداشتی مورد نیاز مدارس 
و به ویژه تهویه کالس ها را فراهم کنیم تا 
اگر با موج جدیدی همراه شدیم موضوع 
را مدیریت کرده و مجدداً به آموزش های 

مجازی برنگردیم.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه همه مدارس ابتدایی تا متوسطه از 14 
فروردین ماه امسال بازگشایی شدند، گفت: 
با توجه به تمهیدات وزارت بهداشت و سایر 
نهادهای خدمات رسان امیدواریم تا مهر از این 
پیک هم عبور کنیم و با چالشی مواجه نشویم.

انجام  به  اجباری  اینکه  بیان  با  وی 
واکسیناسیون و کارت واکسیناسیون به عنوان 
پیش شرط ثبت نام دانش آموزان وجود ندارد 
گفت: آموزش و تضمین سالمت حق دانش 
آموزان است؛ بنابراین توصیه ما این است که 
واکسیناسیون دانش آموزان بر اساس مصوبات 
ستاد ملی کرونا انجام شود اما الزامی برای این 
کار وجود ندارد و ثبت نام دانش آموزان در 
مدارس را مشروط به واکسیناسیون نکردیم.

مولتی میلیونرهای صدرنشین
10 شرکت برتر جهان در سال 2022 معرفی شدند؛

در بدرقه یک تصمیم، تیم ملی سرمربی ندارد و چیزی به جام جهانی نمانده است

آقای اسکوچیچ اینجا ایران است!
اجرای بیش از ۷۰ سایت 5G در شهر اهواز تا پایان سال



 اخبار اصفهـان  آییـن رونمایی از سـاختار سـازمانی 
جدیـد که بـا حضـور اعضـای هیئـت مدیـره، مشـاورین 
ساختار سـازمانی شـرکت، نیرومند رئیس اسـبق اداره کار 
و تعاون اسـتان اصفهان، مهنـس تجلی بازرسـی اداره کار 
و تعاون، همچنیـن جمعـی از مدیران واحدهـای مختلف 

شـرکت برگزار شـد.
مدیرعامل شـرکت پاالیـش نفت اصفهـان در ایـن آیین 
گفـت: تمامـی خدمـات و فعالیت هـا مانند نوشـتن کتابی 
اسـت کـه مـا امـروز آن را می نویسـیم و آینـدگان آن را 
مطالعـه و قضـاوت می کننـد. لـذا بایـد بـه گونـه ای این 
کتاب را به رشـته تحریـر در آوریـم که نسـل های آینده با 
دیدن و خواندن آن متوجه شـوند ما در زمـان خود بهترین 
فعالیت هـا را انجـام داده ایم و در مسـیر موفقیـت بهترین 

عملکردهـا را داشـته ایم.
قدیـری با توجـه بـه تأکید مقـام معظـم رهبـری در کلیه 
سـخنرانی های خود در جمع مدیـران، افـزود: مقام معظم 
رهبـری مهمتریـن ابـزار در برابـر ترفندهـای دشـمنان 
به خصـوص آمریـکا را در یـک کلمـه خالصـه نمودند و 
آن تأکیـد بـه )کار( اسـت و اگـر همـه مدیـران در تمامـی 
مراحل خدمتگزاری خود مبنای کار و کلیـه خدمات خود را 
بر اصل بر *سـه اصل، معنویت، عقالنیـت و عدالت* که 
مقام معظم رهبری به آن همیشـه سـفارش نموده اند پایه 
ریزی نمایند بدون شـک در تمامـی اهـداف و برنامه های 

خود موفـق خواهنـد بود.
مدیرعامـل شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان با اشـاره به 
ایـن موضـوع کـه کلیـه متخصصیـن و نیروهـای مـا در 
تمامی واحدهـا مانند خونی در رگهای سـازمانی شـرکت، 
نقش حیاتـی را ایفـا می کننـد ادامـه داد: بـدون تردید اگر 
خـون را از شـریانها جـدا کنیـم تنها اسـکلتی بیـش باقی 

نمی ماند، لـذا این حیـات و برازندگـی را مرهـون زحمات، 
احسـاس مسـئولیت و خودباوری تمامـی نیروهای متعهد 
و متخصص در شـرکت پاالیـش نفت اصفهان هسـتیم.
قدیـری رقابتی عمـل کـردن و تغییـرات بر اسـاس آینده 
نگری و ترسـیم چشـم اندازی روشـن را برای آینده همراه 
با یک مدیریت اسـتراتژیک، الزمه و اساس یک مدیریت 
نوین دانسـت و گفت: ما با یک سـری تغییـرات خالق به 
راحتـی می توانیـم در مسـیری کـه مزیت هـای رقابتی را 

برایمان همـوار می کنـد گام برداریم.
باید از خام فروشـی پرهیز کنیم و با حضور مشـاورین نخبه 
هـر پـروژه ای را کـه تعریـف می کنیـم رشـد منابـع مالی 
و مـدل مالـی آن را نیـز مورد بررسـی قـرار دهیم تـا برای 
رسـیدن به یـک نتیجـه قابـل قبـول گام هـای مطمئنی 
برداریـم چـرا کـه بایـد بـه سـمت زنجیره هـای ارزشـی 
حرکت کنیم. ما توانایی تولیذ ۴۰۰ محصول در پاالیشگاه 
را داریـم. در بحـث زنجیره ارزشـی توجـه به امـور صنایع 

پایین دستی و اقتصاد مقاومتی را در رأس فعالیت های خود 
قـرار دادیم و بـرای بحث بومی سـازی اداره ای را تشـکیل 
داده ایـم تـا بتوانیم بـا مدیریت ریسـک پذیری مسـیر بی 
خطر را برای رسـیدن به چشـم انداز آینده ترسـیم نماییم.
وی همچنیـن اظهـار داشـت: هـدف اصلـی از ایجـاد 
سـاختار سـازمانی جدید این بود کـه نموداری مسـطح تر 
جهـت چابکـی سـازمان ایجـاد تـا بـا توجـه بـه بحـث 
شایسته سـاالری، کلیـه نیروهـا را در واحدهـای مختلف 

رتبـه بنـدی و از توانمندی هایشـان اسـتفاده کنیـم.
این مقام مسئول ادامه داد: شـرکت پاالیش نفت اصفهان 
در پدافند غیرعامل دسـتاوردهای خوبی را به دست آورده و 
در آینـده ای نزدیک با توجـه به فعالیت هایی که در دسـت 
اقدام اسـت خبرهای خوبی را برای اسـتان و کشـورمان به 

ارمغان خواهیم داشـت.
قدیری با بیـان اینکه حرکـت ما یک حرکـت دانش بنیان 
اسـت، بیان داشـت: اقدامی که تمـام دغدغه هـا و رهبری 
مدیـران را پوشـش داده و باعث می شـود مدیـران تعهد و 
تعلـق سـازمانی بـرای کارکنـان زیرمجموعه خـود ایجاد 
کننـد. وقتـی مـا در یـک حرکـت جسـورانه سـال ۱۴۰۵ 
را بـرای رسـیدن بـه اهـداف بلند مـدت شـرکت پاالیش 
نفـت اصفهـان اعـالم می کنیـم اولیـن گام توجـه بـه 
زیرسـاخت های سـاختار سـازمانی اسـت که خوشبختانه 

مورد تأییـد هیئـت مدیـره محترم نیـز قـرار گرفت.
قدیـری مدیرعامـل شـرکت پاالیش نفـت اصفهـان در 
پایان سـخنان خود اشـاره افزود؛ من زمانی که مسـئولیت 
خدمت در این شـرکت را عهده دار شـدم حتی یـک نفر را 
برعکـس بعضی مدیـران کـه اتوبوسـی افـراد می آورند با 
خود به همـراه نیاوردم، بـرای خدمـت وارد میدان شـدم و 
اعتقـاد دارم هـر کالم و هر تالشـی کـه انجـام می دهیم 
بایـد برای خدمـت به جامعـه و حفـظ آرمان هـای انقالب 

اسـالمی مان باشـد.
همه مـا وظیفـه داریم ادامـه دهنـده را شـهدای عزیزمان 
باشیم، این پاالیشـگاه یک امانت اسـت، امانت خون تمام 
شهدای ماسـت، به پست ها وابسـته نباشـیم چرا که برای 
لحظه لحظـه خدمتمان باید پاسـخگو باشـیم و همیشـه 
بدانیم مـا در هـر جایـگاه مدیریتـی، سـرباز خدمتگذاری 

بیش نیسـتیم.
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جشنواره موسیقی اقلیت های دینی، با هنرنمایی هنرمندان ارمنی، کلیمی، اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

آشوری و زرتشتی در اصفهان برگزار شد. در این رویداد فرهنگی هنری که به 
همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان و شورای خلیفه گری 
ارامنه اصفهان و جنوب ایران در باشگاه آرارات این شهر برگزار شد افزون بر 
۲۰ اثر هنری و قطعه موسیقی بصورت تک نوازی، دو نفره و گروهی اجرا شد.

آوای مذهبی کلیمیان، بداهه نوازی تنبک، سنتور و هنگ دارم، نوازندگی پیانو، 
گیتار، دف، سنتور، شوفار )ساز باستانی یهودیان( و بداهه نوازی چهار مضراب 
در دستگاه اصفهان و اجرای موسیقی راک و گروه ُکر از جمله برنامه های این 
جشنواره بود. در این رخداد هنری، آثاری از هنرمندان نامدار ایرانی و خارجی 
همچون فردریک فرانسوا شوپَن، اِنیو موریکونه، انوشیروان روحانی، پرویز 

یاحقی، یروما، ُجرج مایکل، ِفرانک سیناترا، ُخوان مارتین، فریبرز الچینی 
و ِمتالیکا برای حاضران اجرا شد. شناساندن هرچه بیشتر هنر موسیقی و 
همدلی بین موسیقی دانان و نوازندگان ایرانی ادیان مختلف از جمله اهداف 
برگزاری جشنواره نامبرده بوده است. در این مراسم به هنرمندان برتر نشان و 
تقدیرنامه اعطا شد. پیشینه سکونت ارامنه مسیحی در اصفهان به دوره صفویه 
بازمی گردد و عالوه بر محله جلفا در برخی روستاها و شهرستان های تابعه 
این استان نیز زندگی می کنند. جمعیت زرتشتیان اصفهان حدود ۴۰۰ نفر 
است و شهر اصفهان به عنوان یکی از حوزه های جمعیتی این اقلیت، دارای 
یک آتشکده فعال است. جمعیت کلیمیان این دیار نیز حدود ۲ هزار نفر برآورد 

می شود، همچنین هم اکنون حدود ۲۵ هزار آشوری در ایران سکونت دارند.

به میزبانی باشگاه آرارات اصفهان برگزار شد:

جشنواره موسیقی اقلیت های دینی

دومیدانـی  تیـم  سـرمربی 
ذوب آهـن گفـت: نتایـج تیمـی 
برای مـا بسـیار حائـز اهمیت بود 
و بـا توجه بـه قوی بـودن رقبایی 
ماننـد پلیمر و نفت، عمـده بودجه 
ورزشـکاران  قسـمت  بـه  را 

تخصیـص دادیـم.
سـجاد مـرادی، پـس از کسـب 
مرحلـه  در  نخسـت  مقـام 
دوره  بیست وششـمین  اول 
رقابت هـای لیگ برتـر دومیدانی 
کشـور در گفت وگـو باایسـنا، 
اول  لیـگ  در  کـرد:  اظهـار 
باشـگاه های کشور سـال ۱۴۰۱، 
ذوب آهـن اصفهـان بـا ۲۲۱ 
امتیـاز بـه مقـام نخسـت رسـید 
و تیم هـای پلیمـر خلیـج فـارس 
و نفـت تهـران بـه ترتیـب دوم و 

سـوم شـدند.
وی افـزود: نتایـج تیمـی خوبـی 
کسـب کردیـم و در ۲۰۰، ۴۰۰ و 
۸۰۰ متر نفـرات اول را داشـتیم. 
همچنیـن در پیـاده روی و ۵۰۰۰ 
متـر نیـز بـه قهرمانی رسـیدیم.

دومیدانـی  تیـم  سـرمربی 
ذوب آهـن دربـاره ادامـه برنامـه 
رقابت های لیگ برتـر دومیدانی، 
توضیـح داد: لیـگ دوم بعـد از 
مسـابقات کشـورهای اسـالمی 
حـدود یـک مـاه آینـده برگـزار 
خواهـد شـد. لیـگ سـوم نیـز دو 
هفتـه پـس از آن ادامـه خواهـد 

داشـت.
مـرادی ابراز امیـدواری کـرد: در 
مسـابقات لیـگ اول کـه در دو 
روز برگـزار شـد، ذوب آهـن بـه 
مقـام نخسـت رسـید. امیـدوارم 
بتوانیـم ایـن رونـد خـوب را در 
لیگ هـای دوم و سـوم ادامه داده 
و در اختتامیـه پس از لیگ سـوم 
بـه مقـام قهرمانـی لیگ برتـر 

باشـگاه های کشـور برسـیم.
وی تاکیـد کـرد: نتایـج تیمـی 
بـرای مـا بسـیار حائـز اهمیـت 
بـود و بـا توجـه بـه قـوی بـودن 
رقبایـی ماننـد پلیمـر و نفـت، 
عمـده بودجـه را بـه قسـمت 
ورزشـکاران تخصیـص دادیـم. 
به همیـن علـت تقریبًا دسـتمان 
در اسـتفاده از کادر فنی بـاز ماند.

در جریـان روز نخسـت مرحلـه 
برتـر  لیـگ  مسـابقات  اول 
دومیدانـی باشـگاه های کشـور، 
تیـم ذوب آهن اصفهان توانسـت 
بـه مقـام نخسـت دسـت یابـد.

در ۴۰۰ متـر سـجاد هاشـمی 
از ذوب آهـن بـا ثبـت رکـورد 
۴۷.۹۷ ثانیـه در جایگاه نخسـت 
ایسـتاده و در مـاده ۱۰ هـزار متر 
پیـاده روی، حمیدرضـا زورآوند با 
زمان ۴۵: ۴۲.۰۹ دقیقـه زودتر از 
رقبای خود بـه خط پایان رسـید.

همچنین کیـوان قنبـرزاده دیگر 
ورزشـکار ذوب آهـن در مـاده 
پـرش ارتفـاع بـه مقـام نخسـت 

دسـت یافـت.
در پرش سـه گام حمیدرضا کیا و 
مجتبی زاهـدی از ذوب آهن اول 
و دوم شـدند و در ۱۰۰ متر میالد 
ناصح جهانـی به مقام دوم رسـید.

در دیگـر ماده هـا و در مـاده ۱۱۰ 
متـر مانـع رضـا بحرینـی پـس 
از دونـده تیـم نفـت در جایـگاه 
دوم قـرار گرفـت، علـی امیریان 
و امیـر زمان پـور نیـز در ۱۵۰۰ 
متـر و ۵۰۰۰ متر سـکو دوم را به 

دسـت آوردنـد.

 خبراول
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عمده بودجه 
دومیدانی باشگاه برای 

ورزشکاران بود

سرمربی تیم دومیدانی 
ذوب آهن:

طی مراسمی رونمایی شد؛

ساختار سازمانی جدید شرکت پاالیش نفت اصفهان

 راحیل رحمانی  خاورمیانه مدتهاست کانون کشاکش قدرتهاست و کار 
به جایی کشیده که ابرقدرت ها اوکراین را رینگ رویارویی کرده اند و هم 
زمان هم برای مذاکره به سراغ طرف های خودی می آیند. در تازه ترین 

نمونه رایزنی پوتین، رئیسی و اردوغان مطرح است.
• تأیید سفر پوتین به تهران توسط مجلسی ها

چنـدی پیـش بـود کـه محمدرضـا پورابراهیمـی، رئیـس کمیسـیون 
اقتصـادی مجلـس شـورای اسـالمی از سـفر والدیمیـر پوتیـن، 

رئیس جمهـور روسـیه، طـی هفتـه آتـی بـه ایـران خبـر داد.
پورابراهیمـی با بیـان اینکه جدیت روس ها نسـبت به گذشـته در زمینه 
همکاری های اقتصادی با ایران باالتر اسـت، گفـت: برنامه ریزی برای 
توسـعه همکاری های اقتصـادی ایـران و روسـیه اولویـت رایزنی های 
رؤسـای جمهور دو کشـور خواهـد بـود. او متذکـر شـد تحریم روسـیه 
توسـط آمریـکا و اروپـا موجب شـد کـه روسـیه بیـش از پیـش نیازمند 

همکاری هـای اقتصـادی بـا ایران شـود.
• کرملین هم بله را داد

سـاعاتی از انتشـار این خبر نگذشـته بود که سـخنگوی کرملین اعالم 
کرد والدیمیـر پوتین، سه شـنبه هفته آینـده )۲۸ تیر( در سـفر به تهران 
با رجـب طیـب اردوغـان، همتـای ترکیـه ای خـود و ابراهیم رئیسـی، 

رئیس جمهـور ایران، دیـدار خواهـد کرد.
• سفر به تهران و اعتراض واشنگتن

پایگاه خبری قرن نو در گزارشـی آورده خبرگزاری آسوشیتدپرس، سفر 
والدیمیـر پوتین بـه تهـران را از حیث اینکـه بالفاصله پس از سـفر جو 
بایـدن، رئیس جمهـور آمریکا به اسـرائیل و عربسـتان سـعودی در این 
هفته انجام می شـود، بررسـی کـرد. انتظـار می رود کـه در سـفر بایدن 
برنامه هسـته ای و فعالیت هـای منطقـه ای ایران موضـوع اصلی بحث 

و گفت وگوها باشـد.
در شـرایطی کرملیـن خبـر این سـفر طـی هفتـه آینـده را منتشـر کرد 
کـه تنهـا سـاعاتی پیـش از آن کاخ سـفید ادعـا کرده بـود که روسـیه 
خواسـتار آن شـده تا ایران »صدها« پهپـاد از جمله پهپادهایـی که قادر 
به حمل تسـلیحات هسـتند را برای اسـتفاده در اوکرایـن در اختیار این 

کشـور بگذارد.
در دیگر سـو جیـک سـالیوان، مشـاور امنیت ملی کاخ سـفید دوشـنبه 
مدعی شـده بود کـه از نظر آمریکا هنوز مشـخص نیسـت که آیـا ایران 
این پهپادهـا را در اختیـار روسـیه قـرار داده یا خیـر؛ اما ایـاالت متحده 
اطالعاتـی در اختیـار دارد کـه نشـان می دهـد ایـران آمـاده آمـوزش 

نیروهای روسـی بـرای اسـتفاده از آنهـا در ماه جاری اسـت.
بااین حـال، ناصـر کنعانی، سـخنگوی وزیـر امـور خارجه ایـران ضمن 
رّد ایـن اظهـارات گفتـه همـکاری ایـران بـا روسـیه در حـوزه برخـی 
فناوری های پیچیـده به قبـل از جنگ روسـیه و اوکرایـن برمی گردد و 

اخیـراً پیشـرفت خاصـی در ایـن زمینه صـورت نگرفته اسـت«.
بر اسـاس گـزارش آسوشـیتدپرس، ایـران مدت هاسـت روی توسـعه 
پهپادهـا، از جملـه پهپادهـای کامیکاز کـه ایـاالت متحده بـه اوکراین 

تحویـل داده، کار کرده اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، تصمیـم ایـاالت متحـده در انتقـاد علنـی از 
همـکاری ایـن دو کشـور در حالـی صـورت می گیـرد کـه اسـرائیل و 
عربسـتان سـعودی، به عنـوان دو شـریک منطقـه ای ایـن کشـور، بـه 
دلیل منافع داخلـی خود در برابر پیوسـتن بـه تالش هـای جهانی برای 

تحریـم روسـیه به خاطـر اقدامـش در اوکرایـن مقاومـت کرده انـد.
در بخـش دیگـری از این گزارش هم اشـاره به این شـده کـه دیمیتری 
پسـکوف، سـخنگوی کرملین اعالم کرده که پوتین در سـفر به تهران 
با رجـب طیـب اردوغـان، رئیس جمهور ترکیـه دیـدار جداگانـه ای نیز 
خواهـد داشـت. در حالی کـه در ماه مـارس، اردوغـان بـه میانجیگری 
مذاکـرات بین نمایندگان روسـیه و اوکرایـن در اسـتانبول ترکیه کمک 
کرد؛ اما پسـکوف گفته در ایـن دیدار هیـچ بحثی در مـورد دور جدیدی 

از چنیـن مذاکراتـی وجود نخواهد داشـت.
• گشایش در کار کیف با رایزنی های منطقه ای

پالیتیکو نیز در گزارشـی سـفر پوتیـن و اردوغان بـه ایـران را موردتوجه 
قـرار داده و متذکر شـده این دومین سـفر خارجی پوتین از زمان دسـتور 
حمله بـه اوکرایـن، پس از سـفر مـاه ژوئـن او به آسـیای میانـه خواهد 
بود. طبـق این گـزارش، گفت وگو بر سـر مسـائل سـوریه از محورهای 
اصلی ایـن دیدار سـه جانبه خواهد بـود؛ جایی کـه اخیراً اعـالم تصمیم 
آنکارا بـرای آغـاز عملیات نظامی در شـمال این کشـور مـورد اعتراض 

علنی تهـران و مسـکو قرار گرفته اسـت.
ایـن گـزارش همچنین به سـفر پوتیـن بـه تهـران در فاصلـه کوتاهی 
پس از سـفر بایدن به خاورمیانه و اعتراض واشـنگتن بـه همکاری های 

نظامی تهرانـ  مسـکو توجه نشـان داده اسـت.
با این حـال تمرکز اصلـی این گـزارش بـر دیـدار اردوغـان و پوتین در 
تهران با محوریـت بحران اوکراین اسـت. بر اسـاس این گـزارش، این 
دیـدار از ایـن حیـث اهمیـت دارد کـه در هفته هـای اخیـر تالش های 
بین المللی برای رفع انسـداد مسـیرهای کشتیرانی دریای سـیاه و اجازه 

ازسـرگیری انتقـال محموله هـای غالت اوکراین شـدت گرفته اسـت.
روز دوشـنبه اردوغان طی تماسـی تلفنی با پوتین و ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهـور اوکراین، به دنبـال توافقی بـرای کاهش محاصـره بنادر 
دریایی اوکراین توسط روسـیه و اجازه ازسـرگیری صادرات غالت بوده 
اسـت. اوکرایـن یکـی از صادرکنندگان عمـده محصوالت کشـاورزی 
اسـت و محاصره بنـادر آن از زمـان تهاجم روسـیه در مـاه فوریه باعث 
شـده میلیون ها تن غالت در سـیلوها باقی مانده و نگرانی از گرسـنگی 
را در کشـورهای واردکننـده مانند مصر، تونـس و الجزایـر افزایش داده 

. ست ا
در این شـرایط، اعالم گفت وگـوی روَدرُرو پوتیـن و اردوغـان امیدها را 
برای پیشـرفت به سـوی توافقـی در ایـن زمینه افزایـش داده اسـت. با 
این حـال، زلنسـکی تـالش دارد تـا از توافقـی اجتنـاب کند کـه باعث 
شـود روسـیه غالتـی را کـه از اراضـی تصرف شـده اوکراین به دسـت 

آورده مصـادره کند.
• واکنش آمریکا به سفر پوتین به تهران

مشـاور امنیت ملی آمریـکا پیش از سـفر به همـراه رییس جمهـور این 
کشـور به خاورمیانه، به بیـان اظهاراتی دربـاره روابط ایران و روسـیه در 

آسـتانه سـفر پوتین به تهران پرداخت.

صفحه توییتر شـبکه الجزیـره به نقل از جیک سـالیوان، مشـاور امنیت 
ملی آمریکا کـه قرار اسـت همراه جو بایـدن، رییس جمهور این کشـور 
به خاورمیانه سـفر کنـد، نوشـت: بایـدن ]در رایزنی هایش[ با اسـراییل 
دربـاره تالش هـای آمریـکا بـرای انعقـاد توافقـی هسـته ای بـا ایران 

صریـح خواهـد بود.
سـالیوان درباره سـفر آتی رییـس جمهور روسـیه به تهران هم نوشـت: 

زمان سـفر پوتین به تهـران حائز اهمیت اسـت.
مشـاور امنیت ملی کاخ سـفید در ادامه ادعاهای خود علیـه ایران گفت: 
تعمیق روابط روسـیه با ایران برای کشـتار اوکراینی هـا تهدیدی جدی 

برای جهان اسـت.
ادعاهای سـالیوان علیـه روابط روسـیه و ایـران در جمع خبرنـگاران در 
پی این مطرح می شـود کـه او پیش تـر در یک کنفرانس خبـری مدعی 
شـده بود، ایران در حال آماده سـازی بـرای تحویل صدها پهپـاد دارای 

قابلیت حمل سـالح به روسـیه اسـت.
مشـاور امنیت ملی آمریکا مدعی شـد، که ایران برنامـه حمایت نظامی 
از روسـیه را در جنگ اوکراین دارد. اطالعاتی در دسـت داریم که نشان 
می دهـد ایـران در حال آماده شـدن بـرای آمـوزش نیروهـای روس در 

این زمینه اسـت. 

رئیس پلیس فتا اسـتان اصفهـان از روش جدید کالهبرداری با شـگرد تبلیغ 
دارو و دمنوش الغری در شـبکه های اجتماعی، خبر داد.

سـرهنگ سـیدمصطفی مرتضوی در گفت وگو با خبرنگار ایمنـا، اظهار کرد: 
شـبکه های اجتماعـی به علـت اسـتقبال عمومـی، ارائـه ابزارهـا و امکانات 
رایـگان و جدیـد، زمینه را بـرای سوءاسـتفاده مجرمـان فراهم کرده اسـت. 
در یکـی از جدیدترین شـگردهای سـودجویانه، ایـن افراد به دنبـال ترغیب 

کاربران بـه بازدیـد از کانال یـا گروه خود هسـتند.

وی با بیـان اینکه کالهبرداران با اسـتفاده از عنوان هایی نظیـر کاهش وزن، 
داشـتن وزن دلخواه و مناسـب سـعی می کنند کاربران فضای مجـازی و به 
خصـوص بانـوان را وادار بـه انجـام خواسـته های خود کننـد، افـزود: در این 
روش کاربـران بـدون اطالع خانـواده و بـرای داشـتن وزنی ایـده آل، فریب 
این افـراد را می خورند و از ایـن افراد مشـاوره، راهنمایی و حتی نسـخه های 

پزشـکی دریافـت می کنند که مـورد تأیید پزشـکان متخصص نیسـت.
رئیس پلیس فتا اسـتان اصفهـان با بیان اینکـه برخی کاربران بـدون اطالع 

والدین خود بـا این افراد ارتبـاط برقرار می کنند و خواسـته های آنهـا را انجام 
می دهنـد، تصریح کـرد: گاهـی کاربـران تصاویـری از خود بـرای مجرمان 
سـایبری ارسـال می کننـد و منتظر دریافت نسـخه پزشـکی هسـتند که به 
محـض دریافـت تصاویـر از سـوی مجـرم، پیام هایـی تهدیدآمیـز مبنی بر 
انتشـار تصاویر خصوصی برای وی ارسـال می شـود و از او درخواسـت واریز 

مبالغ هنگفتـی را دارند.
وی اضافه کـرد: بدون شـک رعایت برخـی نکات جزئـی از جانـب کاربران 

فضـای مجـازی می توانـد از وقـوع جرایمی بسـیار بـزرگ جلوگیـری کند؛ 
لـذا هموطنان باید نسـبت بـه افـراد در فضای مجازی حساسـیت بیشـتری 

داشـته باشند.
سـرهنگ مرتضـوی خاطرنشـان کـرد: شـهروندان در صـورت اطـالع از 
هرگونـه فعالیـت مجرمانـه در فضای مجـازی موضـوع را از طریق نشـانی 
پلیـس فتـا بـه آدرس www.cyberpolice.ir بخـش ارتباطـات مردمـی با 

پلیـس در میـان بگذارند.

مهم ترین محورهای رایزنی پوتین، رئیسی و اردوغان چیست؟

بایدن در ریاض؛ پوتین در تهران

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
امتیاز: 38/5

رئیس پلیس فتا استان اصفهان خبر داد:

کالهبرداری و اخاذی با تبلیغات دارو و دمنوش الغری
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