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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
چنــد روزی اســت کــه 
رودخانه دائمــی زاینده رود 
با کارشناســی های الزم در 
حوضه این رود همیشه جاری 
که چند ســالی اســت با بی 
مهری همراه شده است، رها 
سازی شــده و مردم اصفهان 
با اینکه از کوتــاه بودن مدت 
جاری بــودن ایــن رودخانه 
ناراضی هستند اما باز هم دل 
خوش به همین مقدار شده اند. 
با این وجود برخی رضایت به 
همین مقدار دل خوشی برای 
اصفهانی ها نمی دهند و مدام 
با صحبت های غیر کارشناسی 

مردم را می رنجانند.
بعد از بازگشــاییی رودخانه 
زاینــده رود نماینــده مردم 
شهرســتان های شــهرکرد، 
بــا بیــان اینکه بازگشــایی 
ســد زاینده رود با هماهنگی 
مسئوالن این استان صورت 
نگرفته اســت، اعــام کرده 
این بازگشــایی یک تصمیم 
یکطرفه و غلط بوده اســت، 
مســئوالن صدای تانکرهای 
آبرسانی به شهرکرد را بشنوند. 
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زاینده رود را به 
کام مردم تلخ تر 

نکنید!

The Guided Morning The Guided Morning 
Meditation for BeginnersMeditation for Beginners

 (That Will Change Your Day) (That Will Change Your Day)
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 رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد:

فوالد مبارکه، عامل ایجاد بزرگترین شبکه حمل و نقل در مرکز ایران
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مسئول کمیته بازی های رایانه ای استان خبر داد:

درخشش اصفهانی ها در رقابت های کشوری بازی های رایانه ای
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اشتغال در فضای مجازی ضرورت انکارناپذیر کسب و کارشد؛

فرصت کرونا، اجباری و مغتنم

 تقسیم کارهای خانه
 با همسر راهکار زندگی بهتر

مراسم تودیع و معارفه رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی برگزار شد:

 لزوم ورود بخش خصوصی
 برای نجات کشاورزی

چهره  برتر چهره روز

 نماینده مردم نطنز
 در مجلس:

رییس سازمان صنعت معدن تجارت اصفهان 
خبر داد:

دولت تضمین مالی بدهد الیحه 
رتبه بندی معلمان اجرا می شود

 بهره برداری از ۱۳ طرح صنعتی
 در استان اصفهان

 نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در 
مجلس شورای اسامی گفت: سازمان 
مدیریت و برنامه ریــزی باید چگونگی 
تأمین مالی اجــرای الیحه رتبه بندی 
معلمان را بررسی کند و تصمیم نهایی 

را با دولت در میان بگذارد.

 ۱۳ طرح صنعتی با ســرمایه گذاری 
بیش از پنج هزار میلیارد ریال همزمان 
با دهه فجر انقاب اســامی در استان 

اصفهان افتتاح شد.
این طرح ها شــامل تولیدات صنعتی و 

63خدماتی است ...

آگهي فراخوان  های  ارزيابي كيفي
 شماره 4000/6010،  4000/6011 

 )شماره 2000001188000086، 2000001188000088 
در سامانه ستاد(

روابط عمومي شركت برق منطقه اي اصفهان شناسه: 1273168

شركت فراخواننده:شرکت برق منطقه اي اصفهان

موضوع فراخوانشماره فراخوان

ارزيابي توان انجام عمليات اجرايي اورهال ترانسفورماتور و 4000/6010
راکتورهای انتقال تحت پوشش شرکت برق منطقه ای اصفهان

ارزيابی توان انجام اورهال ترانسفورماتورهای فوق توزيع تحت 4000/6011
پوشش شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دريافت استعالم هاي ارزيابي كيفي: کليه مراحل برگزاري فراخوان  های  ارزيابي 
کيفي از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي کيفي تا تهيه ليست کوتاه، با مراجعه 
 www.setadiran.ir به »سامانه تدارکات الكترونيكي دولت)ســتاد(« به آدرس
امكان پذير خواهد بود. تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با 

شماره031-36270820(
مهلت دريافت استعالم هاي ارزيابي كيفي: از ســاعت10:00 صبح روز يك  شنبه مورخ 

1400/11/17 لغايت ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/11/28
مهلت و محل تحويل استعالم هاي ارزيابي كيفي:  نسخه الكترونيكي کليه مدارك و 
مستندات استعالم ارزيابي کيفي بايستي حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دو شنبه مورخ 

1400/12/16 در سامانه تدارکات الكترونيكي دولت)ستاد( بارگذاري گردد.
شرايط فراخوان  های ارزيابی: 

1- پس از بررسي اســناد و مدارك واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از 
شرکت هاي واجد شرايط براي دريافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه اي اصفهان مي تواند تا 2 سال آينده از نتايج اين فراخوان ها  جهت 
اجراي پروژه هاي مشابه استفاده نمايد. 

3- ساير شرايط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در اســتعالم ارزيابي کيفي، موجود 
مي باشد.

ضمنا » مي توانيد اين آگهي را در سايت هاي اينترنتي مشاهده کنيد«
  http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir 

www.setadiran.ir       www.erec.co.ir   



ادامه از صفحه یک:
...راســتینه گفت، این بازگشایی یک 
تصمیم غلط بود، این گالیه به وزارت 
نیرو انعکاس داده شــده است و قطعاً 
تذکرات الزم را بــه وزیر نیرو خواهیم 
داد، حقوق مردم این استان به صورت 
ویژه توسط مسئوالن پیگیری می شود. 
امیدواریم مسئوالن صدای تانکرهایی 
که در حال آبرسانی به مردم شهرکرد 
هستند را بشنوند، مردم به علت تنش 
آبی با قطعــی و کمبــود آب مواجه 

شده اند.
اما وی نمی داند مردم استانش فهیم تر 
از این هســتند که با این حرفها، بی 
توجهــی نماینــدگان شهرشــان 
به آبرسانی شــرب در این منطقه را 
فراموش کنند و می دانند این صحبت ها 
یک جریان انحرافی برای پاک کردن 
صورت مسئله است وگرنه استانی که 
هم اکنون بیشــتر مناطقش مملو از 
بارش برف اســت چطور باید با تانکر 
آبرسانی شود؟! مگر این برفها به ذخیره 
آب تبدیــل نمی شــود؟ پس چطور 
باید مردم شریف استان چهار محال 
بختیاری در تابستان و زمستان مشکل 
بی آبی داشته باشند و دلیلش هم تنها 
باز شدن رودخانه زاینده رود برای ده 

روز باشد؟
تصمیم گیری برای باز شــدن ســد 
زاینده رود برای کشت پاییزه کشاورزان 
در کارگروه سازگاری با کم آبی با حضور 
رئیس حوضه زاینده رود و همچنین 
تمام دستگاه های مرتبط بوده است. 
ضمن آنکه تصمیم بازگشــایی سد 
زاینده رود برای کشــت کشــاورزان 
شرق اصفهان براساس کار کارشناسی، 
جلسات متعدد و بســته های احیای 
زاینده رود گرفته شده است و اصفهان 
نیز در این چارچوب اقدام کرده است. 
به طــور قطع این صحبــت نماینده 
کشاورزان چهارمحال و بختیاری ناشی 

از بی اطالعی آنها بوده است.
در حالــی کــه برخی از مســئوالن 
اســتان در مقابــل ایــن صحبت ها 
سکوت کرده اند اما تعدادی هم اعالم 
کرده اند این صحبت رســمی نیست 
و به هیچ وجه مدیریت سد زاینده رود 
نباید به استان چهارمحال و بختیاری 
داده شــود. البته اگر صحبت تغییر 
مدیریت ســد زاینــده رود و یا تغییر 
خط مرزی آبی اصفهان به طور رسمی 
مطرح شــود، مدیریت استان نسبت 
به آن واکنش نشــان خواهــد دارد، 
بنابراین نباید نسبت به صحبت های 
غیر کارشناســی واکنش نشان داد. 
هم اکنون بیــش از ۹۵ درصد حوضه 
زاینده رود در محدوده استان اصفهان 
قرار دارد و به همیــن دلیل مدیریت 
سد زاینده رود در اختیار اصفهان است.

این درحالی است که مهران زینلیان، 
معاون امــور هماهنگی اســتانداری 
اصفهان اعالم کرده اســت در بسته 
راهکارهای احیــای زاینــده رود به 
مصوبات باالدستی توجه شده تا تأمین 
منافع تمام استان ها در نظر گرفته شود. 
تونل سوم کوهرنگ آماده بهره برداری 
اســت اما مســائل اجتماعی در این 
پروژه وجود دارد که امید است توسط 
مسئوالن کشوری در استان مجاور حل 
شود و بتوانیم آبرسانی سریع را انجام 
دهیم و مکاتباتی در این زمینه با وزیر 
کشور و وزیر نیرو انجام شده و امیدواریم 
که در اسرع وقت این موضوع حل شود.

به نظر می رســد صحبت هــای غیر 
کارشناسی برخی از مسئوالن در این 
رابطه نه تنها مشکل را حل نمی کند 
بلکه باعث ایجا تنش بین قومیت های 
مختلف کشور خواهد شد و در صورتی 
که عمداً این جریان صورت گیرد تنها 
می توان گفت کــه با این افــراد باید 
برخورد جدی شود تا وحدت جامعه 

حفظ شود.
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با حضور مشاور استاندار، 
معاون ورزشی اداره کل 
ورزش و جوانان استان 
اصفهان، رئیس هیئت 

ورزش های همگانی استان 
اصفهان از محمد حسین 
سخاوت و سجاد رشیدی 

از استان اصفهان که 
موفق به حضور در اردوی 
تیم ملی برای شرکت در 

مسابقات المپیک آسیایی 
۲۰۲۲ چین شدند، تجلیل 

و لوح سپاس و مدال 
اهدا شد

محمدمهدی کاظمی در ادامه افزود: 
 ps و fifa ایــن رقابت ها در ۲ رشــته
برگزار شــد که در پایان و در رشته 
fifa محمد حسین سخاوت و سجاد 
رشیدی از اســتان اصفهان عناوین 

دوم و سوم را کسب کردند.
 محمدمهدی کاظمی در ادامه گفت: 
این مسابقات حکم انتخابی تیم ملی 
برای حضــور رقابت هــای المپیک 
آسیایی ۲۰۲۲ چین را داشت که این 
دو قهرمان به تیم ملی دعوت شدند. 
بازی های آسیایی قرار است شهریور 
سال ۱۴۰۱ به میزبانی هانگژو چین 
برگزار خواهد شد و برای نخستین بار 
ورزش های رایانه ای و الکترونیک هم 

در آن گنجانده شده است.

    برگزاری چهارمین دوره چهارمین 
مسابقات بازی های رایانه ای تحرکی 

اصحاب رسانه اصفهان
رئیس کمیته ورزش های الکترونیکی 
اســتان اصفهــان گفــت: از بیــن 

رشته های فدراســیون ورزش های 
همگانی، تنها بازی های الکترونیکی 
ســال آینده در مســابقات المپیک 

آسیایی چین حضور دارد.
 محمد مهدی کاظمی، درگفت وگو 
بــا ایســنا در خصــوص چهارمین 
دوره چهارمین مســابقات بازی های 
رایانــه ای تحرکی اصحاب رســانه 
اصفهان، اظهار کرد: این مســابقات 
بــه مناســبت گرامیداشــت دهه 
فجر با همــکاری معاونت ورزشــی 
تفریحی شهرداری اصفهان، هیئت 
ورزش های همگانی استان اصفهان، 
کمیته ورزش های الکترونیک استان 
اصفهان، خانه مطبوعات و خبرنگاران 

استان اصفهان برگزار شد.
وی افزود: مسابقات با حضور نزدیک 
به ۶۰ نفر شرکت کننده در دو گروه 
بانوان و آقایان فعال در حوزه رسانه و 
با هدف نشاط اجتماعی و انتخاب تیم 
اصحاب رسانه برای اعزام به مسابقات 
کشوری در ورزشگاه شهدای وحید 
 برگزار شــد و نفرات برتــر معرفی 

شدند.
وی با اشــاره به برگزاری اولین دوره 
مســابقات کشــوری ویژه اصحاب 
رســانه خاطرنشــان کرد: هدف از 
برگزاری چهارمین دروه این رقابت ها 
انتخاب تیم اصحاب رســانه استان 
اصفهان و گرفتن میزبانی اولین دوره 

رقابت های کشوری اصحاب رسانه در 
۱۷ مرداد سال آینده است.

کاظمی با بیــان اینکــه بازی های 
الکترونیکی وارد بازی های آســیایی 
می شود، گفت: از بین تمام رشته های 
فدراسیون ورزش های همگانی، تنها 
رشته ای که از سال آینده در مسابقات 
المپیک آســیایی چین حضور دارد، 
ورزش های الکترونیکی اســت که با 
توجه به ظرفیت و پتانسیل اصفهان 
در این رشته ها و در صورت حمایت 
اداره کل ورزش و جوانان می توانیم 
حضوری قدرتمند در این مسابقات 

داشته باشیم.
رئیس کمیته ورزش های الکترونیک 
اســتان اصفهــان اضافــه کــرد: 
خوشبختانه با حضور مشاور استاندار، 
معــاون ورزشــی اداره کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان، رئیس هیئت 
ورزش های همگانی استان اصفهان 
از محمد حسین ســخاوت و سجاد 
رشیدی از استان اصفهان که موفق 
به حضور در اردوی تیــم ملی برای 
شرکت در مسابقات المپیک آسیایی 
۲۰۲۲ چین شــدند، تجلیل و لوح 
سپاس و مدال اهدا شــد. زهرا نصر 
اصفهانی اول شد، دل آرام قندهاری بر 
سکوی دوم ایستاد و نیلوفر نصیبی و 
فاطمه نصراصفهانی به طور مشترک 

سوم شدند.

مسئول کمیته بازی های رایانه ای استان خبر داد:

درخشش اصفهانی ها در رقابت های کشوری بازی های رایانه ای
تیم بازی های رایانه ای اســتان اصفهــان در رقابت های 
کشوری برتر شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز 
اصفهان؛ مسئول کمیته بازی های رایانه ای استان اصفهان با 
بیان اینکه در این رقابت ها بیش از ۳۰۰ ورزشکار از سراسر 
کشور حضور داشتند، گفت: از استان اصفهان هم ۱۰ نفر در 

۲ رشته شرکت کرده بودند.
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در شــــــهر 

زاینده رود را به کام 
مردم تلخ تر نکنید!

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان:

هشت طرح کالن پژوهشی استان 
اصفهان مشخص شد

سرپرســت ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان از تعیین و 
تصویب هشت طرح کالن پژوهشی خبر داد و گفت: این طرح ها 
اولویت های پژوهشی استان بشــمار می آیند که در زمینه های 
مختلف مانند محیط زیست، گردشگری و اشتغال تعریف شدند.

محمدرضا قاسمی افزود: فهرست اولویت های پژوهشی مصوب 
کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری اســتان اصفهان در 
سال جاری به دانشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی برای 

دریافت طرح ها و پیشنهادها جهت اجرای آنها اعالم شده است.
وی با بیان اینکه اعتبار این طرح ها از محل تجمیع اعتبار پژوهشی 
دستگاه های اجرایی استان اصفهان تأمین شده است، اولویت های 
پژوهشی استان را "تعیین پتانسیل غبار خیزی پهنه های کانون 
بحرانی سجزی )فاز اول(، ســنجش و پایش فرسایش بادی )فاز 
دوم( و تعیین کارایی و اثربخشــی روش های کنترل فرســایش 
بادی و گردوغبار )فاز سوم("، "کنترل و کاهش میزان آالیندگی 
واحدهای آجر، گــچ و واحدهای صنعتی آالینده با اســتفاده از 
سیســتم غبارگیر و روش های نوین" و " شناســایی آالینده ها و 
ناخالصی های ایجاد شده توسط آزمایشگاه ها و کارگاه های تولیدی 

طال و نقره و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آنها" عنوان کرد.
قاسمی ســایر طرح های کالن پژوهشــی اصفهان را "بازنگری 
و روزآمد کردن طــرح جامع گردشــگری اســتان اصفهان )با 
رویکرد ســرمایه گذاری("، " رصد و پایش آفالتوکسین در شیر 
خام اســتحصالی از گاوداری ها و مراکز جمع آوری شیر استان 
اصفهان به منظور کشف و رهگیری منابع آلودگی"، " ارائه راه حل 
احیای زاینده رود و چالش های پیش رو به شــیوه »اقدام پژوهی 
مشــارکتی«"، " تدوین ســند خدمات الکترونیکی استانداری 
اصفهان به ذینفعــان " و " ارزیابی و تحلیل عملکرد تســهیالت 
اعطایی به طرح توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عشایری با اســتفاده از منابع صندوق توســعه ملی در استان 

اصفهان" برشمرد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان گفت: با توجه 
به بند ب ماده ۶۴ قانون برنامه ششــم توســعه و دستورالعمل 
اجرایی بند )ه( تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، شورای برنامه 
ریزی و توسعه استان اعتبارات یک درصد پژوهشی ۲۲ دستگاه 
اجرایی اســتان را تجمیع کرد و برای تصمیم گیری و هزینه کرد 
در اختیار کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری اســتان 

قرار داد.
قاسمی با اشاره به اینکه اولویت طرح های پژوهشی اصفهان در ۲ 
سطح احصا شده است، اضافه کرد: در سطح طرح های پژوهشی 
کالن پس از بررســی ۵۰ طرح که از دستگاه های اجرایی استان 
دریافت شد و مطابقت آنها با اســناد باال دستی از جمله آمایش 
سرزمین، تعداد هشــت طرح نهایی و تصویب و توسط دانشگاه 

اصفهان به فراخوان گذاشته شد.
وی با بیان اینکه در سطح دوم، عنوان طرح های پژوهشی در قالب 
پایان نامه مورد بررســی قرار گرفت و ۶۴ عنوان از دستگاه های 
اجرایی دریافت شد، اظهار داشــت: مقرر شد عنوان پایان نامه ها 
توسط دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی به دانشجویان برای 

انتخاب رساله اطالع رسانی شود.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری:

مهاجرپذیری در 
مناطق حاشیه نشین 

 اصفهان محدود 
می شود

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان گفت: 
با مهاجرت معکوس به شهرهای مهاجر فرست، مهاجر پذیری در 
مناطق حاشیه نشین و محروم اصفهان کنترل و محدود می شود.

مسعود مهدویان فر اظهار داشت: با توجه به مناطق مهاجر فرستی 
همچون اســتان های مجاور یا برخی نقاط شرقی و غربی استان 

سعی شده است که مهاجرت کنترل شود.
وی  بیان داشــت: با توجه به طرح مهاجرت معکوس تالش می 
کنیم تا مهاجران را به سرزمین آبا و اجدادی خود روانه و مشوق 

هایی از جمله پرداخت وام  برای آنها در نظر گرفته می شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان تصریح 
کرد:  ازسوی دیگر حاشیه نشــینی نیازمند اقدامات چند جانبه  
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، توسعه ای و زیر ساختی، عمرانی، 

امنیتی و انتظامی است که با شکل گیری قرارگاه محرومیت زدایی 
ضمن هماهنگی نهاد های حاکمیتی، مدنی و مردمی ، ساماندهی 

این پدیده  انجام می گیرد.
وی تصریح کرد: همچنین مورد دیگر محدودسازی ساخت و ساز 
و توسعه حاشیه نشــینی با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، 
شهرداری و جهاد کشــاورزی اســت که از تغییرکاربری زمین 
های کشاورزی  و امالک جلوگیری می شود تا  شاهد توسعه این 

مناطق نباشیم.
مهدویان فــر ادامه داد:  در اســتان اصفهان ۵۲ محله حاشــیه 
نشین وسکونت گاه غیر رسمی وجود دارد که باید به این مناطق 
رسیدگی شــود  و با محرومیت زدایی، توانمند سازی اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و بهبود شرایط زندگی کاری کنیم تا محالت 

حاشیه نشین گسترش نیابد.
مدیر کل دفتر امــور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان 
همچنین از اختصــاص بیش از ۲۰ میلیارد تومــان اعتبار برای 
توســعه محلی حصه شــمالی  در این منطقه خبر داد وگفت: با 
مصوبه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مقرر شد ظرفیت 
کمپ های ماده ۱۶ جهت کارتن خوابهــا و معتادان متجاهر بی 

خانمان با توسعه زیر ساخت ظرفیت افزایش پیدا کند.
وی تاکید کرد : اگر به زیرساخت ها توجه نشود امکان بازگشت 
کارتن خوابها به شــرایط قبل وجود دارد، لذا ساماندهی مراکز 
خرید، فروش ضایعات و پسماند خشک هم موضوعیت پیدا کرده 
است  که شهرداری و دادگستری برای ســاماندهی این موضوع 

وارد عمل شدند. 

خبر ویژه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

واکسن ُگریزی از عوامل وقوع پیک ششم کرونا است

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: واکســن ُگریزی 
برخی از مــردم و رعایت نکردن 
کامل شــیوه نامه های بهداشتی 
از عوامل اصلی وقوع پیک ششم 

کرونا بشمار می آید.
پژمان عقــدک، اظهار داشــت: 
وقوع پیک ششم کرونا به دالیلی 
مختلفی از جمله واکسن گریزی 
حــدود ۶۰۰ هزار نفــر از مردم 
اصفهــان، تزریق ُدز ســوم فقط 
حدود ۲۸ درصد جمعیت استان 
و رعایــت نکردن دســتورهای 

بهداشتی دور از انتظار نبود.
وی تاکید کــرد: در صورتی که 

شاهد واکســن گریزی و رعایت 
نکردن اصول ابتدایی بهداشــت 
از سوی مردم باشیم، پیک هفتم 
کرونا در شــهریورماه سال آینده 

دور از انتظار نیست.
عقدک خاطرنشان کرد: ماسک 
زدن غیــر ایمن از ســوی برخی 
از مردم که ماســک را به شــکل 
نمایشــی و نادرســت به صورت 
خود می زنند و حتــی در برخی 
موارد یک ماسک را ۶ ماه استفاده 
می کنند از دالیــل انتقال کرونا 

است.
به گفتــه وی، ماندن بیش از حد 
در فضاهای دربسته به علت سرما 

و رعایــت نکردن فاصلــه ایمنی 
از دیگر دالیــل افزایش جمعیت 

مبتالیان به اُمیکرون شده است.
وی با بیان اینکه شــهر اصفهان 
نیز وارد وضعیــت قرمز کرونایی 
و هشــدار از نظر تعداد مبتالیان 
به کووید-۱۹ شــده اســت، اثر 
بازگشایی مدارس در شیوع بیشتر 
اُمیکرون را از عوامل مهم و مؤثر 
در این زمینه نخوانــد ولی آن را 

هم رد نکرد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان بــا بیان اینکــه حدود 
۶۶۶ نفر دارای عالئــم کرونا در 
بیمارســتان های استان بستری 
هستند، افزود: وضعیت جسمانی 
۸۸ نفــر از آنهــا وخیم اســت و 
 در بخــش مراقبت هــای ویــژه 

هستند.
به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین 
رنگ بندی همــه گیری بیماری 
کوویــد-۱۹، شــهر اصفهان در 
وضعیت قرمز و هشت شهرستان 
دیگر در وضعیــت نارنجی قرار 

گرفتند.

پریسا جمدی:   روزهایی که شما یا همسرتان از نحوه تقسیم 
کارهای خانه ناراضی هستید، ســطح تنش در خانه باال می رود. 
همین تنش ممکن است جرقه ای برای شروع جروبحث میان شما 
و همسرتان باشد. اگر از خانم ها درباره بزرگ ترین نگرانی و استرس 
روزانه شان بپرسید، تعداد قابل توجهی از آنها از بی میلی آقای خانه 
برای همکاری در کارهای منزل گله خواهند کرد. امروز می خواهیم 
درباره روش تقسیم کارهای خانه بین زوجین با شما صحبت کنیم. 

همراه ما باشید.

    تقسیم ناعادالنه کارها عامل فرسایش زندگی مشترک است
ازدواج شراکتی است که انجام امور مربوط به خانه نیز بخشی از آن 
است. منظور از امور خانه، خرید، برنامه ریزی، جابه جایی وسایل، 
آشپزی، نگهداری از بچه ها، ســامان دهی به قبض ها، تمیز کردن 
خانه، تعمیرات و اموری از این دست است. زمانی که این امور به خوبی 
پیش بروند، صلح، آرامش و هماهنگی در خانه حکم فرما خواهد شد؛ 
اما اگر هنگام ورود مهمان ها خانه به هم ریخته و نامنظم باشد یا اگر 
هیچ لباس تمیزی نداشته باشید و یا سقفی که تعمیر آن را مدام 
پشت گوش انداخته اید هنگام باران چکه کند، ناراحتی و رنجش در 
خانه به وجود می آید و برخی سوءبرداشت ها ممکن است موجب 

به وجودآمدن اختالف بین همسران شود.

    چگونه کارهای خانه را تقسیم کنیم؟
درخواســت کمک از همسر، بزرگ ترین اشــتباه در تشویق او به 
همکاری در کارهای خانه است. کمک خواستن این باور را در ذهن 
طرف مقابل ایجاد می کند که مسئولیت انجام کارهای خانه فقط 

برعهده شماست؛ اما واقعیت این است که کارهای خانه مسئولیت 
مشــترک هردوی شماست. تقسیم درســت این مسئولیت بین 
همســران موجب افزایش رضایت از زندگی مشترک خواهد شد. 
در ادامهٔ این مطلب با راهکارهایی برای تقسیم کارهای خانه آشنا 

خواهید شد.
 اولویت های خود را بشناسید: هریک از شما باید اولویت های خود 
در زندگی مشترک را مشخص کنید. چه چیزی واقعاً برای هریک 
از شما مهم است؟ بسیاری از همســران، نگاه متفاوتی به موضوع 
تقسیم کارهای خانه دارند. آشفتگی داخل خانه از نگاه بعضی افراد 
آزاردهنده نیست. اگر شما با شــلختگی خانه مشکلی ندارید اما 
همسرتان از این وضعیت ناراحت می شود، باید در این موضوع به 
توافق و مصالحه برسید. برای برقراری صلح، بهتر است به جای تالش 
برای رضایت کامل هر دو طرف، اولویت ها را تعیین و انتخاب کنید.

موانع را شناسایی کنید: به کمک هم، فهرستی از کارهای خانه را 
بنویسید که هریک از شما از انجامش نفرت دارید. شاید چیزی که 
شما از آن متنفرید، برای همسرتان قابل تحمل باشد. اگر موردی در 
این لیست وجود دارد که هردوی شما از آن متنفرید، با همفکری، 
راهی برای انجام آن کار ناخوشایند پیدا کنید؛ همچنین می توانید 

آن کار را با همکاری متقابل به پایان برسانید: مثل یک تیم!
 درباره زمان بندی به توافق برسید: در نظر گرفتن ساعت بدن خود 
و همسرتان بسیار مهم است. برخی افراد اهل سحرخیزی و برخی 

اهل شب زنده داری هستند؛ بنابراین اگر همسرتان را مجبورکنید 
کارهای خانه را در ساعاتی که آمادگی ندارد انجام دهد، احتمال 

تنش را در خانه باال می برید. زمان بندی صحیح را جدی بگیرید.
 برنامه را هر هفته مرور کنید: همسرتان را از برنامه هفته پیش ِرو 
مطلع کنید. جلسات، مأموریت و مهمانی ها را بررسی کنید؛ سپس 
با درنظرگرفتن این موارد برنامه ریزی کنید کــه چه کارهایی را 
چه کسی باید انجام دهد. درباره کاری که برای انجامش داوطلب 
شده اید، به هم نق نزنید. اگر این کار در هفته آینده هم انجام نشد، 

می توانید درباره آن باهم گفت وگو کنید.
 وظایف را بازبینی کنید: اگر شما یا همسرتان آن طور که بایدوشاید 
وظایف و مسئولیت های خود را درخانه انجام نمی دهید، باهم درباره 
علت این موضوع صحبت کنید. گاهی ممکن اســت همسرتان 
مدت زمان انجام کار را درســت تخمین نزند. سرزنش همسرتان 
به خاطر کارهای عقب افتاده راه چاره نیست. بهتر است برنامه خود را 

دوباره ارزیابی کنید و آن را با توجه به شرایط تغییر دهید.
کمک بگیرید: اگر نمی توانید یا نمی خواهید که استانداردهای خود 
را عوض کنید، می توانید از شرکت های خدماتی برای انجام کارهای 
خانه کمک بگیرید؛ البته در این مورد باید بودجه خود را نیز در نظر 
بگیرید. شما باید لیستی از کارهایی که باید انجام شوند تهیه کنید. 
می توانید کسی را استخدام کنید که کارهایی از قبیل نظافت حمام، 
گردگیری، پاک کردن پنجره ها، تعویض مالفه ها، اتوکشی و تعمیر 
خانه را بر عهده بگیرد. این کمک فقط برای زن یا شوهر نیست؛ بلکه 

کمکی است که هردوی شما از آن سود می برید.
Source: https://www.verywellmind.com/chores-

2300980-conflict-in-marriage

 تقسیم کارهای خانه
 با همسر راهکار زندگی بهتر



فرماندار اردستان گفت: در ایام دهه فجر حدود ۶۲ عنوان 
پروژه با اعتبار حدود ۱۰۷ میلیارد تومان در شهرستان اردستان 
افتتاح و یا کلنگ زنی خواهد شد. حمیدرضا تاملی، در نشست 
فجر،  دهه  ایام  در  اظهار کرد:  زواره،  بخشداری  در  خبری 
حدود ۶۲ عنوان پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰۷ میلیارد تومان در 

شهرستان اردستان افتتاح و یا کلنگ زنی خواهد شد.
 ۹ اردستان  فرمانداری  امسال،  فجر  دهه  ایام  در  افزود:  وی 
پروژه از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری افتتاح خواهد 
کرد. همچنین بخشداری مهاباد با ۷ پروژه، میراث فرهنگی 
۴ پروژه، مخابرات ۱۶ عنوان و اداره برق ۱۳ پروژه بیشترین 

پروژه ها را افتتاح خواهند کرد.
فرماندار اردستان با بیان اینکه به دلیل شیوع کرونا برنامه های 
دهه فجر امسال را با فاصله گذاری بیشتری انجام می دهیم، 
فجر  دهه  در  افتتاح  قابل  پروژه های  مهم ترین  از  گفت: 

بهره برداری از کارخانه یاتاقان زواره و افتتاح هتل و مجتمع 
رفاهی اردستان است.

تأملی یکی از مهم ترین پروژه ها را کلنگ زنی و آغاز ساخت 
۲۲۰ واحد مسکونی در شهرستان عنوان کرد و افزود: این 
در ۱۰  شهرستان  عمرانی  پروژه  بزرگ ترین  به عنوان  طرح 
سال گذشته خواهد بود و در آن ۵۲ هزار متر مربع به وضعیت 

مسکن شهرستان اضافه خواهد شد.
با وجود تالش های زیادی که در حوزه  وی تصریح کرد: 
راهداری انجام شده، ولی با توجه به حجم باالی جاده های 
روستایی  محورهای  همچنان  شهرستان،  این  در  روستایی 
اردستان نیاز به زیرسازی و آسفالت گرم دارد. خوشبختانه با 
تالش نماینده مردم اردستان در مجلس حدود ۵۰ میلیارد ریال 
قیر در اختیار بهسازی و مرمت، محور روستایی قرار خواهد 

گرفت.

فرماندار آران و بیدگل:

 حمایت از آموزش و پرورش
 وظیفه همگانی است

حمایت  گفت:  بیدگل  و  آران  فرماندار 
و  انسانی  وظیفه  پرورش،  و  آموزش  از 
دینی همگانی است، زیرا هر شهروند باید 
اولیا  و  مدرسه  مدیون  را  خود  موفقیت 

مدرسه بداند.
ایسنا  با  گفت وگو  در  رضایی  اکبر  علی 
درباره بهره برداری از طرح توسعه دبیرستان 
اظهار  نوش آباد،  )س(  کبری  زینب 
سرمایه های  منطقه،  هر  نیکوکاران  کرد: 
این  ارزش  و  هستند  جامعه  اجتماعی 
سرمایه انسانی باالتر و واالتر از منابع مالی 
به دیگران هدیه می کنند و  آنها  است که 
مردمی  سرمایه های  فاخر  گنجینه  این  باید 

را به بزرگی و نیکی یاد کرد.
وی افزود: نقش نیکوکاران برای ساخت و 
و  مقدس  آموزشی تالشی  فضاهای  توسعه 
ستودنی است که آثار آن برای نسل ها باقی 

می ماند.
فرماندار آران و بیدگل ادامه داد: معلمان و 
دانش آموزان دو رکن اساسی هستند که مسیر 
پیشرفت و توسعه کشورها را رقم می زنند و 
کالس  و  آموزشی  زیرساخت های  تأمین 
درس، ضرورت توسعه است که نیکوکاران 

در این مسیر همیشه حضور داشته اند.
رضایی تصریح کرد: حمایت از آموزش و 
پرورش، وظیفه انسانی و دینی همگانی است، 
زیرا هر شهروند باید موفقیت خود را مدیون 
مدرسه و اولیا مدرسه بداند و امام علی )ع( 
۱۴ قرن پیش ما را به آن سفارش کرده است.

یک  آموزشی  بنای  این  کرد:  تاکید  وی 
ارزش مضاعف دارد، زیرا که بانی آن یک 
جوان تحصیل کرده است که مسیر موفقیت و 

پیشرفت را طی کرده و حاال به زادگاه خود 
برگشته و به احترام مادر خود، این ساختمان 
را بنا کرده است تا هم ارزش علم و هم مقام 
مادر را به همه یادآوری کند که هر دو عمل 

مورد سفارش دین و قابل تحسین است.
دهه  گفت:  فجر  دهه  گرامیداشت  با  وی 
فجر، طلوع خورشید حق طلبی، ظلم ستیزی 
به  ایران  بزرگ  مردم  عدالت خواهی  و 
رهبری معمار بزرگ انقالب، امام خمینی 
)ره( است و هر سال تکرار می شود تا در 
قبال آنهایی که با جان و جهاد خود، نهال 
انقالب را کاشتند، وظیفه خود را فراموش 

نکنیم.
رییس دبیرستان دخترانه زینب کبری )س( 
توسعه  طرح  گفت:  ایسنا  به  نیز  نوش آباد 
این دبیرستان با عنوان ساختمان مهر با اعتبار 
پنج میلیارد و ۴۰۵ میلیون ریال در زمینی به 
مساحت ۲۳۵ متر مربع ساخته شده است تا 
بخشی از کمبود فضای آموزشی جبران شود.

مشارکت  از  تجلیل  با  نیک سرشت  زهرا 
این طرح،  بانی  افزود:  نیکوکار،  شهروندان 
است که در  نوش آبادی  پرکان  علی محمد 
قالب چهار کالس درس ساخته و به احترام 
مادر خود خانم مهری رئوفی، به نام ساختمان 
به  امروز  که  است  کرده  نامگذاری  مهر 

بهره برداری رسید.
است  پسندیده ای  ابتکار  کرد:  اظهار  وی 
شهروندان  مادی،  هدیه های  جای  به  که 
به صورت دسته جمعی یا فردی، در آموزش 
و پرورش فرزندان جامعه شرکت کنند و به 
ثواب همیشگی برسند و فرهنگ کار نیک 

برای نسل آینده ساز ترویج شود.

 سرپرست امور برق شهرستان:

تمامی روستاهای خور و بیابانک از انرژی برق 
برخوردارند

نماینده مردم نطنز در مجلس:

دولت تضمین مالی بدهد الیحه رتبه بندی معلمان اجرا می شود
بـادرود در مجلـس شـورای  نطنـز، قمصـر و  نماینـده مـردم   
اسـالمی گفت: سـازمان مدیریت و برنامه ریـزی باید چگونگی 
تأمیـن مالـی اجـرای الیحـه رتبه بندی معلمـان را بررسـی کند و 

تصمیـم نهایـی را بـا دولـت در میان بگـذارد.
بـا ایسـنا دربـاره آخریـن  رحمـت اهلل فیـروزی در گفت وگـو 
وضعیـت الیحه رتبه بندی معلمان، اظهـار کرد: الیحه رتبه بندی 
معلمـان در مرحلـه ای اسـت که اگـر دولت تضمین مالـی آن را 
بدهد، اجرا می شـود و شـورای نگهبان اشـکاالت ایـن الیحه را 
بیـان کـرده و در ایـن مرحله باید دولت اعتبـار الزم برای اجرای 
ایـن طـرح را تأمین کنـد تا الیحـه رتبه بندی معلمان اجرا شـود.

وی افـزود: سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی بایـد چگونگـی 

تأمیـن مالـی ایـن طـرح را بررسـی کنـد و تصمیـم نهایـی را بـا 
دولـت در میـان بگـذارد. معتقـدم تمـام بخش هـا و قشـرهای 
جامعه باید مورد توجه قرار گیرند تا از نظر معیشـتی مشـکالت 

مـردم حل شـود.
نماینـده مـردم نطنـز، قمصـر و بـادرود در مجلـس، خاطرنشـان 
کـرد: آموزش زیربنای هر کشـوری اسـت و معلمـان در جوامع 
مختلـف از شـأن و اعتبـار ویـژه ای برخـوردار هسـتند و نبایـد 
دغدغـه مالـی داشـته باشـند. حقوق دریافتـی آنان باید متناسـب 
با شـرایط جامعه باشـد و اگر امکانات و منابع الزم برای اجرای 
الیحه رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شـود مشـکالت معیشـتی 

آنـان حل می شـود.

ایـن در حالـی اسـت کـه وزیـر آمـوزش و پـرورش گفـت: 
مجدانـه پیگیـر »طرح تحولی رتبـه بندی معلمان« هسـتم و خود 

را موظـف بـه پیگیـری، تـا حصـول نتیجـه مـی دانم.
به گزارش ایسـنا، یوسـف نوری در توییترش نوشت: با حمایت 
معلمـان خدوم و صبور، مجدانه پیگیـر »طرح تحولی رتبه بندی 
معلمـان« هسـتم و خـود را موظـف به پیگیری، تـا حصول نتیجه 

دانم. می 
وی افـزود: اطمینـان دارم کـه بـا اهتمـام »دولـت مردمـی«، نظـر 
مسـاعد مجلـس انقالبـی و همراهـی شـورای محتـرم نگهبـان، 
جامعـه معلمـی بـه زودی طعـم شـیرین اجـرای ایـن طـرح را 

یک شنبه ۱7 بهمن ۱۴۰۰ | شمــــاره 989خواهـد چشـید.

03
I s a f a h a n

N e w ’ s

شهرستان

سرپرست امور برق شهرستان خور و بیابانک 
گفت: یکی از بخش هایی که خدمات رسانی 
بوده  ملموس  و  چشمگیر  بسیار  مردم  به  آن 
حوزه برق است به گونه ای تمامی روستاهای 
محمد  هستند.  انرژی  این  دارای  منطقه  این 
مهدی سلطان افزود: به برکت انقالب اسالمی 
ضریب برق رسانی در خور و بیابانک افزایش 
از  قبل  بطوری که  است  داشته  برابری  چند 
اولیه  پنج ساعت  با  روستا  فقط یک  انقالب 
این  نقاط  تمامی  امروز  اما  داشت؛  برق  شب 

شهرستان از روشنایی برخوردار است.
در  دولت  ویژه  خدمات  با  اینکه  بیان  با  وی 
بدون  نفری روستایی  این شهرستان ۲۰ هزار 
برق نداریم اظهار داشت: قبل از انقالب برق 
شهرستان از طریق دیزل ژنراتور برای ساعات 
اضافه  روند  می شد  تأمین  شب  در  کوتاهی 
شدن دیزل ها تا سال ۱۳۸۰ ادامه داشت تا اینکه 

این شهرستان به برق سراسری متصل شد.
سلطان ادامه داد: قبل از انقالب این شهرستان 
فقط چهار کیلومتر شبکه فشار ضعیف داشت 
اما اکنون این رقم به ۳۳۱ کیلومتر افزایش یافته 

است.
به گفته وی قبل از انقالب تعداد پایه چراغ های 
روشنایی این شهرستان ۱۴۲ عدد بود و در زمان 
روشنایی  پایه چراغ  هزار  از ۱۲  بیش  حاضر 
احداث شده است و ۹۶ واحد صنعتی، ۲۱۸ 
واحد کشاورزی و بیش از ۱۱ هزار مشترک 
در بخش خانگی و سایر از نعمت برق شبانه 

روزی برخوردار هستند.
شهرستان  برق  امور  همچنین  افزود:  سلطان 
توانست در مدت ۱۰ ماهه امسال افزون بر ۶ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برق پایدار و مطمئن 

را برای مشترکان خود تأمین کند.
به تولید  بیابانک  سرپرست امور برق خور و 
شهرستان  این  در  کرد:  اشاره  پاک  انرژی 
نیروگاه   ۱۵۱ آفتابی،  روز   ۳۵۴ داشتن  با 
و  خانگی  بزرگ  و  کوچک  خورشیدی 

کارگاهی فعالیت دارد.
سلطان بیان کرد: کویری بودن شهرستان باعث 
شد تا ۱۵۱ نیروگاه کوچک و بزرگ خانگی 
و کارگاهی با ظرفیت هزار و ۹۰۰ کیلو وات 
به منظور تولید برق از انرژی خورشید در این 
خاطرنشان  وی  شود.  اندازی  راه  شهرستان 
کرد: در شهر جندق و مزرعه زیتون روستای 
چاهملک ۴ نیروگاه ۱۰۰ کیلوواتی با کمک 
بخش خصوصی به بهره برداری رسیده است 
فروخته  توزیع  شبکه  به  شده  تولید  برق  که 

می شود.
وی گفت: وزارت نیرو با عقد قراردادی ۲۰ 
ساله برق تولید شده خورشیدی را به صورت 
تضمینی به قیمت هر کیلو وات هزار و ۴۵۶ 
که  می کند  خریداری  تومان   ۲۷۴ و  هزار  و 
با  سلطان  می یابد.  افزایش  سال  هر  رقم  این 
کاهش  موجب  ارز  نرخ  افزایش  اینکه  بیان 
سرمایه گذاری در این بخش شده است افزود: 
تا  چهار  شرایط  بهترین  در  سرمایه  بازگشت 
پنج سال زمان نیاز دارد که این رقم در خور 
و بیابانک به علت روزهای زیاد آفتابی کمتر 
از سایر مناطق است. سرپرست امور برق خور 
و بیابانک همچنین ترویج و فرهنگ مدیریت 
مصرف در سطح مدارس و دانشگاه و ادارات 
و  خور  شهرستان  داد.  قرار  تاکید  مورد  را 
شده  واقع  اصفهان  استان  شرق  در  بیابانک 

است.

فرماندار اردستان:

۶۲ پروژه در اردستان افتتاح و کلنگ زنی می شود

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای شماره 103/1400/18

آگهـی مزایـده  )نوبت اول(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان شناسه: 1272591اداره اوقاف وامور خیریه جلگه و جرقویه شناسه: 1273519

نوبت دوم

مناقصه گزار: اداره کل ثبت  اسناد  و امالک استان اصفهان 
موضوع مناقصه شماره 103/1400/18: ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی استان اصفهان 

محل تامین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
مهلت دریافت اسناد: از روز چهارشنبه 1400/11/13 لغایت روز سه شنبه مورخ 1400/11/19

محل دریافت اسناد: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت مناقصه محقق سازند.
آگهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان به نشانی www.es.ssaa.ir درج شده است.

تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: روز دوشنبه 1400/12/02 تا ساعت 14
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح  روز سه شنبه 1400/12/03

گروه و رشته شغلی: شرکت هایی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که دارای رتبه بندی شورای عالی  انفورماتیک با حداقل رتبه 4 در زمینه خدمات 
پشتیبانی بوده و حداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها از جمع مبلغ اعالم شده در برگ پیشــنهاد قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنی آنها مورد  تایید 

مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت های مناقصه: پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارک اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و پاکت الف 
حاوی ضمانت نامه بانکی به نشانی: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، بعد از چهار راه نیکبخت، روبروی بیمارستان شریعتی، دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان به مبلغ 2.250.000.000 دو میلیارد و 
دویست و پنجاه میلیون ریال می باشد که می بایست برای مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد. ضمنا به پیشنهاداتی 
که فاقد ضمانتنامه یا امضای مخدوش و مشروط و ضمانتنامه های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که پس 

از انقضا مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
»سایر اطالعات و جزییات مربوط د ر اسناد مناقصه مندرج است.«

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، بعد از چهار راه نیکبخت، روبروی بیمارستان شریعتی، اداره کل ثبت اسناد و امالک 
دورنگار: 36623116 تلفن: 1113 )36611074-7(    استان اصفهان  

اداره اوقاف و امورخیریه جلگه و جرقویه  برطبق قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1376درنظر دارد یک واحد 
مرغداری متعلق به موقوفه امام زاده سید محمد)علیه السالم(طالجرد اژیه ،واقع در شهر اژیه از توابع شهرستان هرند را 

از طریق مزایده کتبی وبصورت اجاره یک ساله باشرایط ذیل به متقاضیان واگذارنماید.
مشخصات فنی ساختمان:

-مرغداری مزبور دارای پروانه بهره برداری به شماره 636060626 با تاریخ اعتبار 1402/12/14 از سازمان نظام مهندس کشاورزی استان اصفهان 
و پروانه بهداشتی به شماره 632351103 با تاریخ اعتبار 1402/12/10 از نظام دامپزشکی استان اصفهان می باشد.این مرغداری دارای 10000 

مترمربع زمین و حدود 1461 مستحدثات شامل سالن پرورش 16000 قطعه مرغ تخمگذار را دارا می باشد.
-مرغداری دارای انشعاب آب شرب شهری و اشتراک برق 3 فاز بوده ولیکن فاقد انشعاب گاز می باشد.تجهیزات مرغداری شامل قفس مرغ 
تخمگذار از نوع منبری سه طبقه ، آبخوری از نوع نیپل و دانخوری ناودانی است که به صورت دستی و توسط کارگر دان مصرفی روزانه مرغ در 
دانخوری ها توزیع می گردد.سیستم تهویه مرغداری دارای 4 دستگاه هواکش 140 و سیستم گرمایشی مرغداری از نوع هیترجت با مشعل 

گازوئیلی می باشد.
شروط وتعهدات:

1- حداقل مبلغ اجاره ماهیانه طبق نظریه کارشناس125/000/000ریال معادل دوازده میلیون و پانصد هزار تومان میباشد0
2- متقاضیان شــرکت درمزایده می بایســتی ضمن بازدید ازمحل تقاضای کتبی خود را بانضمام یک فقره چک تضمین شــده به مبلغ 
150/000/000ریال در وجه اداره اوقاف وامور خیریه جلگه و جرقویه )بابت 10درصد سپرده شرکت در مزایده( و آخرین قیمت پیشنهادی خود 
جهت اجاره را ،در یک پاکت درب بسته ،تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/11/30 تحویل دبیرخانه اداره اوقاف وامور خیریه جلگه و 

جرقویه نموده ورسید دریافت نمایند)روی پاکت قید شود،مربوط به موقوفه امام زاده سید محمد)علیه السالم(طالجرد اژیه
3- به پیشنهادات مبهم ومخدوش یا ناقص وبدون چک وتقاضاهایی که خارج از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- کمیسیون ،در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5- کمیسیون مزایده راس ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ1400/12/01 تشکیل و به پیشنهادات واصله رسیدگی خواهد شد.

6- برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس ازاعالم نظرکمیسیون نسبت به تنظیم قرارداد اقدام در غیر اینصورت بمنزله انصراف 
تلقی وضمن ضبط سپرده وی بنفع موقوفه برابرمقررات نسبت به تنظیم سند اجاره با نفر بعدی اقدام خواهدشد .

7- سپرده نفرات دوم وسوم پس ازتنظیم سند اجاره با نفر برنده مزایده مسترد خواهدشد.
8- هزینه های مربوط به کارشناسی و آگهی مزایده بعهده برنده مزایده می باشد.

9- برنده مزایده حق واگذاری مورد مزایده را کاًل و یا جزاً بصورت صلح ومشارکت و وکالت به غیرندارد.
10-برنده مزایده حق تغییر و تبدیل در وضع موجود را ندارد.

 11-ازمستاجر وثیقه معتبر و تضمین کافی جهت تخلیه محل در پایان مدت قرارداد و تأدیه اجاره بهاء اخذ خواهد شد.
12-از برنده مزایده 3 ماه اجاره پیشنهادی به عنوان ودیعه دریافت و تا پایان قرارداد اجاره در حساب موقوفه باقی می ماند.

شماره تلفن های تماس اداره اوقاف وامور خیریه جلگه و جرقویه جهت پاسخگوئی 46405069 با کد031  
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جواد نصری - شهردار بهاران

شهرداری بهاران در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 41 مورخ 1400/9/21 شورای اسالمی شهر بهاران 
عملیات اجرایی پروژه تکمیل میدان بقیه اله شهر را با اعتباری معادل 12.000.000.000 ریال از محل اعتبارات سال 
جاری از طریق آگهی مناقصه و براساس نقشه و مشخصات موجود و فهرست بهای راه و باند و ابنیه، تاسیسات 

مکانیکی و آبرسانی سال 1400 سازمان برنامه و بودجه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پیمانکاران و شرکت های دارای صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه می توانند به منظور آگاهی از 
شرایط مناقصه و دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی )یکشنبه 1400/11/10( تا پایان وقت اداری 

روز دوشنبه مورخ 1400/11/25 به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.
زمان تحویل پیشنهادات: پنجشنبه 1400/11/28

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: شنبه مورخ 1400/11/30
تلفن تماس: 03137254005

چاپ دوم

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای شماره 103/1400/18

آگهـی مزایـده  )نوبت اول(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان شناسه: 1272591اداره اوقاف وامور خیریه جلگه و جرقویه شناسه: 1273519

نوبت دوم

مناقصه گزار: اداره کل ثبت  اسناد  و امالک استان اصفهان 
موضوع مناقصه شماره 103/1400/18: ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی استان اصفهان 

محل تامین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
مهلت دریافت اسناد: از روز چهارشنبه 1400/11/13 لغایت روز سه شنبه مورخ 1400/11/19

محل دریافت اسناد: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت مناقصه محقق سازند.
آگهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان به نشانی www.es.ssaa.ir درج شده است.

تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: روز دوشنبه 1400/12/02 تا ساعت 14
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح  روز سه شنبه 1400/12/03

گروه و رشته شغلی: شرکت هایی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که دارای رتبه بندی شورای عالی  انفورماتیک با حداقل رتبه 4 در زمینه خدمات 
پشتیبانی بوده و حداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها از جمع مبلغ اعالم شده در برگ پیشــنهاد قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنی آنها مورد  تایید 

مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت های مناقصه: پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارک اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و پاکت الف 
حاوی ضمانت نامه بانکی به نشانی: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، بعد از چهار راه نیکبخت، روبروی بیمارستان شریعتی، دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان به مبلغ 2.250.000.000 دو میلیارد و 
دویست و پنجاه میلیون ریال می باشد که می بایست برای مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد. ضمنا به پیشنهاداتی 
که فاقد ضمانتنامه یا امضای مخدوش و مشروط و ضمانتنامه های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که پس 

از انقضا مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
»سایر اطالعات و جزییات مربوط د ر اسناد مناقصه مندرج است.«

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، بعد از چهار راه نیکبخت، روبروی بیمارستان شریعتی، اداره کل ثبت اسناد و امالک 
دورنگار: 36623116 تلفن: 1113 )36611074-7(    استان اصفهان  

اداره اوقاف و امورخیریه جلگه و جرقویه  برطبق قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1376درنظر دارد یک واحد 
مرغداری متعلق به موقوفه امام زاده سید محمد)علیه السالم(طالجرد اژیه ،واقع در شهر اژیه از توابع شهرستان هرند را 

از طریق مزایده کتبی وبصورت اجاره یک ساله باشرایط ذیل به متقاضیان واگذارنماید.
مشخصات فنی ساختمان:

-مرغداری مزبور دارای پروانه بهره برداری به شماره 636060626 با تاریخ اعتبار 1402/12/14 از سازمان نظام مهندس کشاورزی استان اصفهان 
و پروانه بهداشتی به شماره 632351103 با تاریخ اعتبار 1402/12/10 از نظام دامپزشکی استان اصفهان می باشد.این مرغداری دارای 10000 

مترمربع زمین و حدود 1461 مستحدثات شامل سالن پرورش 16000 قطعه مرغ تخمگذار را دارا می باشد.
-مرغداری دارای انشعاب آب شرب شهری و اشتراک برق 3 فاز بوده ولیکن فاقد انشعاب گاز می باشد.تجهیزات مرغداری شامل قفس مرغ 
تخمگذار از نوع منبری سه طبقه ، آبخوری از نوع نیپل و دانخوری ناودانی است که به صورت دستی و توسط کارگر دان مصرفی روزانه مرغ در 
دانخوری ها توزیع می گردد.سیستم تهویه مرغداری دارای 4 دستگاه هواکش 140 و سیستم گرمایشی مرغداری از نوع هیترجت با مشعل 

گازوئیلی می باشد.
شروط وتعهدات:

1- حداقل مبلغ اجاره ماهیانه طبق نظریه کارشناس125/000/000ریال معادل دوازده میلیون و پانصد هزار تومان میباشد0
2- متقاضیان شــرکت درمزایده می بایســتی ضمن بازدید ازمحل تقاضای کتبی خود را بانضمام یک فقره چک تضمین شــده به مبلغ 
150/000/000ریال در وجه اداره اوقاف وامور خیریه جلگه و جرقویه )بابت 10درصد سپرده شرکت در مزایده( و آخرین قیمت پیشنهادی خود 
جهت اجاره را ،در یک پاکت درب بسته ،تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/11/30 تحویل دبیرخانه اداره اوقاف وامور خیریه جلگه و 

جرقویه نموده ورسید دریافت نمایند)روی پاکت قید شود،مربوط به موقوفه امام زاده سید محمد)علیه السالم(طالجرد اژیه
3- به پیشنهادات مبهم ومخدوش یا ناقص وبدون چک وتقاضاهایی که خارج از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- کمیسیون ،در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5- کمیسیون مزایده راس ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ1400/12/01 تشکیل و به پیشنهادات واصله رسیدگی خواهد شد.

6- برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس ازاعالم نظرکمیسیون نسبت به تنظیم قرارداد اقدام در غیر اینصورت بمنزله انصراف 
تلقی وضمن ضبط سپرده وی بنفع موقوفه برابرمقررات نسبت به تنظیم سند اجاره با نفر بعدی اقدام خواهدشد .

7- سپرده نفرات دوم وسوم پس ازتنظیم سند اجاره با نفر برنده مزایده مسترد خواهدشد.
8- هزینه های مربوط به کارشناسی و آگهی مزایده بعهده برنده مزایده می باشد.

9- برنده مزایده حق واگذاری مورد مزایده را کاًل و یا جزاً بصورت صلح ومشارکت و وکالت به غیرندارد.
10-برنده مزایده حق تغییر و تبدیل در وضع موجود را ندارد.

 11-ازمستاجر وثیقه معتبر و تضمین کافی جهت تخلیه محل در پایان مدت قرارداد و تأدیه اجاره بهاء اخذ خواهد شد.
12-از برنده مزایده 3 ماه اجاره پیشنهادی به عنوان ودیعه دریافت و تا پایان قرارداد اجاره در حساب موقوفه باقی می ماند.

شماره تلفن های تماس اداره اوقاف وامور خیریه جلگه و جرقویه جهت پاسخگوئی 46405069 با کد031  

آگهـی مناقصـه
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جواد نصری - شهردار بهاران

شهرداری بهاران در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 41 مورخ 1400/9/21 شورای اسالمی شهر بهاران 
عملیات اجرایی پروژه تکمیل میدان بقیه اله شهر را با اعتباری معادل 12.000.000.000 ریال از محل اعتبارات سال 
جاری از طریق آگهی مناقصه و براساس نقشه و مشخصات موجود و فهرست بهای راه و باند و ابنیه، تاسیسات 

مکانیکی و آبرسانی سال 1400 سازمان برنامه و بودجه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پیمانکاران و شرکت های دارای صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه می توانند به منظور آگاهی از 
شرایط مناقصه و دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی )یکشنبه 1400/11/10( تا پایان وقت اداری 

روز دوشنبه مورخ 1400/11/25 به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.
زمان تحویل پیشنهادات: پنجشنبه 1400/11/28

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: شنبه مورخ 1400/11/30
تلفن تماس: 03137254005

چاپ دوم



Loading and unloading of 
goods rose 20 percent at 
Imam Khomeini port, in the 
southwestern Khuzestan 
province, during the first ten 
months of the current Irani-
an calendar year (March 21, 
2021-January 20, 2022), 
as compared to the same 
period of time in the past 
year, a provincial official an-
nounced.

Adel Deris, the director-gen-
eral of Khuzestan province’s 
Ports and Maritime Depart-
ment, said 39.33 million 
tons of oil products and 
non-oil commodities were 
loaded and unloaded at the 
port in the ten-month peri-
od.
The official further an-
nounced that 19.239 million 
tons of products were un-

loaded at Imam Khomeini 
port in the first ten months 
of this year, which was 19 
percent more than the figure 
for the same period of time 
in the past year.
He added that 20.091 mil-
lion tons of commodities 
were loaded at the port in 
the mentioned ten-month 
period, indicating 21 percent 
growth year on year.

As previously announced in 
a report by Ports and Mar-
itime Organization (PMO), 
Loading and unloading of 
goods in the ports of Iran 
rose 20 percent during the 
first ten months of the cur-
rent Iranian calendar year, 
as compared to the same 
period in the previous year.
Loading and unloading of 
goods in the country’s ports 
reached 127.631 million 
tons in the mentioned peri-
od, while the figure stood at 
106.453 million tons in the 
past year’s same time span.
During the said ten months, 
unloading and loading op-
erations in the container 
sector reached 1.78 million 
twenty-foot equivalent units 
(TEUs), 18 percent more 
than 1.503 million TEUs in 
the first ten months of the 
previous year, the report 
said.
While Iran is combating the 
U.S. unilateral sanctions on 
its economy, the country’s 
ports as the major gates of 
exports and imports play 
some significant role in 
this battle. This role makes 
all-out support to ports and 

more development of them 
serious and vital.
Such necessity has led the 
government to define pro-
jects for more development 
of the ports and also take 
some measures to encour-
age investment making in 
ports, in addition, to facili-
tate loading and unloading 
of goods, especially basic 
commodities, there.
It is worth mentioning that 
PMO has defined a high 
number of projects to devel-
op and improve the coun-
try’s ports, as the country 
aims to double the capacity 
of its ports in a course of 
five years.
According to the Ports and 
Maritime Organization, the 
capacity of the country’s 
ports has increased from 
180 million tons in the Ira-
nian calendar year 1392 
(ended in March 2014) to 
250 million tons in the pre-
vious calendar year (ended 
in March 2021).
The total capacity of the 
country’s ports is expected 
to reach 280 million tons by 
the end of the current fiscal 
year.

Loading, unloading 
of goods increases 20% at Imam Khomeini port

100% of Iran’s pop-
ulation to access 
natural gas through 
national network in 2 
years

The managing director of National 
Iranian Gas Company (NIGC) has 
said all of the country’s rural and 
urban population will have access 
to natural gas through the national 
gas network within the next two 
years, IRNA reported.
Speaking in a ceremony for the 
inauguration of a project for gas 
supply to three cities and 185 
villages in northern Mazandaran 
Province on Thursday, Majid Che-
geni said currently over 98 percent 
of the urban population, as well as 
90 percent of the country’s rural 
population, have access to natural 
gas through the national network.
According to the official, current-
ly, only a few cities and about 
7,000 villages across the country 
have not been supplied with gas 
through the pipeline network.
“Currently, 1,260 cities and more 
than 35,000 villages in the country 
enjoy natural gas through the na-
tional network,” Chegeni said.
Back in July 2021, NIGC an-
nounced that over the past eight 
years some 400 trillion rials (about 
$1.45 billion) has been invested in 
the development of the national 
gas network in Iran.
The development of gas supply 
has been realized by using the 
resources provided from saving 
liquid fuel and also by increasing 
the country’s natural gas produc-
tion capacity.
Earlier in April 2021, the former 
NIGC Head Hassan Montazer Tor-
bati had said that 96 percent of the 
country’s population enjoy natural 
gas through pipelines.
Emphasizing the need to pay 
attention to the stability of the 
network, Montazer Torbati said: 
“Iran’s 96 percent of population 
benefitting from natural gas is a 
unique statistic in the world.”
“Now that everyone recognizes 
NIGC as a leading organization, 
our task is much heavier, because 
now with 96 percent of the coun-
try’s population benefiting from 
gas, which is a unique statistic in 
the world, we should think more 
about network stability and pro-
cesses and creation so that we will 
have a better and more dynamic 
organization”, the official further 
stressed.

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

Danish court convicts 
members of anti-Iran 
group of spying for 
Saudi Arabia
A Danish court on Friday convict-
ed three men working for an Irani-
an separatist armed group based 
in the Scandinavian country of 
spying for Saudi intelligence be-
tween 2012 and 2020 and terror 
activities.

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

Iran cancels US 
wrestling match after 
visas denied
In a letter to USA Wrestling, Iran’s 
Wrestling Federation has indicated 
that it had decided not to travel 
to the United States to compete 
against Team USA at the Bout at 
the Ballpark in Arlington, Texas, on 
February 12.

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

Iranian FM discusses 
ties, regional issues, 
JCPOA with counter-
parts
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir-Abdollahian, in separate 
phone calls with his counterparts 
from Iraq, the UAE and Japan, 
talked about regional issues, bi-
lateral relations as well as the Iran 
nuclear talks in Vienna.

Annual non-oil ex-
port hoped to hit 
$45b by late March: 
TPO head

The head of Iran’s Trade Pro-
motion Organization (TPO) ex-
pressed hope that the country’s 
value of annual non-oil export 
will reach $45 billion in the 
present Iranian calendar year 
(ends on March 20).
Emphasizing the determination 
of the current government and 
the president to take effective 
action in the national interest, 
Alireza Peyman-Pak said, “We 
have put a new focus on knowl-
edge management in terms of 
exports, and with these meas-
ures, we hope to achieve a 
record $45 billion in non-oil 
exports by the end of this year.”
This government’s export goal 
is to reach the figure of $70 bil-
lion, that needs to improve and 
expand capacities and infra-
structure such as logistics and 
customs, the official added.
The latest report on Iran’s non-
oil trade indicates that the val-
ue of non-oil exports has risen 
38 percent during the first 10 
months of the current Irani-
an calendar year (March 21, 
2021-January 20, 2022), as 
compared to the same period 
of time in the past year.
As announced by Alireza 
Moghadasi, the head of Is-
lamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA), 
Iran exported over 100 million 
tons of non-oil products worth 
$38.763 billion in the men-
tioned period.
According to the official, the 
weight of exports in the men-
tioned period also grew by 
seven percent in comparison 
to the figure for the previous 
fiscal year’s same 10 months.
He said major export desti-
nations of the Iranian non-oil 
goods were China, Iraq, and 
Turkey during the said 10 
months.
The IRICA head further an-
nounced that the Islamic Re-
public imported 33 million tons 
of non-oil commodities worth 
$41.473 billion in the men-
tioned period, with a 34-per-
cent growth in value and a 
17-percent rise in weight, year 
on year.
The United Arab Emirates was 
the top exporter to Iran in the 
said period, followed by China, 
Turkey, Germany, and Switzer-
land, he stated.
According to the official, out of 
the total non-oil goods import-
ed into the country in the first 
10 months of this year, 25 mil-
lion tons worth $15 billion were 
basic goods, which indicates 
an increase of 26 percent in 
weight and 56 percent in value, 
year on year.
Moghadasi noted that current-
ly about five million tons of 
commodities are stored at the 
country’s customs for which 
the clearance procedures will 
be carried out soon.
“There are 160 customs active 
in the country, and this number 
is increasing with the creation 
of new free zones and econom-
ic areas,” he added.
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Representatives of Iran’s Ports and 
Maritime Organization (PMO) and 
the Secretariat of Free Zones High 
Council in a meeting on Thursday 
discussed ways of expanding mu-
tual cooperation, the PMO portal 
reported.
During the meeting, the two sides 
stressed the need for the economic 
development of the country’s port 
areas and announced that they 
would sign a memorandum of un-
derstanding (MOU) for cooperation 
in this regard in the near future.
In this specialized meeting, in addi-
tion to discussing and exchanging 
views on common issues between 
the two bodies, the duties of the 
Ports and Maritime Organization 
and the Secretariat of the Supreme 
Council of Free Trade, Industrial and 

Special Economic Zones were out-
lined.
The meeting was attended by Jalil 
Eslami, the PMO deputy head for 
ports and economic affairs, as well 
as Ahmad Jamali, the deputy of 
the Secretariat of Free Zones High 
Council.
Speaking at the event, Eslami not-
ed that free zones can have an 
impact on the prosperity of port 
areas because of their advantages, 
adding: “The approach of the Ports 
and Maritime Organization is that 
the function of the country’s ports 
should not be limited to only un-
loading and loading of goods, while 
to use the hinterland of the ports for 
value-added activities in the produc-
tion, industrial and service sectors.”

PMO, Secretariat of Free Zones High 
Council to ink co-op MOU soon

 More than 420 domestic and foreign 
companies are going to participate 
in Iran’s 15th International Exhibition 
of Plastic, Rubber, Machinery, and 
Equipment (IRAN PLAST) which is 
going to be held at Tehran Permanent 
International Fairgrounds during Feb-
ruary 7-10, Shana reported.
According to Head of National Pet-
rochemical Company (NPC) Morteza 
Shah-Mirzaei, the exhibition will be 
held in full compliance with health 
protocols and safety instructions.
“Iran Plast Exhibition is a great and 
unique opportunity that showcases 
the petrochemical industry’s latest 
achievements and presents the most 
up-to-date capabilities of the poly-
mer, plastics, and related industries,” 
Shah-Mirzaei said.
Mentioning the current situation of 

Iran’s petrochemical industry, the 
NPC head said: “The production 
capacity of the country’s 68 major 
petrochemical production complexes 
is about 90 million tons; [these com-
plexes] register 65 million tons of pro-
duction every year of which 30 million 
tons is exported, 10 million tons are 
used by domestic consumers and 25 
million tons is used as feed.”
As one of the petrochemical indus-
try’s biggest events in West Asia, Iran 
Plast covers four commodity groups 
including raw materials, machinery 
and equipment, and final products, 
semi-finished products as well as 
services.
The exhibition is a platform to make 
connections between the petrochem-
ical industry and enterprises, while 
flourishing downstream industries.

Over 420 companies 
to participate in Iran Plast expo

One million smart electricity meters 
have been installed for large-scale 
consumers across the country, IRIB 
reported quoting an official with Iran’s 
Power Generation, Distribution and 
Transmission Company (known as 
Tavanir).
Pointing out that the purpose of install-
ing these meters is to make the con-
sumption of subscribers visible, Hadi 
Modaqeq, the director-general of Tav-

anir’s officie of smartening and mod-
ern technology, said the centers that 
were equipped with smart meters have 
accounted for more than 50 percent of 
the country’s electricity consumption.
Installation of smart meters does not 
mean blackouts in high-consumption 
units such as industrial sectors, but 
creating conditions to see the pow-
er consumption of large subscribers 
allows the proper distribution of elec-

tricity in a way that will minimize the 
possibility of restrictions, he further 
explained.
Iran has been facing some serious 
challenges regarding electricity supply 
over the past decade mainly due to the 
temperature rising and decrease of 
rainfalls.
Some other factors, such as high ille-
gal cryptocurrency mining, have even 
worsened the situation in the country 

this year, as the citizens suffered a 
lot from the constant power outages, 
while it also caused serious damages 
to the activities of industries.
Although every year nearly 3,000 MW 
is added to the country’s power gen-
eration capacity, the reduction in the 
rainfalls and the decline in the water 
storage behind the dams has reduced 
the electricity generation offsetting the 
added capacity.

One million smart electricity meters installed for big-scale consumers



 Iranian Oil Minister Javad Oji has said 
the global oil market requires Iranian 
crude oil supply to meet the current 
demand and maintain balance, Shana 
reported.
“If world’s oil consumers are dissat-
isfied with the current oil prices and 
supply levels, I suggest a quick lifting of 
the U.S. sanctions against Iran,” Oji said 
on Wednesday after the 25th OPEC and 
Non-OPEC Ministerial Meeting.
“The global market needs the increase 
in Iranian oil supply and we are ready 
to boost our supply to world markets as 
soon as possible,” the official added.
According to the oil minister, OPEC+ 
have agreed, in their meeting, to in-

crease their output by 400,000 barrels 
per day (bpd) in March.
He noted that the OPEC+ has also em-
phasized constant and regular moni-
toring of the market developments and 
taking necessary measures to maintain 
the stability in the oil market.
“All member countries will continue 
their collective efforts to safeguard the 
achievements of this agreement,” Oji 
stressed.
On the current condition of the oil 
market, the official said recent statis-
tics show that the global oil market is 
moving towards balance and stability 
despite concerns over the outbreak of 
the Omicron variant of the coronavirus, 

thanks to the improved economic indi-
cators in the world, particularly in lead-
ing oil-consuming countries, as well as 
the appropriate OPEC+ member states’ 
compliance with the pact which reached 
122 percent in November 2021.
OPEC+ member states are also pleased 
with the current condition and all pro-
ducers try to maintain the existing sta-
bility in the oil market, he added.
On the forecast of some international 
institutions about the oil prices rising 
to $100 a barrel, he said, “Basically, 
OPEC’s objective is not to determine 
prices in the oil market. Global oil prices 
are determined by a set of supply-de-
mand indicators and all OPEC+ member 
countries seek a fair price for producers, 
consumers, and the global economy. 
OPEC+ producers are satisfied with the 
relative stability in the market and will 
continue their efforts and commitment 
to maintain and strengthen it.”
“However, if the world’s consumers, 
especially major economies, are dis-
satisfied with the current oil prices and 
supply levels and see it against their in-
terests, I suggest that they lift the U.S. 
unilateral and cruel sanctions against 
Iran as soon as possible and make the 
ground for Iran to return to the global 
oil market with maximum capacity,” he 
noted.

The Guided Morning Meditation for Beginners 
 (That Will Change Your Day)

Iran’s sitting volleyball nominated for 
Best Team Performance

Tokyo Paralympic Games gold medal 
winners Iran’s sitting volleyball team have 
been nominated for the Best Team Perfor-
mance at the Asian Awards 2021. The up-
coming Asian Awards 2021 were organ-
ized by the Asian Paralympic Committee 
(APC). The team will have to compete with 
China men’s goalball team, Japan men’s 
wheelchair basketball team and Korea 

mixed boccia team for winning the acco-
lade. Iranian powerlifter Ruhollah Rost-
ami, who won a gold medal in the 2020 
Tokyo Paralympics, and Hashemiyeh Mot-
aghian, the first ever Iranian female Para 
athlete to win a gold medal in athletic in 
the Paralympic Games, have been previ-
ously nominated for the Best Male and 
Best Female awards, respectively.
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Oil market requires Iranian oil supply to balance: Oji

TSE’s main index 
up %5.8 in a week

 TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange 
(TSE), rose 92,000 points (5.8 percent) to 1.301 million 
in the past Iranian calendar week (ended on Friday).
During the past week, the indices of Mobarakeh Steel 
Company, Bandar Abbas Oil Refining Company, Isfahan 
Oil Refinery, Iran Khodro Company, Saipa Company, 
and National Iranian Copper Company were the most 
widely followed ones.
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The head of Iran Small Industries 
and Industrial Parks Organization 
(ISIPO) has said that 390 infra-
structure development projects 
are going to be inaugurated in 
the country’s industrial parks and 
zones during the current year’s 
Ten-Day-Dawn celebrations (Feb-
ruary 1-11).
According to Ali Rasoulian, the 
projects for the construction of 
50 new units will also begin in the 
said period.
Every year, during the Ten-Day 
Dawn celebrations, which mark 
the victory of the Islamic Revolu-
tion in Iran, numerous infrastruc-
ture projects are inaugurated or 
commenced to mark the devel-
opment of the country after the 
revolution.
Over the past two years, the 
promotion of small and medi-
um-sized enterprises (SMEs) and 
industrial parks has been put atop 
agenda by the government and 
especially the Industry, Mining, 
and Trade Ministry, since SMEs 
account for nearly 50 percent of 
Iran’s total industrial sector and 

more than 20 percent of the coun-
try’s non-oil exports are done by 
such units.
As the main body in dealing with 
the promotion of SMEs in the 
country, ISIPO has been imple-
menting several programs for re-
alizing the mentioned goals and to 
pave the way for the development 
of the mentioned sector.
Back in June 2021, Rasoulian 
had announced the details of a 
comprehensive plan comprising 
of 100 different programs for 
developing the country’s SMEs 
and industrial parks in the current 
Iranian calendar year (ends on 
March 20). The mentioned plan 
is mainly focused on developing 
the infrastructure needed for the 
promotion of industrial parks and 
consequently the SMEs in such 
parks.According to the official, the 
plan has been prepared with the 
current year’s budget allocated for 
the Industry Ministry in consider-
ation, so all the programs in this 
package must be implemented 
with precision and in line with fi-
nancial criteria set by the ministry.

I’m sure you’ve heard or read about the ben-
efits of having a meditation routine, but you 
might still feel a bit hesitant to start because 
you find the whole concept of meditating too 
daunting, or you think that you need a lot of 
time to practice meditation. Or maybe, you 
tried it a few times but it felt frustrating because 
you felt your mind overflown with thoughts and 
you might have felt overwhelmed, and probably 
told yourself that you’re not good at it. In this 
article, I’ll share basic concepts about the real 
purpose of meditation, the benefits of incor-
porating this sacred practice into your life and 
simple tips to follow, so you can clear away the 
obstacles to your daily practice and learn some 
basic practicing exercises that will make a pos-
itive difference in your life.
Your body and mind on morning meditation
Meditation is a great tool to maintain a healthy 
balance of dialogue between your mind and 
your body. It is a simple technique that you 
can practice anytime and anywhere to alleviate 
stress. Just like physical exercise, the more you 
practice, the more benefits you’ll notice and the 
longer they will last – in both, mind and body.
A study by The American Psychological Asso-
ciation reported that 40 percent of the people 
they surveyed reported overeating or eating 
unhealthy foods as a result of stress, while 46 
percent said they lie awake at night due to high 
stress levels. 
Here’s the thing: you can focus on eating 
healthier, exercising more frequently, getting 
more sleep, using more natural products on 
our skin and at home, but if you don’t take care 
of your mind, you will still feel unbalanced in 
your life.
Meditation makes you have a cleaner body 
and clearer mind:
A Harvard study showed that meditating can 
help decrease stress and anxiety levels which 
in turn will diminish inflammation in our bod-
ies, reduce blood pressure, improve attention, 
sleep better, help us make smarter choices and 

regulate our thoughts, so we don’t jump so fast 
into reacting and judging.
Meditation helps to reduce stress, but a great 
benefit is that you will find peace within, the 
peace that spiritual traditions talk about that 
passes all understanding. One of the biggest 
goals of meditation is that you tune in with 
yourself and connect with your center, to get in 
touch with the energy of “oneness”. 
Meditation is a way to get in the space between 
your thoughts. You have a thought here, a 
thought there and there’s little space between 
every thought that is called stillness – this 
space is the gateway to the infinite mind and 
that sense of divine connection. 
Clearing the obstacles to morning meditation
The most common obstacles to meditation 
are the ones that we create ourselves, even if 
sometimes we are not aware.
Here are a few of the most common ways we 
tend to resist starting a new meditation practice 
and what to do about it: 
“I don’t have time.”
There’s a misconception that you need to sit 

down to meditate for at least 30 minutes to an 
hour. You can start your daily practice investing 
anywhere from 5 minutes to an hour. You can 
set the rules for yourself! You just need to com-
mit to starting.
Start small, and as you practice more consist-
ently I can tell you that you’ll start adding more 
time to your practice. 
“I can’t sit still.”
Do meditation your own way. Some people 
don’t like sitting but they enjoy walking med-
itations.
Dr. Kelly McGonigal suggests a 10 minute 
walking meditation involving 1 minute of pay-
ing attention to each of the feelings of your 
body while walking, the feeling of your breath, 
the sensations of air or wind on your skin, what 
you can hear, and what you can see. 
“My mind never stops.”
It is normal to feel frustration while learning to 
meditate. Shifting your expectations will help in 
overcoming this obstacle.
Always focus on subtle incremental improve-
ments. A great achievement is to gradually 

understand your mind and learn how to shift 
negative thinking. 
Basic morning meditation techniques
Every good meditation practice begins with 
finding what works best for you. Remember, 
there is no right or wrong way to meditate 
since there are different techniques or styles of 
meditation. 
Here are a few of them: 
• Breathing meditation – You can use this tech-
nique alone as a meditation to calm your mind 
and reduce distractions. Simply focus your at-
tention on your breath, the inhale and exhale. 
This video can help you with this.
• Candle staring – This is great if you find it 
hard focusing. Just light a candle and stare at 
it. Your attention will be held. If your mind has 
thoughts, just thank them and go back to star-
ing at the candle.
• Mantra meditation – Repeating words can 
help you find calm and focus. Here are 8 pow-
erful mantras for deep inner peace.
• Guided meditation – There are many resourc-
es online that have guided meditations and 
music to help you relax. Just google “guided 
meditation” and you’ll find tons of resources.
• Walking meditation – We cover that one 
above — a 10 minute walking meditation in-
volving 1 minute of paying attention to each 
of the feelings of your body while walking, the 
feeling of your breath, the sensations of air or 
wind on your skin, what you can hear, and what 
you can see.
• Mindfulness meditation – Mindfulness is 
about recognizing what is happening in the 
present moment, including what is arising and 
passing. This includes thoughts, sounds, feel-
ings in the body and anything else present. The 
idea is to just observe without judgment, and 
remain open and aware. Here is a step-by-step 
guide to practice mindfulness in your day-to-
day life.
Experiment different techniques and stick to 
what works best for you. 

390 development projects to be 
inaugurated in industrial parks, zones

Export from Qom 
province rises over 
100%

The value of export from Qom 
province rose 103 percent 
during the first 10 months of 
the current Iranian calendar 
year (March 21, 2021-Janu-
ary 20, 2022), as compared to 
the same period of time in the 
past year, a provincial official 
announced.
Esfandiyar Darikvandi, the 
director-general of the prov-
ince’s Customs Department, 
said that 230,000 tons of com-
modities worth $232 million 
were exported from the prov-
ince in the ten-month period, 
showing 134 percent growth 
in terms of weight as well.
He named Iraq, Afghanistan, 
the United Arab Emirates 
(UAE), India, Pakistan, and 
Uzbekistan as the main export 
destinations and lead, hydro-
carbons, copper wire, gran-
ules, shoes and sandals as the 
major exported items.
As previously announced by 
the head of Islamic Republic 
of Iran Customs Adminis-
tration (IRICA), the value of 
Iran’s non-oil exports rose 
38 percent during the first 10 
months of the current year, as 
compared to the same period 
of time in the past year.
Alireza Moghadasi said Iran 
exported over 100 million 
tons of non-oil products worth 
$38.763 billion in the men-
tioned period.
According to the official, the 
weight of exports in the men-
tioned period also grew by 
seven percent in comparison 
to the figure for the previous 
fiscal year’s same 10 months.
He said major export desti-
nations of the Iranian non-oil 
goods were China, Iraq, and 
Turkey during the said 10 
months.
The IRICA head further an-
nounced that the Islamic Re-
public imported 33 million 
tons of non-oil commodi-
ties worth $41.473 billion in 
the mentioned period, with 
a 34-percent growth in val-
ue and a 17-percent rise in 
weight, year on year.
The United Arab Emirates was 
the top exporter to Iran in the 
said period, followed by China, 
Turkey, Germany, and Switzer-
land, he stated.
According to the official, out 
of the total non-oil goods im-
ported into the country in the 
first 10 months of this year, 25 
million tons worth $15 billion 
were basic goods, which in-
dicates an increase of 26 per-
cent in weight and 56 percent 
in value, year on year.
Moghadasi noted that current-
ly about five million tons of 
commodities are stored at the 
country’s customs for which 
the clearance procedures will 
be carried out soon.
“There are 160 customs ac-
tive in the country, and this 
number is increasing with the 
creation of new free zones and 
economic areas,” he added.
IRICA has previously an-
nounced that the value of 
Iran’s non-oil trade stood at 
$73 billion in the past Iranian 
calendar year.
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 ۱۳ طرح صنعتی با سرمایه گذاری 
بیش از پنج هــزار میلیــارد ریال 
همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی 

در استان اصفهان افتتاح شد.
این طرح ها شامل تولیدات صنعتی 
و خدماتی است که توسط بخش در 
شهرک های صنعتی استان اصفهان 
راه اندازی شد و زمینه اشتغال بیش 

از ۸۰۰ نفر را فرهم کرد.
رییس سازمان صنعت معدن تجارت 
اصفهان گفت: این طرح ها دیروز و 
امروز با حضور معاون صنایع عمومی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 

افتتاح شد.
ایرج موفق با اشــاره بــه بازدید از 
شهرک های صنعتی مورچه خورت، 
مبارکه و جی و شــرکت های بزرگ 
اقتصادی و تولیدی اضافه کرد: طرح 
توسعه چند شرکت تولیدی نیز در 

این برنامه کلنگ زنی شد.
موفق، اظهارداشــت: در ۲ ســال 
گذشته ۶۴۲ واحد صنعتی تعطیل 
استان اصفهان با کمک ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید به چرخه اقتصادی 
بازگشته اند و زمینه اشتغال کارگران 

فراهم شده است.
وی به ارائه تسهیالت بانکی ۳۸ هزار 
میلیارد ریالی برای رونق تولید و رفع 
موانع در ســال جاری اشاره کرد و 
گفت: این اعتبار بخش های صنعتی 
را فعال و زمینه اشــتغال نزدیک به 

۲۰۰ هزار نفر را فراهم کرده است.
رییس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اصفهــان تصریح کرد: در ۲ 
سال گذشته یکهزار و ۳۹۰ میلیارد 

ریال سرمایه گذاری در حوزه دانش 
بنیان صورت گرفته و اشتغال بیش 

از ۷۰۰ نفر را فراهم کرده است.
وی نرخ بیکاری این اســتان را در 
زمان حاضر ۱۰.۹ درصد اعالم کرد 
که در مقایســه با سال های گذشته 

چهار درصد کاهش یافته است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نیز در بهره برداری 
از این طرح ها گفت: ایجاد مزیت بین 
کاالهای تولیدی داخل، رونق بازار و 

رغبت مشتریان را رقم می زند.
محمد مهدی برادران افزود: ایجاد 
رقابــت داخلی به ارتقــای کیفیت 
کاالها کمک می کنــد و هر چقدر 
امکانات داخلی بهتر بشود آنگاه مردم 
میل و اقبال خوبی بــرای خرید از 

آن ها پیدا می کنند.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت، کاهــش قیمت 
کاالهای داخلی را برای رونق تولید 
مهم دانست و تصریح کرد: برای این 
کار پویش حفظ قیمت و مدیریت 
بهای مواد اولیه داخلی کارساز و اثر 

بخش می شود.
وی با بیان اینکه رفــع تحریم ها و 
تقویت ارتباطات بین المللی به رونق 
تولید کمک می کند، اظهارداشت: 
تولیدکنندگان داخلی باید به سمت 
ارتقا کیفیت در محصــوالت برای 
فروش در ایــران و صادرات به دیگر 

کشورها بروند.
برادران همچنین به تسهیل شرایط 
برای توســعه خدمات و جهش در 
بخش اقتصادی اشاره کرد و گفت: 

سیاســت دولت بــرای حمایت از 
تولیدات درون کشــور و کمک به 
رفع موانع پیش روی شهرک های و 

واحدهای صنعتی است.
وی اختصــاص تســهیالت بانکی 
بــه شــرکت های کوچــک تولید 
محصوالت خانگی را یکی از اقدامات 
اخیر بــرای حمایــت از این عرصه 
عنوان و اضافه کرد: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با انعقاد تفاهم نامه 
با بانک مرکزی به دنبال ارائه وام به 
این شرکت ها و رفع معضل نقدینگی 

آنان است.
وی ادامه داد: توزیع نقدینگی برای 
شــرکت های کوچک و بــزرگ و 
بنگاه های خرد امکان رونق اقتصادی 
را فراهم و اشــتغال های زودبازده 

ایجاد می کند.
رییس هیــات مدیره یــک گروه 

صنعتی نیز روز جمعه در بهره برداری 
از یک کارخانه با حضور معاون وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: تقویت 
و ارتقای اقتصــاد مقاومتی و دانش 
بنیان در شــرایط کنونی، نیازمند 
تکمیل زنجیــره ارزش و عدم خام 
فروشــی در صنایع پتروشیمی به 
عنوان یــک صنعت مــادر و ارزش 

آفرین است.
محمد کریمیان روز جمعه در آیین 
بهره برداری از کارخانه ســپید پرتو 
)زیرمجموعه گروه بســپار شیمی 
ســپیدان( با حضور محمدمهدی 
برادران، معاون صنایع عمومی وزارت 
صمت، با بیان این مطلب افزود: این 
واحد به تولید کامپاند و مستربچ با 
ظرفیت بیش از ۳۰ هزار تن درسال 
بت اشتغال زایی مستقیم حدود ۲۰۰ 

نفر می پردازد.

وی تصریــح کــرد: بــا توجــه به 
تحریم های پیش آمــده در صنعت 
لوازم خانگی و سایر صنایع و خروج 
برندهای معروف خارجــی از بازار 
ایــران شــرکت های تولیدکننده 
داخلی سهم بیشتری از بازار به دست 
آورده و درنتیجــه قطعات پلیمری 
تولیدشده با مستربچ و کامپاند نیز در 
داخل تولید شده و رشد روزافزونی 
دارد. به گزارش ایرنا، اصفهان با بیش 
از پنج میلیون نفــر جمعیت، بیش 
از ۹ هزار واحــد تولیدی کوچک و 
بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد 
ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود 
۸۴۰ معدن در حــال بهره برداری 
با ســرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار 
میلیــارد ریال و حــدود ۱۸۰ هزار 
واحد صنفی صنعتی ترین اســتان 

کشور بشمار می آید.

06
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: در دهه فجر 
امسال، ۲۷۲ پروژه بخش کشاورزی در استان اصفهان به بهره برداری 

می رسند که از نظر گستردگی و تنوع نیز وضعیت مناسبی دارند.
مهرداد مرادمند با اعالم این خبر، اظهــار کرد: با بهره برداری از این 
پروژه ها، زمینه ایجاد اشتغال بیش از ۸۳۰ نفر و ثبیت اشتغال بیش 
از ۵۲۰ نفر فراهم خواهد شد و کمک شایانی به افزایش سطح کمی 

و کیفی تولیدات بخش کشاورزی استان اصفهان خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان افزود: بخش عمده 
تأمین مالی اجرای این پروژه ها توسط بخش خصوصی انجام شده و 
این موضوع نشان دهنده استقبال ســرمایه گذاران از حضور در این 
بخش است، در مجموع این ۲۷۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۴۹۴۳۹۲ 
میلیون ریال به بهره برداری خواهند رسید که از این میزان ۵ میلیون 
و ۲۰۷ هزار و ۵۷۸ ریال آورده شــخصی، یک میلیون و ۵۲۶ هزار 
و ۸۱۹ ریال از محل تســهیالت بانکی و ۷۵۹ هــزار و ۹۹۵ ریال از 

اعتبارات دولتی تأمین شده است. به ایسنا و به نقل از جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان، وی گفت: خوشــبختانه توزیع پروژه ها در سطح 
استان مناسب است و تالش می شود به تمام زیرمجموعه های بخش 
کشاورزی توجه شود. مرادمند تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی 
همواره تالش می کند در راستای کمک به تولیدکنندگان این بخش 
قدم بردارد، بنابراین باتمام توان برای رفع موانع تولید و تأمین امنیت 

غذایی استان و کشور، فعالیت می کنیم.

دردههفجرامسالانجاممیشود؛

بهرهبرداریاز۲۷۲
پروژهبخشکشاورزی

استاناصفهان

دبیر علمی مســابقات مناظرات 
دانشجویی دانشگاه جامع علمی 
کاربــردی گفــت: کارآفرینی، 
اشــتغال و مهارت افزایــی محور 
اصلی موضوعات پنجمین دوره از 
این مسابقات است که به میزبانی 

استان اصفهان برگزار خواهد شد.
غالمرضا مالکی افزود: مسابقات 
مناظرات دانشجویی هر سال بین 
حدود ۵۰۰ واحد دانشگاه جامع 
علمــی کاربردی کشــور برگزار 
می شود و امسال پنجمین دوره آن 
به استان اصفهان واگذار شده است.

معاون علمی دانشگاه جامع علمی 
کاربردی واحد اســتان اصفهان 
اظهار داشــت: در این مسابقات 
گروه هــای دانشــجویی درباره 
موضوعــات مختلفی کــه محور 
آنها اشتغال، کارآفرینی، مهارت 
آموزی و مســائل تخصصی این 
دانشگاه است به مناظره و رقابت 

می پردازند.
وی با اشــاره به اینکه ۱۳۹ گزاره 
مختلف بعنوان موضوع مناظره ها 
انتخاب شده اســت، خاطرنشان 
کرد: حــدود ۲۰ درصــد آنها نیز 
شامل مسائل اجتماعی و فرهنگی 
مانند بحران آب و تشــکل های 

دانشجویی است.
مالکی بــا بیان اینکــه گروه های 
دانشجویی شرکت کننده در این 
دوره از مسابقات باید در قالب گروه 
موافق یا مخالف با گزاره های تعیین 
شده ثبت نام کنند، اضافه کرد: هر 
گروه از چهار عضو تشکیل می شود 
که ۲ نفر ســخنگو و ۲ نفر محقق 
هستند و یکی از مدرسان یا اساتید 
دانشگاه بعنوان همکار علمی، گروه 

را پشتیبانی می کند.
وی با اشــاره به اینکه در مرحله 
نخست از اول تا ۲۴ اسفند امسال 
این مسابقات در ســطح استانی 
و بین تیم های ثبت نــام کننده 
در هر اســتان برگزار می شــود، 
گفت: تیم های برتر اســتانی در 
اردیبهشت ســال آینده باهم به 
رقابت می پردازند و مرحله نهایی 
در روز سوم خرداد ۱۴۰۱ برگزار 

خواهد شد.
دبیر علمی مســابقات مناظرات 
دانشجویی دانشگاه جامع علمی 
کاربردی با بیان اینکه ۳۰ شاخص 
و محور برای ارزیابــی مناظره ها 
تعیین شده اســت، افزود: مبانی 
علمی، فن بیــان، انتقادپذیری، 
اغناسازی، احترام به نظر مخالف، 
رعایت اصول اخــالق در مناظره، 
شنیدن اســتدالل طرف مقابل، 
پشــتیبانی ســایر اعضای گروه، 
فرایندهای علمی و منطقی، زبان 
بدن، احاطه به موضوع قابل بحث 
و خالقیت در طرح مساله از جمله 

این مالک هاست.
مالکی مهمترین اهداف برگزاری 
این رویداد را تقویــت و نهادینه 
کردن فضــای گفت و گــو بین 
دانشــجویان در زمینــه مهارت 
افزایی، تقویت روحیه کار گروهی 
و فراهم کــردن محیط عقالنی و 
علمی با طرح مباحث و اندیشه های 
دانشجویی، افزایش سهم مطالعه 
دانشــجویان در بین دانشجویان 
و ارتقای مهــارت افزایی بین آنها 

دانست.
وی با بیــان اینکه دانشــجویان 
دوره های کاردانی و کارشناســی 
واحدهای دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی می توانند در این دوره از 
مسابقات شرکت کنند، خاطرنشان 
کرد: چهارمین دوره این مسابقات 
آبان پارسال به میزبانی استان البرز 

و بصورت مجازی برگزار شد.
مالکی ادامــه داد: نحوه برگزاری 
پنجمیــن دوره این رویــداد به 
شرایط ناشــی از کرونا در کشور 
بستگی دارد. دانشگاه جامع علمی 
کاربردی اســتان اصفهان دارای 
حدود ۱۱ هزار و ۴۰۰ دانشجو در 
۲۱ مرکز و ۲۵۶ کد رشــته محل 

است.

خبر روز
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دبیرعلمی مسابقات مناظرات 
دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی:

کارآفرینی و مهارت افزایی 
محورمسابقات اصفهان 

است

رئیس برنامه ریــزی و کنترل حمل محصوالت شــرکت فوالد مبارکه 
گفت: در سال ۹۹ رکورد جدیدی را در حمل و جابه جایی ۷.۸ میلیون 
تن محصول به مقصد مشتریان به دست آوردیم؛ اگر تولید دچار نوسان 
شود و محدودیت هایی بر آن اعمال شود، این موضوع خودش را در مقدار 

محصول نهایی و حمل کاال نشان می دهد.
به گزارش ایراســین؛ مجید فخاری رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل 
محصوالت شرکت فوالد مبارکه در گفتگو با رادیوم فوالد گفت: در این 
واحد همان طور که از عنوان آن مشخص اســت، برنامه ریزی و کنترل 
حمل محصوالت شرکت انجام می شود؛ وظیفه تحویل به موقع کاال به 
مشــتریان داخلی و خارجی به عهده این واحد است و ما و همکارانمان 

همه تالش خود را برای تحقق این موضوع انجام می دهیم.
وی افزود: محصوالت پس از تولید، آماده سازی شده و درصورتی که ازنظر 
کیفی و تجاری دارای محدودیت نباشند، در اختیار ما قرار می گیرند تا در 
کوتاه ترین زمان ممکن آن را در اختیار مشتریان خود قرار دهیم. با توجه 
به درخواست مشتریان، اگر مشــتری از امکانات ریلی برخوردار باشد، 
محصول به صورت ریلی ارسال می شود و درصورتی که این امکان فراهم 
نباشد، از طریق جاده این کار انجام می شود. حدود ۸۵ درصد از حمل 
بار برای مشتری از طریق جاده و حدود ۱۵ درصد نیز از طریق خطوط 
ریلی انجام می شــود. رئیس برنامه ریزی و کنتــرل حمل محصوالت 
شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد: در سال ۹۹ رکورد جدیدی را در حمل و 
جابه جایی ۷.۸ میلیون تن محصول به مقصد مشتریان به دست آوردیم؛ 
البته حمل محصوالت تأثیرپذیر از شرایط تولید است و اگر تولید دچار 
نوسان شود و محدودیت هایی بر آن اعمال می شود این موضوع خودش 

را در مقدار محصول نهایی و حمل کاال نشان می دهد.

  ارسال کاال برای ۳ هزار مشتری در سراسر کشور
وی بیان داشــت: در قســمت ریلی همکاری های خوبــی را با واحد 
حمل ونقل و پشتیبانی داریم؛ محصوالت تقریباً در همه استان ها برای 
حدود ۳ هزار مشتری ارسال می شود. مشتریان صادراتی نیز بخشی از 
کاالی حمل شــده را دریافت می کنند. تحویل کاال برای این دسته از 
مشتریان روی عرشه کشــتی، در گمرکات مرزی یا به صورت ترانزیتی 
در خارج از کشــور انجام می شــود. رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل 
محصوالت شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: در سال ۹۹ محدودیت هایی 
در تولید ایجاد شد که افت تولید و در نهایت افت نسبی حمل را به دنبال 
داشته است. تالش ما و همه همکارانمان در فوالد مبارکه این است که 
بتوانیم کاهش تولید ناشــی از محدودیت های اعمال شده را در فرصت 

باقی مانده از سال جبران کنیم.

  حمل 6 میلیون و ۱۴0 هزار تن محصول به اقصی نقاط کشور
وی تصریح کرد: در ۴ ماه نخست امسال، حمل، متناسب با تولید روند 
روبه رشــدی داشــته، ولی به خاطر محدودیت های فصل تابستان که 
طبیعتاً بر حوزه تولید تأثیر گذاشــت، در زمینه حمل محصول نیز این 
موضوع محسوس بود و عماًل برنامه های ابتدای سال دچار چالش هایی 
شد. امیدواریم تا جایی که امکان دارد شرایط تولید با رفع محدودیت ها 
بهتر شود و در نهایت بتوانیم به اهداف سال جاری را تا حد ممکن برسیم.

فخاری عنوان داشت: در ســال جاری بالغ بر ۶ میلیون و ۱۴۰ هزار تن 
محصول به اقصی نقاط کشور و مشــتریان خارجی ارسال شده است. از 
ابتدای بهره برداری تاکنون بیشــتر از ۱۲۶ میلیون تن محصول ارسال 
شــده که این حجم زیاد ارسال سبب شــکل گیری یکی از بزرگ ترین 
ناوگان های حمل ونقل کشور در شــرکت فوالد مبارکه شده که از آن 

به عنوان بندر خشک کشور یاد می شود.

  فوالد مبارکه عامل اشتغال پایدار در کشور
وی ادامه داد: در نشستی که اخیراً با معاون حمل ونقل اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اصفهان داشتیم، ایشان به این نکته اشاره کردند 
که اصفهان به دلیل وجود فوالد مبارکه، بزرگ ترین مرکز حمل کاال در 
کشور به شمار می رود. این موضوع باعث شده صنعت حمل ونقل در این 
منطقه شکل بگیرد و بخش خصوصی در آن فعال باشد. در حال حاضر 
روزانه بالغ بر هزار مکانیسم حمل جاده ای به فوالد مبارکه وارد شده و 

حدود ۵۰ واگن نیز در این شرکت بارگیری می شود.
رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت شرکت فوالد مبارکه یادآور 
شد: فوالد مبارکه به مأمنی برای ایجاد اشتغال پایدار در حوزه حمل ونقل 
تبدیل شده و رانندگان از کل کشور به آن مراجعه می کنند. تعامالت ما 
و شرکت های حمل ونقل و ارگان ها و نهادهای فعال در حوزه حمل ونقل 
در حمل این حجم زیاد از کاال بی تأثیر نیست و بدون تعامل، همراهی، 

همکاری و هماهنگی این حجم از ارسال امکان پذیر نیست.

  به حداقل رساندن محدودیت های کرونایی بر فروش و حمل 
محصوالت فوالد مبارکه

وی بیان داشت: تا چند سال آینده حجم ارســال ها از فوالد مبارکه به 
بیش از ۱۰ میلیون تن خواهد رســید که این آمادگــی باید در ناوگان 
منطقه ایجاد شــود تا بتواند این رشد متناسب با نیازهای فوالد مبارکه 
صورت پذیرد. برای این کار ما تعامالت مختلفی در سطوح مختلف داریم 
و برای رساندن محصول به مشتری در کمترین زمان تمام تالش خود 

را می کنیم.
فخاری در پایــان اضافه کــرد: ویــروس کرونــا محدودیت هایی در 
زمینه فــروش و حمل محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه ایجاد کرد. 
این محدودیت ها در ابتدای کار شــدت بیشتری داشــت که با تدابیر 
اندیشیده شده با همکاری نواحی تولیدی، همکاران ما در شرکت فوالد 

مبارکه و سالن اعالم بار منطقه، این تأثیر به حداقل رسید.

گفت و گو 

 رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد:

فوالد مبارکه، عامل ایجاد بزرگترین 
شبکه حمل و نقل در مرکز ایران

اقتصاد استان

رییس سازمان صنعت معدن تجارت اصفهان خبر داد:

بهرهبرداریاز۱۳طرحصنعتیدراستاناصفهان

مریم یادگاری:   مراسم تودیع و معارفه رئیس هیئت مدیره 
اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان محصوالت کشاورزی 
استان اصفهان با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی، سالمت، 
آب و محیط زیســت اتاق بازرگانی اصفهان در محل کارگو 

ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان برگزار شد.
محمدصادقی رئیس کمیسیون کشــاورزی، سالمت، آب و 
محیط زیســت اتاق بازرگانی اصفهان در این مراسم گفت: 
همراهی و تعامل نیروهای با تجربه و دلســوز با نیروهای تازه 
نفس، ضامن موفقیــت طرح ها و اقدامات حوزه کشــاورزی 

خواهد بود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی برای نجات کشاورزی باید 
وارد عمل شــود، تصریح کرد: نباید چشم انتظار کمک های 
دولتی بود و با تقویت اتحادیه های کشاورزی از طریق استفاده 
ازپتانسیل شرکت های دانش بنیان این بخش، امنیت غذایی 

کشور تضمین خواهد شد.
اتحادیه کشاورزی حاصل تالش چندین ساله افراد زیادی است

علی محمد آقاجان مدیر واحد خدمات به اعضاء، تشکل ها و 
امور دفاتر منطقه ای اتــاق بازرگانی اصفهان نیز ضمن تقدیر 
از زحمات احمدرضا همتی رئیس سابق هیئت مدیره اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی استان، 
تشکیل اتحادیه مذکور را حاصل تالش ها و زحمات بیست ساله 

افراد زیادی از جمله ایشان دانست.
وی ابراز امیدواری کرد هیئت مدیره جدید نیز که افرادی کوشا 
و مجهز به علم روز هستند بتوانند این راه را به خوبی ادامه دهند.

افزایش راندمان کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان نیازمند همت 
جمعی است

در ادامه علی شاه نظری معاون عملیات فرودگاهی اداره کل 
فرودگاه های استان اصفهان ضمن تقدیر از تالش ها و خدمات 
رئیس ســابق هیئت مدیره اتحادیه تولید وصادرکنندگان 
محصوالت کشاورزی استان در شکل گیری کارگو ترمینال 
فرودگاه اصفهان، به تشریح روند شکل گیری کارگو ترمینال 

پرداخت.
وی با اشاره به رتبه اول کارگو ترمینال فرودگاه شهیدبهشتی 
اصفهان در صادرات بار کشورتصریح کرد: فرودگاه برای ادامه 

این مسیر مثبت و رونق بخشی به صادرات و واردات، نیازمند 
همراهی و همکاری فعاالن اقتصادی اصفهان برای ارسال بار از 

مبدأ اصفهان است.
شــاه نظــری خواســتارتالش اتــاق بازرگانــی و اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی برای 
افزایش ارسال بار از مبدأ اصفهان شد و افزود: در صورت تضمین 
وجود بار، پروازهای جدید و بدنه بار بزرگ تر برای صادرات بار از 

کارگو اصفهان درنظرگرفته می شود.
توسعه صادرات بار هوایی محصوالت غیر نفتی نیازمند همراهی 

بخش خصوصی و دولتی است
داستانی، رئیس گروه اقتصادی استانداری اصفهان نیز ضمن 
تقدیر از همراهی فرودگاه اصفهان و تالش های رئیس هیئت 
مدیره اتحادیه تولید و صادر کنندگان محصوالت کشاورزی 
اصفهان برای شــکل گیری کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان 
گفت: استانداری برای کمک به رفع مشکالت کارگو ترمینال 
همراه بخش خصوصی بوده و بهبود و توسعه صادرات بار هوایی 
محصوالت غیر نفتی نیازمند همراهــی بخش خصوصی و 

دولتی است.
محمدرضا شمس عضو هیئت مدیره پیشین اتحادیه مذکور نیز 
خواستار تالش هیئت مدیره جدید برای به ثمر نشستن پروژه 

پایانه گل و گیاه اصفهان شد.
در ادامه ضمن تقدیر از تالش ها و خدمات احمدرضا همتی، 
اکبرشــمس به عنوان رئیس جدیدهیئت مدیــره اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی استان 

اصفهان معرفی شد.

مراسمتودیعومعارفهرئیسهیئتمدیرهاتحادیهتولیدکنندگانوصادرکنندگانمحصوالتکشاورزیبرگزارشد:

لزومورودبخشخصوصیبراینجاتکشاورزی

۱۲ مخزن بتنی آب آشــامیدنی روستایی با 
ظرفیت ۱۲۰ هزار لیتر به مناسبت دهه فجر در 
شهرستان خور و بیابانک به بهره برداری رسید.

به گــزارش ایرنا، فرماندار خــور و بیابانک در 
مراســم بهره برداری از ایــن مخزن ها گفت: 
این ۱۲ مخزن بتنی با ظرفیــت هر کدام ۱۰ 
هزار لیتر به روستاهای شهرستان اختصاص 
یافــت. عباس نظام االســالمی افــزود: برای 
ساخت، اجرا و نصب این مخزن ها ۳۰۰ میلیون 
تومان اعتبار از محل روستاهای فاقد دهیاری 
و مشارکت قرارگاه محرومیت زدایی منطقه ای 

سیدالشــهدای نیروی زمینی ســپاه و بسیج 
ســازندگی ناحیه خور و بیابانک هزینه شده 
است. وی، هدف از اجرای این طرح را افزایش 
ذخیره منابع آبی در ایــام اوج مصرف به ویژه 
تعطیالت و حضور گردشگران عنوان کرد. وی 
خاطرنشان کرد: این مخازن برای روستاهای 
بیاضه مهرجان، خنج، نصرآبــاد، عرب آباد و 
مهین دشت اختصاص یافته است. فرماندار خور 
و بیابانک اضافه کرد: این طرح با مشــارکت و 
همکاری فرمانداری، بخشداری مرکزی، ناحیه 
مقاومت بسیج و محرومیت زدایی منطقه سید 
الشهدا نیروی زمینی سپاه و گروه ۴۰ مهندسی 
سپاه صاحب الزمان استان اجرا شد. شهرستان 
خور و بیابانک با ۱۲ هزار کیلومتر مربع وسعت 
و ۲۰ هزار نفر جمعیت دارای ســه شهر، ۳۲ 
روســتا، یک بخش مرکزی و سه دهستان در 
۴۲۰ کیلومتری شرق مرکز اصفهان واقع است 
که ۳۰ درصد از جمعیت شهرستان در روستاها 

ساکن هستند.

بیســتمین نمایشــگاه بین المللی تجهیزات و 
تأسیســات سرمایشی و گرمایشــی اصفهان با 
حضور رئیس ســازمان نظام مهندسی کشور، 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، 
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، روسای 
تشــکل های مرتبط با این حوزه و مســئوالن 
عالی رتبه سفارتخانه های فیلیپین و رومانی در 
کشورمان برگزار شد. سید رسول رنجبران، عضو 
هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تقدیر از 
کلیه دست اندرکاران برگزاری بیستمین نمایشگاه 
بین المللی تجهیزات و تأسیســات سرمایشی و 
گرمایشــی اصفهان تاکید کرد: همکاری های 
نزدیک بین عناصر تعیین کننده در استان می تواند 
نتایج خوبی در راستای توسعه استان داشته باشد، 
نمایشگاه فعلی نمونه و مصداق آن است که حاصل 
همکاری و سرمایه گذاری مشترک اتاق بازرگانی و 

شهرداری اصفهان است.
وی با بیان اینکه نمایشــگاه پل شهرســتان در 
شأن و منزلت فعاالن اقتصادی استان و اصفهان 

نبود، بیان داشت: خوشبختانه امروز شاهد وجود 
ســخت افزارها و نرم افزارهای الزم در شــرکت 
نمایشگاه های اصفهان هســتیم که می تواند در 
رابطه با توسعه اقتصادی استان و ملی تأثیرگذار 
باشد. رنجبران با بیان اینکه امیدواریم شاهد رونق 
جهشی در حوزه نمایشگاه باشیم، تصریح کرد: 
یکی از مؤلفه های توسعه کشورها، توانائی صادراتی 
آنها اســت. وی ابراز امیدواری نمود که با ابزار و 
زیرساخت های صادراتی کشور که نمایشگاه یکی 
از آنهاست، بتوانیم در راه توسعه استان و کشور 

گام های محکم تر و بلندتری برداریم.

درروستاهایخوروبیابانک؛

۱۲مخزنآبآشامیدنیبهرهبرداریشد
عضوهیئترئیسهاتاقبازرگانیاصفهان

نقشنمایشگاهدرپیوندزدناقتصادملیبهاقتصادبینالمللاست



سه ســامانه پایش ماهواره ای و یک سامانه 
رصد بر خــط از رصدخانه خیــام با حضور 
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات رونمایی 
شــد.به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه های 
»آتش بان« برای پایش ماهواره ای آتش فعال 
و مدیریت آتش ســوزی، »کرانه« برای رصد 
رودخانه ها، تاالب ها و بدنه های آبی کشــور، 
»آفاق« بــرای پایش گرد و غبــار و آلودگی 
هوا، و همچنین سامانه »کیهان« برای رصد 
آنالین آسمان و داده گیری از اجرام سماوی 
از طریــق رصدخانه خیام ســازمان فضایی 

رونمایی شد.

ســامانه آتش بان می تواند از ســوی همه 
ســازمان ها و نهادهــای مســئول حفظ و 
نگهداری از منابع طبیعی مورد استفاده قرار 
گیرد که وزارت جهادکشاورزی و سازمان های 
جنگل ها و مراتع، حفاظت محیط زیســت و 
مدیریت بحران می توانند از محصوالت این 

سامانه استفاده کنند.
ســامانه آفاق )گرد و غبــار و آلودگی هوا( 
کاربردهای بســیار زیادی در شناسایی گرد 
و غبار، پایش و ردیابی مســیر گــرد و غبار، 
شناســایی کانون های ایجاد گــرد و غبار و 
برآورد شــدت گرد و غبار دارد که ســازمان 

مدیریــت بحران، ســازمان حفاظت محیط 
زیســت، وزارت جهادکشــاورزی، سازمان 
هواشناسی و نهادهای مدیریت شهری و مراکز 
پژوهشی می توانند از محصوالت این سامانه 

استفاده کنند.
ســامانه کرانه )تاالب ها و بدنــه های آبی( 
سامانه ای است که به شناسایی بدنه های آبی 
به صورت منظم و مســتمر برای بخش های 
مختلفی مانند اقلیم شناســی، هواشناسی، 
کشاورزی، شــیالت، محیط زیست و منابع 
طبیعی مــی پردازد و وزارتخانــه های نیرو، 
جهادکشــاورزی، ســازمان حفاظت محیط 

زیســت و ســازمان مدیریت بحران از بهره 
برداران این سامانه هستند.

سامانه کیهان رصد بر خط از رصدخانه خیام 
نیز دیگر سامانه رونمایی شده در این مراسم 
است که عالقه مندان از طریق این سامانه قادر 
خواهند بود تا به رصد زیبایی های آســمان 

بپردازند.  
رصدخانه خیام ســازمان فضایــی ایران در 
پایگاه فضایی ماهدشــت با ماموریت انجام 
فعالیت هــای علمی، فنی و توانمندســازی 
 در زمینه نجوم رصدی و هوایی ایجاد شــده

 است. 

به منظور حمایت 
از تولید و کسب و 

کارهای آسیب دیده 
از کرونا و اصناف تا 

مبلغ ۱۰۰ میلیون 
تومان این قشر از 

پرداخت مالیات معاف 
شوند. سهم پرداخت 
مالیات آنها نسبت به 
مالیات های مستقیم 
که ۲۵ درصد است،  
۵ درصد کمتر شده 
و ۲۰ درصد محاسبه 

می شود. 
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»رحیــم زارع«  در توضیح نشســت 
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس 
شورای اسالمی به خبرنگاران گفت: در 
جلســه نمایندگان در جریان بررسی 
بخــش هزینه ای الیحه بودجه ســال 
آینده در موافقت با پیشنهاد کمیسیون 
فرهنگی، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را مکلف کردند که از طریق شرکت های 
خودروســازی ایران خودرو و سایپا از 
محل تولید محصوالت ملی خود نسبت 
به فروش خودرو به جانبازان باالی ۲۵ 
درصد دارای محدودیت های جسمی 
و حرکتی و جانبــازان ۵۰ تا ۷۰ درصد 
و فرزندان شهدا با معرفی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران با تقســیط ۵ ساله و 

کارمزد ۴ درصد اقدام کند.
سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 
۱۴۰۱ افــزود: بــر اســاس مصوبــه 
کمیســیون، وزارت نیرو مکلف شــد، 
به منظــور کاهش هدررفــت آب در 
شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب 
شرب از طریق نشت یابی و رفع نشت 
و همچنین رفع انشــعابات غیرمجاز با 
استفاده از ساز و کار متقابل با مشارکت 

بخش غیردولتی، منابع آبی اعم از آب یا 
پسآب معادل صرفه جویی شده از طریق 
اصالح شــبکه های توزیع را در اختیار 
ســرمایه گذار و در محل مصرف جهت 
استفاده در مصارف صنعت اختصاص 

دهد.
زارع یادآور شــد: به منظور حمایت از 
تولید و کســب و کارهای آسیب دیده 
از کرونا و اصناف تا مبلغ ۱۰۰ میلیون 
تومان این قشر از پرداخت مالیات معاف 
شوند. سهم پرداخت مالیات آنها نسبت 
به مالیات های مستقیم که ۲۵ درصد 

است،  ۵ درصد کمتر شده و ۲۰ درصد 
محاسبه می شود.

وی افزود:  اعضای کمیســیون تلفیق 
مصوب کردند که صادرکنندگانی که 
از پرداخــت مالیاتی معاف هســتند، 
معافیت آنهــا منوط به بازگشــت ارز 
ناشی از صادرات انجام شود. همچنین 
کمیســیون تلفیق مصوب کرد که در 
ســال ۱۴۰۱ مناطــق آزاد تجاری و 
ویژه اقتصادی مشــابه سرزمین اصلی 
مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 

خواهندبود.

سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 
۱۴۰۱ ادامه داد: مددجویان کمیته امداد 
خمینی )ره(  و بهزیســتی از پرداخت 
هزینه های صدور پروانه های ساختمانی، 
هزینه دهیاری و شــهرداری، و هزینه 
انشــعاب آب، برق، گاز، فاضالب برای 
واحدهای مسکونی اختصاص یافته بر 
اساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار 

معاف می شوند.
زارع اضافــه کرد: کمیســیون تلفیق 
مصوب کرد مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان از 
منابع حاصل از واردات خودرو در اختیار 

صندوق بیمه اجتماعی و روستاییان و 
عشایر قرار گرفته تا نسبت به بیمه شدن 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از افرادی 
که در روستاها و عشایر بیمه نیستند، 

اقدام شود.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای 
اسالمی یادآور شد: کمیسیون تلفیق 
مصوب کرد که یــک درصد از عوارض 
ســیگار به کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی با نسبت سهم 
هر کــدام ۵۰ درصد تخصیــص یابد. 
همچنین مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان 
بابت سود تسهیالت مسکن در اختیار 
صندوق ملی مسکن قرار گرفت و مبلغ ۵ 
هزار میلیارد تومان نیز در اختیار وزارت 
ورزش و جوانان برای احداث و تکمیل 
پروژه های نیمه تمام ورزشی با اولویت 
شهرستان ها و روستاهای کم برخوردار 

قرار گرفت.
وی افزود: کمیســیون مصوب کرد که 
مبلغ هزار میلیارد تومــان برای تولید 
دانش بنیان به معاونت علمی ریاست 
جمهوری پرداخت شــود و مبلغ هزار 
میلیارد تومان برای ساخت خوابگاه های 
متاهلی در اختیار وزارتخانه های علوم،  
تحقیقات وفناوری و بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت.
زارع یادآور شد: دراین نشست مصوب 
شد مبلغ هزار میلیاردتومان برای اتمام 
سالن های ورزشی نیمه تمام در اختیار 
بســیج قرار گرفته و باقیمانده آن در 

اختیار وزارتخانه های بهداشــت برای 
خرید و تجهیز اورژانــس و خانه های 
بهداشت و همچنین وزارت آموزش و 
پرورش به میزان هر کــدام ۵۰ درصد 

قرار بگیرد.
سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 
۱۴۰۱ مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
کمیسیون تلفیق بودجه در این نشست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف 
کرد تا نســبت به واگذاری مجوزهای 
معادن تعطیل در اختیار خود در قالب 
شرکت های سهامی عام طرح از طریق 
بازار سرمایه اقدام کند. همچنین وزارت 
صنعت چهار ماه پس از اجرای این قانون 
مجوز کلیه معادن تعطیل که بیش از 
یکســال از تعطیلی آن ها می گذرد به 
صورت خودکار لغو می شود و گزارش آن 
باید حداکثر تا ۶ ماه به کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی ارائه 
کند. آیین نامه اجرایی این بند نیز ظرف 
یک ماه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و تأیید شورای عالی بورس باید 

تدوین و اجرایی شود.
این نماینــده مجلس یادآور شــد: به 
موجب موافقت نمایندگان با الحاق جزء 
۵ به بند )ق( تبصره ۶، حداکثر فرصت 
رفع تعهد ارزی کاالها و تجهیزات مورد 
اســتفاده در پروژه های خدمات فنی 
و مهندسی یک ســال پس از دریافت 
صورت وضعیت تأیید شــده، توســط 

سازمان توسعه تجارت است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خبر داد:

معافیت مالیاتی کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، گفت: به 
منظور حمایت از تولید و کسب و کارهای آسیب 
دیده از کرونا و اصناف تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان 

این قشر از پرداخت مالیات معاف شوند.

 به مناسبت روز گرامیداشت فناوری
 فضایی رونمایی شدند ؛

 سامانه پایش
  ماهواره ای و یک 

سامانه رصد برخط 

اتاق بازرگانی تهران از فراهم شــدن 
مقدمات الزم برای حضور شرکت های 
ایرانی در ابر پروژه کمربند – جاده خبر 
داد. دولت چین در سال های گذشته 
پیگیری طرحی را آغاز کرده که شباهت 
زیادی به جاده تاریخی ابریشــم دارد. 
چین قصد دارد با نهایی کردن اتصال 
کشــورهای قرار گرفته در این مسیر 
به تجارت مشــترک میان کشورهای 
منطقه و ترانزیت کاال به دیگر کشورها 
سرعت ببخشد. این برنامه اقتصادی که 
یکی از بزرگ ترین طرح های چین در 
سال های گذشته به شمار می رود، حاال 
پذیرای شرکت های ایرانی خواهد بود. 
عضو اتاق بازرگانی تهران اعالم کرده که 
پس از عقد قرارداد ۲۵ ساله میان ایران 
و چین، شرکت های ایرانی می توانند در 
اتاق فکر این طرح حاضر باشند و حتی 
در صورت فراهم شدن مقدمات الزم در 

اجرای آن سرمایه گذاری کنند.
رئیس مرکز خدمات ســرمایه گذاری 
اتاق بازرگانی تهران با اشاره به امضای 
سند همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و 
چین و هم چنین روند سریع پیشرفت 
ابتکار کمربند-جاده به عنوان یک پروژه 
عظیم بین قاره ای، از راه اندازی یک اتاق 
فکر برای توسعه مشارکت بنگاه های 

ایرانی در این ابرپروژه خبر داد. 

اتاق بازرگانی تهران خبر داد:

مشارکت شرکت های 
ایرانی در ابر پروژه چینی ها

خبر اول
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یک کارآفرین با بیان اینکه توسعه 
فردی حلقه گمشده کار آفرینی 
کشور است، گفت: ایران در توسعه 
فردی و انسانی در ردیف هفتادم 
جهان قرار دارد که رتبه مناسبی 

نیست.
محسن مالحسینی در نشست 
خبــری رویــداد کارآفرینــی 
کمپ هــای مهارت آمــوزی تا 
اشتغال با بیان اینکه کشورمان 
نزدیک به یــک درصد جمعیت 
و ۱۰ درصد منابــع دنیا را دارد و 
بزرگترین منابع آن نیروی انسانی 
است، اظهار داشت: با وجود این در 
توسعه فردی و انسانی که کامل 
کننده و الزمــه دوره کار آفرینی 
است، رتبه مناســبی نداریم و بر 
پایه آمار ســازمان ملل متحد در 

رتبه هفتادم جهان قرار داریم.
او با اشاره به اینکه توسعه انسانی 
حلقه گمشده کار آفرینی کشور 
است، خاطرنشــان کرد: اکنون 
صرفــاً به کســب اطالعــات و 
دانش اکتفا می شود اما آموزش 
مهارت های کسب و کار مغفول 
می ماند؛ هیج کســی به جوان و 
نوجوان ایرانی نمی گوید چطور 
می تواند پول خلق کند زیرا کسی 

به آنان سواد مالی یاد نمی دهد.
این کارآفرین تصریح کرد: برای 
اینکه کار و کار آفرینی در جامعه 
خلق شود باید توســعه فردی را 
ایجاد کنیم؛ از این رو پس از ۲۱ 
سال در مجموعه آموزشی سبحان 
امسال رویکرد جدیدی را در پیش 
گرفتیم که همزمان با آموزش بر 
مهارت های فــردی هنرجویان 
و فارغ التحصیــالن جویای کار 

می افزاید.
مالحسینی افزود: ایده آموزشی 
و دوره های فشرده بوت کمپ با 
توجه به عالیق و توانمندی افراد 
در زمینه های مختلف و تخصصی 
به توســعه مهارت هــای فردی 
کمک می کند، به بیان دیگر در 
یک بسته آموزشی مهارت های 
شغلی را آموزش می دهیم تا زمانی 
که فرد بتواند وارد بازار کار شود. او 
با تاکید بر اهمیت زمینه سازی 
فرصت رشــد و خلــق ارزش در 
جامعه، گفت: تسهیل گری برای 
ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی 

ادبیات اقتصاد الزم دارد.
مالحسینی با اشاره به اینکه کشور 
ما از نظر اقتصادی رتبه خوبی در 
دنیا ندارد، ابراز داشــت: شاخص 
ریســک پذیری و تــاب آوری 
اقتصادی کشور هم اکنون خوب 
نیســت و این امر راه اندازی کار 
و اشتغال را دشــوار کرده است و 
ما حتی در مقایسه با کشورهای 
همســایه نیز وضعیــت خوبی 

نداریم.
او بــا طرح این پرســش که چرا 
تالش ها برای اشتغال و کار آفرینی 
در کشــور به نتیجه نمی رسد؟، 
ادامه داد: در کشور برای توسعه 
کار آفرینی دچار بحران هستیم؛ 
در یکــی از ســفرهای رئیــس 
جمهوری نزدیــک به ۱۳ درصد 
درخواســت هایی که از ایشــان 
شــده بود، مالی بود، ۲۳ درصد 
تقاضای تســهیالت و شماری 
نیز درخواست اشتغال داشتند؛ 
یعنی حدود ۵۰ تــا ۶۰ درصد از 
درخواست های مردم در مباحث 
مالی و اشتغال بوده است؛ از این 
رو باید به نقطه های حساس توجه 

کرد.

اشتغال در فضای مجازی ضرورت انکارناپذیر کسب و کارشد؛

فرصت کرونا، اجباری و مغتنم

کمیته قضایی سنای مجلس آمریکا رأی به تأیید الیحه ای داد که قدرت فروشگاه های اپ غول های فناوری، به خصوص گوگل 
و اپل را در بازار کنترل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این الیحه با پشتیبانی ریچارد بلومنتال و مارشــا بلک برن، سناتورهای دموکرات ارائه شده بود، 
اجازه نمی دهد فروشگاه های بزرگ اپلیکیشن، تهیه کنندگان نرم افزار را وادار به استفاده از سیستم های پرداختشان کنند.

بلومنتال نیز در سخنانش با اشاره به کمیسیون ۳۰ درصدی که اپل و گوگل برای خرید اپ و همچنین عضویت در اپلیکیشن 
ها دریافت می کنند، گفت: این نشانه ای از قدرت انحصاری است و قیمت ها را برای کاربران افزایش می دهد.

بلک برن نیز مدیران ارشد اجرایی شرکت های فناوری در سیلیکون ولی را به تکبر متهم کرد و افزود: آن ها حاضر به همکاری 
با کنگره نیســتند. من نمی خواهم چیزی بگویم یا کاری کنم که مردم تصور کنند شرکت های بزرگ فناوری بد هستند، اما 

واضح است که در این حوزه به نظارت هایی نیاز داریم.

  تأیید الیحه کنترل قدرت فروشگاه های اپ
 در کمیته سنای آمریکا

گفت و گو
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رویداد کارآفرینی کمپ های مهارت 
آموزی تا اشتغال برگزار شد:

توسعه فردی 
و انسانی حلقه 

گمشده کار آفرینی
یلدا توکلی:   در دوران کرونا صنوف و 
مشاغل خدماتی بیشــترین آسیب را از 
کرونا متحمل شدند و این امر صاحبان 
بسیاری از کسب و کارها را بر آن داشت تا 
برای جلوگیری از رکود و تعطیلی فعالیت 
خود را در بستر اینترنت جست وجو کنند 
و از طریق شبکه های مجازی به فروش 

اینترنتی روی آورند.

  موفقیت مشاغل در بستر فضای 
مجازی

وقتی صحبت از راه اندازی کســب وکار 
به میان می آید، بیشــتِر افراد با حسرت 
به این موضــوع نگاه می کننــد. آن ها 
متصورند که تا ســرمایه بزرگی نداشته 
باشند، نمی توانند موفق شوند. راه اندازی 

کسب وکاری پُرســود برای بیشتِر افراد 
همان سنگ بزرگی اســت که عالمِت 
نزدن اســت؛ در نتیجه انگیزه شان را از 
دســت می دهند و بی عالقگی به شغل 
فعلی شان را تحمل می کنند. اگر بگوییم 
بدون سرمایه هم می شود به کسب وکار 
پرسودی رسید، شــاید عجیب به نظر 
برســد، ولی واقعاً این طور نیست. افراد 
زیادی در دنیا هستند که بدون سرمایه یا 
با سرمایه بسیار اندک، به کسب وکارشان 
رونق بخشیده اند. الزمهٔ رسیدن به این 
موفقیت، داشــتن آگاهِی کافی است. 
به اعتقاد کارشناســان، مشاغلی که در 
بستر فضای مجازی شــکل می گیرند 
و فعالیت می کنند موفق تر از مشــاغلی 
هستند که به شکل سنتی فعالیت خود 

را دنبال می کنند. آن هــا دلیل این امر 
را حذف دالالن و ســودجویان از بازار، 
کاهش هزینه های فروش، رسیدن کاال 
به دست مصرف کننده با قیمت واقعی و 
دوام و پایداری شغل در بازار کار عنوان 
می کنند. در واقع باوجود آنکه پیش بینی 
می شد بیشتر کسب و کارها طی ۷ تا ۸ 
سال آینده بر بستر فضای مجازی شکل 
بگیرند، اما با گســترش ویــروس کرونا 
سرعت پیوستن کسب و کارها به فضای 
مجازی و تجربه فروش آنالین و اینترنتی 
توسط افراد بیشتر شــد. در حال حاضر 
ایجاد شغل در کشور هزینه بر است و با 
توجه به کسری منابع و محدودیت های 
بودجه ای، پیشــنهاد می شــود ایجاد و 
راه اندازی مشاغل ارزان و کم هزینه در 

دستور کار دولت قرار گیرد. کارشناسان 
توصیه می کنند با توجه به بستری که هم 
اکنون در حوزه شــبکه های اجتماعی و 
فضای مجازی وجــود دارد، راه اندازی و 
گسترش مشــاغل اینترنتی سودآوری 
و ارزش افزوده بهتــری دارد و افراد را به 
درآمدزایی در این حوزه ترغیب می کند.

  ارزان بودن هزینه ایجاد شغل
علی اصالنی فعال حــوزه کار مهمترین 
مزیت راه اندازی کســب و کار در بستر 
اینترنــت را ارزان بودن هزینــه ایجاد 
شغل، کوتاه کردن دست واسطه گران و 
جلوگیری از گرانی می داند. او می گوید: 
کســب و کارهایی که در بســتر فضای 
مجازی راه اندازی شــده از ماندگاری و 

پایداری زیادی در بــازار کار برخوردار 
اســت. به گفته ایــن فعال حــوزه کار، 
صاحبان بســیاری از کســب وکارهای 
خانگی، بازاریابی و فروش خود را از طریق 
اینترنت انجام می دهند و تولیداتشان را 
به صورت اینترنتی به فروش می رسانند. 
اصالنی معتقد است بسترهای الزم برای 
استفاده از فضای مجازی و توسعه مشاغل 
اینترنتی باید به وجود آید و ظرفیت های 
اشتغال در این بخش افزایش پیدا کند 
چرا که در حال حاضر اینترنت بیشترین 
تغییرات در دنیای کسب و کار را به وجود 
آورده و تمایل به اشتغال در بستر فضای 
مجازی رو بــه افزایش اســت. محمود 
کریمــی بیرانوند سرپرســت معاونت 
اشتغال و توســعه کارآفرینی وزارت کار 

است وی می گوید: اشــتغال در فضای 
مجازی از ضرورتهای انکارناپذیر کسب 
و کار اســت و باید بــه دغدغه همگانی 
دســتگاه های حاکمیتــی و نهادهای 
مردمی تبدیل شود. سرپرست معاونت 
اشتغال وزارت کار معتقد است: در همه 
کشورهای دنیا با توسعه پلتفرم ها، ایجاد 
مشاغل خانگی از طریق فضای مجازی، 
گسترش پیدا کرده است به نحوی که در 
کشور ما نیز بسیاری از کسب و کارهای 
تولیدی، توزیعی و خدماتــی با فضای 
مجازی مرتبط هستند. به گفته وی، در 
هشتاد و دومین نشســت شورای عالی 
اشــتغال به پیشــنهاد وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات مقرر شــده ســهمیه 

اشتغال به این وزارتخانه اختصاص یابد.

مزایای تاکسی اینترنتی نسبت به تاکسیمزایای تاکسی اینترنتی نسبت به تاکسی های قدیم های قدیم

علم و تکنولوژی در جاده سهولت زندگی میعلم و تکنولوژی در جاده سهولت زندگی می تازند تازند

  تاکسی اینترنتی در دنیای دیجیتال
ســامانه های هوشــمند در یک دهه اخیر سعی 
کرده انــد خدمات آنالیــن متنوعی را به 
مردم ارائه دهند. یکی از مهم ترین آنها 
این است که خدمات تاکسی اینترنتی 
در تهران و ســایر شــهرهای ایران 
جایگاه معتبری پیدا کرده است. در 
واقع پیشرفت تکنولوژی و ارتقای 
زیرساخت های اینترنت باعث شده 
اســت که انجام کارها به صورت 
آنالین یکی از راهکارهای مفید 
زندگــی در نظر 

گرفته شود.
سیســتم حمل و نقل کشــور نیز از ایــن قاعده 
مســتثنی نبوده و ســفرهای درون شهری و بین 
شهری با ثبت درخواســت خودرو آنالین و پاسخ 
ســریع و به موقع آن همراه بوده اســت. ســوپر 
اپلیکیشــن های ایرانی اصول و قوانین مشخصی 
در استخدام رانندگان قرار داده اند. آن ها با تکمیل 
و ارتقای سیستم پشــتیبانی و امنیت سفر اعتماد 
مســافران و رانندگان را جلب کرده اند. از طرفی با 
وضع چارچوب های مشخصی برای استفاده کاربران 
و رانندگان از اپلیکیشن ها، سفرهای ایمن و راحتی 

را رقم زده اند.

  تقابل تاکسی آنالین و قدیم
اگر به سال های قبل برگردیم، می بینیم که برای 
به موقع رســیدن به مقصد باید خیلــی زودتر از 
زمان معین حاضر می شدیم. گاهی الزم بود مدت 
طوالنی در ایســتگاه تاکســی منتظر بمانیم. در 
بهترین حالت نیز با زنگ زدن به آژانس ها، تاکسی 
درخواست می کردیم. اما تاکسی درخواستی ممکن 
بود دیر برسد، مسیر را گم کند و حتی مسیر را به 
راحتی پیدا نکند. همین موضوع باعث شــده بود 
که تاکسی های قدیمی دردسرهای خود را 

داشته باشند.
عالوه بر این نوع ماشین، کیفیت 
رانندگی و حتــی هزینه 
ســفر هــم 
بعضی 

مواقع دردسرآفرین می شدند.
اما با روی کار آمدن تاکسی های اینترنتی سیستم 
حمل و نقل متحول شــد. مزایای ارزنده تاکسی 
اینترنتی باعث شد که مردم کم کم به این خدمات 
اعتماد کرده و ســفر خود را با درخواست آنالین 
خودرو انجام دهند. اما ســؤال اینجاســت که چه 
مزایایی مردم را به استفاده روزافزون این سرویس 

سوق داد؟

  مزایای تاکسی آنالین
همانطور که گفتیم تاکسی آنالین مزایایی داشته 
که تعداد کاربرانش روزانه درحال افزایش است. در 

ادامه به توضیح آن ها می پردازیم.
دسترسی شــبانه روزی به تاکسی اینترنتی: یکی 
از مهم ترین ویژگی های تاکســی های اینترنتی، 
در دســترس بودن ۲4 ساعته آنهاســت. در واقع 
سیستم آنالین ۲4 ساعته این امکان را به رانندگان 
داده اســت که در هر ســاعتی از شــبانه روز کار 
کنند. مسافران هم به همین منوال در هر ساعتی 
می توانند درخواســت خودرو را ثبت نموده و در 
اسرع وقت به مقصد خود برسند. برخالف سیستم 
مدرن حمل و نقل مســافر، تعداد انگشت شماری 

از تاکسی های قدیمی شبانه روزی کار می کردند.
سیاست قیمت گذاری شفاف: سامانه های هوشمند 
برای جلب اعتماد کاربران سیســتم مشــخص و 
شفافی را برای قیمت گذاری استفاده می کنند. این 
موضوع باعث شده است قیمت تاکسی اینترنتی به 
درستی تخمین زده شود. امکان استفاده از برخی 
کدهای تخفیف برای کاربران وجود دارد. در ضمن 
مسافران هزینه ســفر خود را پیش از ثبت نهایی 
درخواســت خودرو می دانند. این در حالی است 
که تاکســی های قدیمی با حســاب و کتاب های 
نامشخص و حتی دخالت دادن سلیقه شخصی خود 

هزینه نهایی را تعیین می کردند.
پرداخت هزینه بــه روش های مختلــف: یکی از 
ارزنده ترین خدمات تاکسی آنالین وجود راه های 

مختلف برای پرداخت هزینه سفر است. پرداخت 
آنالیــن، اســتفاده از موجودی کیف پــول آپ و 
پرداخت نقدی ســه نمونه از روش های پرداخت 
هزینه سفر با تاکســی های اینترنتی است. این در 
حالی است که هنگام استفاده از تاکسی های قدیم 

تنها به روش نقدی هزینه سفر پرداخت می شد.
اطــالع از مدت زمــان ســفر: یکــی از خدمات 
تاکسی های آنالین برای مسافران ارائه مدت زمان 
حدودی سفر با توجه به مسیر انتخابی راننده است. 
به این طریق مسافر زمان تقریبی رسیدن به مقصد 
را می داند. برخالف این قابلیت تاکســی اینترنتی، 
قطعیتی در مورد تاکسی گرفتن و رسیدن به موقع 
با تاکسی های قدیمی وجود نداشت. گاهی تاکسی 
برای کاربران وجود نداشت. از طرفی دیگر رانندگان 
نمی توانستند زمان رســیدن به مقصد را تخمین 
بزنند زیرا از ترافیک و پیــدا کردن به موقع آدرس 

اطمینانی نداشتند.
پشــتیبانی حفظ امنیت و ســفر: یکی از خدمات 
مهم تاکسی های اینترنتی، پشتیبانی از مسافران و 
رانندگان در طول سفر است. تیمی از افراد آموزش 
دیده و کاربلد پاسخگوی سؤاالت کاربران هستند. 
در صورت بروز مشــکل کارآمدترین راهکارها را 
پیشنهاد می دهند. در ضمن تیم پشتیبانی دریافت 
کننده نقد و نظرات و شکایات کاربران نیز هستند. 
موضوعی که در مورد تاکســی های قدیمی صدق 

نمی کرد.
کارآفرینی برای رانندگان: تاکســی های اینترنتی 
برای مردم این امــکان را فراهــم آورده اند که در 
ساعات مختلف بتوانند کار کنند. افرادی که واجد 
شرایط هســتند می توانند به عنوان راننده در این 
ســامانه ها کار کرده و درآمد قابل قبولی دریافت 
نمایند. گاهی رانندگی برای تاکســی های آنالین 
شــغل اصلی و گاهی به عنوان شغل دوم محسوب 
می شود. آن ها می توانند در هر ساعت شبانه روز کار 
کنند و این خود از دالیل محبوبیت سیستم مدرن 

نسبت به قدیمی است.

تاکسی اینترنتی عمری در حدود یک دهه دارد و نقشی که در تسهیل رفت و آمد داشته است 
باعث شده که میلیون ها نفر در ایران از این سرویس آنالین استفاده کنند. عالوه بر مسافر، 
راننده هم از وجود این سیستم حمل و نقل بهره مند شده است. با وجود گسترش تاکسی 
آنالین، هنوز هم در بسیاری از شهرها تاکسی های قدیمی جایگاه خود را حفظ کرده اند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعالم اسنپ، بعضی از شهرها هنوز هم سیستم تاکسی آنالین فعال 
نیست و مردم به اجبار به همان شیوه قدیمی از تاکسی ها استفاده می کنند. در ادامه شما را با 

مزایای تاکسی های اینترنتی نسبت به تاکسی های قدیم آشنا می کنیم.
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