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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 

قیمت 500 تومان

 محور زاینده رود ثبت جهانی شود ؛   

قلب گردشگری اصفهان نیازمند احیاء

بازار طال و سکه  97/12/9 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,600,0004,170,000قدیم

سکه طرح 
4,660,0004,314,000جدید

2,620,0002,380,000نیم سکه

1,630,0001,450,000ربع سکه

850000770000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0001,910,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18426149362400 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

 دیوار بین 
پاکستان و ایران...

در اقتصــاد یکــی از مهم ترین 
فاکتورها داشــتن رابطه با دیگر 
کشور ها است اما به چه قیمتی 
و چگونه؟!در خبرهای دیروز آمده 
بود که پاکســتانی ها خواستار 
ترانزیــت کاال از خــاک ایران 
 به آســیای مرکزی شــده اند و

 خواســته اند ایرانی هــا  مجوز 
ترانزیت کاالهای پاکســتانی را 
از طریق مرز زمینی به روســیه، 
کشــورهای آســیای مرکزی و 
خاورمیانه صادر کنــد. اما چرا 
باید ایران چنیــن مجوزی برای 
پاکستان صادر کند؟ به نظر شما با 
این سابقه شهید شدن جوانان ما 
به دست تروریست های پاکستانی 
بهتر نیست بین ایران و پاکستان 
یک دیوار بکشیم تا اینکه با آنها 
سر میز گفتمان بنشینیم و معامله 
کنیم. ضمن اینکه هر معامله دو 
سر دارد . پاکستانی ها با ترانزیت 
از ایران راه خــود را به بازار های 
عربی و اروپایی نصف می کنند 
و چه بسا بازار ایران را هم در این 
کشورها بگیرند . در ازای آن چه 
مزیتی برای کشور ما قائل هستند 

جز اینکه رودخانه های خود را ...

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:

نمایشگاه بزرگ اصفهان 
می تواند قطب جذب منابع 

مالی و اقتصادی باشد 
معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان با 
تاکید بر اینکه نمایشــگاه بین المللی بزرگ 
به قطب جذب منابع مالــی و اقتصادی برای 
اصفهان تبدیل خواهد شــد، گفت: طی یک 
سال گذشته پیشرفت های بســیار مطلوبی 
در اجرای نمایشــگاه بین المللی بزرگ ایجاد 
شــده که مرهون تالش های تیــم اجرایی و 

حمایت های شهرداری اصفهان است.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان، حسین امیری 
در بازدید از پروژه در حال ســاخت نمایشگاه 
بین المللی بزرگ با اشاره به ظرفیت های بسیار 

باالی نمایشگاه بین المللی بزرگ،...

فرزانه مستاجران
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

    به یقین از دست رفتن اصلی ترین جاذبه یک شهر می تواند در مسیر جذب گردشگر و دستیابی به قله رفیع »اقتصاد گردشگری« که این روزها از پایه های اصلی اقتصاد همه کشورهای دنیاست 
تاثیر منفی داشته و حتی شاهرگ حیاتی گردشگری یک شهر را قطع کند.

خـــبــــر

عملیات احداث تونل خط 2 قطار شهری اصفهان آغاز شد

 
عملیات حفاری تونل خط 2 قطار شــهری اصفهان با بیش از 2 هزار میلیارد 

ریال اعتبار روز پنجشنبه در محل ایستگاه مترو دارک این کالنشهر آغاز شد.
عملیات احداث تونل خط 2 قطار شهری اصفهان آغاز شد

طول خط 2 قطار شهری اصفهان 24 کیلومتر و 750 متر است و از شهرک امام 
حسین)ع( در خیابان زینبیه آغاز می شود و از میدان قدس، میدان امام)ره(، 
خیابان های فلسطین و آمادگاه و میدان امام حسین)ع( می گذرد و سپس به 
سمت غرب، خیابان طالقانی و در نهایت به خیابان کهندژ و خمینی شهر ختم 

می شود.
خط 2 قطار شــهری اصفهان بــه عنوان خــط غربی - شــرقی دارای 23 
ایستگاه اســت. مدیر عامل ســازمان قطار شــهری اصفهان گفت: مرحله 
 نخســت این خط از شــمال شــرقی شــرقی اصفهان در محله دارک آغاز 

می شود.

محمدرضا بنکدار در این آیین با بیان اینکه در این مرحله ایستگاه شهرک امام 
حسین)ع( به میدان امام علی )ع( به طول هفت و نیم کیلومتر می رسد، افزود: 
مرحله دوم نیز از ایستگاه مدرس نجفی در غرب اصفهان تا میدان امام علی)ع( 

خواهدبود.
وی با بیان اینکه این 2 مسیر در میدان امام علی به هم می رسند، اظهار داشت: 2 

تونل مکانیزه با 6.5 متر قطر در محور شرقی این طرح حفاری می شود.
وی ادامه داد: عملیات حفاری تونل محور غربی نیز به قطر 9 کیلومتر ازاوایل 

سال اینده آغازمی شود .
بنکدار خاطرنشان کرد: در مرحله بعد نیز 10 کیلومتر باقی مانده خط 2 قطار 

شهری اصفهان از مدرس تا خمینی شهر خواهدبود.
وی اضافه کرد: پیش بینی می شود خط 2 قطار شهری اصفهان تا سال 1402 

بهره برداری کامل شود.
وی تصریح کرد: در بخشــی از این طرح میدان امام دور زده می شــود و 1.5 

کیلومتر به طول مسیر اضافه شد.
به گفته مدیر اجرایی خط 2 قطار شهری اصفهان، مدت زمان پیش بینی شده 
برای پایان حفاری تونل خط 2 قطار شهری 48 ماه است و برای این کار از دستگاه 

»تی بی ام« )TBM( استفاده می شود.
سیدمحسن واعظی فر افزود: نخستین ایستگاه خط 2 قطار شهری در شهرک 
امام حسین)ع( در خیابان آیت اهلل غفاری است که تونل آن با 2 دستگاه تی بی ام 
حفاری می شود و پس از حدود هشت کیلومتر به ایستگاه امام علی)ع( می  رسد.

در زمان حاضر چهار ایستگاه از خط 2 قطار شهری توسط پیمانکاران در حال 
ساخت و ساز است.

خط یک قطار شهری که از شمال اصفهان آغاز شده است پس از طی مسیری 
به طول 20٫2 کیلومتر به پایانه مسافربری ُصفه در جنوب این شهر می رسد و 

در آن 20 ایستگاه وجود دارد.

 استارت آپ های ایرانی بار دیگر 
پشت تحریم اپل

 اپلیکیشن های پرداخت بانکی و مالی ایرانی روی گوشی های اپل از چهارشنبه 
شب گذشته از کار افتاده است، این محدودیت از ســوی شرکت اپل صرفا برای 

اپلیکیشن  های ایرانی رخ نداده و کشورهای دیگر مانند چین نیز درگیر آن شده اند.
گواهی  های توســعه  دهنده ســازمانی زمینه ای را فراهم می  کند تا صاحبان 

استارت آپ ها بتوانند اپلیکیشن خود را جدا از فضای اپ استور، به شکل مستقیم 
در اختیار مخاطب خود قرار دهند.

اگر گوشی موبایل شما از شرکت اپل است، قطعا با این روش آشنا هستید و چند 
مرتبه مجبور شده اید نصب اپلیکیشن را با اجازه دسترسی دادن در...

آگهی مزایده نوبت اول به شماره 97/1251365 مورخ 97/12/8

مهدی قربانی   -  رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه 

واگذاری به اجاره یکباب مغازه از موقوفه اهل البیت )ع( واقع در شاهین شهر -خیابان فردوسی- فرعی 3 شرقی -پاساژ یاس 
به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادی اجاره ماهیانه 7/200/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/12/25 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید. 

شناسه :396858
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اصالح آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای شماره 97/04

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

نوبت اول 

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد نسبت به طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه مسکونی به صورت مشارکتی 
واقع در خمینی شهر اراضی خوزان به نشانی استان اصفهان – خمینی شهر – خیابان هفده شهریور – محله خوزان از طریق مشارکت 

اقدام نماید. 
لذا از کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی که دارای پروانه اشتغال به کار حقوقی در پایه های اعالم شده انبوه سازی از وزارت راه و 
شهرسازی و یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند، دعوت به عمل می آید با مراجعه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

کشور به نشانی http://iets.mporg.ir تا روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15 اسناد فراخوان را دریافت نمایند. 

مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/12/26
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1397/12/27

نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد 
تلفن: 031-36681068

شناسه: 396979

شماره 
مساحت زیر بنا )متر موضوع فراخوانفراخوان

پالک ثبتیمربع(
رتبه انبوه سازی 
از وزارت راه و 

شهرسازی

رتبه ابنیه از 
سازمان برنامه و 

بودجه

97/04
طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه 

مسکونی به صورت مشارکتی واقع در 
خمینی شهر اراضی خوزان

10/785
1237 و 1681 و 2602 
و 1239/4 فرعی از 85 

اصلی
چهاردو

آگهی مزایده فروش زمین نوبت اول )چاپ دوم(

حسین دهقان - شهردار محمد آباد 

شهرداری محمد آباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/572 مورخ 97/10/30 شورای محترم اسالمی شهر محمد آباد نسبت به فروش تعداد 6 پالک زمین با کاربری خدماتی با مشخصات 
ذیل اقدام نماید. 

متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شرایط مزایده و دریافت و تحویل مدارک شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1397/12/22 به شهرداری محمد آباد مراجعه نمایند. 

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است، سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 
زمان تحویل پیشنهادات: روز پنجشنبه مورخ 97/12/23

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز شنبه مورخ 97/12/25
تلفن تماس: 46652541-031 و 031-46652465

شناسه: 397106

آدرس محلسپرده شرکت در مزایدهقیمت کل کارشناسی پالک )ریال(مساحت/ متر مربعشماره پالکردیف

بلوار امام خمینی )ره( مجموعه خدماتی11141/671/000/00083/550/000یک1

بلوار امام خمینی )ره( مجموعه خدماتی652979/500/00048/975/000دو2

بلوار امام خمینی )ره( مجموعه خدماتی7741/161/000/00058/050/000سه3

بلوار امام خمینی )ره( مجموعه خدماتی12651/897/500/00094/875/000چهار4

بلوار امام خمینی )ره( مجموعه خدماتی8371/255/500/00062/775/000پنج5

بلوار امام خمینی )ره( مجموعه خدماتی12651/897/500/00094/875/000شش6



 دیوار بین 
پاکستان و ایران...

ادامه از صفحه یک:
 ...   که چندین ســال بودبــه ایران 
 می آمــد را هــم بســتند و مدام 
تروریســت های پناه گرفته در این 
کشور به خاک ما و جوانان ما تعرض 

می کنند؟!
در ســال های گذشــته تا حدود 4 
ســال پیش کاالها ی پاکستانی ها  
از بلوچســتان از طریق کوتاه ترین 
مسیر زمینی در ایران صادر می شد 
ولی به خاطر اعمال محدودیت برای 
صدور مجوز ترانزیت برای پاکستان، 
صادر کنندگان کاال مجبور شدند از 
دریا استفاده کنند ولی مسیر دریایی 
گران است .حال دوباره درخواست 
کرده اند با ایران در این باره مذاکره 
کنند. صد البته که مذاکره در هیچ 
موردی عیب نیســت اما به شــرط 
اینکه مذاکره کنندگان منافع هر دو 
طرف را در نظر بگیرند. مسلما ایران 
و پاکستان می توانند به دلیل هم مرز 
بودن منافع اقتصادی زیادی به هم 
 برســانند اما در قبال این منفعت ها

 دو طرف باید کلیه حقوق همدیگر را 
رعایت کنند. هنوز یک ماه از شهید 
شدن 27 جوان ایرانی در سیستان 
و بلوچستان به دست تروریست های 
پاکستانی نگذشته است و مردم ایران 
از مسئولینشــان توقع دارند ضمن 
انتقام خون این جوانان ، از خطرات 
احتمالی آینــده جلوگیری کنند و 
اال همان بهتر که با پاکستان رابطه 

نداشته باشیم.
البته این را هم باید متذکر شد که در 
حال حاضر دولت اسالمی پاکستان 
هم توان مقابله با تروریست های خود 
را ندارد زیرا هزینــه های هنگفتی 
 از کشــورهای ســلطه گر بــه این 
گــروه هــای تروریســتی در تمام 
 دنیــا منتقــل مــی شــود و خود

 پاکســتانی ها هم بــه دلیل وجود 
چنین تروریست هایی در کشورشان 
 از امنیــت برخــوردار نیســتند و

 نمی توانند به فعالیت های اقتصادی 
زیادی بپردازند.

ایران و پاکســتان از دیربــاز تمام 
تالش های خود را برای ایجاد روابط 
فراملی اعم از اقتصادی، سیاســی و 
فرهنگی به کار گرفتنــد تا با ایجاد 
جو همکاری حسنه میان دولت ها، 
از ســطح تعارضات و مناقشات بین 
یکدیگر در شرایط خاص کاسته شود.

کشور پاکستان حدود 930کیلومتر 
مرز مشــترک بــا ایــران دارد و از 
 بسیاری جنبه های فرهنگی و دینی 
قرابت هایی بین این دو کشور وجود 

دارد.
اما متاســفانه افزایــش تهدیدات 
امنیتی ناشی از پدیده تروریسم به 
ویژه اقدامات گروه هــای افراطی و 
تکفیری در شبه قاره هند، تهدیدهای 
مشــترکی برای امنیت ملی ایران و 
پاکستان و همچنین ثبات امنیتی 

منطقه محسوب می شود.
در حمله اخیر تروریست های ساکن 
پاکستان به ایران ، مسئولین ایرانی 
تهدیــد کردند که انتقــام خواهند 
گرفت. اما مسلما این انتقام هیچ ربطی 
به کشور پاکستان نخواهد داشت زیرا 
عملکرد این تروریست ها به پاکستان 
محدود نمی باشد و تعداد زیادی از 
تروریست های بین المللی موجود در 
سوریه و عراق و یمن و شمال آفریقا 
همه در پاکستان و افغانستان آموزش 
دیده اند و این تروریســت ها امروزه 
 به یک معضل بیــن المللی تبدیل

 شده اند.
که ایران با آنها مقابلــه می کند. اما 
به نظر می رســد دولت پاکســتان 
نیــز بــرای بهــره وری اقتصادی 
و روابط با ایران ملزم اســت امنیت 
 مرزهــای خود بــا ایــران را برقرار 

کند.

اقتصاد استان
02
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ساماندهی شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری در سال ۹۸
معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی شرکت های فعال در 

حوزه حمل و نقل درون شهری یکی از اولویت های اصلی این سازمان در سال 9۸ است.
مجتبی فروزنده اظهار کرد: به منظور ساماندهی شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری، 
گروه های حمل و نقلی از سوی سازمان احصا شده تا مجوزهای الزم و پروانه های فعالیت با اعتبار یک 

ساله برای این شرکت ها صادر شود.
وی تصریح کرد: مطابق ماده 9 توسعه مدیریت حمل و نقل عمومی که از آیین نامه های ابالغ شده وزارت 

کشور است، عماًل در شهرداری های کالنشهرها سازمان هایی تحت عنوان سازمان مدیریت حمل و نقل بار به 
صورت مستقل شکل گرفته که یکی از اصلی ترین وظایف آنها مدیریت شرکت های حمل ونقلی در حوزه درون شهری 

است.   معاون اجرایی ســازمان مدیریت حمل ونقل بار شــهرداری اصفهان ادامه داد: برای انجام اقدامات اساسی در خصوص نظارت و 
ساماندهی شرکت ها باید به استناد ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل ونقل، برای شرکت هایی که در حوزه درون شهر 
فعالیت می کنند فراخوانی اعالم و طی نامه های اخطاریه و ابالغیه های صادره از این شرکت ها دعوت به عمل می آوریم که به سازمان مدیریت 

حمل و نقل بار مراجعه کنند و مراحل قانونی را جهت تشکیل پرونده به عمل آورند.  

تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان از اوراق مشارکت برای خط دو مترو هزینه شده است
شهردار اصفهان گفت: امسال بیش از ۵00 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای قطار شهری اصفهان خریداری 
شده که تا کنون بیش از 200 میلیارد تومان آن صرف اقدامات اولیه و خرید میلگرد برای خط دو مترو شده 
است.  قدرت اله نوروزی در مراسم آغاز عملیات عمرانی خط دو مترو اصفهان اظهار کرد: بسیار خرسندم که 
در سی امین برنامه عمرانی و در یک روز مبارک با حضور مدیران، کارشناسان و فعاالن عرصه عمران شهری، 

شاهد کلنگ زنی فاز اول خط دو مترو اصفهان هستیم.
وی افزود: گرچه قرار بود در این آیین معاون رییس جمهور حضور داشته باشند زیرا از شنیدن آغاز این پروژه 

بسیار خوشحال شدند، اما به دلیل تالقی سفر نخست وزیر ارمنستان به اصفهان موفق به حضور نشدند؛ همچنین 
اســتاندار اصفهان عالقه مند به حضور در این برنامه بودند، اما الزام حضور ایشان برای استقبال و همراهی با نخست وزیر 

ارمنستان این امکان را فراهم نکرد. نوروزی با بیان اینکه امسال بیش از ۵00 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای قطار شهری اصفهان 
خریداری شده است، اظهار کرد: تا کنون بیش از 200 میلیارد تومان آن صرف اقدامات اولیه و خرید میلگرد شده تا در فرصت هایی که اعالم شده 
شاهد افتتاح خط دو شویم؛ اگر چه نمی دانیم شرایط اقتصادی چه موانعی را در این مسیر ایجاد می کند اما اکنون فعالیت ها »در مسیر امید« 

که شعار شهرداری اصفهان طی یکسال و نیم گذشته بوده در حال انجام است.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله
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خـــبــــر

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:
نمایشگاه بزرگ اصفهان می تواند قطب جذب منابع مالی و اقتصادی باشد

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با تاکید بر 
اینکه نمایشــگاه بین المللی بزرگ به قطب جذب 
منابع مالی و اقتصادی برای اصفهان تبدیل خواهد 

شد، گفت: طی یک سال گذشته پیشــرفت های بسیار مطلوبی در 
اجرای نمایشگاه بین المللی بزرگ ایجاد شده که مرهون تالش های 

تیم اجرایی و حمایت های شهرداری اصفهان است.

به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، حسین 
امیری در بازدید از پروژه در حال ساخت نمایشگاه بین المللی بزرگ با اشاره به 
ظرفیت های بسیار باالی نمایشــگاه بین المللی بزرگ، اظهار کرد: این مجموعه 
می تواند بسیاری از مشــکالت اصفهان را در ابعاد اقتصادی و کسب و کار مرتفع 

کند.
وی با تاکیــد بر اینکه نمایشــگاه بین المللی بزرگ به قطب جــذب منابع مالی 
و اقتصادی برای اصفهان تبدیل خواهد شــد، افزود: طی یک ســال گذشــته 
پیشرفت های بسیار مطلوبی در اجرای نمایشگاه بین المللی بزرگ ایجاد شده که 

مرهون تالش های تیم اجرایی و حمایت های شهرداری اصفهان است.
معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه محل فعلی برگزاری 
نمایشگاه های اصفهان شرایط مطلوبی ندارد و به دلیل جذب جمعیت بسیار باال، 

مشکالت ترافیکی زیادی برای مردم ایجاد می کند، تصریح کرد: پروژه نمایشگاه 
بین المللی بزرگ پس از تکمیل به محلی برای برگزاری نمایشــگاه های باشکوه 

منطقه ای و بین المللی تبدیل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان نیز در این بازدید با 
اشاره به اینکه روند ساخت و تکمیل نمایشگاه بزرگ به سرعت در حال انجام است، 

گفت: اکنون ۱7 جبهه کاری به صورت موازی در پروژه فعال هستند.
علی یارمحمدیان با بیان اینکه قراردادهای جدیدی بــا پیمانکاران متعدد امضا 
شده تا بخش های دیگری از پروژه نیز فعال شــود، افزود: بسیاری از فعالیت های 
مورد نیــاز برای اجرای پــروژه تعیین تکلیف شــده و به زودی قــرارداد اجرای 
 سیستم سرمایشی و گرمایشــی آن نیز منعقد خواهد شد و به مرحله اجرا خواهد 

رسید.
وی تاکید کرد: در صورتی که قرارداد اجرای سیستم سرمایشی و گرمایشی پروژه 
منعقد شود و در کنار آن، ساخت بخش های دیگر هم ادامه یابد، می توان امیدوار 
بود که پروژه نمایشــگاه بین المللی بزرگ اصفهان تا یک ســال دیگر به مرحله 

بهره برداری برسد. ایمنا
خـــبــــر

 یونسکو تنها در 
زمینه آثار جهانی 
ورود پیدا می کند 

که زاینده رود به 
دلیل آنکه ثبت 

جهانی ندارد، امکان 
ورود این سازمان 
بین المللی به این 

موضوع وجود ندارد.

 محور زاینده رود ثبت جهانی شود ؛   

قلب گردشگری اصفهان نیازمند احیاء

زاینده رود قلب تپنده اصفهان بوده و نبود آن شبیه قطع یکی از 
اصلی ترین شاهرگ های حیاتی گردشگری نصف جهان است، در این 
میان نیاز به یک راهکار اساسی برای دائمی سازی جریان زاینده رود 

احساس می شود.
هر شهر در کشور پهناورمان یک جاذبه اصلی دارد که قلب تپنده 
آن شهر برای جذب گردشگر محسوب می شــود و مردم دنیا و 
گردشگران داخلی آن شهر را با آن جاذبه می شناسند، این جاذبه 
می تواند یک مجموعه تاریخی، یــک مجموعه طبیعی و یا گاهی 

سنت های بومی و میراث های معنوی را شامل شود.

مهر
گـــزارش
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    به یقین از دست رفتن اصلی ترین جاذبه یک شهر می تواند در مسیر جذب گردشگر و دستیابی به قله رفیع »اقتصاد گردشگری« که این روزها از پایه های اصلی اقتصاد همه کشورهای دنیاست تاثیر منفی داشته و حتی شاهرگ حیاتی گردشگری 
یک شهر را قطع کند.

بر این اساس به یقین از دست رفتن 
اصلی ترین جاذبه یک شهر می تواند 
در مسیر جذب گردشگر و دستیابی 
به قله رفیع »اقتصاد گردشگری« 
که ایــن روزهــا از پایه های اصلی 
اقتصاد همه کشــورهای دنیاست 
تاثیر منفی داشته و حتی شاهرگ 

حیاتی گردشگری یک شهر را قطع کند.

   غفلت از ثبت محــور تاریخی طبیعی 
اصفهان در یونسکو

اصفهان از دیرباز به نصف جهان معروف بوده است، 
شاید ازاین رو که از هر جاذبه گردشگری نمونه ای 
را در دل خود نهفته دارد به نوعی که تنها در مسیر 
رودخانه تمدن ساز آن 400 بنای تاریخی و جاذبه 
گردشگری جای گرفته است و شاید به همین دلیل 
است که در سال های گذشته و پیش از بی مهری 
مســئوالن نســبت به این رودخانه عظیم فالت 
مرکزی ایران، موضوع ثبت محور تاریخی اصفهان 
در مسیر زاینده رود در یونسکو مطرح شد، اقدامی 
که در صورت انجام آن عالوه بر زاینده رود به شکل 
طبیعی 400 بنا نیز در  این سازمان جهانی به ثبت 

می رسید.
چنین پیشنهادی در هر کجای جهان بالفاصله مورد 
استقبال قرار می گرفت اما با گذشت چند سال از این 
پیشنهاد، هنوز حتی پرونده این بناها برای ثبت به 
یونسکو ارسال نشده اســت تا فرصتی ناب برای 

نصف جهان و زنده رود از میان برود.
از خردادماه امســال بار دیگر زمزمه های ثبت این 
محور تاریخی در یونسکو توسط شهرداری اصفهان 
برای صیانت از تاریخ اصفهان و همچنین ثبت محور 
تاریخی و طبیعی اصفهان آغاز شد و قرار شد این 
موضوع با همکاری سازمان میراث فرهنگی دنبال 
شود اما همچنان این موضوع مسکوت باقی مانده 

است.
نکته جالب اینکه در شرایطی که مسئوالن میراث 
فرهنگی اصفهان در طول سال های نه چندان دور 
بارها از در حال انجام بودن ثبت این محور تاریخی 
ســخن گفته بودند گویا رویکرد سخنان خود را 

تغییر داده اند.
دراین ارتبــاط مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اظهار 
داشت: در محور چنارود شهرســتان چادگان تا 
تاالب گاوخونی ۱2 پل تاریخی ثبت شــده است 
اما بااین وجود یونســکو تنها در زمینه آثار جهانی 
ورود پیدا می کند که زاینده رود به دلیل آنکه ثبت 

جهانی ندارد، امکان ورود این سازمان بین المللی به 
این موضوع وجود ندارد.

وی افزود: البته صحبت هایی برای این ثبت جهانی 
انجام شده است اما اقدامی در دست اجرا نداریم.

زاینده رود را می توان مادر حقیقی اصفهان و بسیاری 
دیگر از شهرها و روستاهای کوچک و بزرگی که در 
حاشیه آن پدید آمده اند دانست زیرا همواره حیات 
آن ها به حیات و جاری بودن این رودخانه زنجیر 
شده است و از سویی تمدن اصفهان به دلیل وجود 

این رودخانه شکل گرفته است.

   احیای زاینده رود و حفظ اکوسیستم محیط 
زیستی و خط میراثی - طبیعی  رودخانه

زنده رود قلب تپنــده اصفهان اســت، این نقش 
حیات بخش زاینده رود، زمانی اهمیت بیشتری پیدا 
می کند که شاهد تبدیل شدن این رودخانه دائمی 
به رودخانه ای موقت بوده و بــه دنبال راه چاره ای 
برای حفظ همیشــگی آن در دل شــهر تاریخی 
اصفهان باشــیم زیرا دائم جاری بودن زاینده رود 
عالوه بر هویت بخشــی تاریخــی و اجتماعی به 
شهرهای حاشیه  خود، ســبب حفظ اکوسیستم 
محیط زیستی و خط میراثی - طبیعی پدید آمده 

در حاشیه این رودخانه می شود.
استقبال بی ســابقه مســافران در طول 20 روز 
بازگشایی زاینده رود نشان می دهد که تا چه میزان 
نقش این رودخانه در گردشگری اصفهان را از یاد 
برده ایم، گویی مسئوالن نیز با استقبال خارج از باور 
گردشگران داخلی و خارجی از اصفهان غافلگیر 
شده اند به نوعی که مسئوالن کشوری نیز نسبت به 
این اتفاق واکنش نشان دادند، اینجاست که نقش 
ثبت محور تاریخی اصفهان در یونسکو بیش ازپیش 

آشکار می شود.
البته به یقین یونســکو اجــازه نخواهــد داد که  
زاینده رود یک رودخانه موقت باشــد، همان گونه 
که در ارتباط با ساختمان بی قواره نقش جهان شاهد 
جدیت یونســکو در تخریب طبقات باالیی آن که 
حریم میدان نقش جهان را مورد تهدید قرار داده 

بود، در سال های گذشته بودیم.
به ویژه اینکه یونسکو از ســال گذشته طرحی را 
برای معرفی »شــهرهای تاالبی« آغاز کرده است 
که این موضوع در کنار ثبت محور گردشــگری 
طبیعی اصفهان می تواند در رونق دوباره گردشگری 

اصفهان سهم بسزایی داشته باشد.
مدیر عامل انجمن دوستداران میراث فرهنگی و 
طبیعی ورزنه نیز خوانش دیگری از حیات بخشی 
زاینده رود در شــهرها و روســتاهای پیرامون آن 
داشته و پیرامون بناهای تاریخی شکل گرفته در 
حاشیه زاینده رود اظهار داشت: بناهای تاریخی، آب 
بندها و سدها و آسیاب های آبی بسیاری در حاشیه 
زاینده رود شکل گرفته اند و برخی آب بندها به دوره 
شاه سلیمان صفوی بازمی گردد که حدود ۸0 سال 

پیش تعدادی از آنها تخریب شده است.
رضا خلیلی ورزنه ادامه داد: این رودخانه در مسیر 
خود بناهای تاریخی بســیاری را ایجاد کرده که 
البته شاید برخی از آن ها به طور مستقیم درحاشیه 
رودخانه شکل نگرفته باشند اما بناهایی مانند مناره 
زیار یا مسجد و مناره برسیان بر اثر حیات بخشی 

زاینده رود ایجاد شده اند.
مدیرعامل انجمن دوستداران میراث فرهنگی و 
طبیعی ورزنه با بیان اینکه ســاروج یکی از مالت 
هایی است که در پل های تاریخی اصفهان به کاررفته 
و با رطوبت و آب مستحکم می شود و در گذشته به 
خاطر نفوذناپذیری باال موردتوجه بسیار بوده است، 
گفت: یکی از معایب ایــن پل ها خاصیت کاهش 
حجم آن است که باعث ترک خوردگی در سطح 
شده و اگر آفتاب به آن بتابد سبب پوک شدن بنا 
می شود و برعکس اگر آب در زیر پل های تاریخی 
زاینده رود جاری باشد، مانند سیمان مقاومت آن 

افزایش می یابد.
وی با اشاره به اینکه نقش بی بدیل زاینده در  جذب 
گردشگر به شهر اصفهان محدود نمی شود، گفت: در 
ایام باز بودن رودخانه، بسیاری از پرندگان مسیرهای 
مهاجرت خود را تغییر می دهند و در بازگشایی اخیر 
حضور کاک های مهاجر را در رودخانه شاهد بودیم 
زیرا همراه رودخانه آبزیانی مانند الک پشت و مار و یا 
جلبک ها و سخت پوست هایی که خوراک پرندگان 

هستند نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: اما زمانی که رودخانه جاری نباشد، به 
دلیل نبود خوراک و دالیل دیگر با تغییر اکوسیستم 
طبیعی و مهاجرت ایــن پرندگان مواجه خواهیم 
شد و همه این موارد در کاهش حضور گردشگران 
در منطقه ورزنه و تاالب گاوخونی که روزی مهد 

گردشگری اصفهان بوده، مشهود است.

   خشک شدن تاالب گاوخونی گردشگران 
خارجی »پرنده نگر« را نیز فراری داده است

ضربه هایی که به اکوسیســتم طبیعی رودخانه 
زاینده رود زده شــده و به طور طبیعــی کم رونق 
شدن صنعت گردشگری را در پی داشته است، در 
بیان مدیرعامل انجمن پرنده شناسان آوای بوم نیز 
مشهود است؛ جایی که متوجه می شویم خشک 
شدن زاینده رود و در نتیجه تاالب گاوخونی تا چه 
میزان گردشگران خارجی با عنوان »پرنده نگر« را از 

سفر به استان اصفهان فراری داده است.
ایمان ابراهیمی در این خصوص اظهار داشت: تاالب 
گاوخونی به دلیل موقعیت جغرافیایی خاصی که در 

مرکز ایران دارد، همچنین به دلیل وسعت آن که 
حداقل 47هزار و حداکثر ۶0 هزار هکتار تخمین 
زده شده و این میزان دو برابر مساحت شهر اصفهان 
اســت، برای پرندگان مهاجر اهمیت فراوانی در 

سطوحی فراتر از ملی دارد.
شمال کره زمین و کشور روسیه هر سال با شروع 
فصل پاییز به سمت جنوب حرکت می کنند و در 
این مسیر یکی از مهم ترین ایستگاه های استراحت 
این پرندگان تاالب گاوخونی بوده و همچنان هست 
که خشک شدن این تاالب مسیر ارتباطی مهاجرت 

این پرندگان از شمال به جنوب را قطع می کند.
این پژوهشگر محیط زیستی با بیان اینکه در این 
عرض جغرافیایی و در کشورهایی همچون عراق 
و سوریه از لحاظ وجود تاالب ها وضعیت مناسبی 
وجود ندارد، خاطرنشان کرد: خشک شدن تاالب 
گاوخونی تنها پل ارتباطی در دسترس این پرندگان 
را از بین برده و احیای تــاالب به نوعی فرصت نیز 
محسوب می شود زیرا اغلب پرنده هایی که در این 
مســیر مهاجرت می کنند دوباره مسیر خود را به 
سمت گاوخونی بازگردانده که می تواند در حوزه 
 گردشــگری به عنوان یک فرصت در نظر گرفت

ه شود.
وی با اشاره به اینکه در صورت احیای این تاالب، 
حجم و تعداد زیادی از این پرنــدگان مهاجر که 
تنوع زیادی نیز دارند در مسیر مهاجرت زمستانی 
خود به این تاالب آمده، فرصت گردشــگری این 
منطقه را ارتقا خواهند بخشید و معیشت پایدار و 
مناسبی برای مردم ایجاد خواهند کرد، ادامه داد: 
برخی از گردشگران  به قصد دیدن این پرنده ها به 
منطقه ورزنه سفر می کنند که به آن ها در اصطالح 

»گردشگران پرنده نگر« می گویند.

   رونق بخشی به اقتصاد و معیشت مردم 
ورزنه

ابراهیمی تاکیــد کرد: اغلب این گردشــگران از 
کشورهای خارجی به ایران می آیند تا شاهد تجمع 
پرنده ها در مسیر مهاجرتشان باشند که سفر این 
افراد ســبب رونق بخشــی به اقتصاد و معیشت 
مردم آن مناطق خواهد شــد؛ بخــش دیگری از 

گردشگران، گردشگرهای عمومی هستند که به 
دلیل شنیده هایشان از احیای این تاالب و حضور 
پرندگان مهاجر در آن، به این منطقه سفر می کنند، 
حضور این افراد عالوه بر تبادل فرهنگی و افزایش 
میزان شادی در جامعه محلی، گردش مالی خوبی 

را نیز برای مردم منطقه ایجاد می کند.
ابراهیمی با بیان اینکه تمام تاالب های بین المللی 
دنیا زیر نظر کنوانسیون رامسر فعالیت می کنند، 
توضیح داد: این کنوانسیون از دولت ها می خواهد 
که با توجه به اهمیت تاالب های بین المللی برای 
تمام مردم دنیا، برای حفظ و حراست از این تاالب ها 
در حد توان کوشش کنند، اما میزان موفق بودن یا 
نبودن کشــورها در اجرای این طرح به خود آن ها 

بازمی گردد.
وی گفت: اگر یک تاالب عضو این کنوانســیون 
بــوده و بین المللی محســوب شــود می تواند از 
کمک های بین المللی نیز برای احیاء و حراســت 
از این تاالب ها سود ببرد اما اگر مشکل یک تاالب 
در ابعاد وسیعی باشد کمک های کوچک بین المللی 
نمی تواند پاسخگو باشد؛ بنابراین تاالب گاوخونی 
که به خودی خود مشکلی نداشــته و مشکل آن 
تامین حق آبه ای است که بیش ازحد مجاز توسط 
کشاورزان و صنایع برداشته می شود، بر این اساس 
این تاالب دچار بحران ملی شده و به همین دلیل 
از سازمان های بین المللی کمکی برای آن ساخته 

نیست.

   بــاور کنیم که زاینــده رود قلب تپنده 
اصفهان است

زاینــده رود قلب تپنده اصفهان اســت و نبود آن 
شبیه قطع یکی از اصلی ترین شاهرگ های حیاتی 
گردشگری اصفهان است و این مطلب در سخنان 
مسئوالن کشوری در ارتباط با ضرورت جریان این 

رودخانه در هفته  اخیر نیز مشهود است.
بر این اساس نیاز به یک راهکار اساسی برای دائمی 
سازی جریان زاینده رود به خوبی محسوس است 
و دراین ارتباط کارشناســان ثبت محور تاریخی 
زاینده رود در یونسکو را یکی از اصلی ترین راهکارها 

می دانند.



Bekhradi House

By staying here,create 
an amazing moments 
for yourself and your 
companions and 
experience the stay in 
a 400 years old Iranian 
house.
This historic house 
is located in north 
of the Isfahan and 
in a neighborhood 
named Sonbolan.This 
neighborhood was 
one of the villages of 
Sepahan collection 
before Islam and the 
Isfahan city was created 
by combination of these 
villages.
According to studies 
done,the house is 
related to early Safavi 
era and has been 
changed during many 
periods over time.
O r i g i n a l i t y, P u r i t y 
and simplicity of 
architecture of Safavi 
period are completely 
tangible in all 
embellishments of the 
house.
Here,was first and 
only historic house of 
Safavi period which 
was highly appreciated 
in order to turning to a 
traditional residential 
house in Iran.
Morteza Bekhradi 
was born in Isfahan 
and is graduated in 
internal architecture 
and restoration of 
historic buildings. 
He has more than 50 
years of experience in 
internal architecture 
and restoration.
He has taught 
traditional arts and 
restoration of historic 
buildings in art 
university of Isfahan 
for 25 years.
He is also the 
founder and owner 
of first gallery of 
I s f a h a n ( c l a s s i c 
gallery). 
It is noteworthy that he 
was active for 5 years 
in order to restoration 
and renovation of 
Bekhradi house 
and turning in to a 
traditional residential 
center.
The house has 4 suits 
that each one narrates 
history and art of Safavi 
period.
All suits have complete 
facilities such as bed 
,bath ,cooling and 
heating system ,TV, 
refrigerator and etc.
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Isfahan; Iran’s capital 
of energy efficiency 
optimization

Dome of Sheikh Lotfollah 
mosque exposed to risk of 
rain penetration

news

news

Isfahan municipality holds the first rank in energy 
efficiency optimization management and the second 
place in developing renewable energy among 
municipalities of the country.
 “Considering holding the first specialized meeting 
of Iran’s metropolises assembly with the subject of 
energy, in addition to evaluating effective measures 
in optimizing energy consumption, using renewable 
energy, reforming the consumption pattern, creating 
software and hardware infrastructures in this regard, 
and implementing urban projects with the approach 
of optimal energy consumption, the performance of 
metropolises of the country has been investigated 
professionally,” the deputy of urban services of Isfahan 
said.
“Accordingly, besides completing the initial assessment 
document, powerful presentation of continuous 
and regular achievements and measures of Isfahan 
municipality has been proposed in this meeting, 
regarding three main issues of optimizing energy 
consumption in urban public spaces, creating green 
buildings by using solar energy, and reforming the 
consumption pattern in urban facilities such as 
irrigation network, fountains, and lighting, with the 
centrality of optimization management in the field of 
urban services department, “Hossein Amiri added.
“The first rank in energy efficiency optimization 
management and the second place in developing 
renewable energy was achieved by Isfahan 
municipality, after assessing the measures and 
presented reports by the representatives of 16 
metropolises, with the presence of representatives of 
Renewable Energy and Energy Efficiency Organization 
of the country, the responsible body for municipalities 
and Dehyaris, the head of urban developing committee 
of Tehran municipality, and the Director General of 
environmental organization of Tehran municipality,” 
he also said.

Following the removal of cover on the dome of Sheikh 
Lotfollah mosque during the tile restoration process, 
the turquois dome has been exposed to rain penetration.
 The restoration process of Sheikh Lotfollah mosque has 
been started since April, and this project will be finished 
in two years. The beautiful mosque which is located on 
the east side of Naghsh-e Jahan square belongs to 1012 
A.H.; although the date of finishing the building is 1028 
A.H, that is carved on the inscription within the altar. This 
monument which is one of the well-known buildings in 
the historical complex of Naghsh-e Jahan square, dates 
back to the Safavid era. It was built by Mohammad Reza 
Isfahani who was one of the famous architects of that time.
This masterpiece is located in front of Ali Qapu palace, 
and attracts many tourists every year. The dome of 
this mosque has two crusts. In double-crust domes, 
the underlying crust is usually load-bearing, and the 
outer crust is the façade that should resist atmospheric 
pressure.Considering that a part of the magnificence 
of Naghsh-e Jahan square relies on this mosque, it is 
necessary that the management of the global registration 
center of this square proceed carefully regarding the 
manner of choosing contractors of this place and other 
historical monuments of this complex, and provide 
the conditions to prevent the probable risks such as 
penetration of rain into this global valuable buildings.

 
Imam Square (Naqsh-e Jahan)

Before Isfahan was selected as Capital 
by the Safavid dynasty, a square called 
Naqsh-e Jahan (Image of the world) 
existed in the vicinity of Imam square. 
During the reign of Shah Abbas the Great, 
this square was enlarged to almost 
its present dimensions and the most 
famous historic buildings of Isfahan 
were constructed around this square. 
This square has an area of more than 
85 thousand square. During the reign 
of Shah Abbas I and his successors, this 
square was an area where festivities, 
polo, dramatics and military parades 
took place. Two stone gates of the polo are 
embedded in the north and south of this 
square. The length of this great square 
is 500 meters from north to south and 
its width about 150 meters from east to 
west. Most of the foreign tourists believe 
that Imam square is one of the greatest 
squares in the world. Naqsh-e Jahan 
Square has witnessed many historical 
memories of Iran during the past four 

centuries. Memories of the life of Shah 
Abbas the Great and his successors until 
the end of the Safavid era is associated 
with this great historical square.

Imam Mosque
The construction of this mosque situated 
at the south side of Imam Square 
(Naqsh-e Jahan) started in 1020 A.H 
under the order of Shah Abbas I during 
the twenty-fourth year of his reign, and 
the decorations and extensions of the 
building were completed during the 
rule of his successors. The chief architect 
and the supervisor of the building were 
Ostad Ali Akbar Isfahani and Moheb Ali 
Beik. This mosque is a masterpiece of 
the 16th century from the viewpoint 
of architecture, tile work, and stone 
carving. One of the interesting features 
of this mosque is the echo of sound in 
the center of the gigantic dome in the 
southern section. The height of this dome 
is 52 m and the minarets therein 48m; 
whereas the minarets at its portal in 
the Naqsh-e-Jahan Square reaches an 
elevation of 42 m. The huge one-piece 
marble and other slabs of stone, besides 
the intricate tile work and adornments 
prove extremely spectacular views of this 
 mosque.

Sheikh Lotfollah Mosque
This mosque is another masterpiece of 
architecture and tile work of the 16th 
century, which was constructed by a 
decree issued by Shah Abbas I and took 
a period of 18 years to be completed. The 
architect and mason of this structure was 
Ostad Mohammad Reza Isfahani. Inside, 
tile work decorations of the plinth to 
the top are covered with mosaic tiles. In 
terms of the architectural grandeur of the 
mosque, foreign archaeologists believe: 

“It can hardly be considered a product 
of human hands.” Sheikh Lotfollah was 
one of the great pious in the Shia sect, 
in what is known as Lebanon today. At 
the invitation of Shah Abbas I, he came 
to reside in Isfahan. This place was 
constructed in honor of this great man 
who led the prayers and preached in this 
mosque.

Friday (Al-Jum’a) Mosque
Friday mosque is one of the historical 
monuments of the post-Islamic period 
in Iran, which was constructed in the 
4th-century A.H and was expanded 
during Seljuk, al_Muzaffar and Shah 
Abbas I periods. Anywhere in the 
mosque, apart from the different styles 
of architecture, various types of poetry 
and prose lines are visible. This mosque 
is a complex of buildings and artistic 
masterpieces of the post-Islamic period in  
Iran.

Ali Qapu
This palace, which is a unique example 
of palace architecture in the Safavid era 
was constructed under the order of Shah 
Abbas I in the early 11th century A.H. The 
monarch received special envoys in this 
palace and held his audience here. There 
are five floors in this palace and each floor 
has its special decorations. During the 
reign of Shah Abbas II, a royal parlor (Shah 
Neshin) was added to the main building 
and the sovereign and his guests watched 
polo, illuminations, fireworks and the 
dramatics that took place in the Nagsh-e-
Jahan Square from the halls of this elegant 
palace. This palace was also called ‘Daulat 
Khaneh-e-Mobarakeh Nagsh-e-Jahan’ 
and the ‘Daulat Khaneh Palace’. Its unique 
archaic architecture relates to the Safavid  
era.

Tourist  Attractions of Isfahan

RESTAURANT ADDRESS TEL

Shahrzad Restaurant Abbas Abad Street, Esfahan, Iran  +98 31 3220 4490

Khan Gostar Restaurant Hakim Nezami Street, Jolfa Hotel, Jolfa, Esfahan, Iran +98 311 627 8989

Firouz Sherbat Cafe Jolfa St. | Near the Vank Church, Esfahan 81464, Iran +98 31 3626 8009

Hermes Restaurant & Cafe Jolfa Alley, Nazar St, Esfahan 81464, Iran +98 31 3629 3349

Manouchehri House Restaurant No. 49, 7 Emarat, Sabet Alley, Mohtasham Street, Kashan 87134, Iran +98 31 5524 2617

Arabo Sandwich Kelisaye Vank, Esfahan, Iran  +98 31 3627 6325

Two stone 
gates of the 
polo are 
embedded in 
the north and 
south of this 
square. The 
length of this 
great square 
is 500 meters 
from north to 
south and its 
width about 
150 meters 
from east to 
west. 

Isfahan is an ancient city in the 
center of Iran located about 340 
km south of Tehran. Isfahan is 
the capital of Isfahan Province 
and the Persians call it “Nesf-e-
Jahan”, meaning “Half the World”. 
In terms of population, Isfahan 
is Iran’s third largest city after 
Tehran and Mashhad. Isfahan is 
located in a semi-desert region 
near the Zayandeh Rud River. 
Isfahan is considered as a popular 
tourist destination and a major 
cultural and economic center of 
Iran. The city enjoys a temperate 
climate and regular seasons.
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 Some 73,691 tons of tire and 
tube were imported in the first 
10 months of the current Iranian 
calendar year of 1397 (March 
21, 2018 - January 20, 2019).
Spokesman of the Tire Industry 
Association of Iran (TireIA) 
Mostafa Tanha told the Islamic 
Republic News Agency (IRNA) 
on Friday that the imports 
included 36,208 tons of tire for 
cargo carriers and buses, 9,782 
tons of tire for agricultural and 
road building vehicles, 128 tons 
of tire for bicycles, 19 tons of tire 

for motorcycles and 951 tons of 
different kinds of tube. He said 
the tire is mainly imported from 
China or from the UAE indirectly.
Elsewhere in the interview, the 
TireIA official referred to ban on 
export of tire in the second half 
of the current Iranian calendar 
year and said, formerly, 14,978 
tons of different kinds of tire were 
exported mainly to the neighboring 
and the Commonwealth of 
Independent States (CIS). He 
put the value of the export of the 
products at $55.2171 million.

Central 
Bank of Iran 
Allowed to 
Start OMO
The parliament 
approved the section 
of next year’s (March 
2019-20) budget 
bill that allows the 
Central Bank of Iran 
to launch secondary 
markets for trading 
Islamic bonds issued 
by the government. 
The measure is aimed 
at curbing inflation, 
the parliamentary 
news website ICANA 
reported.
Note 5 of the budget 
bill says to implement 
monetary policy, 
control interest rates 
and curb inflation, 
the regulator can 
launch open market 
operations to trade 
Islamic bonds issued 
by the government 
and accept the same 
as collateral to lend to 
banks. 
The bill emphasizes 
that the CBI is allowed 
to only trade Islamic 
bonds issued by the 
government in the 
secondary market 
and at prices floated 
therein.   The Majlis 
Research Center, 
an influential 
parliamentary think 
tank, earlier hailed 
the government 
decision to launch 
the OMO as “a critical 
necessity” to regulate 
CBI lending, Financial 
Tribune reported.
Launching the OMO 
and purchasing 
bonds by CBI will 
apparently increase 
demand for such 
bonds that will in 
turn reduce the 
yield of such bonds 
and bring them 
closer to interbank 
borrowing rates 
which the MRC says 
ultimately reduces 
borrowing cost, and 
thereby facilitates the 
borrowing process.
OMO is a financial 
instrument through 
which central banks 
buy and sell securities 
in the open market to 
expand or reduce the 
supply of money. 
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Over 73,000 tons of tire, tube imported 
in 10 months

Business Line newspaper wrote in 
its report that Indian traders prefer 
Iranian steel because it is heavily 
discounted.
The first consignment of steel 
imports from Iran is expected in 
two tranches of 32,000 tonnes 
and 50,000 tonnes from Bandar 
Imam Khomeini port and would 
be discharged at Nhava Sheva and 
Kandla ports in next few days, 
sources said to Business Insider.
In order to circumvent import 
restriction due to sanctions, the 
paper work is being routed through 
Dubai and line of credit is opened 

in euro or United Arab Emirates 
Dirham (AED).
Iranian mills are pricing steel lower 
than Chinese mills and are offering 
a discount of about 85 dollars a ton 
compared to global benchmarks, 
the Indian newspaper said in its 
report.Though India is exempted 
from importing oil from Iran under 
US sanctions, it cannot trade in any 
other commodities. 
Explaining the modus operandi, 
sources said a trader with an office 
in Dubai procures steel products 
from Iranian mills and raises a bill 
with loading port as Jebel Ali. The 

certificate of origin for the material 
is shown as Dubai even though there 
are no steel mills there.
The Indian customs does not check 
such minute details. Once the 
material lands in India, payment is 
credited in euros in an European 
bank.
Flood gates of cheap imports from 
Iran are expected to open once 

imports in small quantity succeeds.
Iran has a steel production capacity 
of 34 million tonnes per year. It has 
set a target to achieve an annual 
production capacity of 55 million 
tonnes and export about 25 million 
tonnes a year by 2025.The World 
Steel Association has ranked Iran 
as the world’s 11th biggest steel 
producer.

Representative of the Supreme Leader in Lorestan: 

We don’t need foreigners to 
reform our economic affairs
 Hujjat al-Islam Mir-Emadi said, “We don’t need 
foreigners to reform our economic  affairs and we 
can see the methods of  resolving the economic 
problems of society in the  lifestyle of Imam Ali .” 
RNA – Speaking at the “Tenth Annual Conference 
on the Lifestyle of Imam Ali” in  Khorramabad, 
Hujjat al-Islam Sayyed Ahmad Mir-Emadi, the 
representative of the Supreme  Leader of the 
Islamic Revolution in Lorestan province, and said, 
“The focus of this year’s  conference was economy 
and society.” Stating that as much as one speaks 
about Imam Ali is little, the Friday prayer leader 
of  Khorramabad said, “Imam Ali is an ocean of 
virtues. He had a policy of justice and honesty  in his 
government and he reached a level of munificence, 
generosity, forgiveness, sacrifice  and charity in 
piety and chapters of the Quran were revealed in 
his honour.”    He emphasized that we must learn 
from the sermons of Imam Ali and added, “In Nahj 
al- Balaghah, 241 sermons, 79 letters and 480 
utterances, 11,000 hadiths (narrations) and 182 
 du’as (supplications) have been compiled.” 
   Referring to the greatness of the character of 
Imam Ali, Hujjat al-Islam Mir-Emadi  said, “We 
 have a role model and exemplary personality such 
as Imam Ali and students of economics  consider 
him as an economic ideal for the livelihoods of 
the people.” His Eminence stated, “We don’t need 
foreigners to reform our economic affairs and we 
can  see the methods of resolving the economic 
problems of society in the lifestyle of Imam Ali.” 

Iran, Pakistan to expand 
cooperation in agriculture, 
livestock trade
 Iran and Pakistan are to expand cooperation in 
agriculture, as well as livestock and meat trade.
Iran Ambassador to Pakistan Mehdi Honardoost 
and Pakistan Federal Minister for National Food 
Security and Research Sahibzada Muhammad 
Mehboob Sultan on Thursday discussed Tehran-
Islamabad cooperation.Per an agreement reached 
between the two sides, Iran will import livestock 
and meat from Pakistan as Pakistan will import its 
required items or goods from Iran.Honardoost and 
Sultan also discussed problems with exchange of 
fresh fruits and cooperation in health, herbal, and 
cattle quarantine.The Iranian diplomat also asked 
Islamabad to eliminate banking barriers.
Iran and Pakistan have cooperated in different 
fields in the past years despite banking problems.
Volume of exchanges in the current Iranian year of 
1397 (beginning on March 21, 2018) rose by 42.3 
percent to $1.324 billion compared to the previous 
Iranian year (1396) and by 13.2 percent compared 
to 1395.

Indian traders are still interested in importing steel from 
Iran in spite of the US sanction, a leading Indian newspaper 
reported.

Indian Traders Continue Steel Import 
From Iran: Indian Dailynews

Iran, Azerbaijan mull feasibility 
of power plant, dam construction
Iran and Azerbaijan have examined feasibility 
of implementation of two development projects for 
construction of power plants at Khoda Afarin and Qiz Qalasi 
dams on Aras river.
Azerbaijan Energy Ministry wrote in its website that Iran-
Azerbaijan technical Committee in a meeting in Azerbaijan 
Energy Ministry also considered future measures and 
commitments and liabilities of related institutions to 
implement the project.
‘The project is of strategic importance; so, expediting the 

construction and exchange of information on the issue is 
very important,’ Azeri Deputy Minister of Energy and Azeri 
Head of Iran-Azerbaijan Joint Technical Committee Elnur 
Sultanov told the meeting. 
In August, 2016, Iran’s lawmakers approved a bill on joint 
construction of two hydropower plants with Azerbaijan.
The bill authorizes the construction of the plants near the 
Aras River borderline in the Iranian town of Marazad and 
Azerbaijan’s Ordubad.
This was part of several topics that Iran and Azerbaijan 
agreed on in a basic agreement they signed in December 
2015. 
The document envisages cooperation in construction 

of power plants at 
Khoda Afarin and 
Qiz Qalasi dams 
on Aras river 
as well as the 
construction 
of Ordubad 
power plant on 
the Azerbaijani 
side and Marazad 
power plant on the 
Iranian side.

The Discourse of free 
thinking on virtual 
currency, discussed 
form the governmental 
jurisprudence stance, 
was jointly held by 
Vasael Special Center 
for Governmental 

Jurisprudence and Economic 
Association of Qom Seminary on 
February 26 in Rasa News Agency 
Conference Hall.
The Presenters and secretary of 
this session were respectively 
Hujjat al-Islam Dr Ahmad Ali 
Yousefi, Hujjat al-Islam Murteza 
Turabi, and Hujjat al-Islam Dr 
Khoshakhlaq, as secretary of the 
session.
Hujjat al-Islam Dr Yousefi opened 
the session asking two critical 
questions;
Can one do transactions using such 
currencies?
He stated, “in order to understand 
the verdict of such principles, 
the essence of such currencies 
is required to be understood. 
Currently, we can speak solely 

relying on the basics. For 
instance, whether are such digital 
currencies regarded as asset?”
The faculty member of the 
Research Center for Islamic 
Culture and Thought pointed out, 
“Therefore, firstly we ought to 
define what is the governmental 
jurisprudence? What is exactly 
meant by jurisprudence? 
Does it only mean being well 
versed in religious rules? Or is 
jurisprudence the method of 
interpreting the religious rules? 
What is/are the difference/s of 
the methods of interpretation 
in governmental and individual 
jurisprudences?”
The professor of Qom seminary 
continued, “The governmental 
jurisprudence is different from 
the individual one because 
in the former if the Guardian of 
the Islamic Jurist (Wali Faqih) 
interprets an issue differently 
from other Jurisprudents, he is 
permitted by God to preclude 
other interpretations. Indeed, the 
governmental order only applies 

to the position of the Guardian of 
the Islamic Jurist”.
He finally added, “The levels of 
epistemology on the interpreted 
principle should be considered. 
Generally, our system of 
jurisprudence has been focused 
on the first level of it.
Dr Hujjat al-Islam Turabi, as the 
second presenter, then started 
his speech and said, “Regarding 
epistemology, there are some 
differences among jurisprudents. 
Some believe that the jurisprudent 
can exercise his authority on the 
canonical issues that require a 
framework.”
He added, “there are two views in 
this regard; when the jurisprudent, 
according to the common or 
a specific law, and considering 
the limits defined for the issue, 
introduces his interpretation 
and defines it as an obligation, 
it is a participation in the issue 
of Judicial Decree (Fatwa). 
Therefore the jurisprudent is also 
responsible for the religious rules 
and principles”.

Held by Vasael Special Center for Governmental Jurisprudence:

The Discourse of Free Thinking on Virtual Currency, Discussed 
form the Governmental Jurisprudence Stance

The Discourse of free thinking on virtual currency, discussed form the governmental jurisprudence stance, was jointly held by Vasael 
Special Center for Governmental Jurisprudence and Economic Association of Qom Seminary in Rasa News Agency Conference Hall.
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“Regarding 
epistemology, 
there are some 
differences 
among 
jurisprudents. 
Some believe that 
the jurisprudent 
can exercise his 
authority on the 
canonical issues 
that require a 
framework.”



Iranian Speaker Urges 
Close Economic Ties with 
Armenia
Iranian Parliament Speaker Ali Larijani 
stressed the need for efforts to enhance 
economic interaction with neighboring 
Armenia in various fields.
In a meeting with Armenia’s Prime Minister 
Nikol Pashinian in Tehran on Wednesday, 
Larijani said Tehran considers no limits to 
the promotion of cooperation with Yerevan, 
stressing that regional nations should 
maintain friendly ties given the current 
situation across the region.
He said Iranian and Armenian companies in 
various industries, such as the information 
technology, civil engineering and road 
construction, can contribute to the 
expansion of bilateral economic relations.
Emphasizing the necessity for closer 
banking cooperation between Iran and 
Armenia in order to facilitate trade ties, 
Larijani said the two countries could take 
advantage of the potential provided by the 
Eurasian Economic Union.
For his part, the visiting Armenian premier 
underscored that cooperation with Iran 
must reach the highest level.
Pashinian added that his country has 
capitalized on industry and information 
technology to boost its economy.
Economic relations between the regional 
neighbors could grow, he added, calling 
for long-term plans to meet the challenges 
through joint efforts.
Heading a political delegation, the 
Armenian prime minister arrived in Iran on 
Wednesday and held meetings with Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei and President Hassan Rouhani.

FM says Iran has a bright 
future in int’l arena
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif here on Thursday predicted a bright 
future for the country in the international 
arena.
FM says Iran has a bright future in int’l arena
Iran with its national capability will have 
a bright prospect regarding its standing 
in science, knowledge, resistance, 
independence and self-confidence, Zarif 
said at a scientific conference in Tehran.
Zarif appreciated the important role the 
people play in the country, stressing that the 
people should not be ignored.
The United States from the outset [of the 
1979 Islamic Revolution] has been trying to 
hurt the Islamic system to topple it, he said, 
adding the February 13 US-led Warsaw 
summit is the US’ latest effort which ended 
in failure because the world is no longer 
West-oriented.
Iran is independent, and this is the most 
important reason behind the US defeats, 
Zarif said.

Leader Says Martyrs Invite Society 
To Avoid Fear

Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei made the remarks 
on February 25 in an address 
to officials in charge of 
holding commemoration 
ceremony for 6,500 martyrs 
of the southeastern Iranian 
province of Kerman.
Enemies’ aim in mounting 
soft war against Iran is to 
make the Iranian nation 
disappointed and dejected 
and to make great Iranian 
nation scared of entering the 
field [of battle], the Leader 
said as his remarks were 
presented to large groups 
of people gathered in Imam 
Ali (AS) Mosalla Mosque 
in Kerman on Thursday 
(February 28).
The Leader said that 
commemorating the martyrs 
and revering their jihad in 

the path of God is a way to 
encourage others to follow 
the glorious path of the 
martyrs. 
When the martyrs and 
defenders of the country’s 
soil were well marked in 
the time of Sacred Defense 
during Iraqi imposed war 
against Iran in 1980-88, it 
aroused enthusiasm among 
others to be present in the 
field of defense, the Leader 
said.
He went on to say that the 
enemies, today, aim not to 
let commemoration of the 
martyrs in order to block 
the path of martyrdom and 
prevent the people in the 
society from moving towards 
path of jihad.
The Leader further said 
the secret behind strength 

of a nation is the presence 
of the courageous youth 
who are ready for defense 
and resistance [against 
difficulties] in different 
arenas, and a nation which 
has “this asset” will always 
be the winner and powerful, 
never getting humiliated.
He added that keeping the 
name of the martyrs alive 
will contribute to training 

such youth and creating such 
an asset.
Now, the message of martyrs 
is to enter the “field of battle” 
despite the enemies’ will, the 
Leader stressed.
At the end of his remarks, the 
Leader urged all, the youth in 
particular, to work hard and 
make more efforts to have a 
role in achieving successes 
like the past for the country.

Supreme Leader of the Islamic Revolution believes that martyrs' 
“everlasting message” invites the society to keep away from fear 
and dejection.
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US President Donald 
Trump and North 
Korean leader Kim 
Jong-un have failed to 
strike a deal despite 
their “constructive” 
talks in Hanoi, the White 
House announced 
Thursday.
“No agreement was 
reached at this time, but 
their respective teams 
look forward to meeting 
in the future,” White 
House press secretary 
Sarah Sanders said in 
a statement, Yonhap 
News Agency reported.
She added Trump and 
Kim “had very good and 
constructive meetings” 
for two days.“The two 
leaders discussed 
various ways to advance 
d e n u c l e a r i z a t i o n 
and economic 
driven concepts,” the 
statement said.
The announcement 
came after the leaders 
left the summit venue 
after apparently 
canceling their working 
lunch and a deal-signing 
ceremony.Julian Borger, 
with the Guardian, said 
“all signs are bad” and 
pointed to the possible 
collapse of the talks as 
Trump skipped a launch 
with Kim and possibly 
called off the signing 
ceremony.

Israeli Jets, 
Choppers 
Strike Gaza
Israeli aircraft targeted 
several sites in Gaza 
after an alleged 
"explosive balloon" 
launched from the 
Palestinian enclave 
damaged a house in 
occupied territories.
"An explosive balloon 
launched from the Gaza 
Strip damaged a house 
in an Israeli community, 
apparently after 
exploding in the air," 
the Israeli army said in 
a statement, according 
to AFP.In response, 
Israeli fighter jets and 
attack helicopters 
struck a number of 
targets in a Hamas 
military compound in 
the central Gaza Strip, 
the statement added.
Eyewitnesses in Gaza 
said a position of Izz 
ad-Din al-Qassam 
Brigades, the military 
wing of Hamas, was 
targeted in western 
Deir al-Balah, south 
of Gaza city late 
Wednesday.

No deal from 
Trump-Kim 
summit: 
White House

Iran
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 Gen. Soleimani says Leader’s 
meeting with Assad ‘not a 
minor thing’
IRGC Quds Force’s Commander Major General 
Ghasem Soleimani said that recent meeting of Islamic 
Revolution Leader Ayatollah Khamenei and Syrian 
President Bashar Assad is by no means a ‘minor thing’.
He made the remarks Wednesday night in a local 
ceremony in Qom.
“You saw that how Bashar Assad hugged the Leader 
with love like a son who has been departed from his 

father. This is not a minor thing,” said Soleimani.
Syrian President paid a one-day visit to Tehran on 
Monday and held separate meetings with the Leader 
of Islamic Revolution Ayatollah Khamenei and Iranian 
President Hassan Rouhani.
Top IRGC commander went on to say that every 
measure of the Islamic Republic in the world and region 
are aimed at securing its own national interests and that 
this is one the continuous guidelines of the Leader.
If there were no Hezbollah or Islamic Movement in 
Palestine against the Israeli regime, the region would 
have had experienced different circumstances, he 
noted.

Elsewhere, he 
described ISIL 
as ‘the most 
d a n g e r o u s 
incident of 
Islam’s history 
in past 1000 
years’, adding 
that 4000 ISIL 
suicide bombers 
carried out attacks 
in Iraq and scared an 
entire nation.

 Iran Says Ready to Help Settle India-
Pakistan Dispute
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif voiced 
the country’s readiness to contribute to the settlement of 
heightened tensions between India and Pakistan.
In a telephone conversation with his Pakistani counterpart 
Shah Mehmood Qureshi on Wednesday, Zarif expressed 
regret over the recent clashes between India and Pakistan, 
and voiced Iran’s readiness to contribute to peaceful 
settlement of disputes between the two Asian states.
The top Iranian diplomat also called on both India and 

Pakistan to show self-restraint and sit for talks over 
their disputes as soon as possible, the Foreign Ministry’s 
website reported.
Zarif is also expected to hold a telephone conversation 
with his Indian counterpart Sushma Swaraj on the recent 
clashes.
Indian fighter jets on Tuesday crossed into Pakistani 
territory, conducting what the foreign ministry in New 
Delhi termed a “non-military pre-emptive action” against 
armed group Jaish-e-Mohammed (JeM), dramatically 
escalating tensions between the nuclear-armed neighbors 
weeks after a suicide attack in the disputed Kashmir 

region.
P a k i s t a n 
r e p o r t e d 
the Indian 
a i r s p a c e 
i n c u r s i o n , 
with military 
s p o k e s m a n 
Major General A s i f 
Ghafoor saying its air force jets were scrambling to 
respond, forcing the Indian aircraft to “release (their) 
payload in haste while escaping”.

News

Syrian President Bashar al-Assad’s visit 
to the Islamic Republic of Iran and his 
meeting with Supreme Leader Ayatollah 
Ali Khamenei and our President Hassan 
Rouhani, has terrified once again the 
enemies of the axis of resistance and 
regional security, especially the axis of 
evil – the West, Israel and Saudi Arabia.  
But the occurrence of this important 
event, especially at the present time, is 
very important.
The fact is that the US is no longer able to 
cover over increasing deficits in Syria and, 
in general, in southwest Asia.  Damascus, 
Sanaa and even Kabul mark the obvious 
defeat of US regional policy. Thus, Donald 
Trump has fewer and fewer options.
The bloody and dangerous game that 
Barack Obama launched in Syria in 2011 
is near an end. Although Washington›s 
conspiracy is likely to continue in Syria, 
the failure of Takfiri terrorism that the US 
supported is already largely apparent. 
The problem is clear in Syria. The western 
media announced outright the failure 
of the West and Arab moves in Syria and 
Takfiri terrorist groups in Syria continue 
to find themselves in much more difficult 

situation, a process that will continue 
until their total destruction.
With the defeat of US plans in Syria, 
the backbone of Takfiri terrorism has 
been broken, a fact that has upset the 
Saudis, too. If Syria was the only symbol of 
hostility against the sworn enemies of the 
resistance front, today it has become the 
symbol of “stability and victory” for those 
seeking regional peace.
These days, not only Western media 
but the American and European 
politicians cannot deny their defeat in 
Syria. Since 2011, the US has begun has 
played a dangerous game against the 
Syrian government and people using 
its Arab reactionary pawns to challenge 
the process of the domino effect of the 
Arab revolutions in the region. Also, the 
Western moves might have provided 
more security to Zionists. Today, however, 
after about eight years, we are witnessing 
the defeat of the Washington game.
In 2013, Barack Obama set up ISIS in 
Syria, along with First Vice President 
Joe Biden and Secretary of State Hillary 
Clinton, and even some of the allegedly 
rival White House senators (such as John 
McCain) went along with this.
This bloody legacy came to Donald 
Trump at the end of 2016. Trump, who, 

like Obama, had a particular attachment 
to ISIS and other terrorist and insurgent 
groups in Syria, did not hesitate to act to 
support them. However, the triumph of 
the resistance front in Syria destroyed 
Trump›s dreams and imposed a historical 
defeat on them. The failure, with the wise 
leadership of the Supreme Leader of the 
Islamic Revolution and allies, will always 
be recorded in the shameful US foreign 
policy record.
Therefore, Bashar al-Assad’s visit to Iran, 
in the wake of his victory and his meeting 
with the Supreme Leader, who is the most 
reliable support for the oppressed people 
in the world and the most significant 
theoretician of the resistance against the 
invasion of the cruel West in the present 
century, suggest many messages. First of 
all, for those who stand in the great devil›s 
side, relying on money and the power 
of weaponry, have committed this great 
crime and are still not willing to accept 
their mistakes. Secondly, for those who, 
on their own front, sometimes did not 
see the power of God and questioned 
the divine promise of “If you help God, he 
will help you and he will take your steps 
solid” and they spoke of settlement with 
the devil.

Assad’s message while in Tehran



Leader Says Martyrs Invite 
Society To Avoid Fear

Norouz int’l ceremony underway in Tehran
International ceremony on Norouz, Iranian New Year 1398, is held 
here on Thursday with participation of Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif and ambassadors of those countries, which celebrate global 
festival with Iranian roots.
The Norouz ceremony is held in Tehran under the auspices of the 
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran and 
Iranian National Commission for United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO).Norouz stamp is to be unveiled at the ceremony 
later in the day. Norouz, as spelled in Persian, means the New Day and marks the beginning of spring 
according to the ancient Iranian solar calendar.

Armenian Prime Minister 
Nikol Pashinyan arrived 
in this central historical 
Iranian province of 
Isfahan on Thursday to 
visit historical tourist 
attractions here.
Armenian PM in Isfahan 
to visit tourist attractions
Upon arrival, Pashinyan 
and his accompanying 
high-ranking eco-
political delegation 
were welcomed by the 
Province Governor Abbas 
Rezaei and Archbishop of 
Diocese in Isfahan Sipan 
Kechejian.
In Isfahan, Pashinyan is 
also to hold talks with 
archpKechejian and 
Armenians living in this 
Iranian province.
About 7,000 out of about 
half a million Armenians 
in Iran live in Isfahan.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:09:46  
Noon call to prayer : 
12:15:31   
Evening call to prayer: 
18:18:28   

High: 12  ° c
Low: -2 ° c

5000 Rials

Armenian PM 
in Isfahan to 
visit tourist 
attractions

 Gen. Soleimani says 
Leader’s meeting with 
Assad ‘not a minor thing’

Indian traders 
continue steel import 
from Iran: Indian 
daily

Dome of Sheikh Lotfollah 
mosque exposed to risk of 
rain penetration
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A team led by Dion 
Khodagholy, assistant 
professor of electrical 
engineering at Columbia 
Engineering, and 
Jennifer N. Gelinas, 
Columbia University 

Medical Center, Department of 
Neurology, and the Institute for 
Genomic Medicine, has developed 
the transistor.
The internal-ion-gated organic 
electrochemical transistor 
(IGT) operates via mobile ions 
contained within a conducting 
polymer channel to enable 
both volumetric capacitance 
(ionic interactions involving the 
entire bulk of the channel) and 
shortened ionic transit time. The 
IGT has large transconductance 
(amplification rate), high speed, 
and can be independently gated as 
well as microfabricated to create 
scalable conformable integrated 
circuits. In their study published in 
Science Advances, the researchers 
demonstrate the ability of their 
IGT to provide a miniaturized, soft, 
conformable interface with human 
skin, using local amplification 
to record high quality neural 
signals, suitable for advanced data 
processing, Tech Xplore reported.
“We’ve made a transistor that 
can communicate using ions, 
the body’s charge carriers, at 
speeds fast enough to perform 
complex computations required 

for neurophysiology, the study 
of the nervous system function,” 
Khodagholy says. “Our transistor’s 
channel is made out of fully 
biocompatible materials and 
can interact with both ions and 
electrons, making communication 
with neural signals of the body 
more efficient. We’ll now be able 
to build safer, smaller, and smarter 
bioelectronic devices, such as 
brain-machine interfaces, wearable 
electronics, and responsive 
therapeutic stimulation devices, 
that can be implanted in humans 
over long periods of time.”
In the past, traditional silicon-
based transistors have been used 
in bioelectronic devices, but they 
must be carefully encapsulated to 
avoid contact with body fluids—
both for the safety of the patient 
and the proper operation of the 
device. This requirement makes 
implants based on these transistors 
bulky and rigid. In parallel, a good 
deal of work has been done in the 
organic electronics field to create 
inherently flexible transistors 
out of plastic, including designs 
such as electrolyte-gated or 
electrochemical transistors that 
can modulate their output based 
on ionic currents. However, these 
devices cannot operate fast enough 
to perform the computations 
required for bioelectronic 
devices used in neurophysiology 
applications.
Khodagholy and his postdoctoral 
research fellow George 
Spyropoulos, the first author of this 
work, built a transistor channel 
based on conducting polymers to 

enable ionic modulation, and, in 
order to make the device fast, they 
modified the material to have its 
own mobile ions. By shortening 
the distance that ions needed to 
travel within the polymer structure, 
they improved the speed of the 
transistor by an order of magnitude 
compared to other ionic devices of 
the same size.
“Importantly, we only used 
completely biocompatible material 
to create this device. Our secret 
ingredient is D-sorbitol, or sugar,” 
says Khodagholy. “Sugar molecules 
attract water molecules and not 
only help the transistor channel 
to stay hydrated, but also help the 
ions travel more easily and quickly 
within the channel.”
Because the IGT could significantly 
improve the ease and tolerability 
of electroencephalography (EEG) 
procedures for patients, the 
researchers selected this platform 

to demonstrate their device’s 
translational capacity. Using their 
transistor to record human brain 
waves from the surface of the 
scalp, they showed that the IGT 
local amplification directly at the 
device-scalp interface enabled 
the contact size to be decreased 

by five orders of magnitude—the 
entire device easily fit between 
hair follicles, substantially 
simplifying placement. The device 
could also be easily manipulated 
by hand, improving mechanical 
and electrical stability. Moreover, 
because the micro-EEG IGT 
device conforms to the scalp, no 
chemical adhesives were needed, 
so the patient had no skin irritation 
from adhesives and was more 
comfortable overall.
These devices could also be used 
to make implantable closed loop 
devices, such as those currently 
used to treat some forms of 
medically refractory epilepsy. The 
devices could be smaller and easier 
to implant, and also provide more 
information.
“Our original inspiration was to 
make a conformable transistor for 
neural implants,” Gelinas notes. 
“While we specifically tested it for 

the brain, IGTs can also be used 
to record heart, muscle, and eye 
moment.”
Khodagholy and Gelinas are now 
exploring if there are physical limits 
to what kind of mobile ions they 
can embed into the polymer. They 
are also studying new materials 
into which they can embed mobile 
ions as well as refining their work 
on using the transistors to make 
integrated circuits for responsive 
stimulation devices.
“We are very excited that we 
could substantially improve ionic 
transistors by adding simple 
ingredients,” Khodagholy notes. 
“With such speed and amplification, 
combined with their ease of 
microfabrication, these transistors 
could be applied to many different 
types of devices. There is great 
potential for the use of these 
devices to benefit patient care in 
the future.”

Flexible Ionic Transistors Created for 
Bioelectronic Devices

A research team has developed the first biocompatible 
ion driven transistor that is fast enough to enable real-
time signal sensing and stimulation of brain signals.
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In the past, 
traditional 
silicon-based 
transistors have 
been used in 
bioelectronic 
devices, but they 
must be carefully 
encapsulated 
to avoid contact 
with body 
fluids—both 
for the safety 
of the patient 
and the proper 
operation of the 
device.
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The devices 
could be smaller 
and easier to 
implant, and also 
provide more 
information.



گردشگری

ایرنا
گـــزارش

توسعه گردشگری 
روستایی، اولویت های 

بنیاد مسکن کشور است
معــاون عمــران 
بنیاد  روســتایی 
انقالب  مســکن 
اسالمی گفت: توســعه گردشگری 
روستایی با هدف اشتغالزایی از اولویت 
های این نهاد است و به متقاضیان ایجاد 
واحدهای بوم گــردی در این مناطق 

تسهیالت الزم پرداخت می شود.

محمدرضــا شــاملو  در دیدار با اســتاندار 
اصفهان در اســتانداری افزود : بنیاد مسکن 
برای مشــارکت در جهت اجرای طرح های 

مشارکتی آمادگی کامل دارد.
وی با بیان اینکه از اواخر دولت هشتم، 450 
روستا به عنوان هدف گردشگری در کشور مد 
نظر قرار گرفتند، اظهارداشت: تعدادی از آنها 
مانند ابیانه دارای بافت ارزشمند و تاریخی 
هستند که در مرحله نخست برای آنها ردیف 
بودجه تخصیص یافت و این کار به خوبی در 

حال پیشرفت است.
شــاملو، اصفهــان را یکی از قطــب های 
گردشگری کشور اعالم و اضافه کرد : با توجه 
به خشکسالی های اخیر، توسعه گردشگری 
روستایی کمک بســیاری به اقتصاد استان 

می کند.

وی با بیان اینکه 18 روستا در استان در مرحله 
نخست برای هدف گردشگری تعیین شدند، 
خاطرنشــان کرد: آنها باید در کارگروه ملی 
مطرح شوند تا بودجه ای برایشان تخصیص 

یابد.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی تاکید کرد: آنچه پس از اجرای طرح 
های گردشگری در روستاها مهم است، بهره 
برداری درست و کامل از ظرفیت های ایجاد 
شده می باشد و الزم اســت سازمان میراث 
فرهنگی و فعاالن گردشگری در این زمینه 

کمک بیشتری کنند.
شــاملو با اشــاره به اجرای طرح آمایشــی 
با همکاری یکی از دانشــگاه های تهران با 
هدف توسعه روستاها و محور اصلی اشتغال، 
ادامه داد : تاکنون با 19 اســتانداری کشور 
برای اجرای این طــرح تفاهم نامه همکاری 
منعقد شد و امید است اصفهان در اجرای آن 

مشارکت داشته باشد.
وی با بیان اینکه کار عمران روستایی بنیاد 
مسکن با دهیاری بسیار بهم نزدیک است، 
تصریح کرد: بنیاد مسکن متولی اجرای طرح 
هادی در روستاهاســت و دهیــاری در این 

زمینه، کمک می کنند.
وی با تاکید بــر اینکه باید از مــوازی کاری 
در بســیار از امور روستاها پرهیز کرد، افزود: 
بسیاری از مسائل در اســتان ها با همکاری 

استانداری ها و فرمانداری ها حل شده است.
مدیــرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی 

 اســتان اصفهان در این نشســت گفت: 
برنامه های این نهاد، مســکن روستایی، 
عمرانی روســتایی، اجــرای طرح هادی 
روستایی و بازنگری طرح هادی روستایی 
می باشد و طرح هادی برای 935 روستای 
باالی 20 خانوار اصفهان تعریف شده است.

غالمحســین خانی با بیان اینکه بازنگری 
طرح هادی برای 426 روســتا تاکنون اجرا 
شد، افزود: امسال برای 83 روستا بازنگری 

طرح هادی انجام شد.
وی با اشاره به اینکه سال جاری حدود 380 
میلیارد ریال برای کار اجرایی در روستاهای 
استان هزینه شد، خاطرنشان کرد: تاکنون 
179 هزار جلد سند مسکن روستایی در این 

استان صادر شده است.
به گزارش ایرنا، طرح هادی با هدف ساماندهی 
معابر و محیط روستایی در کشور انجام می 
شود و هدف آن زیباسازی محیط روستاها و 
افزایش تردد گردشگران داخلی و خارجی به 

این روستاهاست.
یکــي از گزینه هایــي که امــروزه به دلیل 
گسترش شهرنشیني و آلودگي محیط هاي 
شــهري، ذهن بسیاري از سیاســتگذاران، 
برنامه ریزان و مجریان سرمایه گذاري توسعه 
روستایي را به خود مشــغول کرده، ایجاد و 
گســترش صنعت گردشــگري )توریسم( 
روستایي مي باشد که به عنوان یک از صنایع 
مهم و اساســي در بخش اقتصاد و فرهنگ، 
مي تواند نقش مهمي در کاهش فشــارهاي 
روحي و رواني شهرها و همچنین جلوگیري 
از مهاجرت هاي بي رویه روستاییان به شهرها 

ایفا نماید.
گردشگری روستایی تنها شامل گردشگری 
کشاورزی نمی شود، بلکه همه فعالیت های 
که گردشــگران در مناطق روستایی انجام 
می دهند، را در بر می گیرد. از این رو می توان 
گفت که افراد به دالیل مختلف و با انگیزه های 
متفاوت  از نواحی روستایی بازدید می کنند، در 
بسیاری از فعالیت های گردشگری نیز شرکت 
خواهند کرد، به همین دلیل نیز انواع خاصی از 
گردشگری در نواحی روستایی وجود دارد که 
به شخص مسافر، ویژگی های مقصد و انگیزه 

سفر بستگی دارد.
استان اصفهان دارای بیش از یک هزار و 700 
روســتا و آبادی با جمعیت حدود 600 هزار 

نفر است.
حدود 900 روستا از میان روستاهای استان 

دارای بیش از 20 خانوار است.

نخست وزیر ارمنستان از آثار تاریخی اصفهان دیدن کرد
 نخست وزیر ارمنستان روز پنجشنبه پس از ورود به اصفهان از آثار تاریخی این کالنشهر دیدن کرد.

 نیکول پاشینیان که در صدر یک هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی وارد اصفهان شد در گذر از مسیر زاینده 
رود از اثر تاریخی پل خواجو دیدن کرد و پس از ورود به مجموعه تاریخی میدان نقش جهان به تماشای 

بناهای تاریخی واقع در آن شامل مسجد امام، بازار قیصریه و مسجد شیخ لطف اهلل پرداخت.
میدان نقش جهان که یکی از بزرگترین و زیباترین میدان های تاریخی جهان است که در تاریخ هشتم بهمن 

1313 به شماره 102 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و در اردیبهشت 1358 به شماره 115 جزو نخستین 
آثار ایرانی بود که به عنوان میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت جهانی رسید. 

نخست وزیر ارمنستان در بدو ورود در فرودگاه اصفهان از سوی عباس رضایی استاندار و »سیپان کاشجیان« اسقف اعظم و 
پیشوای دینی ارامنه اصفهان و جنوب ایران مورد استقبال قرار گرفت.

دیدار و گفت و گو با استاندار، بازدید از آثار تاریخی و گردشگری کالنشهر اصفهان، دیدار با جامعه ارامنه و جنوب ایران در ورزشگاه آرارات، 
بازدید از کلیسای وانک و دیدار و گفت و گو با اسقف اعظم جامعه ارامنه اصفهان و جنوب ایران از جمله برنامه های نخست وزیر ارمنستان 

در اصفهان اعالم شد.

طرح هادی 8500 روستای کشور نیازمند بازنگری است
 معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی از لزوم الحاق و بازنگری در طرح های هادی 8500 

روستای باالی 20 خانوار در کشور خبر داد.
 محمدرضا شاملو روز پنجشنبه در جلسه رسیدگی به امور روستاها در اردستان افزود: برای اجرای این 
طرح ها افزون بر هفت هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که در شرایط اقتصادی کنونی تامین آن امکان پذیر 

نبوده و فقط در بحث الحاق به محدوده با هماهنگی دیگر مجموعه ها می توان اقدام کرد.
وی اظهارداشت: ساماندهی و اجرای طرح های هادی در روستاهای باالی 20 خانوار وظیفه های این نهاد است 
اما هر شهرستانی که از منابع خود اعتبار الزم را برای اجرای طرح ها اختصاص دهد از سوی بنیاد اجرا می شود.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن بیان کرد: بنا به پیشنهاد این مجموعه و تصویب مجلس شورای اسالمی، کارگروه مستقلی 
 برای طرح های هادی تعیین شد که در آن فرماندار و بخشــدار با حق رای عضویت داشته و شوراها و دهیاران بدون حق رای عضو هستند و

 می توانند دیدگاه های اصالحی خود را عنوان کنند.
وی تصریح کرد: افزون بر 110 هزار مسکن روستایی اکنون خارج از ضوابط به صورت غیر قانونی ساخته شده که تاکنون از سوی دستگاه های 

ذیربط تعیین تکلیف نشدند.

در سال جاری طرحی 
بــرای حداکثرســازی 
ظرفیت کاالهای تولید 
داخل در کمیســیون 
حمایــت از تولید ملی 
مجلس شورای اسالمی 
به بررسی گذاشته شد 
که نتیجه آن، تصویــب این طرح در 
صحن علنی مجلس بود. با این حال 
بررســی این طرح نشــان می دهد، 
برخی از مواد آن، سبب متضرر شدن و 
سردرگمی تولیدکنندگان و کارگران 
می شــود و عمال به جای حمایت از 
تولید، باعث تعدد مشکالت و کاهش 
رقابت پذیــری تولیــد داخل خواهد 
شد.البته شورای نگهبان این طرح را 

تایید نکرد وآن را جهت انجام برخی 
اصالحات به مجلس بازگرداند. 

یکی از مواد چالش برانگیز و مشکل 
ساز برای تولیدکنندگان داخل، ماده 
12 طــرح حداکثر اســتفاده از توان 
داخل اســت که با افزایش اختیارات 
ســلیقه ای مامورین تامین اجتماعی 
جهت دریافت حق بیمه قــرارداد از 
تولیدکنندگان، ماهیت این طرح را به 

ضد خود تبدیل خواهد کرد.

   ماده ۱۲ قانون حمایت از تولید، 
زمینه ساز فساد

حق بیمه قرارداد، شیوه اخذ حق بیمه 
کارگــران بــدون توجه بــه حقوق 
آن ها اســت. در ایــن روش با اعمال 
نظر ســلیقه ای کارشناســان تامین 
اجتماعی، کارفرما مجبور به پرداخت 
درصــدی از مبلغ کل یــک قرارداد 
است که به هیچ وجه نیز متناسب با 
حق بیمه قانونی کارگران نیست؛ این 
اتفاق موجب دریافت مبلغی مضاف 
بر حق بیمه واقعی کارگران شده که 
باعث نارضایتی بســیاری از صاحبان 

کسب وکار شده است؛
یکی از دالیل اصلــی ورود این بحث 
به طرح حداکثرســازی اســتفاده از 
توان داخل نیز همین شــکایات زیاد 

صاحبان کسب وکار بوده است.
از طرف دیگر قائل به شــخص بودن 

اعمال ضرایب بر روی کل مبلغ قرارداد 
سبب ایجاد یک ســازوکار درآمدی 
متعارض با منافع کارشــناس شــده 
اســت، این تعارض منافع ایجاد شده 
بــرای کارشــناس، بین»افزایــش 
درآمد ســازمان تامیــن اجتماعی« 
و »بیمــه شــدن کارگران« اســت 
 و ســبب مشــکالت فراوانی شــده

 است.

   دریافت پول اضافی از ســفره 

کارگران بدون ارائه خدمت!
مشکالت فقط به اینجا ختم نمی شود؛ 
در ازای پول اضافی دریافتی توســط 
تامین اجتماعی، خدمت جدیدی به 
کارگران تحت قرارداد ارائه نمی شود 
و کارگر جدیدی نیز بیمه نمی شود؛ 
پول اضافی از ســفره کارگر برداشته 
می شود ولی برای این کارگران مورد 
اســتفاده قرار نمی گیــرد بلکه برای 

اشخاص دیگر استفاده می شود.
با وجود این، مجلس شورای اسالمی 

در اقدامی عجیــب در تاریخ 17 دی 
ماه این مــاده را تصویب کــرده و به 
شورای نگهبان فرســتاد اما شورای 
نگهبان در هفته گذشته به دلیل اینکه 
در این شــیوه بــه ازای مبلغ اضافی 
دریافتی خدمتی به بیمه  شدگان ارائه 
نمی شود، این ماده را رد کرده است و 
برای اصالح، آن را به مجلس شورای 

اسالمی بازگردانده است.

   اگر مشکلی را حل نمی کنید، 

زیادترش نکنید
به نظر می رســد نمایندگان مجلس 
در طرحی کــه به نــام تقویت تولید 
ملی اســت، نباید با اعمال این چنین 
موادی در طرح، تولید را بیش از پیش 
تضعیــف کنند و حال کــه این ماده 
قرار نیســت به تولید، کمکی کند و 
مشکالتش را دوچندان می کند، بهتر 
است اصال ماده ای در حمایت از تولید 
در موضوع حق بیمه قراردادها، مطرح 

نگردد.

حق بیمه قرارداد؛پاشنه آشیل قانون حمایت از تولید؛   

حمایت یا ضدحمایت؟

مهر
گـــزارش
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قانون حداکثرسازی استفاده از توان داخل با هدف حمایت از 
تولید ملی اخیرا در مجلس به تصویب رسید، اما ماده ۱۲ آن با 
افزایش اختیارات سلیقه ای مامورین تامین اجتماعی این طرح 

را به ضدخود تبدیل کرد.
در حالی که قانون حداکثرسازی اســتفاده از توان داخل با 
هدف حمایت از تولید ملی، چندی پیش در مجلس به تصویب 
رســید، اما ماده ۱۲ این قانون با افزایش اختیارات سلیقه ای 
مامورین تامین اجتماعی جهت دریافــت حق بیمه قرارداد 
از تولیدکنندگان و کارگران، ماهیت این طرح را به ضد خود 

تبدیل خواهد کرد.

حق بیمه قرارداد، 
شیوه اخذ 

حق بیمه کارگران 
بدون توجه به حقوق 

آن ها است. در این 
روش با اعمال نظر 

سلیقه ای کارشناسان 
تامین اجتماعی، 
کارفرما مجبور به 

پرداخت درصدی از 
مبلغ کل یک قرارداد 

است .
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 یارانه به حال خود 
رها شد!

مبلغی که دولت برای پرداخت یارانه 
کنار گذاشته بود را نمایندگان هم 
با کســر اندکی از آن تائید کردند تا 
بار دیگر فضا بــرای پرداخت یارانه 
به جمعی غربال نشــده باز باشد و 
در مجموع اتفــاق تــازه ای برای 
پیشگیری واصالح وضعیت موجود 
توزیع یارانه نقــدی نیفتاد. در این 
حالت دولــت و مجلس بــا وجود 
انتقادات و چالش هایی که در رابطه 
با هدفمندی با یکدیگر دارند، رسما 
کاری برای حل موضوع انجام نداده و 
تنها عباراتی را روی کاغذ نوشتند که 

بعید است زمانی اجرایی شود.
 اهــم نتیجــه بررســی تبصــره 
هدفمندی یارانه ها در الیحه بودجه 
1398 در مجلس این بود که دولت 
باید ســه دهک باالی درآمدی را از 
دریافت یارانه حذف کند و از سویی 
دیگر مجوز 41 هزار و 100 میلیارد 
تومانی برای پرداخت یارانه نقدی و 
غیرنقدی صادر شد. در مجموع این 
مصوبات، مجوزی برای توزیع یارانه 
به روال سال جاری و البته سال های 
گذشته صادر شد و نشانی از تفکری 
تازه و یا راهکاری برای حل معضل 

پرداخت یارانه ها به همراه نداشت.
دولت منابع پرداختی برای یارانه را 
در الیحه 42 هــزار و 500 میلیارد 
تومان پیش بینی کــرده بود که با 
مصوبه مجلس بــه 41 هزار و 100 
میلیارد تومان کاهــش پیدا کرده 
اســت. این کاهش 1400 میلیارد 
تومانی از سهم پرداخت یارانه تنها 
می تواند ســهم یارانه حــدود دو 
میلیون و 600 هزار نفر را کم کند. 
این در حالی است که با رقم 42 هزار 
و 500 میلیاردی که دولت در نظر 
گرفته بود حدود 78 میلیون و 800 
هزار نفر مشمول دریافت یارانه بودند 
که با کاهش منابع به 41 هزار و 100 
میلیــارد تومان تعــداد آنها به 75 
میلیون و 200 هزار میلیارد تومان 
کاهش پیدا می کند که در مقایسه 
با هزینه سنگین توزیع نقدی و تعداد 

موجود، رقم قابل توجهی نیست.
البته همین 2.6 میلیون نفری که 
در نتیجه کاهش منابع هدفمندی 
باید کنار گذاشته شــده تا منابع و 
مصارف همتراز شوند هم از تضمینی 
برخوردار نیست، همان طوری که 
طی سال های اخیر اقدام مناسبی 
برای غربالگری یارانه بگیران و تکالیف 
بودجه ای در این رابطه نشده است. از 
سویی دیگر حذف سه دهک باالی 
درآمدی بر عهده دولت گذاشــته 
شده که در سال های اخیر نیز این 
تکلیف وجود داشته و دولت رسماً 
اعالم کرده اســت که توان ورود به 
این موضوع را نــدارد. در عین حال 
که دولت خود در الیحــه بودجه، 
پیشنهاد حذف استانی یارانه بگیران 
را مطرح کرده بود که آن هم جای 
سوال بسیاری داشت و در کمیسیون 
تلفیق مجلس رد شــد و به صحن 

علنی نرسید.

ایسنا
خـــبـــر
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عمران و اشتغال

کارگران حقوق ثابت می خواهند نه بن کارت!
یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد دو مرحله ای شدن تعیین دستمزد کارگران را مطرح کرد و گفت: 
این کار ضمن حفظ قدرت معیشت کارگران موجب واقعی شدن دستمزدها متناسب با شرایط روز 
می شود. به اعتقاد وی اگر به دنبال صدور بن کارت برای کارگران هستیم بهتر است مبلغ آن را به 
دستمزد کارگران اضافه کنیم چون کارگران برای خرج و مخارج زندگی به حقوق ثابت امید بسته اند.

حمید نجف اظهار کرد: هر چقدر برای کارگران در کشور هزینه کنیم، موجب گردش اقتصاد و افزایش بهره وری 
می شود و ناهنجاری های گسترده اجتماعی را کاهش می دهد. امسال افزایش قیمت بسیاری از محصوالت را 
شاهد بودیم و کارفرمایان تحت تأثیر نوسان دالر به سود سرشاری در افزایش قیمت تولیدات خود رسیدند ولی 

سهم کارگر این وسط کجا بود؟
وی ادامه داد: وقتی کاالیی چهار برابر قیمت مصرف کننده دست کارگر می رسد، حقوق یک کارگر باید چقدر باشد 

که بتواند این رقم را بپردازد و اساساً سهم کارگر در افزایش هزینه ها و نوسان ارز و تورم کجاست؟
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: متأسفانه باال رفتن قیمت دالر، سکه، طال، خودرو و برخی محصوالت را 
افزایش حساب نمی کنیم ولی به افزایش مزد کارگران که می رسیم چانه زنی می کنیم و به اخراج و تعدیل نیرو 

تهدید می کنیم که بسیار ناپسند است.
نجف در عین حال پیشنهاد دو مرحله ای کردن دستمزد کارگران را مطرح کرد و گفت: ما می توانیم یک بار در 
انتهای سال و اسفند ماه برای شش ماهه اول سال تصمیم بگیریم و یک بار برای نیمه دوم سال دستمزد کارگران 

را افزایش بدهیم و این کار هیچ تأثیر منفی بر اقتصاد کشور ندارد و تورم هم ایجاد نمی کند.
وی توضیح داد: هر زمان می خواهیم در مورد دستمزد جلسه بگذاریم و تصمیم بگیریم این توجیه مطرح می شود 
که با اضافه کردن حقوق تورم باال می رود و تعدیل نیرو اتفاق می افتد اما سال بعد می بینیم که همان تورم و تعدیل 

نیرو را همچنان داریم و این توجیه مناسبی برای کارفرمایان و دولت نیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: معتقدم اگر اقتصاد ما یک اقتصاد دارای ثبات بود و تورم عادی داشتیم می توانستیم 
هر پنج سال یک بار دستمزدها را افزایش بدهیم ولی شرایط امروز اقتصاد مساعد نیست و تالطم زیادی دارد لذا 

بهتر است حقوق و دستمزد کارگران دو مرحله ای و متناسب با شرایط روز اقتصاد کشور تعیین شود.
نجف در پایان به طرح پیشنهاد افزایش نقدی دستمزد کارگران و بن کارت اشاره کرد و گفت: هر چیزی تحت 
عنوان بن کارت یا توزیع سبد کاال که دادن و ندادنش آمد و نیامد دارد برای کارگران حقوق ثابت نمی شود. اگر 
حقیقتاً به دنبال صدور بن کارت برای کارگران هستیم چرا این مبلغ را روی حداقل مزد کارگران اضافه نمی کنیم؟ 
کارگران به حقوق ثابت امید دارند چون حقوق ثابت چیزی است که با آن کرایه خانه و اقساط بانکی را می دهند و 
خرج و مخارج زندگی را تنظیم می کنند لذا اگر وعده می دهیم که بن کارت یا کارت اعتباری خرید کاال به کارگران 

می دهیم حتماً باید به تصویب شورای عالی کار برسد و میزان و چند مرحله ای بودن آن مشخص شود.
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صنعت بیمه باید استارت آپ ها را به عنوان یک سیستم کمک رسان بپذیرد
سلیمانی گفت: صنعت بیمه باید استارت آپ ها را به عنوان یک سیستم کمک رسان بپذیرد و نهاد ناظر نیز با 

قانونمند کردن آن زمینه علمی تر شدن فعالیت های صنعت بیمه را فراهم خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا سلیمانی در دیدار با کارگزاران صنعت 
بیمه ضمن اعالم این مطلب افزود: کارگزاران با توجه به توان تجارب فنی و دانش بیمه ای می توانند بهترین 

نرخ و شرایط را به بیمه گذاران پیشنهاد کنند و در حقیقت مشاور قابل اعتمادی برای بیمه گران و بیمه گذاران 
باشند. رئیس کل بیمه مرکزی در این دیدار ضمن ارزشمند خواندن دغدغه های کارگزاران بیمه ای تصریح 

 کرد: تسلط کارگزاران به مفاهیم بیمه ای و اشراف کامل آنان به جزئیات فرایند تعیین نرخ و شرایط و همچنین 
ریسک های بیمه ای می تواند به افزایش ضریب اعتماد عمومی و در نهایت توسعه صنعت بیمه منتهی شود.

رئیس شورای عالی بیمه با بیان این نکته که کارگزاران فقط مشاوران بیمه گذاران نیستند، اظهار داشت: صنعت بیمه با خارج کردن 
کارگزاری ها و نمایندگی های بیمه از مسیر فروش بیمه نامه نفع چندانی نخواهد برد و در دراز مدت این فرآیند به زیان صنعت بیمه تمام خواهد 
شد. دکتر سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح آخرین وضعیت صنعت بیمه در کشور تصریح کرد: نهاد ناظر در راستای صیانت 
از حقوق بیمه گذاران و بیمه گران، جلوی نرخ و شرایط غیر عادی و غیر حرفه ای بیمه نامه ها به خصوص در بخش ثالث و درمان را خواهد گرفت.
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چنین مدیرانی از هوش 
هیجانی بــاال برخوردار 
هســتند و کار کردن با 
آنها لذت بخــش و عالی 
اســت_ اطالعــات به 
دســت آمده از تحقیق 
TalentSmart که 
بر روی بیش از یک میلیون نفر صورت 
گرفته است نشــان می دهد مدیران با 
هوش هیجانی باال تا حد زیادی کارها 
را بهتر از افرادی انجــام می دهند که 
فاقد هوش هیجانی هســتند. مدیران 
عالی، از توانایی های کارمندان بیشتر 
از خودشان اطالع داشته و برای درک 
 ایــن قابلیت ها به آنــان کمک زیادی

 می کنند. 
مدیــران، آرزوهــای بزرگی در ســر 
می پرورانند و بــه کارمندان خود برای 
رسیدن به اهدافشان کمک می کنند. 
با بررســی دقیق تــر در خصوصیات 
منحصر به فــرد مدیــران تاثیرگذار، 
می توانید مهارت های ارزشمند را فرا 
بگیرید و از ایــن طریق برای همکاران 
الهام بخش باشید و در حرفه خود به فرد 
فراموش نشدنی تبدیل شوید. این مقاله 
به بررســی رایج ترین و معنادارترین 
ویژگی هــای مدیران بــه یادماندنی 

می پردازد.

   ۱. عالقه مندی: 
مدیر سازمان، مهم ترین عامل و دلیل 
برای بی انگیزگی کارکنان به شــمار 
می رود. اگر مدیر عالقه ای به کار نداشته 
باشد، چرا دیگران باید به کار عالقه نشان 
دهند؟ مدیران به یاد ماندنی، عالقه مند 
و معتقد به کارهایی هستند که انجام 
می دهند، کارها را با لذت توام می کنند و 
همین خصوصیت فردی است که باعث 
می شود دیگران از مصاحبت و همکاری 

با آنها لذت ببرند.

   ۲. شفافیت: 
مدیران صادق در تمام شرایط شخصیت 
واقعی خود را نشان می دهند، هرگز به 
این دلیل که اشتباهات خود را بپوشانند 
به دروغ متوسل نمی شوند و به دیگران 
وعده های توخالی نمی دهند، کارمندان 
هم به راحتی متوجــه انگیزه مدیران 
می شوند در ضمن وقت زیادی صرف 
نمی کنند تا کارهایی که مدیران قصد 
دارند در آینده انجام دهند را پیش بینی 
کنند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر 
می شود که این مســاله به کارمندان 
انتقال یابد به این معنــا که کارمندان 
برای بیان نظریات خود احساس آزادی 
می کنند و چیزی برای مخفی کردن 
ندارند و بــه جای نــدادن اطالعات و 
مخفی کاری برای کسب قدرت بیشتر، 
اطالعات و دانش خود را سخاوتمندانه 

در اختیار دیگران قرار می دهند.

   ۳. پیش بینی:
 بعضی از مدیران، موقعیت کارمندان 
خود را بدون کوچک ترین فکری به خطر 
می اندازند اما در عوض مدیران متفکر 
پیش از اینکه کارمنــدان در معرض 
خطر قرار بگیرند، به آنها آگاهی داده، 
راهنمایی شان می کنند و موانع موجود 
را که حتی از ابتدا سر راه وجود داشته، 
بر می دارند. همچنیــن بعضی اوقات 
به رفع و رجوع مشــکالتی می پردازند 

که کارمندان حتی نمی دانند مرتکب 
شده اند و اگر زمانی کاری در این زمینه 
از دستشــان بر نیاید، خود را در برابر 

مشکالت، سپر می کنند.

   ۴. بینش: 
مدیران موفــق مانند شــطرنج بازان 
هســتند و نه چکرزبازان. چکرز یا دام 
گونه ای بازی فکری با تخته است این 
بازی معموال با مهره هــای تخته نرد و 
روی صفحه شــطرنج انجام می شود. 
بین ایــن دو بازی اختالف اساســی 
وجود دارد. در بازی چکرز، نقش تمام 
مهره ها اساسا شبیه به یکدیگر هستند 
که این یک نمونه ضعیفی از مدیریت 
اســت. زیرا هیچ تفاوتی میان افراد در 
سازمان وجود ندارد و اشخاص احساس 
بی هویتی دارند. از سوی دیگر، در بازی 
شطرنج هر مهره دارای نقش، توانایی و 
محدودیت های منحصر به فرد است. 
کارفرمایان به یادماندنی مانند استادان 
بزرگ شــطرنج هســتند و تشخیص 
می دهند هر یک از اعضای گروه دارای 
چه خصوصیات خاصی است برای مثال 
از نقاط قوت، ضعف، عالیق و تنفرهای 
اشخاص اطالع کافی دارند و با استفاده از 

چنین اطالعاتی می توانند توقع حداکثر 
کارآیی را از افراد داشته باشند.

   ۵. مامن در شرایط بحرانی:
 مدیران فراموش نشدنی حتی در زمان 
آشوب و بر هم ریختگی کارها، آرامش 
خود را حفظ کرده و تحت فشار کار زیاد 
هم رفتاری کنترلی دارند. کارمندانی که 
با مدیران فراموش نشدنی کار کرده اند 

اغلب از خونســردی که مدیــران در 
شرایط دشوار از خود نشان می دهند، 

در تعجب هستند.

   ۶. انسانیت: 
مدیران به یاد ماندنی، به معنی واقعی 
کلمه مهربان هستند و هیچ ترسی هم 
از نشــان دادن این خصوصیت ندارند، 
افرادی محترم و دارای شخصیتی گرم 
هستند به طوری که به راحتی می توان 
با آنها ارتباط برقرار کــرد، همچنین 
می دانند تمامی افراد دارای احساسات 
هستند و هیچ واهمه ای از آشکار کردن 
احساسات خود ندارند. پس در ابتدا به 
عنوان یک انسان سپس به عنوان مدیر 
با اعضای گروه ارتباط برقرار می کنند. از 
طرفی دیگر، می دانند چگونه در شرایط 
متفاوت و دشــوار احساســات خود را 

کنترل کنند.

   ۷. فروتنی:
 آنها به هیچ وجه احســاس حسادت 
نمی کنند یا به دنبال شــناخته شدن 
نیستند. کار آنها واقعا یک تالش گروهی 
اســت و همه اعضای گروه در صورت 

دســتیابی به اهداف، احساس رضایت 
خاطر پیدا می کنند. از آنجا که چنین 
مدیرانی معتقد نیستند نسبت به افراد 
دیگر برتری دارند به راحتی اشتباهات 
خود را می پذیرنــد بنابراین هر فردی 
می تواند از آنها مطالب جدیدی بیاموزد. 
فروتنی آنها لحنــی از تواضع و قدرتی 
را بــه وجود می آورد که هر شــخصی 

می تواند از آنها پیروی کند.

درنتیجه، بســیاری از مدیــران به یاد 
ماندنی، دســت از فکر کــردن درباره 
اینکه مردم چه کارهایی می توانستند 
برای آنها انجام دهند بر می دارند بلکه 
بیشتر بر این موضوع تمرکز می کنند که 
خود به عنوان مدیر چه کاری می توانند 
برای کمک به موفقیت کارمندان انجام 
دهند. الهام بخشی، آموزش، حمایت، 
برطرف کردن موانع و انســانیت تماما 
خصوصیاتی هستند که اگر به عنوان 
مدیر به کار ببرید مســلما به مدیری 
فراموش نشــدنی تبدیل می شوید که 
کارمندان همیشه از شما به نکویی یاد 
خواهند کرد و همیشــه در خاطره ها 

باقی می مانید.

نکات ظریفی که موجب ماندگاری مدیران می شود؛   

یک مدیر به یاد ماندنی باشید

 بعضی از مدیران، 
موقعیت کارمندان خود 

را بدون کوچک ترین 
فکری به خطر 

می اندازند اما در عوض 
مدیران متفکر پیش 

از اینکه کارمندان 
در معرض خطر قرار 

بگیرند، به آنها آگاهی 
داده، راهنمایی شان 

می کنند و موانع موجود 
را که حتی از ابتدا سر 

راه وجود داشته، بر 
می دارند.

عملکرد بعضی از مدیران به گونه ای است که نمی توان آنان را 
به راحتی فراموش کرد و همیشه در اذهان باقی می مانند. در 
حالی که برخی از مدیران به دلیل تاثیرات منفی که در زندگی 
عده ای داشته اند، فراموش نمی شوند، هستند کارفرمایانی 
که زندگی افراد را دســتخوش تغییرات مثبت کرده اند و به 
همین سبب همیشه در خاطرات باقی می مانند. زمانی که از 
افراد درباره بهترین و بدترین رئیسی که تا به حال داشته اند، 
سوال می شود، به ناچار ویژگی های ذاتی و خدادادی را )مانند 
هوش، برونگرایی، جذابیت و...( نادیده می گیرند و به جای آن 
بر خصوصیاتی که تحت کنترل مدیر است )نظیر عالقه مندی 

به کار، بینش و صداقت( تمرکز می کنند.

 
استارت آپ

 اپلیکیشــن های پرداخت بانکی و مالی ایرانی روی 
گوشی های اپل از چهارشنبه شب گذشته از کار افتاده است، این محدودیت از 
سوی شرکت اپل صرفا برای اپلیکیشن  های ایرانی رخ نداده و کشورهای دیگر 

مانند چین نیز درگیر آن شده اند.

گواهی  های توسعه  دهنده سازمانی زمینه ای را فراهم می  کند تا صاحبان استارت آپ ها 
بتوانند اپلیکیشــن خود را جدا از فضای اپ استور، به شکل مستقیم در اختیار مخاطب 

خود قرار دهند.
اگر گوشی موبایل شما از شرکت اپل است، قطعا با این روش آشنا هستید و چند مرتبه 
مجبور شده اید نصب اپلیکیشن را با اجازه دسترسی دادن در تنظیمات، به اتمام برسانید. 
این کار می  تواند خطراتی مانند درز اطالعات شخصی برای کاربران به دنبال داشته باشد اما 
از آن جایی که راه چاره ای وجود ندارد اغلب اجازه دسترسی به این اپلیکیشن ها را می دهیم.

اســتفاده از امکانات این چنینی کار را برای صاحبان کســب و کار راحت می کند اما به 
موازات آن ممکن است باعث شود، برخی از این روش سوء استفاده کنند و دست به انتشار 

اپلیکیشن های غیرقانونی از جمله قمار، خرید و فروش مواد مخدر و دیگر تخلفات بزنند.
همین مساله باعث شده شرکت اپل، چارچوب سفت و سخت تری را برای گواهی ها در 
نظر بگیرد. در واقع، حذف گواهی های توسعه دهنده سازمانی، اپلیکیشن های پرداختی 

را با مشکل مواجه کرد.

    احتماال پای یک ایرانی در میان است
حمید حبیبی یکی از فعاالن اســتارت آپی در حوزه »فین تک« گفت: در حال 
 IOS حاضر اپلیکیشن های ایرانی که سیستم پرداخت داشتند، روی سیستم
قابل دسترس نیستند. به همین دلیل استارت آپ ها با ارسال پیامک این مساله را 

به کاربران خود اعالم کرده اند.
وی در خصوص چرایی این اتفاق به زمزمه هایی که میان همکارانش و فعاالن حوزه 
فین تک شکل گرفته اشاره می کند و می گوید: این گمانه وجود دارد که احتماال یک 
ایرانی ساکن خارج از کشور، به دلیل خصومت لیستی از اپلیکیشن های ایرانی را به 
شرکت اپل اعالم کرده است. البته اینکه موضوع چقدر صحت دارد را هنوز نمی دانم. 
وی که سابقه راه اندازی استارت آپ های زیادی در حوزه فین تک را دارد ادامه داد: 
این اپلیکیشن ها گواهینامه های اپل را ندارند که به وسیله آن اپلیکیشن خود را در اپ 

استور منتشر کنند و همین مساله موجب مسدود شدن  آنها شده است.
حبیبی افزود: نکته ای که در زمان وقوع چنین اتفاقی وجود دارد این است که ما در 
ایران تعداد زیادی کاربر گوشی اپل داریم که به صورت روزانه چندین مرتبه از کسب و 
کارهای ایرانی استفاده می کنند و در حال حاضر به اپلیکیشن های خود دسترسی ندارند. 

وی افزود: این اتفاق سال قبل نیز رخ داد و اســتارت آپ ها مجبور شدند برای دسترسی 
کاربران نســخه های تحت وب اعالم کنند، آن زمان مشــکل دسترسی مقطعی بود و 
نسخه های تحت وب آنقدر به روز نیستند که بتوان در حال حاضر به سرعت از آن استفاده 

کرد به همین دلیل دسترسی به اپل قطع شده است.
اگر بخواهیم از منظر کســب و کار به این موضوع نــگاه کنیم، اگر روزانــه درصدی از 
تراکنش هایی که اتفاق می افتــد از طریق کاربران IOS باشــد، قاعدتا از لحظه ای که 
دسترسی قطع شده، میزان زیادی از تراکنش ها کم و ممکن است موجب ریزش کاربران 
شده باشد. این فعال استارت آپی اضافه کرد: کاربرانی که از اصل ماجرا خبر ندارند و به این 
مساله دقت نمی کنند که چرا اپلیکیشن قطع شده، به خیال این که آن اپلیکیشن درست 

کار نمی کند یا به طور کل از دسترس خارج شده به سمت اپلیکیشن های دیگر می روند. 
وی با اشــاره به این که نمی توان در این خصوص تخمین درستی زد گفت: ممکن است 
در همین مدت زمان کوتاه، به دالیل گفته شده، درصد قابل توجهی از کاربران به دلیل 

نارضایتی، آن اپلیکیشن را پاک کرده باشند. 

    دریافت مجوز مستقیم از اپل برای ادامه فعالیت 
مسعود نیکومنش مدیر محصول »ابرآروان« گفت: برای این که اپلیکیشن ها بتوانند در اپل 
منتشر شوند، چند راه پیش روی شان است. اول این که می توانند مستقیم از شرکت اپل 

مجوز سازمانی )License organization ( دریافت کنند و با این مجوز می توانند 
اپلیکیشن خود را ارائه دهند و کاربر به صورت مستقیم آن را دانلود، نصب و استفاده کند. 
اما اپلیکیشن هایی هم هستند که به دالیل مختلف مانند تحریم یا درزهای بانکی به آن ها 

مجوز نمی دهد. 
وی توضیح داد: شرکت های واسطه مانند سیب اپ- نمونه ایرانی اپ استور وجود دارند که 
مجوز سازمانی را از اپل دریافت کرده اند- بر اساس مجوز خودشان اپلیکیشن های ایرانی را 
منتشر می کنند. به این شکل که کاربر ابتدا باید برنامه آن ها را دانلود و بعد از آن هم برنامه 
مورد نظر خود را دانلود کند.  وی افزود: این کار باعث می شود آن اپلیکیشن مورد نظر از 
الیسنس اپل استفاده کند و زمانی که اپل بر اساس تحریم ها این دسترسی را ببندد، حتی به 
آن شکل هم نمی توان از اپلیکیشن مورد نظر استفاده کرد و خطای غیرقانونی بودن می دهد. 
نیکومنش گفت: محدودیت ها و عدم دسترسی که در حال حاضر پدید آمده از نظر امنیتی 

مشکلی را ایجاد نمی کند.
وی در پایان در پاسخ به اینکه چرا برخی از اپلیکیشن های بانکی در حال حاضر کار می 
کنند و مشکلی برای آنها ایجاد نشده گفت: آن ها از الیسنس مستقیم اپل استفاده می کنند 
به همین علت دسترسی آنها قطع نشده است البته نمی شود مطمئن بود که در آینده این 

الیسنس ها نیز از دسترس خارج نشوند.

   هنوز راهکار را نمی دانیم
مصطفی رادمرد، مدیر استراتژی و بنیانگذار اپلیکیشن پیام رسان و مالی »بله« که مانند سایر 
اپلیکیشن ها درگیر این مساله است اعالم کرد: ما در حال حاضر اطالعات زیادی نداریم و به 

شدت دنبال راهکاری هستیم تا بتوانیم هر چه سریع تر این مشکل را حل کنیم.
رادمرد افزود: حساب enterprise اپل ما که اپلیکیشن را با استفاده از آن منتشر کردیم 
در حال حاضر از کار افتاده اســت. این که برای این مشکل باید چه راهکار جایگزینی در 
نظر بگیریم را هنوز نمی دانیم و تیم آی.تی ما در حال کار کردن روی این موضوع هستند.

از زمانی که ماجرای تحریم ها علیه ایران به وجود آمد، شرکت اپل نیز پیرو این رویه تحریم 
اپلیکیشن ها را آغاز کرد، اگر گوشی آیفون دارید قطعا برای  شما پیش آمده که اپلیکیشن 
مالی یا پرداختی را سرچ کنید، اما یا در اپ استور وجود نداشته و یا نتوانستید آن را نصب 
کنید. برای نصب چنین اپلیکیشن هایی باید از طریق سایت مبدا یا اپ های ایرانی مشابه اپ 
استور اقدام می  کردید. بعد از نصب هم از شما یک گواهی اضافی خاسته می شد که باید به 

صورت دستی از طریق تنظیمات گوشی آن را فعال می کردید.
پس از مدتی گزارش هایی به شرکت اپل رسید که نشــان می داد برخی از این گواهی ها 
سوء استفاده کرده اند و همین مساله باعث شد، شرکت اپل تصمیم بگیرد محدودیت های 

بیشتری را در سیستم کاری خود اعمال کند.

ایران تلنت
یـــادداشت
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،،
 مدیران فراموش 

نشدنی حتی در زمان 
آشوب و بر هم ریختگی 

کارها، آرامش خود را 
حفظ کرده و تحت فشار 

کار زیاد هم رفتاری 
کنترلی دارند.

ایرنا
گـــزارش

استارت آپ های ایرانی بار دیگر پشت تحریم اپل

شتابدهنده ها و 
استارت آپ ها ایده های 

تکراری و کپی شده را کنار 
بگذارند

به اعتقاد معاون علمــی و فناوری 
شتابدهنده ها و استارت آپ ها باید به 
سراغ ایده های جدید در حوزه های 
مختلــف رونــد تــا موفقیت های 

بیشتری را کسب کنند.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهــوری در نخســتین 
نشست شتابدهنده ها که درپارک 
فنــاوری پردیــس معاونت علمی 
 برگزار شد، اظهار کرد: شتابدهنده ها

 و اســتارت آپ ها بایــد ایده های 
تکراری و کپی شده را کنار بگذارند و 
 سراغ ایده های جدید در حوزه های

 مختلف رونــد تــا موفقیت های 
بیشتری را کسب کنند.

معاون علمــی و فنــاوری رییس 
جمهــوری گفت: در ســال جاری 
بــا انجــام پیگیــری هــای الزم 
بودجــه ای را بــرای حمایــت از 
شــتابدهنده ها تامین کردیم تا به 
 رونــق کســب و کار فعالیت های

 دانش بنیان آنها کمک کنیم.
وی درادامه گفت: ســال آینده نیز 
برنامه جدی تــری برای حمایت از 
شتابدهنده ها داریم و چندبرابر سال 
جاری بر روی آنها ســرمایه گذاری 

می کنیم.
ســتاری همچنین بــه همکاری 
معاونــت علمــی بــا صنــدوق 
نوآوری و شــکوفایی اشــاره کرد 
و گفــت : در برنامــه ریــزی های 
انجام شــده صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی نیز با همسو شدن با 
اهداف معاونت علمــی از فعالیت 
 اســتارت آپ ها و شتابدهنده های

 فعال حمایت می کند.
رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به 
این موضوع که سرفصل هر موفقیتی 
دشواری ها و موانع و مشکالتی است 
گفت: برای رســیدن به موفقیت 
همیشه مشکالت و موانعی هست 
که باید با امید و تالش آنها را پشت 
سرگذاشــت و پیش به سوی جلو 

رفت.
ســتاری با تاکید بر ایــن موضوع 
دولتی ها نباید در ساختار فعالیت 
شــتابدهنده ها ورود کنند گفت : 
ما نمیتوانیم به یک اســتارت آپ یا 
شتابدهنده بگوییم که باید چه کار 
کند چون ساختار نوآوری با ساختار 
 دولت متفــاوت اســت و ما فقط 
می توانیم نشانگر الگوهای موفق به 

آنها باشیم.
وی با اشاره به این موضوع که درحال 
حاضر یکی از مشکالت اساسی ما در 
 حوزه استارت آپ ها و شتابدهنده ها

 این اســت که همه دنبال یک ایده 
هســتند گفت : باید حــوزه های 
 مختلفی برای فعالیت استارت آپ ها

 و شــتابدهنده ها ایجاد شــود در 
حال حاضر ما حــوزه های موفقی 
از جملــه حوزه پســماند ، محیط 
زیست وسالمت دیجیتال را معرفی 
کرده ایم که جا بــرای کار و طرح و 
ایده بســیار دارند. ســتاری اظهار 
کرد : توصیه می کنم از حوزه های 
خدماتی صــرف دوری کنید و در 
حوزه های تکنولــوژی و فناوری از 
جمله شــتابدهنده های هوافضا ، 
مالی و بیمه ای و سالمت الکترونیک 
فعالیــت کنید. وی گفــت : هدف 
ازبرگزاری این نشست ها این است 
که با همکاری و همراهی و ایجاد این 
اکوسیستم جدید با سیستم سنتی 
 مبارزه کنیم و با امید به دستاوردها و

 موفقیت های بســیاری در حوزه 
فناوری و نوآوری برسیم.

اخبار اصفهان
گــزارش
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