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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,520,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,630,005,182,000جدید

1,880,0002,331,000نیم سکه

1,180,0001,241,000ربع سکه

650000661,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,104,0002,335,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18331500539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

 مدیرعامل شرکت نمایشگاه های
 بین المللی استان اصفهان خبر داد:

گردهمایی فعاالن صنعت 
پزشکی در اصفهان

ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع و 
تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی 
در حالی امسال در اصفهان برگزار خواهد شد که 
این استان به عنوان قطب صنعت پزشکی کشور 
شناخته می شــود.بر اســاس برنامه ریزی های 
صورت گرفته، قرار اســت این نمایشــگاه طی 
روزهای 19 تــا 22 دی ماه در محــل برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی اســتان واقع در پل 
شهرســتان برگزار شــود، فرصتی دست داد تا 
در آســتانه برگزاری ایــن نمایشــگاه با علی 
یارمحمدیان مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
 بین المللی استان اصفهان گفت و گوکنیم.آنچه 

می خوانید...

2 ادامه در صفحه 
      یکی از نمایندگان اصفهان : تا این زمان در مورد پس گرفتن استعفا تصمیمی نگرفته ایم، فعال اهداف ما محقق شده و اگر این اهداف و خواسته ها در بودجه نهایی نیز موردتوجه قرار گیرد، 

استعفا را پس می گیریم.

سهم استان درآمدزایی چون اصفهان از این خوان گسترده چقدر است؟   

خبرهای خوش و ناخوش از بودجه ۹۸ اصفهان

بانک ها ،محض رضای 
خدا سود نمی دهند

»به خاطر ســود بیشتر ریسک 
نکنید« ، »خطر در کمین سپرده 
 گــذاران برخــی موسســات و

 بانک ها« و »ریسک بیشتر، سود 
بیشتر« اینها اخطارهایی است 
که مرتب این روزها در رسانه های 
مختلف از ســوی بانک مرکزی 
 و مســئوالن کشــوری گفتــه 
می شــود. هشــدارهایی که به 
صورت مــداوم از ســوی بانک 
مرکزی به بانک ها اعالم می شود  
برای عدم پرداخت سود بیش از 
20 درصد به مشتریانشان ،اما بر 
روی برخی از بانک ها و موسسات 
هیچ تاثیری نگذاشته و همچنان 
به کار خود ادامه می دهند. دلیل 
بانک مرکزی برای این هشدارها 
این است که در شرایط اقتصادی 
موجود پرداخت ســود بیش از 
20 درصد باعث خواهد شــود 
احتمال به خطر افتادن سرمایه 
مردم افزایش یابد. بانک مرکزی 
در تذکرات و ابالغیه های پیاپی 
 این مطلــب را متذکر شــده اما 
 بانک های عامــل هیچ توجهی

 نمی کنند و همچنان به کار خود 
ادامه می دهند....
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فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه
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اتحادیه شرکت های تعاونی روســتایی شهرستان اصفهان در نظر دارد 
مجموعه ساختمان اداری خود شامل دو طبقه با حدود 3600 متر ساختمان و 
58 اتاق دارای آب و برق و سیستم سرمایش و گرمایش و با کاربری آموزشی و 
اداری و یک سوله 600 متری واقع در اصفهان، بزرگراه خلیج فارس، بعد از پل 
راه آهن مقابل شهرک آزمایش را به صورت رهن و اجاره در اختیار اشخاص 
حقیقی و حقوقی قرار دهد. متقاضیان می توانند از ساعت 9 صبح لغایت 13 
از تاریخ 97/10/15 تا تاریخ 97/10/22 از مجموعه فوق بازدید و پیشنهادات 
خود را کتبا همراه با تکمیل فرم مخصوص موجود در اتحادیه به آدرس فوق 

تحویل نمایند.
تلفن تماس: 36540120 و 0۹1311۸6001

اطالعیه

برهانی-  مدیرعامل

آگهی مناقصه
 شرکت توسعه دامپروری و کشــاورزی زرین دام زاینده رود اصفهان
 )ســهامی خاص( در نظر دارد از طریق مناقصه، حفاری یک حلقه چاه عمیق آب 
کشاورزی را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، جهت دریافت مدارک و شرایط 
مناقصه به دفتر شرکت مراجعه و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 031-42750300 

تماس حاصل نمایید.
آدرس: اصفهان، تیران و کرون، ابتدای جاده سد زاینده رود کیلومتر 4

سهم صنایع دستی از یک تریلیون 
تومان بودجه چقدر است؟

دولت در الیحه  بودجه ای که چهارم دی  ماه به مجلس فرستاد، 
سهم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری را از 
بودجه کلی 1۷0۳ هزار میلیارد تومان، یک هزار و 110 میلیارد و 
۳۷2 میلیون تومان )11,10۳,۷20 میلیون ریال( تعیین کرد که 
این بودجه شامل دو بخش هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 

می شود؛ از این مبلغ سهمی که برای صنایع دســتی کشور در نظر گرفته شده، مبلغ ۸۴ 
میلیارد و ۶۵۳ میلیون تومان است. 

 امسال در این برنامه بخشی با عنوان »هدف کمی« که...



بانک ها ،محض رضای 
خدا سود نمی دهند

ادامه از صفحه یک:
...    اما به راستی چرا بانک ها زیر بار 
حرف بانک مرکزی نمی روند؟ مگر 
نه اینست که اخطارها مبنی بر ضرر 
کردن بانک هاست، پس چرا برخی از 
این بانک ها سودهای بیشتر به مردم 

می دهند؟ محض رضای خدا؟!!!
چندین ســال اســت که پرداخت 
 ســود بــه مشــتریان بانک هــا با 
حاشــیه های فراوانی رو به رو بوده 
اســت و در اکثر مــوارد بانک های 
عامل برای جذب سرمایه و مشتری 
بیشــتر اقدام به پرداخت سودهای 
باالتر از نرخ اعالم شده از سوی بانک 
 مرکزی می کنند که البته این سرباز 
زدن ها از قانون را با عناوین مختلف 
و در قالــب قانونــی ماننــد ایجاد 
صندوق هــای ســرمایه گذاری با 
سودهای روزشــمار،  پرداخت سود 
بیشتر از آن چه در قرارداد مشتریان 
 ثبــت می شــود و دیگر وعــده و 
وعید هایی انجام می دهند تا مشکل 
قانونی نیز برایشــان ایجاد نشــود. 
 در گذشــته این تخطی مخصوص

 بانک های خصوصی بود تا بتوانند 
به خوبی با بانک های دولتی رقابت 
کنند که البته با ورشکست شدن و 
اختالس در برخی از این موسسات 
بساطشان برای مدتی جمع شد اما 
دوباره با شــرایط اقتصادی موجود 
وضعیت به همان منوال گذشته باز 
گشته و شاید هم بدتر از گذشته شده 
اســت زیرا اینبار عالوه بر موسسات 
خصوصی ، موسسات دولتی هم در 
 این عرصه وارد شــده اند و چه بسا 
ســود هــای اعالمی از ســوی این 
بانک های دولتی بشتر از موسسات 

خصوصی است.
در صورتــی کــه بانک هــا ملزم 
هستند حداکثر ســود 15 درصدی 
به مشــتریان خود پرداخت کنند 
اما از روش هــای مختلف و حتی با 
پرداخت جریمه به بانک مرکزی به 
دلیل این تخطی، سودهایی بالغ بر 
23 تا 24 درصد پرداخت می کنند. 
در این اوضاع اقتصــادی پرداخت 
این ســودها به ســرمایه گــذاران 
 به جز ضــرر و زیان بــرای بانک ها 
ثمره ای نخواهد داشــت و هر سال 
قرض بانک هــا به بانــک مرکزی 

افزایش می یابد.
 در واقع اگر این بانک ها مشــکالت 
 درونی نداشــتند هیــچ گاه حاضر

 نمی شــدند به مشتریانشان سود 
باالتر از قانون بدهند و حتی به کمتر 
از 15 درصد نیز راضــی تر بودند اما 
 به دلیل مشــکالت اقتصــادی که 
گریبان گیر برخی بانک ها شــده 
است آنها خود را ملزم می دانند برای 
گرفتن سرمایه بیشتر از مردم ، سود 

بیشتری نیز به آنها بدهند .
 به این ترتیب، با توجه به قراردادهایی 
که ایــن بانک ها با مشــتریان امضا 
می کنند، این احتمــال وجود دارد 
که سودی که قولش به مشتری داده 
شده پرداخت نشود و در این شرایط 
مشتری نیز دســتش به جایی بند 

نیست. 
زیرا مجبور اســت برای شــکایت 
دســت به دامان بانک مرکزی شود 
و بانک مرکزی نیز سود باالتر از 15 
درصد را قبول نــدارد و قانونی نمی 
دانند. بــه همین دلیل مــردم باید 
آگاه باشند که به دلیل چند درصد 
سود بیشتر کل ســرمایه خود را به 
خطر نیندازند  و از گذشــته درس 
 بگیرنــد . در چند ســال اخیر کم 
نبوده اند موسسات و بانک هایی که 
یک شبه بار خود را بستند و اکنون 
هیچ اثری از آنها نیســت و سپرده 
گذاران مانــده اند و یــک دفترچه 
 ســپرده که هیــچ اعتبــار قانونی

 ندارد!

اقتصاد استان
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انتقال آب از خلیج فارس دارای تبعات زیست محیطی است
 معاون اداری و مالی اداره آب منطقه ای اصفهان گفت: انتقال آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی کشور 

با تبعات زیست محیطی و هزینه های گزاف روبروست.
سعید قدوسی پور روز چهارشنبه در همایش طرح دانش آموزی نجات آب ) داناب ( در تاالر آب منطقه 
ای اصفهان افزود: عامل اول حفاظت محیط زیست که اولویت بسیاری از کشورهاست آب است بنابراین 

باید توجه بیشتری نسبت به حفظ منابع آب داشته باشیم.
وی افزود: حفظ محیط زیست در سال های اخیر به دلیل کمبود شدید منابع آبی مورد توجه قرار گرفته است 

در حالیکه پیش از این به دلیل فراهم بودن منابع آبی کمتر به محیط زیست توجه می شد. 
معاون اداره آب منطقه ای اصفهان اظهارداشت: سه دهه قبل سد زاینده رود در زمستان مملو آب بود و برخی از سال ها 

نگران جاری شدن سیل به دلیل سر ریز این سد بودیم. 
قدوسی پور ادامه داد: اما اکنون با منابع آبی خالی مواجه هستیم و حدود 10 درصد از ظرفیت سد زاینده رود آب دارد که بسیار نگران کننده 
است.  وی بیان کرد: برای جبران کمبود منابع آبی باید به فکر انتقال آب از خلیج فارس یا دریای خزر باشیم که هزینه های مالی و محیط 

زیستی را در پی دارد. 

80 درصد خدمات شرکت برق اصفهان بصورت غیرحضوری ارائه می شود
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت:80 درصد از خدمات و فعالیت های کاری این شرکت 

بصورت غیرحضوری ارائه می شود.
حمید عالقه مندان عصر روز سه شنبه در جلسه معارفه مدیر اداره برق شهرستان سمیرم افزود: راه 
اندازی سامانه 121 بعنوان محور خدمات غیرحضوری باعث موفقیت80 درصدی مجموعه توزیع برق 

در این بخش شده است.
وی از کاهش چشمگیر خاموشی ها در سال جاری خبر داد و افزود: میزان خاموشی ها در دوره حاضر با 47 

درصد کاهش همراه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نصف شده است.
عالقه مندان با بیان اینکه تا پایان سال 96 تمام روستاهای باالی10 خانوار استان برقدار شدند، گفت: از آنجا که قرار بود به 

همه مناطق برق رسانی کنیم سعی داریم جلوتر از اهداف کشور در سال 1405، از شبکه هوشمند برق در کشور برخوردار باشیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان ادامه داد: برق باید بیشتر در مسیر تولید صنعتی، کارگاهی، شیالت و کشاورزی مصرف شود و با 
سرمایه گذاری در این حوزه، مدیریت مصرف برق صورت گیرد. وی با تأکید براینکه تولید برق باید با مصرف بهینه همراه شود، تصریح 

کرد: برق با صرف انرژی تولید می شود، بنابراین نباید آن را براحتی از دست بدهیم و بلکه باید آن را بصورت بهینه کنیم.

اصفهان رتبه دوم 
درآمدزایی را پس از 
تهران دارد، درآمد 

اصفهان هشت هزار 
و۵00 میلیارد تومان 
است درصورتی که 

بازگشت آن یک هزار 
و۳00 میلیارد تومان 

است. این درحالی است 
 که فقط برای حل مشکل 
موضوع حیاتی همچون 
آب شرب این استان دو 
هزار میلیارد تومان نیاز 

است.

سهم استان درآمدزایی چون اصفهان از این خوان گسترده چقدر است؟   

خبرهای خوش و ناخوش از بودجه ۹8 اصفهان

پس از ماه ها بحث و بررســی و آغاز فرآیند بودجه ریزی از 
۱۵ تیرماه امسال تاکنون، سرانجام تبصره های پیشنهادی 
ارقام کالن و ویژگی های الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 
در جلســه هیئت دولت تصویب و به خانه ملت ارائه شد.  با 
رونمایی از الیحه بودجه ۹۸ می توان ارقام مهم این الیحه را با 
قانون بودجه سال ۹۷ مقایسه کرد. ارقام قانون بودجه سال ۹۷ 
نشان می دهد، رقم کلی بودجه )سقف بودجه( معادل ۱222 
هزار میلیارد تومان بوده و با رشدی ۳۹.۳ درصدی در الیحه 

بودجه سال ۹۸ به ۱۷0۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ایمنا
گـــزارش
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      یکی از نمایندگان اصفهان : تا این زمان در مورد پس گرفتن استعفا تصمیمی نگرفته ایم، فعال اهداف ما محقق شده و اگر این اهداف و خواسته ها در بودجه نهایی نیز موردتوجه قرار گیرد، استعفا را پس می گیریم.

در ایــن گزارش ســهم 
استان درآمدزایی همچون 
اصفهان از خوان گسترده 
بودجه 98 و اینکه بودجه 
ســال آینده این اســتان 
افزایش می یابد یا کاهش 
تخصیص اعتبارات دارد، 

مورد بررسی قرار می گیرد.

   ارقام الیحه بودجه ۹۸
بودجه سال 98 در شرایطی تدوین شده 
اســت که پس از دو و نیم ســال ، دوباره 
تحریم های اقتصــادی امریکا علیه ایران 
بازگشته اســت و به طورقطع بخشی از 
درآمدهــای بودجه را تحــت تأثیر قرار 
می دهد. هرچند به اعتقاد مســئوالن، 
دولت باوجود تمام مشکالت و کمبودها 
حمایت از معیشت مردم، تولید و اشتغال 
را جزو اهداف اصلی خود قرار داده است. 
به طوری که محمدباقــر نوبخت معاون 
رییس جمهوری اعالم می کند؛ به دلیل 
کاهش فشار تحریم ها به مردم، تالش برای 
تأمین کاالهای اساسی و توجه به تولید و 
اشتغال از ویژگی های الیحه بودجه سال 
آینده دولت اســت. اما با نگاهی به الیحه 
بودجه سال 98 مشخص می شود که این 

بودجه تفاوت هایی با لوایح گذشته دارد.
در این میان موضوع قابل تأمل در الیحه 
بودجه 98، ارقام این الیحه اســت که بر 
اساس آن جمع کل درآمدهای اختصاصی 
استان ها بالغ بر 16 هزار میلیارد ریال است. 
حال با توجه به اینکه استان های تهران، 
اصفهان و فارس به ترتیب باالترین درآمد 
اختصاصی را در کشــور دارند، سوال این 
است که بودجه اختصاص یافته به استان 
درآمدزایی همچون اصفهان تا چه میزان 
است و درخواســت هایی که نمایندگان 
مردم این استان را مجبور به استعفا کرد، 

در این بودجه محقق شده است یا نه؟

هرچند مقــدس زاده معــاون عمرانی 
اســتانداری اصفهان معتقد است: هنوز 
بودجه در مجلس بوده و هیچ چیز نهایی 
نشده است، حتی عددها و رقم هایی که 
اعالم می شود نیز نهایی نیست. اما برخی 
از نمایندگان این استان با ارائه جزئیاتی 
از بودجه تخصیص یافته به اصفهان برای 
سال 98، حرف های تازه و متفاوتی دارند 

که در ادامه به آن اشاره شده است.

   استعفای نمایندگان اصفهان به 
هدف رسید

حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
اســتعفا به هدف خودش رسید، گفت: 
اســتعفا به این دلیل انجــام گرفت که 
مشکالت اصفهان نادیده گرفته شده بود، 
کاماًل واضح است نیازهای مردم اصفهان 
نیازهای خارق العاده ای نبود که کســی 
متوجه آن نشود. تأمین آن را کسی نفهمد. 
خوشبختانه همه مسئوالن از دالیل این 
کار مطلع شدند و سپاس گزاریم از تمام 
افرادی که در این راســتا مــا را حمایت 

کردند.
این عضو کمیســیون بهداشت ودرمان 
مجلس اظهار کرد: تــا این زمان در مورد 
پس گرفتن استعفا تصمیمی نگرفته ایم، 
فعال اهداف ما محقق شده و اگر این اهداف 
و خواسته ها در بودجه نهایی نیز موردتوجه 

قرار گیرد، استعفا را پس می گیریم.
وی تصریح کــرد: مهم تریــن هدف از 
این استعفا، مســئله آب استان بود البته 
راه حل هایــی همچــون انتقــال آب از 
خلیج فارس برای آب شرب، انتقال صنایع 
آب بر از استان، مهاجرت مردم از اصفهان 
و صرفه جویی در مصرف آب برای این حل 
این معضل ارائه شده که هیچ کدام آن ها 

قابلیت  اجرا ندارد.
این نماینده مجلس توضیــح داد: اگر از 
بهشت آباد نمی توان نیاز استان را تأمین 
کرد باید از هرجایی که می شود آن را تهیه 
کرد، آنچه می توان برای حل این مسئله 
انجام داد در وهله اول در نظر گرفتن این 
موضوع است که مســئله اصفهان فقط 
مختص این استان نیســت و نباید این 
موضوع را استانی دید بلکه باید منافع ملی 
را در نظر گرفت. اولویت اول باید استفاده از 
منابع آب استانی و سرمایه گذاری اولیه نیز 
بر چگونگی انتقال آب درون استانی باشد.

عابدی افــزود: اجــرا نکــردن نظرات 

کارشناسی مشکل ماست و اینکه وزارت 
نیرو آنچه خودش تصویــب کرده را اجرا 
نمی کند. درصورتی که اگر سیستم اجرایی 
دولت وارد عمل شود مشکالت قابل حل 
است، کمبود قانون و مصوبه نداریم ولی 
دچار فقدان قدرت اجرایی کارآمد در این 
زمینه هستیم که باید وزارت نیرو و وزارت 

کشور برای آن وارد عمل شوند.

   نقطه قوت بودجه اصفهان اختصاص 
اعتبار برای تونل سوم کوهرنگ است

حســن کامران، نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
تخصیص بودجه اندک بــه اصفهان در 
مقایســه با درآمدزایی این استان برای 
کشور، گفت: اصفهان رتبه دوم درآمدزایی 
را پس از تهــران دارد، درآمــد اصفهان 

هشــت هزار و500 میلیارد تومان است 
درصورتی که بازگشت آن یک هزار و300 
میلیارد تومان اســت. این درحالی است 
 که فقط برای حل مشکل موضوع حیاتی 
همچون آب شرب این اســتان دو هزار 

میلیارد تومان نیاز است.
عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس، افزود: تنها نقطه قوت بودجه 98 
اصفهان، اختصاص اعتبار برای احداث سد 
تونل سوم کوهرنگ بوده که قرار است با 
همکاری فوالد مبارکــه اصفهان محقق 
شود . وی خاطرنشان کرد: پس از مسئله 
آب، راه اندازی قطار ســریع السیر برای 
سفرهای مردم اســتان، مباحث هنری 
و فرهنگی مانند ایجاد مــوزه معاصر در 
اصفهــان، حمل ونقل درون شــهری و 
تکمیل مترو، گذر غربی و شرقی اصفهان، 

راه اندازی اماکن ورزشی برای تعدادی از 
محالت فاقد این مراکز، ســرمایه گذاری 
برای مراکز پزشــکی به ویژه بیمارستان 
سوانح سوختگی اصفهان به دلیل تحت 
پوشش قرار دادن اســتان های دیگر، از 
اولویت های بودجه سال 98 اصفهان است 
که در کمیسیون تلفیق مورد تأکید قرار 

خواهد گرفت.

   سقوط ۳ پله ای ردیف بودجه ای 
اصفهان

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم 
شاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس 
شــورای اســالمی با انتقــاد از کاهش 
اعتبارات تخصیص یافته به اصفهان، نبود 
پیگیری های کافی از ســوی مسئوالن 
به ویژه ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان را عامل سقوط اعتبارات 
تخصیص یافته به کل این استان برای سال 
98 عنوان کرد؛ وی افزود: به طوری که با 
کاهش طرح های اصفهان در پیوست یک 
بودجه، کل اعتبارات این استان برای سال 
آینده یک هزار و صد میلیارد و 700میلیون 
تومان رسیده و نسبت به بودجه مصوب 
امســال 2هــزار و100میلیــارد تومان 
کاهش یافته است. عضو کمیسیون برنامه  
و بودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
تبلیغات دروغین مبنی بر برخوردار بودن 
اصفهان، خاطرنشان کرد: با بررسی کل 
اعتبارات استان مشخص می شود ردیف 
بودجه ای آن نسبت به استان دیگری که 
جمعیتی برابر با ما دارد حدود ســه پله 
پایین تر آمده اســت؛ درحالی که بودجه 

آن استان که جمعیتی مشابه با جمعیت 
استان اصفهان دارد 1500 میلیارد تومان 
افزایش داشــته اســت. حاجی دلیگانی 
تصریح کرد: درحالی که اعتبارات خوبی 
به طرح انتقال آب بن- بروجن اختصاص 
داده شــده اما طرح انتقال آب ســامانه 
دوم اســتان اصفهان کــه موردنیاز پنج 
میلیون جمعیت این استان است، برای 
 سال آینده با شیوه نقد و نسیه محاسبه 

می شود.

   تخصیص بودجه برای سامانه دوم 
آب رسانی در اصفهان

ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده مــردم 
نجف آباد در مجلس شــورای اسالمی با 
ابراز امیدواری نسبت به تحقق بخشی از 
درخواســت آبی برای استان گفت: 300 
میلیارد تومان برای سامانه دوم آب رسانی 
در اصفهان تصویب شد که امری ضروری 

و حیاتی برای استان است.
وی توضیح داد: بحران به میزانی عمیق 
اســت که برخی از نقاط اســتان برای 
آب شــرب نیز با مشــکل مواجه اند. آب 
آشــامیدنی یکی از موضوعــات مهم در 
شهرها و روستاهای استان اصفهان است 
که دولت به جای تدبیر بــرای آن، ردیف 
بودجه اش را برای سال آینده حذف کرده 
بود. پنج میلیون نفر در اســتان اصفهان 
ساکن هستند و دولت مکلف است برای 
تمام شهرها و روستاهای کشور، ازجمله 
استان اصفهان آب آشامیدنی سالم تأمین 
کند که خوشبختانه در بودجه این مورد در 

نظر گرفته شد.

خـــبــــر

بوروکراسی اداری عامل مهم فرار سرمایه گذاران در حوزه گردشگری

مدیرکل اسبق میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: با وجود شعار جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری 

کمتر شاهد حضور سرمایه گذاران به خصوص در حوزه کویر هستیم.

سیف اهلل امینیان در آران و بیدگل، در خصوص گردشگری 
و چالش های پیــش روی این حــوزه، اظهار کــرد: وقتی 
در گردشــگری به شــکوفایی خواهیم رســید که بتوانیم 
زیرساخت ها را برای حضور ســرمایه گذاران آماده کنیم و 
سرمایه گذار با آرامش و خاطری آســوده سرمایه خود را در 

حوزه میراث و گردشگری هزینه کند.
وی افزود: منطقه شــمال اصفهان به ویژه شهرهای آران و 
بیدگل٬ کاشان و نطنز از بکرترین، زیباترین و طبیعی ترین 
شاهکارهای جهان هستی را در خود جای داده اند و جاذبه های 
این منطقه از کل جاذبه های کشــورهای عربی خلیج فارس 
بیشتر است، ولی ما شاهدیم که گردشگری که به این کشورها 
می رود و سودی که این کشــورها می برند با ما قابل مقایسه 

نیست.
مدیرکل اســبق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان اصفهان به قوانین دســت و پاگیر اداری در کشــور 
اشاره کرد و گفت: وقتی ســرمایه گذار با یک دنیا امید سرمایه 
خود را برای هزینه در گردشــگری آماده می کند با انبوهی از 
مشــکالت اداری از جمله نامه نگاری اداری چندین و چند اداره روبرو می شــود، 
البته باید قوانین اصولی و درست را رعایت کرد، ولی شــاهدیم در برخی ادارات 
 مســئول با وظیفه و اختیارت خود آشنا نیســت و لذا ســرمایه گذار به زحمت 

می افتد.

امینیان در همین خصوص افزود: به همین دالیل ســرمایه گذاری در گردشگری 
کم می شود و گردشگری چیزی جز ضرر نمی شود و هیچ کس در این حوزه راضی 
نیست، هم گردشگر ناراضی است و هم سازمان های مرتبط با گردشگری شاکی از 

حضور گردشگران به ویژه در مناطق کویری مانند کویر مرنجاب هستند.
مدیرکل اســبق میراث فرهنگی اســتان اصفهان گفت: این که گردشگری رشد 
نمی کند یا از جهل برخی مسئوالن است یا اینکه برخی فکر می کنند رئیس هستند 
و خدا را بنده نیستند و نمی دانند کسی که رئیس شد باید نوکری مردم را کند، ولی 
متأسفانه برخی خود را باالتر از همه می دانند و حتی جواب سالم ارباب رجوع را هم 

نمی دهند و این گونه می شود که سرمایه گذار و گردشگر هر دو ضربه می خورند.
وی گفت: شمال اســتان اصفهان مدل کوچک گردشــگری ایران است که تمام 
مدل های گردشگری، میراثی و صنایع دستی ایران را در خود جای داده است، فقط 
باید مدیریت ها را درست و اصولی انجام داد تا رونق را در شهرهای مهم منطقه و در 
حوزه های گردشگری شاهد باشیم، این با همت جهادی مدیران دلسوز شدنی است 
و باید به سوی به روز شدن تمام عوامل دخیل در گردشگری مثل لیدر، زیربناها 
و امکانات برویم و مسئوالن هم خود را در کنار مردم ببینند تا به رونق گردشگری 

دست پیدا کنیم.
امینیان گفت: برحســب تجربه و کار در حوزه گردشــگری باز هم تکرار می کنم 
برای رونق بیشتر گردشگری باید بوروکراسی اداری را جمع کرد و با سهل کردن 
مجوزها و همکاری با ســرمایه گذاران رونق خوبی به صنعت پاک گردشگری که 
امروزه جایگزین خیلی از صنایع بزرگ شده بدهیم تا جامعه از این رونق استفاده 

کافی را ببرد.

ایسنا
خـــبــــر

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه
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درحالی که اعتبارات خوبی به طرح 
انتقال آب بن- بروجن اختصاص 

داده شده اما طرح انتقال آب سامانه 
دوم استان اصفهان که موردنیاز پنج 

میلیون جمعیت این استان است، 
برای سال آینده با شیوه نقد و نسیه 

محاسبه می شود.



بهبود وضعیت بازار مرغ تا 15 روز آینده
رئیس انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی مرغ استان اصفهان از بهبود وضعیت بازار مرغ طی 15 روز آینده 

خبر داد.
حمیدرضا شیخان با اعالم این خبر، اظهار کرد: به طورکلی قدرت خرید مردم در تمام زمینه ها کاهش چشمگیری 
یافته که در زمینه خرید مرغ نیز اثرگذار بوده است، اما پیش بینی می شود به دلیل جوجه ریزی بیشتر در دوره 

قبلی، وضعیت بازار مرغ تا 15 روز آینده اندکی بهتر شود.
وی کاهش تولید مرغ را یکی از دالیل گرانی این ماده خوراکی در سراسر کشور دانست و گفت: افزایش قیمت نهاده ها، 

جوجه یک روزه، داروها و واکسن هایی که در دوره پرورش مورد استفاده قرار می گیرد، تلفات 10 درصدی در استان و 
افزایش هزینه های کارگری و حمل ونقل کاال از دیگر دالیل گرانی مرغ طی چند هفته اخیر است. 

رئیس انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی مرغ اســتان اصفهان میانگین مصرف روزانه مرغ در استان را 500 تن اعالم کرد و گفت: 
متأسفانه در حال حاضر حدود 300 تا 350 تن مرغ به بازار عرضه می شود، درحالی که ظرفیت کشتارگاه های استان بسیار باالتر از میزان تولید است. 
 وی درباره فعالیت شرکت  پشتیبانی امور دام برای فروش مرغ، گفت: این شرکت ها همچون سال های گذشته در فروشگاه های کوثر، رفاه، تعاونی های 

کارمندی و کارگری به توزیع مرغ با قیمت 8900 تومان می پردازد، درحالی که سال گذشته نرخ مرغ منجمد حدود 4500 تومان بود.

هیچ فرونشستی در نطنز گزارش نشده است
رئیس اداره منابع آب شهرســتان نطنز گفت: تاکنون هیچ فرونشســتی در شهرستان نطنز 

گزارش نشده است، ولی امکان فرونشست زمین در این منطقه وجود دارد.
محمدرضا نرجسیان اظهار کرد: تاکنون هیچ گزارشــی مبنی بر فرونشست زمین در نطنز 

دریافت نشده است، اما امکان آن در این منطقه وجود دارد.
وی افزود: با توجه به کاهش بارندگی ها در چند سال اخیر و همچنین افزایش برداشت از سفره 

آب های زیرزمینی، امکان فرونشست زمین وجود دارد.
رئیس اداره منابع آب شهرســتان نطنز گفت: برای مدیریت مصرف آب در شهرستان نطنز اقدامات 

پیشگیرانه از قبیل نصب کنتور هوشمند، جلوگیری از برداشت های بی رویه، جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز 
و عدم تخصیص چاه جدید صورت گرفته است. وی تصریح کرد: یکی دیگر از مسائلی که در کاهش آب های زیرزمینی تأثیرگذار 
است، حفر چاه های غیرمجاز برداشــت آب اســت که به صورت قاطع با این موضوع برخورد می شود. نرجسیان خاطرنشان 
کرد: برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی زیادی به همراه دارد که حتی از 

پیامدهای خطرناک تر آن مطرح شدن پدیده مهاجرت است.

خبرهای دو خطیگردشگری

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، 
دندانپزشکی و آزمایشگاهی در حالی امسال در اصفهان برگزار 
خواهد شد که این استان به عنوان قطب صنعت پزشکی کشور 
شناخته می شود.بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار 
است این نمایشگاه طی روزهای 19 تا 22 دی ماه در محل برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برگزار 
شود، فرصتی دست داد تا در آستانه برگزاری این نمایشگاه 
با علی یارمحمدیان مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های بین 
 المللی استان اصفهان گفت و گوکنیم.آنچه می خوانید ماحصل 

گفت و گوی ما با ایشان است.

مهر
گـــزارش

مریم یادگاری
گـــزارش
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اقتصاد ایران
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افزایش آمار فوت 
ناشی ازحوادث کار 

در شــش ماهه اول سال جاری 
بدلیل فوت ناشــی از حوادث 
کار تعدادی مرد جــان خود را 
از دست دادند که بیشترین علل 
فوت در حــوادث کار مربوط به 
سقوط از بلندی و برخورد جسم 
سخت بوده است. در نیمه اول 
امسال متاسفانه  با توجه به آمار 
مراکز پزشــکی قانونی استان 
اصفهان فوت ناشــی از حوادث 
کار  افزایش داشــته است .این 
گزارش حاکی اســت در شش 
ماهه اول ســال جــاری تعداد 
50نفر )همگی مرد( بدلیل فوت 
ناشــی از حوادث کار در مراکز 
پزشکی قانونی استان اصفهان 
مورد معاینه قرار گرفته اند که 
این تعداد در مقایســه با مدت 
مشابه ســال قبل که 36نفر و 
البته همگی مرد بودند افزایش 
داشته است. الزم به ذکر است 
که بیشــترین علل فــوت در 
حوادث کار مربوط به ســقوط 
از بلندی و برخورد جسم سخت 
بوده اســت. همچنین در این 
مدت آمار مصدومین ناشــی از 
حوادث کار با 1435مورد شامل 
)85زن و 1350 مرد( نســبت 
به مدت مشابه ســال قبل که 
356نفرشامل) 69زن و 1287 
مرد( بوده، 5.8 درصد افزایش 
داشته است.در شهریور ماه سال 
جاری هم تعــداد 4 نفر همگی 
مرد بدلیل فوت ناشی از حوادث 
کار در مراکز پزشــکی قانونی 
اســتان اصفهان مورد معاینه 
قــرار گرفته اند کــه این تعداد 
در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل )3 نفر مرد( افزایش داشته 
اســت.آمار مصدومین ناشی از 
حوادث کار در شهریور ماه سال 
جاری186 مورد شامل )8 زن 
و 178مرد(بــوده که نســبت 
به مدت مشابه ســال قبل که 
این تعداد 242مــورد) 10زن 
و232مرد( بوده، 23.1 درصد 

کاهش داشته است .

یلدا توکلی
حـــوادث
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سهم صنایع دستی از یک 
تریلیون تومان بودجه 

چقدر است؟
دولــت در الیحه  
بودجه ای که چهارم 
دی  مــاه به مجلس 
فرستاد، سهم سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــکری را از بودجه 
کلــی 1۷03 هزار میلیــارد تومان، یک 
هزار و 110 میلیارد و 3۷2 میلیون تومان 
)11,103,۷20 میلیــون ریال( تعیین کرد 
که این بودجه شامل دو بخش هزینه ای و 
تملک دارایی های سرمایه ای می شود؛ از 
این مبلغ سهمی که برای صنایع دستی 
کشور در نظر گرفته شده، مبلغ ۸۴ میلیارد 

و ۶۵3 میلیون تومان است.

 امسال در این برنامه بخشــی با عنوان »هدف 
کمی« که شامل »سنجه عملکرد، مقدار و بهای 
تمام شده« می شود اضافه شده است. بر اساس 
توضیحات جداول بودجــه در بخش اعتبارات 
هزینه ای سال 1398 برای یک میلیون برنامه 
احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی، 27 میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است. قرار است از این 
مبلغ، ســه میلیارد و 950 میلیون تومان برای 
استانداردسازی تولیدات و کارگاه های صنایع 

دستی )200 مورد( اختصاص پیدا  کند.
همچنیــن مبلغ در نظــر گرفته شــده برای 

الگوسازی و حمایت از بسته بندی محصوالت 
صنایع دستی، دو میلیارد و 500 میلیون تومان 
است که برای 100 محصول در نظر گرفته شده 
است. بسته بندی یکی از مهمترین بخش های 
صنایع دســتی اســت که اخیرا مــورد توجه 
هنرمندان قرار گرفته اســت. یکی از مشکالت 
صادرات صنایع دســتی و گردشگران خارجی 
برای خریدن صنایع دستی ایران نداشتن بسته 

بندی مناسب است.
از این بودجه مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون 
تومان نیز برای برگزاری و شرکت در 20 رویداد 
نمایشگاهی و جشنواره ای مرتبط در نظر گرفته 
شده است. یکی از مشــکالت هنرمندان برای 
حضور در نمایشــگاه های داخلــی و خارجی 
هزینه ی اجاره غرفه اســت و بسیاری از آنها به 
دلیل توانایی مالی کمی کــه دارند نمی توانند 
در چنیــن رویدادهایی شــرکت و محصوالت 
خود را معرفی کنند. از طرفی اعتقاد بســیاری 
از کارشناســان معاونت صنایع دستی و رییس 
انجمن صادرکنندگان بر این است که بازاریابی 
و ارائه محصوالت در نمایشگاه ها را باید فردی 
به جز هنرمندان و صنعتگران این حوزه انجام 
دهند.     از سوی دیگر نظر به مشکالت هنرمندان 
در تامین مواد اولیه، سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در الیحه بودجه 98 
رقم سه میلیارد و 300 میلیون تومان را برای تهیه 
مواد اولیه و ابزار مورد نیاز واحدها و کارگاه های 

آموزشی )80 قلم( پیش بینی کرده است.
با توجه بــه تحریم ها علیه ایران، بســیاری از 
هنرمندان صنایع دســتی در تهیه مواد اولیه 

دچار مشــکالت بسیاری شــده اند. 
اگرچه معاونت صنایع دســتی سعی 
کرده است برای تامین مواد اولیه ی الزم 
برخی رشته ها مثل مس و برنج، تهیه ی 
آن را برای هنرمندان تســهیل کند اما 
هنرمندان همچنان در رشته های دیگر 

این حوزه با مشکل مواجه هستند.
مضاف بر این، از مبلغ 27 میلیارد تومان 
پیش بینی شــده در بخش احیا و رشد 
تولیدات صنایع دســتی، رقم دو میلیارد 
تومان برای کمــک به ایجــاد و تقویت 
تشکل های صنفی تولیدکننده و خانه ها و 
مراکز خالق صنایع دســتی )31 مرکز( و 
مبلغ 9 میلیارد و 250 میلیون تومان برای 
کمک به نوسازی و بهسازی تجهیزات و ابزار 
کارگاه های تولید صنایع دستی )31 مورد( 

در نظر گرفته شده است.
با توجه به اظهارات مدیر کل توسعه و ترویج 
معاونت صنایع دســتی و طبق آمار موجود 
درباره فعالیت حدود 16هــزار کارگاه گروهی 
و بیش از 300 هــزار کارگاه انفــرادی در کل 
کشور،  در بودجه ســال آینده برای آماده سازی 
و استانداردســازی فضــای 50 کارگاه و مرکز 
آموزشی دو میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار 

درنظر گرفته شده است.
مبلغ اختصاص داده شــده به برنامه طراحی و 
ترویج صنایع دستی 23 میلیارد و 700 میلیون 
تومان اســت که طبق اعداد و ارقام موجود در 
جدول برای یک میلیون تولید در نظر گرفته شده 
است. از این مبلغ، یک میلیارد و 640 میلیون 
تومان برای استانداردسازی فرآیند آموزش 30 
رشته صنایع دستی، یک میلیارد و 360 میلیون 
تومان بــرای برگزاری 10 مســابقه مرغوبیت 
صنایع دســتی، چهار میلیارد و 450 میلیون 
تومان برای برگزاری و شرکت در 25 نمایشگاه  
و جشنواره مرتبط، چهار میلیارد و 700 میلیون 
تومان برای بخش ترویج، تبلیغ و آموزش صنایع 
دستی کاربردی در رسانه ها )250 عنوان(، دو 
میلیارد و 150 میلیون تومان طراحی و نمونه 
سازی صنایع دستی )40 نمونه(، دو میلیارد و 
200 میلیون تومان برای کمک به 31 تشکل 
و خوشه ی  ترویج و آموزش صنایع دستی، چهار 
میلیارد تومان برای اجرای دوره های آموزشی 
کارآفرینی و توسعه مهارت های اشتغال زا، سه 
میلیارد و 200 میلیون تومان برای 25 شــهر و 
روستا با هدف شناسایی، مستندسازی، معرفی 
و انجام امور شهرها و روستاهای جهانی صنایع 

دستی برآورد شده است.
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این نمایشگاه در 
مرکز استان اصفهان 

برگزار می شود و 
وجود دانشگاه ها و 

دانشکده های معتبر 
پزشکی در این استان 
باعث افزایش ضریب 

نفوذ آن خواهد شد.

     معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: با تکمیل طرح های پتروشیمی موجود تا سال 1۴0۴، تولید 
محصوالت پتروشیمی کشور به بیش از 100 میلیون تن خواهد رسید.

     نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران با بیان اینکه برخی با افزایش قیمت سکه و ارز، اجاره بهای 
خود را نیز ارزی دریافت می کردند، گفت: سکه دیگر مالک تعیین اجاره بها نیست.

     معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: 13 هزار خودرو دپو شده در گمرک، هفته آینده ترخیص 
خواهد شد.

     ماموران گمرک پرویز خــان با رصد یک محموله تجاری، موفق به کشــف ۴۴ تن گوجه فرنگی
 قاچاق شدند.

     وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واگذاری شــرکت های شستا به منظور کاهش تصدی این 
وزارتخانه است و یک جراحی بزرگ محسوب می شود.

     رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، از کاهش 300 تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ خبر داد و گفت: نرخ این 
کاال در مراکز خرده فروشی، به کیلویی 1۴ هزار و 200 تومان رسیده است.

   لطفا نمایشگاه صنایع 
پزشکی  تجهیزات  و 
بیشــتر  را  اصفهان 

معرفی کنید.
نمایشــگاه بین المللــی 
تجهیــزات  و  صنایــع 
پزشــکی، دندانپزشکی و 
آزمایشگاهی اصفهان به دنبال روند رشد 
موفق خود از زمان شــکل گیری در سال 
1377 و برگزاری نخســتین دوره، طی 
آخرین دوره در سال 1395، کارآمدترین 
گردهمایــی فعاالن صنعت پزشــکی و 
مراقبت های بهداشتی از سراسر کشور را 
ترتیب داده است.این نمایشگاه در جایگاه 
بسیار مناســبی قرار گرفته که در رأس 
مراکز تهیه و ارائه و دریافت خدمات برای 
اهالی حرفه ای صنعت پزشــکی باشد تا 
فناوری ها، راهکارها، محصوالت و خدمات 

جدیــد و نوآورانــه را در آن تجربه کنند. 
همچنین انتظــار مــی رود راهکارهای 
مراقبت های بهداشــتی دیجیتال جدید 
نظیر مراقبت های از راه دور و بی ســیم، 
نوآوری های فنــاوری اطالعــات، ابزار و 
وسایل قابل پوشــیدن، تجزیه و تحلیل 
هوشمندتر دارو و مراقبت پزشکی توسط 
غرفه داران شــرکت کننده در این دوره 
نمایشــگاه، به نمایش گذاشته شود.این 
نمایشــگاه شــامل تجهیزات و سیستم 
یکپارچه سالمت و کنگره و سمپوزیوم های 
مختلف حول محور سالمت خواهد بود. 
نمایندگان شرکت های داخلی و خارجی 
و همچنین فعــاالن عرصــه تجهیزات 
پزشکی و آزمایشــگاهی از این نمایشگاه 
بازدید می کننــد و با حضــور در آن و به 
اشــتراک گذاری ایده ها و طرح هایشان 
با یکدیگــر، راهکارهای نوینــی را برای 

پیشرفت این صنعت ارائه می دهند.

   شرکت کنندگان در این نمایشگاه 
از چه استان  هایی هستند؟

بزرگان صنعــت تجهیزات پزشــکی و 
سالمت از استان های مختلف کشورمان 
شــامل تهران، اصفهان، فارس )شیراز(، 
خراسان رضوی )مشهد(، آذربایجان شرقی 
)تبریز(، یــزد، کرمــان و... در این رویداد 
معتبر نمایشگاهی حضور خواهند یافت 
تا جایگاهی برای تجــارت مولد صنعت 

تجهیزات پزشکی و سالمت ایجاد کنند.

   حضور در این نمایشــگاه فرصت 
بی نظیــری را در اختیار فعاالن این 
عرصه قرار خواهد داد اینطور نیست ؟

بلــه کامال درســت اســت حضــور در 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
و تجهیزات پزشــکی، دندانپزشــکی و 
آزمایشگاهی اصفهان فرصت بی نظیری 
را در اختیار فعاالن این عرصه قرار خواهد 
داد.اصلی ترین دلیل بــرای لزوم حضور 
در این نمایشــگاه، پوشش خبری کامل 
نمایشگاه توسط نشریات تخصصی مطرح 
حوزه پزشــکی کشور اســت که فرصت 
بی نظیری را بــرای معرفی محصوالت و 
خدمات شرکت کنندگان ایجاد می کند. 
درحقیقــت ســیزدهمین نمایشــگاه 
بین المللی صنایع و تجهیزات پزشــکی، 
دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان برای 
مشــارکت کنندگان و بازدیدکنندگان 
شــرایط و جایگاهی را فراهم می آورد تا 
بتوانند با بهره گیری از ایــن فضا، میزان 
آگاهی و دانــش خــود را از نوآوری های 
صنعت افزایش دهنــد، موقعیت خود را 
در بازار تقویت کنند و شــرکت یا تجارت 
خود را تبلیغ کرده و گسترش دهند. دراین 
نمایشگاه امکان حضور فعاالن عرصه های 
مختلف نظیر تجهیزات آزمایشــگاهی، 
تجهیزات دندانپزشکی، تجهیزات هتلینگ 
و بیمارستانی، خدمات دارویی و داروسازی، 
تجهیزات پزشــکی، خدمات و تجهیزات 
توانبخشی و ســازمان ها، بیمارستان ها، 

آزمایشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و 
نشریات تخصصی ایجاد شده و بر اساس 
برنامه ریزی ها، امسال نمایشگاه متفاوتی 

را شاهد خواهیم بود.

   از دیگر ویژگی هــای مهم این 
نمایشگاه برایمان بگویید.

حضور برندهاي معتبــر در میان حامیان 
نمایشگاه -  بازدید مســئوالن عالی رتبه 
حوزه پزشکی کشور از نمایشگاه -  حضور 
مســئوالن دانشــگاه های علوم پزشکی 
اســتان های مختلــف بــرای بازدید از 
نمایشگاه-  بازدید هیئت های تخصصی 
مختلف از استان های کشور در نمایشگاه 
و تبادل نظر پیرامــون آخرین اقدامات و 
فعالیت ها  در این عرصه-  رشــد کمی و 

کیفی نمایشــگاه نســبت به دوره های 
گذشــته-  بازدید مدیران شــرکت های 
ســازنده تجهیزات پزشکی از کشورهای 
مختلف در نمایشگاه از جمله ویژگی های 

مهم این نمایشگاه است .

   برگزاری این نمایشگاه در استان 
اصفهان چه مزیت های ویژه ای دارد ؟

این نمایشگاه در مرکز اســتان اصفهان 
برگزار می شــود و وجود دانشــگاه ها و 
دانشــکده های معتبر پزشــکی در این 
اســتان باعث افزایش ضریــب نفوذ آن 
خواهد شد.همچنین   سابقه برگزاری 12 
دوره نمایشــگاه تخصصی و بین المللی 
در حوزه پزشــکی-  وجود تعــداد قابل 
توجهی از شرکت های دانش بنیان فعال 

در حوزه پزشکی در این استان-  قابلیت ها 
و ظرفیت های استان اصفهان برای تبدیل 
شــدن به قطب گردشــگری ســالمت 
کشور-  مزیت های استان اصفهان در تولید 
تجهیزات پزشــکی و در صنعت پزشکی 
هسته ای -  رتبه نخست استان اصفهان در 
تولیداتی مانند باند و گاز-  رتبه دوم استان 
اصفهان در حوزه دندانپزشــکی-  جایگاه 
دوم اســتان اصفهان در درمان مستقیم 
کشور-  وجود بیمارستان ها و مراکز درمانی 
معتبر کشور در این استان-  سطح علمی 
باالی متخصصان، کارشناسان و پزشکان 
این اســتان از دیگر مزیت های برگزاری 
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات 
پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی در 

اصفهان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان خبر داد:

گردهمایی فعاالن صنعت پزشکی در اصفهان
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حضور 50 استارت آپ فرهنگی در چهارمین دوره جایزه فیروزه
در چهارمین دوره جایزه فیروزه، ۵٠ استارتاپ فرهنگی با همکاری ستاد توسعه فناوری های نرم 

و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حضور دارند.
چهارمین دوره جایزه فیروزه زیرنظر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دو بخش 
کاالیی و پژوهش به شناسایی، معرفی، تقدیر و حمایت از دستاوردها، تولیدات و کاالهای فرهنگی 

و ایده های خالق با الگوی ایرانی-اسالمی می پردازد.
 برای نخستین بار در چهارمین دوره جایزه فیروزه ۵٠ استارتاپ فرهنگی با همکاری ستاد توسعه 

فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به رقابت خواهند پرداخت که 
رتبه های یک تا سه نشان فیروزه و هدایای نقدی و غیر نقدی دریافت خواهند کرد.

 چهارمیــن دوره نمایشــگاه و جایــزه فیــروزه؛ ویــژه تولیــدات داخلــی در حــوزه نوشت افزار، اســباب بازی، 
هدایــای فرهنگــی، کاالهــای فرهنگ محــور خانــواده ، پژوهش هــا و اســتارتاپ های فرهنگــی، ســاعت 
 ١٠ صبــح روز چهارشــنبه )١٢ دی مــاه( در بوســتان گفت وگــو افتتــاح شــده و تــا ١۶ دی مــاه ادامــه خواهــد

 داشت.
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استارتآپ

ها؛آپاستارتموفقیتدرسرعتکنندهتعییننقش
چابکیاستارتآپییعنیچه؟

بارهاوهابارامرمتخصصیناعترافبهتجربهبیکارآفرینانکهاشتباهاتیازیکی
یکاندازیراهبرایکهسرعتیاما.استاندازهازبیشُکندی،کنندمیتکرار
ضروریمنابعداشتناختیاردربهکهآنقدرکنیممیصحبتآنازآپاستارت
تالشدرکارتازهکارآفرینان.نداردوابستگیبازاردربودناولینبه،استوابسته
کهکنندمیصرفمنابعوزمانآنقدر،خودایدهنقایصتمامبردنبینازبرای

خیلیزودپولشانتماممیشود.

برای راه اندازی استارت آپ باید فرز و چابک بود. حرکت »آهسته و پیوسته« در این مسابقه 
شما را به جایی نخواهد رساند. شما باید کارآمد، قاطع، و آماده  یادگیری و تطبیق با شرایط 
جدید باشید. اما برای کسانی که با تأسیس شرکت آشنایی ندارند، حرکت با چنین سرعتی 
می تواند هراس آور باشد. هرچه باشد این رویایشان است که سعی دارند به آن تحقق ببخشند؛ 

هیچکس نمی خواهد با عجله کردن، رویای خود را به ورطه  نابودی بکشاند.

اما راه اندازی سریع و موفقیت آمیز یک استارت آپ نیز 
راه دارد. برای پشت سر گذاشتن این فرایند با موفقیت، 

کافی است این ۳ مورد را در نظر داشته باشید:

-۱اصولچابکیاستارتآپهارادرککنید
فرایند سنتی راه اندازی یک کسب و کار اساساً به 
برنامه ریزی قبلی وابســته است. شما تصمیم می 
گیرید چه شرکتی بزنید، ایده  خود را پاالیش می 
کنید، فرایندی برای تحقق بخشــیدن به این ایده 
تعریف می کنید، نیرو استخدام می کنید، و پیش از 
آنکه محصولی تولید کنید هزاران قدم ریز و درشت 
دیگر را بر می دارید. پیدا کــردن و تعریف هر یک از 
این قدم ها نیازمند زمان و پول است که در آغاز کار در 

اختیار نخواهید داشت.
اینجاستکهچابکیاستارتآپیواردمیشود.

راه اندازی سریع یک استارت آپ و عرضه  نسخه های 
مختلف محصول در طول این مسیر و همزمان با آن، از 
جمله اصول اولیه  این دیدگاه هستند. هیچ برنامه  سفت و 
سختی وجود ندارد، بلکه تنها مجموعه ای از آزمون و خطا در 
اختیار دارید که فرضیات خود را پیرامون شرکت و محصولتان به واسطه  آنها به بوته  آزمایش 
می گذارید. نتایج هر یک از این آزمون های کوچک به شما اجازه می دهند محصول خود را 
پاالیش کنید. این شیوه به شما اجازه می دهد سلیقه  بازار هدف خود را پیدا کنید و با دانش 
به دست آمده، قدم های بعدی خود در مسیر رشد و توسعه را بردارید. از آنجایی که یادگیری 
شما در حین طی مسیر رخ می دهد، الزم نیست نگران پایبندی به یک برنامه  از پیش تعیین 
شده باشید. اگر اتفاق غیر منتظره ای رخ داد نیز می توانید به جای بازگشت به میز طراحی و 

شروع همه چیز از اول، به مسیر خود ادامه دهید.

-۲اشتباهاتخودرابپذیریدوازآنهادرسبگیرید
بسیاری از انسان ها اشتباه را مترادف شکســت می دانند. آنها فکر می کنند یک تصمیم 

اشتباه به معنای پایانی برای شرکتشان خواهد بود. در نتیجه، شروع می کنند به دلشوره و 
تأمل بیش از حد روی تک تک قدم هایی که بر می دارند. همین موضوع باعث کند شدن این 
فرایند خواهد شد. متأسفانه ترس از شکست، به خاطر تأخیر هایی که به وجود می آورد، واقعاً 
می تواند به شکست منجر شود. به جای آنکه نگران تک تک اشتباهات احتمالی تان در آینده 
باشید، این حقیقت را بپذیرید که ممکن است اشتباه کنید. به خودتان و تیم تان اجازه  اشتباه 
کردن بدهید؛ به این شرط که رویکردتان در قبال این اشتباهات درس گرفتن و عملکرد بهتر 
در آینده باشد. کوچک ترین جنبه های محصول خود را نیز به انحاء مختلف تکرار و آزمایش 
کنید. اگر چیزی آنطور که امیدوار بودید پیش نرفت، بهتر است بعد از یک هفته تالش متوجه 
این موضوع بشوید، نه شش ماه.اگر اشتباه بودن یا عدم هماهنگی تصمیم یا محصولی با بازار 
محرز شد، موضوع در مقیاسی بسیار کوچک تر از فرایند سنتی ارائه  محصول رخ خواهد داد و 
تبعات کوچک تری نیز به همراه خواهد داشت. کافی است داده هایی که جمع آوری کرده اید 

را تحلیل کنید و بر اساس این اطالعات تصمیم تازه ای بگیرید.

-۳درتوسعهشرکتیامحصولخودزیادهروینکنید
 ایده های اســتارت آپی خوب، پتانســیل زیادی برای رشــد و توســعه دارند. با این حال،

 استارت آپ های خوب این را می دانند که الزم نیست همه ویژگی ها یا محصوالت ممکن 
از همان ابتدا به کامل ترین شکل خود آماده شوند. اگر توسعه  محصول خود را از جایی فرا 
تر از محصول حداقلِی پایه آغاز کنید، وقت خود را تلف کرده اید. ابتدا هسته  اصلی شرکت 
خود را به مشتریانتان عرضه کنید. ببینید نظرشــان درباره محصول شما چیست، دوست 
دارند چه ویژگی هایی به آن اضافه شود یا چه انتظارات دیگری از شرکت شما دارند. سپس 
از این اطالعات برای اولویت بندی قدم های بعدی خود اســتفاده کنید. استفاده از آزمون 
و خطای A/B پس از ورود به بازار، فرصت های واقعی اســتارت آپ تان را به شــما نشــان 
خواهد داد. برای مثال، فرض کنیم نسخه  پایه  یک اپلیکیشــن را به بازار عرضه کرده اید. 
در مورد اینکه چه ویژگی هایی باید به آن بیافزایید نیز ایده هایی در ذهن دارید اما مطمئن 
نیســتید آیا این ویژگی ها ارزشــش را دارند یا خیر. دکمه ای در اپلیکیشن خود برای این 
ویژگی تعبیه کنید که با کلیک بر روی آن هیچ اتفاقی نمی افتد. اگر کسی روی آن کلیک 
نکرد از اتالف وقــت و انرژی خود جلوگیری کــرده اید. اما اگر اکثریــت کاربران به کلیک 
 کردن روی آن عالقه نشــان دادند می توانید با اطمینان بیشــتری به توسعه ی آن ویژگی

 بپردازید.

۵ مهارتی که یک کارآفرین می تواند از حرفه ای های دیگر حوزه ها فرا بگیرد؛

همه فن حریف!

مقابلطرفچشماندر
اقتداروکنیدنگاهخود
.دهیدنشاناوبهراخود
اینشانهباشیدمراقب
رفتارتاندراضطراباز

نباشد.
اینقشهخودبازیبرای
هدفتانوباشیدداشته

از.کنیدمشخصرا
فاصلهخودموضع

نگیرید.

خودصنعتدروبمانندپیشخودرقبایازآنکهبرایکارآفرینان
هایکتاب.داشتخواهندنیازخاصیهایمهارتبه،شوندموفق
ادارهبراینیازموردهایمهارتبهکهدارندوجودبازاردرمتعددی
منبعبهتریناما،اندپرداختهآنهاپرورشنحوهوکاروکسبیک
کهاســتمختلفهایحوزههایایحرفهرفتار،یادگیریبرای
پیشخودحیطهدرچگونهدهندنشانشمابهعملدرتوانندمی

افتادهاند.

،،
تسلیمنشوید؛اگرمشکلی

هایحلراهبه،آمدوجودبه
وبیاندازیدنگاهیآناحتمالی

اگر.کنیدامتحانراحلراهبهترین
بعدیحلراهسراغبه،ندادنتیجه

بروید.

تکشات
یـــادداشت
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inc:منبع
یـــادداشت

در ادامــه ۵ مهارتی را از 
نظر خواهید گذراند که 
 می توان از حرفه ای های
 ۵ حوزه دیگر فرا گرفت.

پذیری؛ریسک-۱
ازجراحان

خیلی ها متوجه ریسک های بزرگی که 
حوزه بهداشت و درمان با آنها سر و کار 
دارد نیستند. پای ســالمتی بیمار، و در 
برخی مواقع حتی مرگ و زندگی او در 
میان اســت. جراحان باید از پس انجام 
کارهای پر خطــری بر بیاینــد و نباید 
اجازه دهند این خطرات بر عملکردشان 

تأثیری داشته باشند.
از آنجایی که کارآفرینــی تماماً با خطر 
کردن ســر و کار دارد، ریسک پذیری 
یکی از مهارت هایی محسوب می شود 
که کارآفرینان می تواننــد از جراحان 
یاد بگیرند. پزشــکان طــوری آموزش 
دیده اند که این ریسک ها را پذیرا شوند 
و با اعتماد به نفس دربــاره موضوعات 
حســاس با بیماران خود صحبت کنند. 
متخصصین امر می گویند رمز این کار 
در این است که با بیمار ارتباط عاطفی 

نداشته باشید.
یک کارآفرین نیز باید ســنگدل باشد. 
کارآفرینــان برای پیــروزی با چنگ و 

دندان پا به این میدان می گذارند.

و اما چند توصیه دیگر:
ریسک بکنید، اما ریسک های سنجیده. 
به خطر انداختن همه چیز بدون در نظر 
گرفتن حساب و کتاب های ضروری بی 

معناست.
در مــورد کاری که مــی خواهید انجام 

دهید با کسی صحبت کنید و به نظرات 
او در این باره گوش دهید.

از ریسکی که می کنید نترسید.

-۲استقامت؛ازقهرمانانورزشی
کسب و کار یعنی برد و باخت. هیچکس 
باخت را دوست ندارد اما هیچ راه حقیقی 
 برای اجتناب از آن وجــود ندارد. حتی

 نام های بزرگی مثــل مارک زاکربرگ، 
وینس مک ماهون و لنس آرمسترانگ 

نیز طعم شکست را چشیده اند.
آرمســترانگ در مورد چالش هایی که 
پشت ســر گذاشــته می نویسد: »من 
در دوران بیمــاری ام طــرد شــدن را 
 تجربــه کردم. کســی به مــن توجهی 

نمی کرد. 
آنجا بود که بــا خودم فکر کــردم باید 
کاری کرد«. او آنقدر بــه تالش هایش 
ادامه داد تا در نهایت ۷ بــار متوالی به 
مقام اول مسابقات دوچرخه سواری تور 
دوفرانس رسید. اما پس از آنکه با اتهام 
دوپینگ مواجه شــد ایــن عناوین از او 
گرفته، و از اغلب مسابقات ورزشی منع 
شد. او تصمیم گرفت با این اتهام مقابله 
نکند. به این ترتیب سقوط حماسی این 
ستاره دوچرخه سواری که زمانی الگوی 
میلیون ها نفر در سرتاسر جهان به شمار 
می رفت در تاریخ ورزش های حرفه ای 

جاودانه شد.
گاهی اوقات حتی اســتقامت نیز برای 

پیروز شدن کافی نیست.
و اما چند توصیه دیگر:

 ببینیــد چــرا دفعــه قبل شکســت 
خورده اید، سپس یک بار دیگر با تعهد 

بیشتر تالش کنید.
برای آنکــه بتوانید موفق شــوید، الزم 
اســت پیش از امتحان کــردن کاری 
برای دومین بار، مطمئن شــوید تالش 

بیشتری به کار می گیرید.
اجازه ندهید شکســت و یا نقد عملکرد 

شما انگیزه تان را از بین ببرد.

-۳مذاکره؛ازوکال
مذاکره مهارتی است که تمام کارآفرینان 
به آن نیــاز دارند. ممکن اســت برای 

مذاکرات خاص، تیمی حرفه ای داشته 
باشید، اما باز هم برای موفقیت خود به 
این مهارت نیاز خواهید داشت. جاناتان 
 روزنفلــد، وکیلی بــا تجربه اســت. او

 می گوید »بسیاری از دوستان کارآفرینم 
از من مــی خواهند پیرامــون مذاکره 
توصیه هایی به آنها بکنم. توصیه من به 
آنها این است که اعتماد به نفس داشته 
باشــند و بدانند چه می گویند. رمز کار 
این است که در مورد موضوع مورد بحث 
و رقیب خود تحقیق کنید تا بتوانید او را 

شکست دهید«.
و اما چند توصیه دیگر:

در چشمان طرف مقابل خود نگاه کنید 
و اقتدار خود را به او نشان دهید. مراقب 
باشید نشانه ای از اضطراب در رفتارتان 

نباشد.
برای بازی خود نقشه ای داشته باشید و 
هدفتان را مشخص کنید. از موضع خود 

فاصله نگیرید.
تسلیم نشوید و نشانه ای از شکست بروز 
ندهیــد؛ حتی اگر احســاس کردید در 

آستانه شکست قرار دارید.

-4حلمسئله؛ازگیمرها
 علم نشــان داده اســت کســانی که به 
بازی های ویدیویی مــی پردازند، مهارت 
های حل مسئله بهتری دارند. علت این امر 
آن است که در اغلب بازی ها فرد باید برای 
مشکالت متفاوت، به راه حل های منحصر 

به فردی دست پیدا کند تا بتواند به مرحله 
بعدی راه یابد.

در نهایت تمام آنچه که در حل مســئله 
اهمیــت دارد حفظ انگیــزه و مبارزه تا 
پیروزی است. کارآفرینان نیز به شکلی 
مشابه باید کسب و کار خود را مثل یک 
بازی در نظر بگیرند، و دشواری هایی که 
پیش رو دارند را آزمونی برای وارد شدن 

به مرحله بعدی بدانند.

و اما چند توصیه دیگر:
طرح بریزید و برای رسیدن به هدف خود 

سخت تالش کنید.
انگیزه خــود را حفظ کنیــد و وقتی به 
هدفتان رسیدید موفقیت خود را گرامی 

بدارید.
تسلیم نشــوید؛ اگر مشــکلی به وجود 
آمد، به راه حل های احتمالی آن نگاهی 
بیاندازید و بهتریــن راه حل را امتحان 
کنید. اگر نتیجه نداد، به ســراغ راه حل 

بعدی بروید.

-۵توضیحدادن؛ازآموزگاران
کارآفرینان چیزهــای مختلفی را باید 
توضیح دهند، آن هم گاهاً برای کسانی 
که هیچ درکی از موضــوع مورد بحث 
ندارند. امــا معلم ها، چون بــا همه نوع 
دانش آموز و دانشجویی سر و کار دارند 
می تواننــد در این زمینه یاری رســان 
باشند. آموزگاران برای توضیح مسائل 
مختلف، راه های منحصر به فردی پیدا 
می کننــد. گاهی اوقــات از مثال های 
عینی اســتفاده می کننــد و گاهی از 
پژوهش های مختلف نقل قول می کنند. 

موفقیت آنها نتیجه مهارت اســتثنایی 
شــان در توضیح موضوعات تازه، و نیز 
صبر است. صبر نیز از جمله مهارت هایی 

است که کارآفرینان باید داشته باشند.
و اما چند توصیه دیگر:

 مخاطب خــود را خــوب بشناســید. 
قابلیت های ذهنی شان را در نظر بگیرید 
و همیشــه توضیحات خــود را از پیش 

طرح ریزی کنید.
از سوال پرسیدن و پاسخ دادن خجالت 
نکشید. همیشه از فهمیده شدن نقطه 
نظر خود به شــکل صحیــح، اطمینان 

کامل حاصل کنید.
بــرای توضیح موضوعات تــازه از مثال 
و بیانی ســاده بهره بگیرید، به ویژه اگر 
مخاطب شما حرفه ای نیست. استفاده از 
زبان تخصصی یا واژه های فنی می تواند 

اثر معکوس داشته باشد.
اغلــب کارآفرینان موفــق تمایل دارند 
از اشــتباهات و موفقیت های دیگران 
یاد بگیرند. شــما نیز باید درس گرفتن 
از دیگــران را برای خود بــه یک عادت 
تبدیل کنید و کسب و کار خود را بهبود 

ببخشید.
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Ali Gholi Agha Hammam is a 
traditional bath and also an 
anthropology museum in the 
beautiful ancient city of Isfahan. 
You can find statues of people in this 
place that operate bathing and other 
steps of this important daily routine! 
You might ask how difficult it might 
be to take a bath. Well, let’s see in the 
following.
About Ali Gholi Agha Hammam
Ali Gholi Agha is the name of the 
person and he was one of the 
courtiers of two Safavid kings, King 
Soleiman and King Sultan Hossein. 
This place was built in 1713 AD. You 
might wonder why anyone should 
bother to build such a fancy place 
just for cleansing the body. Well, 
you should know that first of all this 
bath belonged to a royal-related 
person, so it is obvious that it should 
be well-designed. Secondly, as you 
might not know, in the past, baths 
were considered as common places 
where people could gather and 
enjoy each other’s company. Even 
some pre-wedding ceremonies like 
Hanabandan (a celebration a night 
before the Persian wedding) took 
place in traditional city baths. Of 
course, they do these with clothes 
on. These places were like today 
modern social network sites; 
where you could exchange valuable 

updated information. So yes, why 
not designing such places while we 
spend so much time in them?
Architecture of Ali Gholi Agha 
Hammam
This charming bath follows Isfahan 
architecture method and it consists 
of two main bath halls, one large and 
the other smaller and a little pool 
in them. Both baths have separate 
Serbine (locker room) and Garm 
Khane (the main place of the bath 
where you can clean yourself), 
which means men and women could 
use the bath simultaneously. This 
place was designed in a way that 
when the beams of lights glow into 
the building, the ceramics and tiles 
will reflect the lights beautifully.
Ali Gholi agha Hammam is 
divided into four main sections
Miandar which was the entrance 
of the bathhouse. It was specially 
designed in an angular way to keep 
the steam and the heat inside the 
bathhouse.
Sarbineh or the dressing hall was 
a place for gatherings, discussions 
and even prayers. therefore, there 
were benches surrounding the 
perimeter of Sarbineh elevated by 
a few steps above the central pool 
where visitors could lounge.
Garmkhaneh (Thermal House) was 
the main washing area with some 

small underground labyrinthine 
tunnels that carried the smoke of the 
fire to warm the place.
Chahar houz was the main 
swimming pool at the center. 
This pool is four times a regular 
swimming pool and that is why they 
call this part Chahar houz meaning ” 
four pools”.
The Hammams were the first and 
the last places to which the caravan 
people would go both on their 
arrival in the city and when exiting it 
to make themselves clean and ready 
to hit the road.
Location of Ali Gholi Agha Hammam
Ali Gholi Agha Hammam is almost 
in the center of majestic Isfahan or 
as people call it the half of the world. 
Therefore, there are numerous 
tourist attractions are around you, 
including main ones. Chehel Sotoun 
Palace, UNESCO World Heritage 
Naghsh-e Jahan Square (consisting 
of Ali Qapu, Imam Mosque, Sheikh 
Lotfollah Mosque, and Qeysarieh 
Gate), Hasht Behesht Palace, 
Natural History Museum of Isfahan, 
Contemporary Art Museum of 
Isfahan, and Atiq Jameh Mosque of 
Isfahan are some of these places. If 
you go a little more southward, you 
can visit Si-o-se Pol, Khaju Bridge, 
and Vank Cathedral as well.
Where to Eat Near Ali Gholi Agha 
Hammam
Saraye Badi, Sham Pizza, Sabous 
Fast Food, Azam Beryani, Persian 
Pastry Shop, and Isfahan Pizza Grill 
are some places where you can find 
delicious Persian and traditional 
food.
Where to Stay Near Ali Gholi Agha 
Hammam
As you are in the heart of Isfahan, 
you have various choices in terms 
of accommodation. Ghasr Hotel, 
Totia Hotel, Azadi Hotel, Saba Hotel, 
Nemoneh Hostel, Aram Hotel, 
Nemoneh Hostel, and Persia Hotel 
are some places that you can take 
into considerations.

Ali Gholi Agha Hammam and 
Museum

Qeysarie Bazaar: 
Transition Element

Participation of private 
sector to promote tourism 
industry
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Global garden 
of Behshahr 
to remain in 
UNESCO

The head of the 
World Heritage Site 
for Persian gardens 
has announced the 
decision to reach a 
mutual agreement 
regarding the 
condition of “Abbas 
Abad” global garden 
in Mazandaran.
After the director 
general of 
Mazandaran Cultural 
Heritage Organization 
announced the 
receiving of a yellow 
card by UNESCO in 
relation with the 
problems in the 
complex of Abbas 
Abbad, responsible 
i n d i v i d u a l s 
have raised 
objections about 
the inappropriate 
keeping conditions 
of this garden. The 
garden was close 
to exit the global 
list of gardens; but 
currently, it seems 
that responsible 
organizations have 
consulted to protect 
this global garden 
against any dangers.
“The police force 

and other urban 
and military 
organizations that 
are involved in the 
garden’s usage, 
have stopped their 
activities and 
reached a mutual 
management, and 
it was settled to 
eliminate the carried 
out constructions in 
this global complex,” 
Parviz Saadati said.
Emphasizing on the 
mutual agreement 
to remove the 
constructions which 
have been built 
since 2016, and 
pointing to the global 
registration of this 
natural garden, he 
continued, “Currently, 
the measures that 
have been taken out 
before the global 
registration of this 
area will remain the 
same as before.”
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The gate(portal) of Qeysarie Bazaar was the second 
structure to be constructed in the northern end of 
the square in safavid era. This Bazaar connects the 
old square (Atigh Square) to the new one which is 
the Naghsh-e Jahan Square and works as a transition 
element, built for the development of trading and 
acceleration of economy growth.
On the top of this great gate, as a symbol of the Battle 
of good and evil, the splendorous mosaic work 
represents two hunters with human bodies, tiger 
legs and each aiming an arrow to their dragon tail as 
a Sagittarius zodiac sign. Historian declare that this 
was the month that Isfahan was founded.
On the top of the Qeysarie Gate, not so long ago, there 
used to be structure called ”Nagharehkhaneh”, where 
music would be played at sunrise and sunset.
In the middle of the portal, there is a painting of 
Shah Abbas at war with the Uzbeks.  Other paintings 
resemble some hunting frescos painted by European 
artists. Unfortunately, too much direct sun light along 
with humid condition have caused some colours of 
the paintings to fade.The famous Persian Moaragh 
mosaic tilework can be seen on the portal and the 
sides of the corridors. There is a poem from, Sa’di, the 
famous Persian poet written on the side walls. Each 
couplet on each side, facing the other.
The grand Bazaar of Isfahan, itself is a complete 
covered town. Each part of this Bazaar including; 
cross roads which are called Char-Su (four 
directions), Caravansaries with rectangular 
shaped open courtyards and smaller places similar 
to caravansaries, called Timcheh have certain 
specifications.

“The participation of the private sector 
can promote the tourism industry greatly, 
and public sectors can only be helpful and 
supportive in this relation,” a M.A holder of 
tourism major said.
“Isfahan, the city of magnificent turquoise 
domes, has the capacity to turn into a perfect 
tourist destination,” Amir Masoud Lavafan said. 
“Tourism industry remains the fundamental 
driver in the world, and the famous cities of the 
world compete to attract more tourists in order 
to become a distinctive tourism hub in this 
thriving economic field,” he added.
“Currently, tourism industry is considered 
as the most important source of income and 
job creation; it is the most significant money 
making industry of the world after oil and 
automotive industry,” he noted.
“Fortunately, paying attention to tourism 
industry has been the concern of the Islamic 
City Council of Isfahan; therefore, they are 
trying to determine the document  called 2020,” 
he continued.
Considering the development of Isfahan airport 
and adding one foreign airline as a very pleasant 
event, he said, “We hope that several airlines 
will be added in order to increase the number 
of arrivals to this city.”
“A sizable part of the budget of Islamic City 
Council and Cultural Heritage Organization 
should be allocated to advertising to show the 
beauties of Isfahan in international markets,” 
he emphasized. 

Ali Gholi Agha district is surrounded by a Bazaar, a Zorkhaneh (ancient Persian gym), 
a Mosque, and the Ali Gholi Agha Hammam (bathhouse) with its special features. This 
complex was built during the reign of Shah Sultan Hossein the last Safavid king.
Ali Gholi Agha and his brother Khosro Agha were two well-known benefactors in that 
time. Ali Gholi Agha had no children, as a result he decided to build this bathhouse for his 
neighborhood and the people around him.Hammam-e Ali Gholi Agha is one of the few 
Hammams that has still survived from the late safavid-era. Hammams were usually used 
by both gender at different hours, but there is an exception to this Hammam. This Hammam 
had two parts where men and women could attend at the same hours of the day each in their 
own section.As soon as you enter Hammam-e Ali Gholi Agha you will notice the impressive 
work of the ceiling which is designed in a way to make it possible for the light to come 
through the pits and yet if someone would have looked through them, they could not have 
seen anything from the outside.

This charming bath 
follows Isfahan 
architecture 
method and it 
consists of two 
main bath halls, 
one large and the 
other smaller and a 
little pool in them. 
Both baths have 
separate Serbine 
(locker room) and 
Garm Khane (the 
main place of the 
bath where you can 
clean yourself), 
which means 
men and women 
could use the bath 
simultaneously. 
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Iran’s non-oil foreign trade 
value stood at 4.93 billion U.S. 
dollars during the one-month 
period ending on Dec. 21.
The figure indicated a 
34.27-percent decline 
in foreign trade value 
compared with the one-
month period ending on Nov. 
21, Eghtesadonline news 
website reported on Tuesday.
Iran’s exports amounted to 
11.67 million tons worth 
1.86 billion dollars for the 
mentioned month, while 

imports reached 2.37 million 
tons worth 3.07 billion 
dollars.
The figures registered a trade 
deficit of 1.21 billion dollars 
in the month for the country.
Non-oil goods refer to all 
commodities except crude 
oil.According to the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration, oil-driven 
products and byproducts, 
as well as petrochemical 
products, are still categorized 
as non-oil commodities.

US dream of 
halting Iran’s 
oil exports 
won’t come 
true
President Hassan 
Rouhani described 
economic activities 
in Iran promising 
and positive despite 
the enemies’ 
pressures, adding, 
“Americans won’t 
ever achieve their 
goal of halting Iran’s 
oil exports.”
Speaking during 
the cabinet meeting 
on Wednesday 
morning, Rouhani 
said, “the Islamic 
Republic of Iran 
will continue to 
export oil despite US 
sanctions.”
“In the past 9 
months, Iran’s trade 
balance has been 
positive due to the 
$750m non-oil 
exports, indicating 
that the activities 
of the economic 
executives and the 
private and public 
sectors have been 
successful,” he 
added.
Rouhani said, “based 
on oil minister’s 
reports, Iran’s oil 
sales have been 
continuing just as 
it was expected, 
but there are some 
minor issues that are 
solvable and will be 
solved soon.”
Pointing to 
the reports on 
employment, he 
said, “these figures 
show that in autumn 
this year, we have 
had 623 thousand 
net employment 
and this is promising 
given the current 
conditions of the 
country.”
“For the first time, 
our net employment 
rate has reached to 
almost 24 million 
people, while at 
the beginning 
of the current 
g o v e r n m e n t ’ s 
term of office, 20.6 
million people were 
employed in the 
country,” Rouhani 
added.
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Iran’s non-oil trade down by 34.27 
pct in 1 month

The report published in ‘Pakistan 
Today’ said that facilities and 
security arrangements were also 
improved at Pakistan House on 
Taftan Border.
“According to documents 
submitted to the Interior Ministry, 
State Minister for Interior 
Shehryar Khan Afridi, on special 
directions of Prime Minister Imran 
Khan, ensured the provision of 
foolproof security to the pilgrims 
while modern and state-of-the-art 
facilities have also been installed at 
Pakistan House,” it said. 
It said besides security 
concerns, pilgrims used to face 
a lot of troubles pertaining 
to immigration and amenities 
during their transit and stay at 
Taftan Border. In order to address 
the administrative issues of the 
pilgrims, Afridi, along with Taftan 
Rifles commandant, conducted 
back-to-back visits to Taftan on 
September 8 and October 24 in 
2018.
During these visits, the interior 
minister formed the Taftan Task 
Force that was responsible to 
undertake certain development 
projects. “The minister had 
assigned the taskforce with 
the upgradation of facilities for 
pilgrims visiting Iran and Iraq in a 
four months’ time,” said the report.

The task force had also been 
assigned to install 20 new 
immigration counters at FIA’s 
newly constructed building 
for better facilitation of the 
travelers; construction of dual 
sheltered lanes (exit and entry), 
including its fencing from new 
FIA building to the international 
border, pavement of the parking 
area around the new FIA office by 
the National Highway Authority 
(NHA), installation of a large 
size national flag in front of the 
Pakistan gate, improvement of 
facilities at Pakistan House i.e. 
canteen, cleanliness and provision 
of water; and taking action against 
the contractor who used low 
quality material on the outer stars 
of the new FIA building.
According to the report in the past, 
the pilgrims had become victims 
of terrorist activities that resulted 
in a prominent decline in number 
of people travelling to Iran for 

religious tourism. “The issue of 
pilgrims’ security was promptly 
taken up by the federal and 
provincial governments as well 
as the army/FC simultaneously,” 
it said. 
The newly constructed FIA 
Building has been made 
operational with effect from 
November 5. Entry and exit lanes 
for visitors have been fenced 
to avoid jumbling of pilgrims. 
Construction of dual sheltered 
lanes (exit and entry) from the new 
FIA building to the international 
border has been completed and 
a large size Pakistani flag has 
also been installed in front of the 
Pakistan gate by FC.
The report added during recent 
months, federal and provincial 
governments, along with 
Balochistan FC (South), have 
also endeavoured to facilitate the 
pilgrims’ movement from Pakistan 
to Iran and back.

150bn Rials worth of credit 
allocated in Sistan and 
Baluchestan prov.
Head of Islamic Revolution Mostazafan Foun-
dation Mohammad Saeedikia revealed the al-
location of 15 billion rials worth of credit to one 
of the deprived cities in Sistan and Baluchestan 
province.
He made the above remark in the inaugural 
ceremony of 800 residential units, special of 
relief seekers of this province in Qasr-e Qand, 
and said that the depravities of the area should 
be removed in cooperation and collaboration 
of people of the region. 
Qasr-e Qand is one of the deprived areas of 
the country which is located in Sistan and 
Baluchestan province, he said, adding, “the 
region is grappling with serious problems and 
effective steps should be taken in this regard 
in line with settling problems facing people of 
the area.”
He went on to say that the Foundation will initi-
ate effective steps in the field of offering loans 
and implementing development projects in 
the deprived and disadvantaged area of this 
province in line with compensating a major 
part of depravities in this area.
Head of Islamic Revolution Mostazafan Foun-
dation Mohammad Saeedikia added, “moreo-
ver taking effective steps in this regard, 150 
billion rials worth of facilities has been consid-
ered for the deprived people of this provincial 
city.”

South Pars Phase 13 
refinery ready to sweeten 56 
mcm/d gas
The onshore refining facility of South Pars 
Phase 13 is now prepared to be fed by all the 
gas produced at the offshore phase in the 
Persian Gulf.
Operator of SP 13 project Payam Motamed was 
quoted by SHANA as saying that the refinery’s 
full gas sweetening capacity was operational as 
its 4th and last train had come online.
He said the train had the capacity of processing 
6 mcm/d of rich gas for injection to the national 
gas distribution network.
Other trains of the refinery could process 14 
mcm/d of gas, he added.
Motamed further said that the refinery was 
currently being fed by the gas recovered from 
phase 6 to 8 of the supergiant gas field which is 
shared by Iran and Qatar.
Phase 13 is being developed for production 
of 56 mcm/d of rich gas, 75,000 b/d of gas 
condensates, 400 tons/day of sulfur and 1.05 
million tons per year of liquefied petroleum 
gas (LPG) and a million tons per year of ethane.

Religious tourism between Iran and Pakistan has 
witnessed unprecedented surge as during the 
months of Muharram and Safar this Islamic year 
over 75,000 Pakistani pilgrims visited religious 
places in Iran, a local media report said.

Iran-Pak religious tourism sees 
extraordinary rise

news

 Iran may still invest 
in Chennai Petroleum 
expansion: Indian Oil Corp.
 India’s biggest refiner Indian Oil Corp Ltd said on 
Wednesday that Iran may still  invest in a refinery 
expansion project at one of its subsidiaries.
Indian Oil’s chairman Sanjiv Singh said that Iran has 
not ruled out participating in the expansion at Chennai 
Petroleum Corp Ltd,  a  south India-based 20,000 
barrels per day (bpd) refinery, Reuters reported.
Iran’s participation has been questioned after India 
cut back its Iranian crude oil imports following US 

sanctions.
However, Singh’s comments come a few days after 
India exempted rupee payments to the National 
Iranian Oil Co (NIOC) for crude oil imports from a 
withholding tax.
The exemption will allow Indian refiners to settle 
about $1.5 billion of outstanding payments to NIOC 
through direct rupee payments.
It has been expected that these payments could help 
Iran invest in Indian projects, particularly the Chennai 
Petroleum Corp expansion.
“Iran has always been positive with this (the new 
rules). I think they should be able to invest,” Singh told 

Reuters,  fol lowing a media 
conference on Wednesday.
Chennai Petroleum plans to 
invest up to 356.98 billion 
rupees ($5.1 bi l l ion) to 
replace the 20,000 bpd 
Nagapattinam Refinery in 
Southern Tamil  Nadu state 
with a 180,000-bpd plant.
Naftiran Intertrade,  the Swiss 
subsidiary of National Iranian Oil Company, holds a 
15.4% stake in Chennai Petroleum, while Indian Oil 
has about a 52% share.

It said besides 
security concerns, 
pilgrims used 
to face a lot 
of troubles 
pertaining to 
immigration and 
amenities during 
their transit and 
stay at Taftan 
Border. In order 
to address the 
administrative 
issues of the 
pilgrims, Afridi, 
along with 
Taftan Rifles 
commandant, 
conducted 
back-to-back 
visits to Taftan 
on September 8 
and October 24 in 
2018.

Iran isn’t counting 
on ‘economic’ aspect 
of EU’s trade mecha-
nism
A senior member of Parlia-
ment told MNA on Wed. that 
Iran is not counting on the 
‘economic’ aspect of the EU’s 
promised trade mechanism 
that aimed to facilitate trade 
with Iran in the face of US sanc-
tions.
Speaking to Mehr News cor-
respondent on Wednesday, 

Chairman of National Secu-
rity and Foreign Policy Com-
mission of Iranian Parliament 
Heshmatollah Falahatpisheh 
said Iran is only counting on 
the EU’s trade mechanism, for-
mally known as Special-Pur-
pose Vehicle (SPV), in the po-
litical arena, and is not banking 
on its economic aspect given 
the current situation.
“Europeans are scared of the 
US and cannot set up an eco-
nomic mechanism for Iran, 
but politics-wise, they have 

the necessary resolve, and Iran 
will make use of this capacity 
to establish links with other 
countries in the world,” he ex-
plained.
The senior MP went on to add, 
“in fact, we receive many of the 
commodities which we cannot 
import from Europe, through 
borders, which has ramped up 
our non-oil transactions with 
Iraq as high as what we could 
have had with 28 European 
countries.”
Falahatpisheh noted that 

Iran’s trade volume with Iraq 
has increased by 50% in the 
past eight months, which has 
resolved many issues caused 
by US’ withdrawal from the 
2015 nuclear deal and the 
re-imposition of sanctions 
against Iran.
“What is important to us is to 
maintain cooperation with 
countries that have the nec-
essary political motivation 
and resolve to pay the price of 
standing against the US’ uni-
lateral sanctions,” he stressed.



Leader’s envoy, Syrian patriarch 
discuss regional, religious issues
Ayatollah Abolfazl Tabatabaei met and held talks with 
Greek Orthodox Patriarch of Antioch and All the East 
John X Yazigi.The meeting was organized in Syria on the 
occasion of the New Year, Fars News Agency reported.
Islam, Christianity, and all other religion do not contradict 
but complement each other, said the Iranian official.
The Islamic Republic of Iran had aimed to create a united 
nation which is comprised of different opinions and 
religions, he said, adding that today, the Israeli regime 
fears this unity among Iranians.Elsewhere, he said that 
damages inflicted by enemies on Syria during recent years 
were not just on Shia Muslims but also Christians suffered 
many losses too.
Israel, US Lobbying Honduras to 
Move Embassy to Al-Quds
Israel, joined by the United States, held talks with 
Honduras aimed at opening an embassy in Jerusalem 
(al-Quds), as the small Central American nation looks 
to follow President Donald Trump’s much-criticized 
move.US Secretary of State Michael Pompeo, 
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and 
Honduran President Juan Orlando Hernandez held 
a meeting in the Brazilian capital on the sidelines of 
the inauguration of right-wing Brazilian President 
Jair Bolsonaro.The three agreed to hold meetings in 
the capitals of each country “to advance the decision 
process to open embassies in both Tegucigalpa 
and Jerusalem,” as well as “strengthen political 
relations and coordinate development cooperation 
in Honduras,” the countries said in a joint statement, 
Reuters reported.The right-leaning Hernandez 
is the latest leader to consider following Trump’s 
decision to move the US embassy from Tel Aviv 
to Jerusalem, which infuriated Palestinians and 
drew international condemnation.Hernandez 
told reporters the trilateral talks represented “an 
important political alliance.”
Trump has repeatedly threatened to cut off aid to 
Honduras, a poor nation of less than 10 million 
people, over caravans of migrants crossing Mexico 
heading for the US border.
Iran Never to Allow Insecurity in 
Hormuz Strait: VP
Iranian First Vice-President Eshaq Jahangiri said the 
country will never allow the Strait of Hormuz, a major 
oil shipping route in southern Iran, to become insecure.
Speaking at a meeting with local officials of the south-
eastern province of Sistan and Balouchestan on Tuesday, 
Jahangiri described Iran as “the guardian of the security 
of the Persian Gulf and the Strait of Hormuz”.
“With its own power, the Islamic Republic of Iran will 
never allow the Strait of Hormuz to become insecure,” 
the first vice-president stressed.Iran regards ensuring 
the strait’s security as its duty, he went on to say.Iran 
has frequently criticized the presence of foreign forces 
in the Persian Gulf, stressing that it disrupts security in 
the region and that only regional states are responsible 
for safeguarding the security in the body of water.In 
remarks in 2016, Ayatollah Khamenei underlined that 
security of the Persian Gulf region comes within the 
purview of the regional countries alone.

Tehran and US’ pullout from Syria

A leading Iranian analyst belives 
Iran’s strategies in the coming few 
years can significantly affect the 
fate of the US President Donald 
Trump’s strategies for West Asia 
and North Africa (WANA).
In an artcile published in ‘Donya-e 
Eqtesda’ newspaper, Hossein 
Mousavian wrote that Trump 
baffled the world by pulling out 
the US forces from Syria with 
world countries showing adverse 
reacions: Moscow had a hard 
time beliving it; Tehran exercised 
self-restraint; Ankara grasped 
the opportunity offered by the 
new conditions to achieve its 
goals in Syria; NATO members 
got concerned; the two big parties 
of the US, namely Democrats 
and Republicans, opposed the 
President; and Trump’s national 
security team was astonished by 
Secretary of Defense James Mattis’ 
resignation.
** The issue is both simple and 
complicated at the same time:
1. It is simple because 
Trump openly criticized his 
predecessors George W. Bush and 
Barrack Obama, respectively for 
invasion of Iraq and Afghanistan, 
and military presence of the US 
in WANA; he announced that he 
would pull the US military out from 
the region.
A few months after taking office, 
Trump said the pullout process 
should start from Syria. General 
Mattis and General Joseph Dunford 
intended to maintain the US 
presence in the region to avoid 
creating a vacuum which Turkey, 

Russia and Iran would fill.
The US National Security Advisor 
John Bolton, who has always been 
more radical than the other two, 
believed in expanding the US 
military presence in the region. 
And Secretary of State Mike 
Pompeo is somewhere in between. 
Thus, most of the attendees in the 
sessions opposed the president. 
Meanwhil, the US military 
commanders asked for a 
moratorium for the plan to take 
place gradually; they in fact 
wanted to linger on the plan till 
Trump’s term in office teminates. 
Trump agreed with six months 
and told them he would accept no 
excuses from then on. Right after 
the six months period was over, 
Trump ordered the army to pull 
put of Syria without asking the 
commanders’ opinions.
General Mattis resigned, US 
military commanders were 
shocked and infuriated, Israel and 
Saudi Arabia got desperate; and 
that’s because Trump’s will to pull 
out won’t be limited to Afghanistan.
He has repeatedly criticized the 
fact that the US has spent $7,000bn 
in the region and gained nothing in 
return except for thousands of US 
soldiers killed and injured, and also 
a growing trend of terrorism. He 
believed that the US money should 
be spent inside the country. Trump 
says the US money has to be used 
to curb growth of rivals, namely 
China, Russia and Europe.
Trump also insists that wealthy 
regional countries, like Saudi 
Arabia and the United Arab 

Emirates, should pay a part of the 
seven trillion dollars to the US and 
expend from their own pocket.
2. It is complicated because 
the US has thousands of military 
forces in the region, which will take 
years for them to move out. The US 
allies in the region are weak and 
cannot bear the heavy burden; 
and the regional and international 
rivals of the US, i.e. Iran and Russia, 
are ready to move forward, etc. 
It is obvious that this procedure 
is vital for the regional and 
international powers. Two factors 
can affect the process:
1. Trump needs a 
unified National Security Team 
to accompany him. If he is able 
to replace Mattis with another 
individual, he will be able to replace 
other key members of the team, 
which may include Bolton, as well.
2. I m p l e m e n t i n g 
the strategy, Trump faces an 
opposing majority inside the US. 
The Majority constantly talks 
about Russia and Iran’s using the 
situation, and Israel and other US 
allies’ vulnerability.
Democrats and a part of 
Republicans opposed Trump’s 
withdrawal from the deal the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA). But things were different 
with the pullout of the US military 
from the region; the majority of the 
two parties agree with it, so that the 

US can be focusing on the Eastern 
Asian powers. However, they 
disagree with the US president’s 
rash untimely decision to pull the 
US military out abruptly.
They worry that Russian, Chinese 
and Iranian leverage may increase, 
and Tel Aviv, Riyadh, and other 
US allied may weaken. Thus, they 
welcome any motto or action that 
can stop or impede the pullout. 
Therefore, decisions of influential 
countries, including the opponents 
or proponents of the US, can be 
extremely important.
Key changes in the Saudi 
management, Emirates’ and 
Bahrain’s haste in reopening their 
embassies in Damascus, Riyadh 
and Abu Dhabi’s smile at Moscow, 
and Erdoğan’s hurry in reassuring 
Trump about the post-pullout 
conditions are all pertaining to the 
same move.
Therefore, the new situation after 
US pullout of the region is more for 
than against Iran. Tehran’s strategy 
in the few coming months can play 
an important role in fate of Trump’s 
strategy.In order to do rightfully 
their historic duty well, Tehran’s 
strategist should decide on what 
can weaken the opponents what 
can strengthen the proponents 
of the pullout, and what can abate 
the controversies between Iran 
and its Arab neighbors and induce 
convergence

Iran’s policy towards 
Palestinian cause 
unchangeable: Qassemi
Iranian Foreign Ministry spokesman, Bahram 
Qassemi says the policy of the Islamic Republic 
towards the Palestinian cause and the Zionist 
regime is principled and unchangeable.In 
an interview with ISNA, Qassemi referred 
to some reports released by certain Arab 
as well as social media on the stance of the 
Islamic Republic towards the occupying 
Zionist regime underlining that the stance 

and approach of Iran towards the illegitimate 
regime of Israel is unchangeable.
“Over the past recent days, two Palestinian 
delegations visited Tehran for talks with 
high-ranking Iranian officials. Iranian and 
Palestinian delegations have always been in 
close contacts with each other and have held 
talks regularly and this is not a new issue,” 
he said.According to Qassemi, given the 
importance of Palestinian cause and the stance 
of the Islamic Republic towards it, Iran and 
Palestinian groups, which do not necessarily 
have similar views on various issues, sit for 

talks regularly and continuously.Elsewhere in 
his remarks, the spokesman slammed some 
Muslim states for their indifference towards 
Palestine and the crimes committed by the 
Zionist regime against the oppressed people of 
Palestine.“The Zionist regime and the US have 
been seeking, through establishing contacts 
with certain Muslim and Arab states, to not 
only create divisions among Muslim countries 
with the goal of undermining the global status 
of Islam, but also distract them from Palestine’s 
issue and remove the Palestinian cause from 
the top of Islamic states’ priority list,” he said.

Iranian Judiciary Chief Ayatollah Sadeq Amoli Larijani 
said millions of insightful Iranians foiled the plots of the 
US and some other countries who instigated unrests in 
Iran in 2009, and condemned American conspiracies of 
then and now.

Iranian President Hassan Rouhani 
urged Muslim countries to support the 
Palestinian nation’s right to establish 
an independent state in the occupied 
territories and designate Jerusalem al-
Quds as its capital.
In a meeting with Secretary General of 
the Palestinian Islamic Jihad resistance 
movement Ziad al-Nakhala in Tehran on 
Tuesday evening, Rouhani reaffirmed 
Iran’s commitment to supporting the 
Palestinian nation, saying such backing has 
been in place since the 1979 Revolution, 

led by late Imam Khomeini.
Lauding the Palestinian nation for 
standing against the Zionist regime’ 
expropriation, injustice and occupation 
over the past 70 years, Rouhani underlined 
that the struggle should go on until 
the Israeli regime acknowledges the 
Palestinians’ rights.
“The Zionist regime, thanks to support 
from the new rulers of the White House, 
is seeking to assert control over the entire 
(Middle East) region; and Palestine is 
a part of such a complex plot,” Press TV 

quoted him as saying.
For his part, Nakhala briefed the Iranian 
president on the latest developments 
in Palestine and the capabilities of the 
resistance groups.
“Undoubtedly, the Islamic Republic of 
Iran’s support and principled policies have 
played a major role in thwarting attempts 
aimed at stripping the Palestinian nation of 
their rights,” Nakhala added.
He also stressed that that the Palestinian 
people will continue resistance against the 
Israeli regime to uphold their rights.

On 
Monday, Leader of 

the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei praised the Palestinian nation’s 
great victories against the Israeli regime 
in recent years, saying Palestinians could 
establish a government in Tel Aviv.

Iran’s President Voices Support for Formation of Palestinian State
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Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
deplored Washington and 
Tel Aviv’s decision to leave 
UNESCO and a number 
of other international 
agreements, saying 
that they may decide to 
withdraw from planet 
Earth in their next move.
“After JCPOA, NAFTA, 
TPP, Climate Convention 
& ..., the Trump regime—
along with the Israeli 
regime—today officially 
withdrew from UNESCO. Is 
anything left for the Trump 
Administration and its 
client regime to withdraw 
from? Perhaps from planet 
Earth altogether?” Zarif 
said in a message posted 
on his Twitter late on 
Tuesday.
The United States and 
Israel officially pulled out 
of UNESCO late on Monday 
over what they described 
as the world body’s anti-
Israel bias.
UNESCO infuriated 
Washington and Tel Aviv 
after granting Palestine 
full membership in 2011, 
and criticizing Israel for 
its occupation of East 
Jerusalem (al-Quds).
The US and Israel stopped 
paying their dues to 
UNESCO as a result. Both 
lost their voting rights in 
2013.
Mogherini: EU to 
continue to work 
on SPV mecha-
nism with Iran
High Representative of 
the European Union 
for Foreign Affairs and 
Security Policy Federica 
Mogherini said efforts to 
implement the Special 
Purpose Vehicle for trade 
(SPV) will continue into 
2019.
Mogherini made the 
remarks in an article titled 
‘twelve things to bring 
with us in 2019’ which was 
published in her weblog on 
Wednesday. 
She referred to the EU 
efforts to safeguard Iran 
nuclear deal also known as 
the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) 
as the most significant 
political event of 2018 
and stressed that they will 
continue into the new year 
as well.
Pointing to the US 
unilateral withdrawal 
from the deal in 2018, 
Mogherini reiterated 
the JCPOA signatories 
commitment to 
preserving the deal.

US, Israel May 
Withdraw from 
Planet Earth 
after UNESCO 
Departure: 
Iran’s FM
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US Cannot Decide for 
Europe’s Ties with Iran: 
Mogherini
European Union Foreign Policy Chief 
Federica Mogherini said the US cannot dictate 
its policies to Europe, stressing that the 
-28member bloc will not allow Washington 
to decide for its trade ties with Iran.
“We are working, as a union of 28 member 
states and with the rest of the international 
community, to preserve a nuclear agreement 

that has so far been implemented in full, as 
certified by the International Atomic Energy 
Agency in 13 consecutive reports,” Livemint 
website quoted Mogherini as saying in an 
interview published on Tuesday.
“Part of this work requires us to guarantee 
that firms wanting to do legitimate business 
with Iran are allowed to do so. This is what 
we are working on right now: tools that will 
assist, protect, and reassure economic actors 
pursuing legitimate business with Iran,” she 
said.
Mogherini added, “We Europeans cannot 

accept that a foreign power — even our 
closest friend and ally — makes decisions 
over our legitimate trade with another 
country. This is a basic element of sovereignty, 
and it is only natural that this reflection takes 
place, not only in Europe but in other parts of 
the world, too.”
The European Union has vowed to counter 
US President Donald Trump’s renewed 
sanctions on Iran, including by means of a 
new law to shield European companies from 
punitive measures.
On May 8, the US president pulled his country 

out of the Joint 
C o m p r e h e n s i v e 
Plan of Action 
(JCPOA), the 
nuclear deal that 
was achieved in 
Vienna in 2015 after 
years of negotiations 
among Iran and the Group 1 +5  
(Russia, China, the US, Britain, France and 
Germany).
Following the US exit, Iran and the remaining 
parties launched talks to save the accord.



Iran’s President Voices Support for 
Formation of Palestinian State

Europeans laud Iranian Quran reciter
Iranian prominent Quran reciter Mahdi Adeli has received high praise 
from European Muslims attending the mosques in different cities of 
Bosnia and Herzegovina.
Adali was invited to Bosnia and Herzegovina by the Islamic Society, the 
Iranian embassy in Sarajevo reported on Wednesday.
He attended mosques in Sarajevo, Tuzla and Kakani on the first day of 
the New Year, recited some Surahs of the Holy Quran and was hailed by the 
audience.Reciting Quran among Iranians residing in Sarajevo was among other plans of the 
Internationally-renowned Quran reciter over the past days.
Iran’s ambassador to Bosnia Herzegovina Mahmoud Heidari met Adeli inside the Iranian 
embassy on Tuesday and appreciated his performances.

The United Nations 
General Assembly 
slamed Israel at 
least 20 times 
for mistreating 
Palestinians and 
building illegal 
settlements, wrote 
Anadolu Agency.The 
Zionist regime was 
the most condemned 
member of the UN in 
2018 with the General 
Assembly passing at 
least 20 resolutions 
against Tel Aviv for 
human rights abuses, 
illegal settlements on 
occupied Palestinian 
territory and its 
continued occupation 
of eastern parts 
of the Holy Quds 
(Jerusalem), the 
Turkish news agency 
said. 
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Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu — who met with Pompeo in 
Brasilia — said he planned to speak about 
ramping up intelligence and operations 
cooperation in Syria and the greater region 
to curtail Iranian “aggression”, The Hill 
reported.
The two were in Brazil's capital Tuesday 
for the inauguration of Jair Bolsonaro, the 
country’s new president.
Pompeo, meanwhile, made his first public 
comments on President Donald Trump’s 
decision to pull US troops from Syria, 
saying that it “in no way changes anything 
that this administration is working on 
alongside Israel”. 
“The counter-ISIS [Islamic State in Iraq 
and Syria, ISIL or Daesh] campaign 
continues, our efforts to counter Iranian 
aggression continue and our commitment 
to Middle East stability and the protection 
of Israel continues in the same way it did 
before that decision was made,” Pompeo 
added.
Trump abruptly announced last month 
that he planned to pull American forces 

from Syria, claiming that they no longer 
needed to be there as they had completed 
their mission to defeat Daesh.
The decision — which Trump made 
without the consultation of national 
security officials, lawmakers or US allies 
— was widely criticized and is credited 
with leading to the resignation of Defense 
Secretary James Mattis.
Trump will give the military about four 
months to withdraw troops from the war-
torn nation after he initially ordered the 
troops to be withdrawn within 30 days, 
The New York Times reported Monday.
Netanyahu stated that the two countries 
“have a lot to discuss”.
“We’re going to be discussing our, the 
intense cooperation between Israel and 
the United States which will also deal with 
the questions following the decision, the 
American decision, on Syria and how to 
intensify even further our intelligence 
and operational cooperation in Syria and 
elsewhere to block Iranian aggression in 
the Middle East,” Netanyahu stressed.
He added that Israel appreciated the 
“strong … unequivocal support” Pompeo 
gave Israel’s “efforts at self defense against 
Syria” in the last week. 
After Trump’s Syria announcement last 
month, Netanyahu said Israel would 
escalate its fight against Iranian-aligned 
forces in Syria once the US military is out 
of the country.

The team thinks this wild experiment could be scaled up 
to connect whole networks of people, and yes, it's as weird 
as it sounds.
It works through a combination of electroencephalograms 
(EEGs), for recording the electrical impulses that indicate 
brain activity, and transcranial magnetic stimulation 
(TMS), where neurons are stimulated using magnetic 
fields.
The researchers behind the system have dubbed it 
BrainNet, and say it could eventually be used to connect 
many different minds together, even across the web, 
Science Alert reported.
But apart from opening up strange new methods of 
communication, BrainNet could actually teach us more 
about how the human brain functions on a deeper level.
"We present BrainNet which, to our knowledge, is the first 
multi-person non-invasive direct brain-to-brain interface 
for collaborative problem solving," wrote the researchers 
in October 2018.
"The interface allows three human subjects to 
collaborate and solve a task using direct brain-to-brain 
communication."
In the experiment set up by the scientists, two 'senders' 
were connected to EEG electrodes and asked to play a 

Tetris-style game involving falling blocks. They had to 
decide whether each block needed rotating or not.
To do this, they were asked to stare at one of two flashing 
LEDs at either side of the screen – one flashing at 15 Hz and 
the other at 17 Hz – which produced different signals in the 
brain that the EEG could pick up on.
These choices were then relayed to a single 'receiver' 
through a TMS cap that could generate phantom flashes of 
light in the receiver's mind, known as phosphenes.
The receiver couldn't see the whole game area, but had to 
rotate the falling block if a light flash signal was sent.
Across five different groups of three people, the 
researchers hit an average accuracy level of 81.25 percent, 
which is decent for a first try.
To add an extra layer of complexity to the game, the 
senders could add a second round of feedback indicating 
whether the receiver had made the right call.
Receivers were able to detect which of the senders was 
most reliable based on brain communications alone, 
which the researchers say shows promise for developing 
systems that deal with more real world scenarios where 
human unreliability would be a factor.
And while the current system can only transmit one 'bit' 
(or flash) of data at a time, the team from the University of 
Washington and Carnegie Mellon University thinks the 
setup can be expanded in the future.
The same group of researchers has previously been able to 
link up two brains successfully, getting participants to play 
a game of 20 questions against each other. Again, phantom 
phosphene flashes were used to transmit information, in 
this case "yes" or "no".

Pompeo: Pulling US Troops from Syria 'in 
No Way Changes' Cooperation with Israel

Neuroscientists Share Thoughts by 
Connecting Three Brains Together

Neuroscientists have successfully connected 
brains of three people together to allow them 
to share their thoughts – and in this case, play a 
Tetris-style game.

Secretary of State Mike Pompeo stated on Tuesday that 
the United States would continue to work with Israel over 
Syria and in opposing Iran as the US withdraws troops 
from the region.

Pompeo, 
meanwhile, 
made his 
first public 
comments 
on President 
Donald Trump’s 
decision to pull 
US troops from 
Syria, saying 
that it “in no 
way changes 
anything 
that this 
administration 
is working 
on alongside 
Israel”. 

The latest report by Statistical 
Center of Iran shows that Iranians, 
15 and older, have spent an average 
of 7 hours and 41 minutes per 
month reading books that weren’t 
textbooks.
According to the report compiled 
on results from a survey that has 
monitored the citizens' reading 
habits last year, Iranians have 
spent an average of 7 hours and 
41 minutes per month reading, of 
which 3 hours and 7 minutes were 

dedicated to religious books and 4 
hours and 34 minutes were spent on 
non-textbooks.
The results of the survey on 
families’ behavioral culture show 
that the year leading to the census 
conducted in %58.2 ,2017 of literate 
people 15 and older, have read 
printed or digital books that were 
not textbooks.
About %30 of literate people 15 and 
older have read printed or online 
newspapers in the month leading to 

the census. %69 of this group have 
read printed newspapers and %58 
have read online newspapers.
Each person 15 or older has spent an 
average of one hour and 26 minutes 
per month reading the newspaper.
This is while India, as the most 
read country in the list of the World 
Culture Score Index, has been 
reported to have an average of 10 
hours and 42 minutes a week spent 
reading by its citizens.

Netfilx pulled an episode of the 
comedy show "Patriot Act with 
Hasan Minhaj" from its Internet 
streaming service in Saudi Arabia 
after kingdom officials complained, 
multiple media outlets reported.
The episode of the news-comedy 
program in question criticized 
the country over the slaying of 
Washington Post journalist Jamal 

Kashoggi last October at the 
kingdom's consulate in Turkey.
Netflix officials were not 
immediately available for comment 
and no statement was posted on 
its official corporate, Facebook 
or Twitter sites, The Daily Star 
reported.
Saudi Arabia officials also were not 
immediately available for comment.

But in a statement to the Financial 
Times and other media, Netflix 
confirmed that it removed 
the episode in Saudi Arabia 
last week after the kingdom's 
Communications and Information 
Technology Commission asked that 
it be removed because it allegedly 
violated the kingdom's anti-cyber 
crime law.

Iranians spend 7 hours per month reading

Netflix Pulls Comedy Show Episode in Saudi Arabia
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