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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

6 ماه از معوقات کارگران پلی اکریل پرداخت شد:

جانی دوباره در رگ های پلی اکریل

به بهانه روز بها الدین 
محمد بن حسین عاملی؛

 بهای بهایی
 به اصفهان

امروز به نام مردی مزین است که 
نه تنها تمام اصفهان از خدمات 
وی سرشار است بلکه تمام مردم 
ایران از نبوغش بهره مند شده 
و هنوز بعد از گذشــت چندین 
ســال از حیاتش، با دیدن آثار 
وی از او به نیکی یاد می کنند. 
کمتر کسی اســت که در حرم 
امام رضا )ع( به بســت شــیخ 
بهایی ســر نزده باشد و در کنار 
مزار این مرد بزرگوار فاتحه ای 
نخوانده باشد. بهاءالدین محمد 
بن  حســین عاملی، معروف به 
شیخ بهائی  دانشــمند نامدار 
قرن دهم و یازدهم هجری است 
که در فلسفه، منطق، هیئت و 
ریاضیات تبحر داشت و نه تنها 
ســرآمد دوران خــود بودبلکه 
هنوز دانش  ســاخت برخی از 
آثارش، چون حمام شیخ بهایی 
کشف نشده است.از شیخ بهایی 
در حــدود ۹۵ کتاب و رســاله  
در سیاســت، حدیث، ریاضی، 
اخالق، نجــوم، عرفــان، فقه، 

مهندسی و هنر و فیزیک ...

معاون اول رئیس جمهور ابالغ کرد؛

مالیات نقل وانتقال امالک 
در سال 98، معادل ۶ 

درصد میانگین قیمت روز
هیئت وزیران هفته گذشــته مالیــات نقل و 
انتقــال امالک را معــادل ۳۶ درصــد ارزش 
معامالتی منطقه یــا ۶ درصد میانگین قیمت 

روز تعیین کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری 
مصوبه هیئت وزیران در جلســه ۱۸ فروردین 
ماه ۱۳۹۸ که به پیشــنهاد مشــترک وزارت 
خانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد 
کشــاورزی، راه و شهرسازی و ســازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور و به استناد تبصره ۳ ماده 
۶۴ اصالحی قانون مالیات های مســتقیم، در 

خصوص درصد ارزش معامالتی...

فرزانه مستاجران
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان: پلی اکریل با تالش کارگران جان دوباره گرفت و هیچ کارگری اخراج نشده است.

بازار طال و سکه  98/2/2 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,700,0004,695,000قدیم

سکه طرح 
4,820,0004,843,000جدید

2,660,0002,61,9000نیم سکه

1,680,0001,703,000ربع سکه

950,000900,000سکه گرمی

1,941,0001,897,000یک مثقال طال

یک گرم طالی 
18435,152438,000 عیار

یک گرم طالی 
24593,800583,900 عیار

12,94312,915انس طال

کدام بازار در فروردین روی خوش 
به سرمایه گذاران نشان داد؛

سوت رکود در بازارهای 
سنتی

بــا بهره بــرداری آزمایشــی از کوپــن 
الکترونیک،حاال شمارش معکوس برای 
بازگشــت کوپن به اقتصاد ایران اغاز شده 

است.
در شــرایطی که بیش ار هشت سال است 

کوپن با اقتصاد ایران خداحافظی کرده ، ...
7

اعطای نمایندگی بیمه های عمر و تامین آتیه پاسارگاد
اگر به دنبال شغل مطمئن دائمی یا حتی پاره وقت یا درآمد مکفی و 

بدون هیچگونه سرمایه گذاری هستید با ما تماس بگیرید.
 عرضه دوره آموزشی و خدمات بیمه ای در زمینه فروش حرفه ای 

بیمه ها به صورت کامال رایگان به عهده ما

09913447470
مدیر فروش بیمه های عمر و تامین آتیه پاسارگاد - نوری

بازرگانی روزنامه 
32274512  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

خرید تجهیزات توسعه دیتا سنتر دانشگاه
متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت دانشگاه 
 علوم پزشــکی اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن

 37924005-031 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان شناسه: 441574



 بهای بهایی
 به اصفهان

ادامه از صفحه یک:
... بر جای مانده است.

هر چند شــیخ بهایی در اصفهان 
متولد نشــد اما آثار این دانشمند 
بزرگ  در تمام اصفهان مشــهود 
اســت. او در بعلبک متولد شــد. 
شــیخ بهایی دوران کودکی را در 
جبل عامل در ناحیه شام و سوریه 

زیست. 
در 13 سالگی او و خانواده اش به 
ایران آمدند و در قزوین سکونت 
یافتند. بعد از فوت پــدرش ، به 
اصفهان آمد و شــخصیت علمی 
و ادبی و اخالق و پارســای شیخ 
بهایی باعث شــد تا از ۴3 سالگی 
شیخ االســالم اصفهان شود و در 
پی انتقال پایتخــت از قزوین به 
اصفهان )در 1۰۰۶ قمری(، از ۵3 
سالگی تا آخر عمر )۷۵ سالگی( 
منصب شیخ االســالمی پایتخت 
صفوی را در دربــار مقتدرترین 
شــاه صفوی، عباس اول برعهده 

داشته باشد.
 این دانشمند بزرگ در مدت طول 
زندگی ۷۵ ســاله اش خدمات و 
آثاری برای مــردم ایران بر جای 
گذاشت که هزاران سال وقت الزم 
است تا به معرفت این آثار دست 
پیدا کرد.تقســیم آب زاینده رود 
به محالت اصفهــان  هنوز بعد از 
گذشت چندین سال باعث شده 
است تا این شــهر از شر سیل در 
امان باشد و حق آبه شیخ بهایی که 
البته چندین سال است از سوی 
مسئولین نادیده گرفته شده است 
برکات زیادی برای اصفهان و دیگر 
استان ها به همراه داشته اما نادیده 
گرفتن ایــن حق آبه خســارات 
جبران ناپذیری به شهر وارد آورده 

است.
کاریز زرین کمر در نجف آباد نیز 
از دیگــر آثــار وی در جریان آب 
 است. مســجد امام اصفهان که از 
فاخر ترین آثار تاریخی کشــور 
است به واســطه آثار شیخ بهایی 
شــهرت بیشــتری یافته است. 
تعیین سمت قبله مسجد امام به 
مقیاس چهل درجه انحراف غربي 
از نقطه جنــوب و خاتمه دادن به 
یک سلســله اختالف نظر بود که 
مفتیان ابتداي عهد صفوي راجع 
به تشخیص قبله عراقین در مدت 
یک قرن و نیم اختالف داشته اند.  
هم چنین ساخت ساعت مسجد 
که به وســیله نور و سایه ساعت 
دقیق را مشــخص می کند و به 
دستور شــیخ بهایی در این محل 
ساخته شده است. بعد از گذشت 
چندین سال از زیستن وی هنوز 
مناره های منارجنبان به یاد او سر 
به فلک کشــیده اند و در حرکت 

هستند.
شــیخ بهایی عالمی بــود که در 
بیشــتر عرصه هــای  علمی آثار 
فاخری دارد . یونســکو به دلیل 
این آثار فاخر ســال 2۰۰9 را به 
نام شــیخ بهایی نام گذاری کرده 
بود. بازگشت به عقب همیشه هم 

بد نیست . 
گاهی اوقات باید به پشت سر نگاه 
کرد و دید چگونه دانشــمندان 
کشورمان با از خود گذشتگی به 
خلق آثــاری پرداخته اند که طی 
ســالیان دراز هنوز مفید است اما 

استفاده نمی شود. 
طومار نامه شــیخ بهایی آنچنان 
موشکافانه به تقسیم آب پرداخته 
اســت که تنها کاری که می توان 
در حد این طومــار نامه انجام داد 
مهندسی معکوس و بست دادن 
آن به سراســر ایران است. شاید 
روزی برسد که دیگر خشک سالی 

و سیل را در کشور نبینیم.

اقتصاد استان
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برداشت جو در خورو بیابانک آغاز شد
مدیر جهاد کشــاورزی خوروبیابانک از برداشت جو درســطح ۶۰۰ هکتار زمین های زیر کشت این 

شهرستان خبر داد.
سید حکمت موسوی پیش بینی کرد که در سال زراعی جاری حدود 2 هزار و 1۰۰ تن جو ازمزارع این 

شهرستان برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی خورو بیابانک با بیان اینکه متوسط تولید جو در هرهکتار سه و نیم تن است افزود: 

این میزان جو در مزارع شهرهای خور، جندق و فرخی و همچنین روستاهای چاهملک، مصر، ابراهیم آباد و 
جعفرآباد و جنوبی شهرستان کشت شده است.وی ادامه داد: جوهای کشت شده از نوع گوهران، یوسف، ریحان 

و بومی است. موسوی افزود: امیدواریم این میزان تولید نسبت به سال گذشته بیش از 1۰ درصد افزایش داشته باشد.
مدیرجهاد کشاورزی خور و بیابانک با اشاره به طرح های حمایتی از کشاورزان گفت: در این راستا بیش از 1۰ تن بذر اصالح شده از نوع 
گوهران و یوسف بین کشاورزان شهرستان توزیع شده است. به گفته موسوی برداشت جو در این شهرستان از اوایل اردیبهشت آغاز می 
شود و تا نیمه ماه ادامه دارد. به گزارش ایرنا، این محصول با بکار گیری دو دستگاه کمباین بومی و مهاجر و بیش از یکصد دستگاه دروگر 

برداشت می شود.

اولویت کمک خیرین بازسازی مدارس مناطق سیل زده اصفهان است
مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان گفت: اولویت کمک و مشارکت خیرین مدرسه ساز در سال جاری، 

بازسازی و ترمیم مدارس آسیب دیده از سیل در شهرستان های جنوبی و غربی استان است.
مهدی میربد افزود: در این راستا در جلسات مجمع خیرین مدرسه ساز این موضوع مورد تاکید قرار 
گرفت و همچنین در جشنواره خیرین مدرسه ساز که اردیبهشت ماه برگزار می شد بیان این مهم در 

اولویت قرار دارد. 
وی اظهارداشت: بر اثر بارش های شدید فروردین ماه در استان حدود 2۰۰ باب مدرسه در شهرستان های 

سمیرم، فریدونشهر، فریدن و چاگان آسیب دیدند. 
مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان ادامه داد : بیشترین میزان خسارت به مدارس شهرستان های سمیرم )۵۵ مدرسه(، 

فریدونشهر، فریدن و چادگان وارد شده است. 
وی با اشــاره به برآوردهای اولیه میزان خسارت سیل در مدارس تصریح کرد: بر اســاس این ارزیابی ها تا پایان 1۰ فروردین ماه، میزان 
 خسارت ســیل به مدارس جنوب و غرب اســتان 1۵ میلیارد ریال عنوان شــد ولی نتیجه نهایی ارزیابی ها تا پایان هفته جاری اعالم 

می شود. 

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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خـــبــــر

خسارت شش میلیارد تومانی اضافه تناژ به آسفالت خیابان های شهر

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری  
اصفهان گفت: سال گذشته اضافه تناژ خودروهای حمل بار، رقمی حدود 

پنج تا شش میلیارد تومان خسارت به آسفالت شهر وارد کرده است.

مجید طهماسبی با اشاره به تصویب الیحه »عوارض اضافه تناژ« در اواخر سال 
گذشته اظهارکرد: اجرای طرح عوارض اضافه تناژ در سال 9۸ محقق خواهد 
شد تا از اضافه تناژ خودروهای ســنگین و خسارت به زیرساخت های شهری 

جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه یکی از عواملی که به شدت زیرساخت های شهری و المان های 
شهری را دچار خسارت می کند موضوع »اضافه تناژ« است، افزود: اضافه تناژ 
باعث می شــود فرمان پذیری خودرو کاهش یافته و با افزایش فشــار بر روی 
موتور خودرو، احتراق به شکل کامل انجام نشود به همین دلیل افزایش مصرف 
ســوخت و آالیندگی اتفاق خواهد افتاد که خطرات زیادی برای شــهروندان 

همراه دارد.
رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
مکانیزم ها و راهکارهای اجرای طرح عوارض اضافه تناژ آماده شده و تجهیزات 
مورد نیاز آن به زودی خریداری خواهد شد که به زودی فراخون اجرای این طرح 

اعالم می شود.
وی تصریح کرد: بنا بر اعالم معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان در سال 
گذشته حدود ۵۸ میلیارد تومان برای روسازی آسفالت معابر شهری هزینه شده 
اســت، بنابراین اگر فرض کنیم فقط پنج یا 1۰ درصد این هزینه مربوط به اضافه 
تناژ خودروهای سنگین بوده که باعث تخریب روسازی آسفالت ها شده است در 
می یابیم که اضافه تناژ رقمی حدود پنج تا شش میلیارد تومان خسارت به آسفالت 
شهر وارد کرده است، از این رو امیدواریم امسال با اجرای این الیحه بتوانیم از این 

موضوع جلوگیری کنیم.
طهماسبی گفت: اجرایی کردن موضوع بارنامه برای هویت بخشی و شناسنامه دار 

کردن بار در سطح شهر در سال جاری محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از ابتدایی ترین حقوق شــهروندان، حق داشــتن هوای پاک 
برای تنفس است، از این رو ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان 
با تصویب الیحه عوارض زیست محیطی تردد که به ارتقاء استاندارد خودروهای 
 دیزل تردد کننده در سطح شهر کمک می کند، ســعی در افزایش کیفیت هوای

 شهر دارد.
ایمنا

خـــبــــر

 استقامت کارگران در 
عدم دریافت چندین 
ماه حقوق خود باعث 
راه اندازی مجدد خط 

تولید در پلی اکریل شد.

6 ماه از معوقات کارگران پلی اکریل پرداخت شد:

جانی دوباره در رگ های پلی اکریل

دولت از شرکت پلی اکریل حمایت هایی همچون پرداخت 40 
میلیارد تومان در دو مرحله را داشــت اما این حمایت ها برای 
صنعتی بزرگ مانند پلی اکریل کافی نبود .این گفته علی شفیع 
پور رئیس هیئت اجرایی شرکت پلی اکریل ایران است .وی در طی 
بازدید خبرنگاران از روند فعالیت این کارخانه اظهار داشت: بخش 
تولید پلی استر پلی اکریل خوشبختانه راه اندازی شده است و 
در بخش اکریلیک انتظار داریم دولت با اجرای قوانین از واردات 

آسان آن جلوگیری کند.

یلدا توکلی
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان: پلی اکریل با تالش کارگران جان دوباره گرفت و هیچ کارگری اخراج نشده است.

دیدار مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه و 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اصفهان، تأکید 
بر اهمیت اطالع رسانی صحیح و به موقع

در دیدار مدیــر روابط عمومی فــوالد مبارکه با مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان بر اهمیت 
اطالع رســانی صحیــح و به موقع و لــزوم تعامل هرچه 
 بیشــتر صنعـــــت و حــوزۀ فرهنــــــگ تأکید

 شد.
 

در این دیدار ایرج ترابی، مدیر روابــط عمومی فوالد مبارکه ضمن 
برشمردن بخشی از اقدامات شرکت در حوزه فرهنگ و هنر رویکرد 
عمومی فوالد مبارکه در حوزه مســئولیت های اجتماعی را تشریح 

کرد.
وی با اشــاره به اقدامات زیست محیطی این شــرکت عنوان کرد: 
امروز فوالد مبارکه با مصــرف 2.۷ لیتر آب بــرای تولید هر کیلو 
 فوالد در بین فوالدسازان جهان به یک نمونۀ ســرآمد و الگو بدل 

شده است.
مدیر روابط عمومــی فوالد مبارکــه افزود: در راســتای عمل به 
مســئولیت های اجتماعــی شــرکت اقدامــات ارزنــده ای در 
زمینــه بازچرخانــی آب و تأمیــن بخشــی از آب مــورد نیــاز 
خطوط تولیــد از طریق تصفیه پســاب شــهرهای مجاور صورت 
پذیرفته اســت که عالوه بر کمک به بهداشــت ســاکنان منطقه 
 زمینــه الزم برای عبــور صنعت از بحــران کمبــود آب را فراهم 

نموده است.
در ادامه حجت االســالم والمســلمین محمدعلی انصاری، اطالع 
رسانی در خصوص عملکرد صنعت را حائز اهمیت دانست و افزود: 
متاســفانه امروز در جامعه این طور مطرح شــده اســت که فوالد 
را به عنوان یکی از صنایع آب بر می شناســند؛ اما اطالع رســانی 
 صحیــح در این خصــوص می تواند چنیــن شــبهاتی را برطرف 

نماید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به شرایط 
فرهنگی هنری شهرســتان مبارکه گفت: ادارات فرهنگ و ارشاد 
اســالمی متولی و سیاســت  گذار فعالیت های فرهنگی هنری در 
شهرستان هستند؛ اما در حوزه اجرا آماده همکاری با سایر نهادها 

و دستگاه ها هستیم.
همچنین در این دیدار رســول مهماندوســت رئیــس اطالعات 
وانتشارات فوالد مبارکه نیز با اشاره به نقش حمایتی شرکت فوالد 
مبارکه در حوزه رسانه ها گفت: این شــرکت از ابتدای راه اندازی تا 
کنون عالوه بر اینکه به عنوان شرکتی پاسخگو ی ایفای نقش کرده 
همواره در چارچوب مسئولیت های اجتماعی که برای خود تعریف 
نموده سعی کرده تا به حفظ و توسعه رسانه های کشور کمک کند.

وی افزود: نقش تعاملی صنعت با رســانه در شرکت فوالد مبارکه 
به درستی تعریف شده است و این مهم برای بسیاری از مطبوعات 
منطقه و اســتان امکان ادامه فعالیت در تنگناها و شرایط دشوار را 

فراهم کرده است.

گـــزارش

وی ادامــه داد : ایــن 
از  یکــی  شــرکت 
شــرکت های مهــم و 
مادر کشــور اســت و 
مــواد اولیه حــدود 2 
هزار کارخانه دیگر را 
تأمین می کند.وی یاد 
آور شد مواد اولیه اکریلیک در خارج 
از کشور تولید می شود و به همین 
دلیل در این حوزه مشکالتی داریم؛ 
تولید 11 هزار تن نــخ و الیاف پلی 
استر و اکریلیک ظرفیت شرکت پلی 

اکریل در ماه است.

  تولید 54  هزار تن الیاف اکریلیک 
در یک سال 

محســن رجایی مدیر کارخانه پلی 
اکریل نیز با تأکیــد بر اینکه باید از 
فرصــت طالیی پلی اکریــل ایران 
استفاده کرد، گفت: ما می توانیم ۵۴ 
هزار تن الیاف اکریلیک در یک سال 
تولید کنیم کــه حدود ۵۴ میلیون 
دالر تفاوت تولیــد در پلی اکریل و 
واردات است، تصریح کرد: متأسفانه 
نتوانسته ایم این مقدار مواد اولیه را 
وارد کنیم؛ ما می توانیم ۵۰ درصد 
اکریلیــک و ۴۰ درصد پلی اســتر 
کشــور را تولید کنیــم.وی افزود: 
نیمه ابتدایی ســال گذشته ۶۰۰ 
کارگر با حقوق حــدود 3۰۰ هزار 
تومان در کنار مجموعه پلی اکریل 

برای  بازسازی و تعمیرات و احیای 
پلی اکریــل فعالیت کردند که پس 
از چند ماه بــا روزی 1۵ تن تولید 
کارخانه را راه اندازی کردیم.رجایی 
با بیان اینکه ادامه فعالیت و یا عدم 
بقای پلی اکریل بحث دو سال قبل 
بود اما با تالش های صورت گرفته 
این کارخانه احیا شد، افزود: در یک 
سال گذشته حقوق کارکنان ماهانه 
به همــراه ۶ مــاه از معوقات آن ها 
پرداخت شد. 2۰ میلیارد تومان از 
کمک های اول دولــت را به عنوان 
حقوق کارگران پرداخت کردیم و 
از 2۰ میلیارد تومان دوم در بخش 

اکریلیک سرمایه گذاری کردیم.

  از خود گذشــتگی کارگران یک 
واحد صنعتی مرده را زنده کرد

رئیس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت استان اصفهان هم در رابطه 
با فعالیت این شرکت اذعان داشت: 
پلی اکریل با تــالش کارگران جان 
دوباره گرفت و هیچ کارگری اخراج 

نشده است.اسرافیل احمدیه با بیان 
اینکه کارگران با تــالش و از خود 
گذشتگی یک واحد صنعتی مرده 
را زنده کردنــد، تصریح کرد: امروز 
شــاهد زنده شــدن این کارخانه 
هستیم و افرادی که بیمه بیکاری 
دریافت می کردنــد اکنون در پلی 
اکریل مشغول به کار هستند.وی با 
اشاره به عدم پرداخت 1۰ ماه حقوق 
کارگران اظهار داشــت: استقامت 
کارگران در عــدم دریافت چندین 
ماه حقــوق خود باعــث راه اندازی 
 مجدد خــط تولیــد در پلی اکریل

 شد.

  تولید 95 تن در روز
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهــان نیز بیــان کرد: 
ظرفیت پلی اکریل روزی صفر بود 
اما امــروز به تولیــد 9۵ تن در روز 
رسیده است و با همراهی مسئوالن 
استان پلی اکریل ایران دوباره جان 
گرفت.محســن نیرومند گفت: با 

فوت ســرمایه گذار اصلی، مدیریت 
اصلی این کارخانه دچار مشکالتی 
شده بود که با توجه به قانون، هیئت 
حمایت ورود و هیئــت اجرایی را 
انتخــاب کــرد و پس از 2 ســال 
توانســته ایم یک هزار و ۷۰۰ نفر از 
کارگران را مشغول کار کنیم. حدود 
۴۰۰ میلیارد تومان بدهی کلی این 
شرکت بود که بخشی از آن پرداخت 
و بقیه آن فریز شــده است؛ تحویل 
کارخانه به ســهام داران به شرطی 
انجام می شود که به تولید و اشتغال 
ضربه ای وارد نشــود. عضو هیئت 
اجرایی کارخانه پلــی اکریل ایران 
تأکید کرد: ما نمی گذاریم مشکلی 
برای تولید و اشــتغال ایجاد شود و 
بابت حفظ چرخه دوباره تولید پلی 
اکریل از پاالیشــگاه و پتروشیمی 

تشکر می کنیم.
شایان ذکر است : کارخانه اکریلیک 
پلی اکریل تنها کارخانه  خاورمیانه 
است که در زمینه اکریلیک نصب، 
راه اندازی و بهره برداری شده است.

نرخ انواع اتومبیل  98/2/2  )منبع :ایران جیب (

قیمت ) تومان(خودرو

LX 82,000,000سمند

111,000,000دنا تیپ 1

77,000,000پژو 405 جی ال ایکس

95,000,000پژو پارس کد 29

102,000,000پژو 206 تیپ 5

50,800,000سایپا111

58,800,000تیبا 2

59,500,000ساینا دنده ای )رینگ فوالدی(

وی در ادامه افزود: ۶۰ کیلومتر از رودخانه زاینده رود از داخل 
لنجان عبور می کند که 3۰ کیلومتر از حوزه این رودخانه به 
صورت دائمی و 3۰ کیلومتر دیگر به صورت فصلی است، اما 

تقاضا و مصرف آب در این حوزه آبخیز افزایش یافته است.
سرپرســت فرمانداری لنجان با بیان اینکه ساالنه بیش از 
هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشــاورزی این شهرستان زیر 

کشت می رود، تصریح کرد: باتوجه به اینکه محدودیت هایی 
در حوزه منابع آب وجود دارد، لنجان با برنامه ریزی دقیق، 
آموزش و بهره مندی از روش های نوین به سمت ارایه طرح 
الگوی کشــت جایگزین حرکت کرده و در ایــن حوزه نیز 

پیشتاز بوده است.
 صالحی با بیان اینکه باید در حوزه کشاورزی به سمت اصالح 

الگوی کشت متناسب با اقلیم منطقه حرکت کرد، ادامه داد: 
کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان لنجان و مسئوالن 
امر در این شهرستان 32 محصول جایگزین با تفکیک برآورد 
اقتصادی و مصرف آب به اســتان ارایه کرده اند، اما یکی از 
دغدغه های مجود در این حوزه خرید تضمینی محصوالت 

معرفی شده است.

کاشت ۳2 محصول به جای برنج لنجان
سرپرست فرمانداری لنجان گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان، کاشت ۳2 محصول جایگزین برنج به همراه براورد اقتصادی هریک را ارایه 

کرده اند.
خدامراد صالحی در آیین تکریم و معارفه رییس اداره دخانیات این شهرستان، اظهار کرد: براساس تصمیم هیئت وزیران کشت برنج به جز در استان های 
گیالن و مازندران ممنوع اعالم شد و باتوجه به اینکه کشاورزی نقش مهمی در کار آفرینی و ایجاد رفاه بین مردم و فعاالن این بخش دارد، جلسات کارشناسی 

متعددی برای اصالح الگوی کشت سازگار با کم آبی طی روزهای اخیر برگزار شده است.



 Shahrestan 
Bridge; Oldest 
Bridge over 
Zayandeh Rud

The Shahrestan 
Bridge as the oldest 
bridge and a tourist 
attraction over 
the Zayandeh Rud 
River located in the 
east of Isfahan, Iran. 
This architectural 
masterpiece was 
registered on Iran’s 
National Heritage List 
in 1970.
The Shahrestan 
Bridge is the oldest 
bridge on Zayandeh 
Rud in Iran. This 
ancient bridge is 
107.8 meters long 
and an average of 
5.2 meters wide. It 
has 13 arches in the 
bottom and 8 on 
the top. The higher 
sluices accelerate 
the passage of water 
during floods through 
taking pressure away 
from the structure.
The foundations of 
Shahrestan Bridge 
refer to 7th century 
Sassanian era but it 
was renovated in the 
10th century and 
finally in the 11th 
century during the 
Seljuk period.
I n t e r e s t i n g 
architectural point 
about this bridge 
is the vertical and 
horizontal parabolic. 
The vertical parabolic 
implies to the middle 
point of the bridge 
which has been 
constructed in the 
highest part and 
through horizontal 
parabolic a bend 
is constructed to 
the west in order to 
strengthen the bridge 
against the flow of the 
river.This stunning 
bridge was used for 
military uses in the 
past and today there 
are lots of amazing 
parks and landscapes 
around it which give 
visitors the chance of 
enjoying such a rich 
atmosphere; this 
ancient bridge is an 
alive history beside 
a beautiful nature 
and environment. 
Shahrestan Bridge 
as the oldest bridge 
in Isfahan was 
registered on Iran’s 
National Heritage List 
in 1970.
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Agha Bozorg Mosque: 
An Architectural 
Masterpiece

Agha Bozorg mosque and theological school, 
located in the historic city of Kashan, central 
Iran, is among the country’s architectural 
masterpieces.
Agha Bozorg mosque and school was 
constructed for prayers, preaching and 
teaching sessions held by Molla Mahdi 
Naraghi known famously by his title of Agha 
Bozorg [big or great lord] during the Qajar 
era in 1834.
At the main entrance of the mosque, 
there is a pair of exquisite wooden doors, 
decorated with Girih tiles and studs. Based 
on the written sources, six thousand and 666 
doornails were used on the doors, which is 
the number of verses of the Holy Quran.
At the top of the mosque’s entrance, above 
the portal, there is a stone inscription that 
has a tax exemption order by Mohammad 
Shah Qajar, upon which butchers and 
tanners in Kashan have been exempted from 
paying taxes. The mosque has a beautiful 
portal decorated with gypseous suspended 
Moqarnas and paintings. The forecourt’s 
walls, from the inscription above the portal 
to the bottom of the podiums beside the 
doorway, are covered with Alvan adobe tiles.
All the structure, including the dome, which 
is one of the largest brick domes, is made 
of bricks, and many decorations such as 
Qashani, brickworks, exquisite gypsum and 
tile inscriptions, Moqarnas, Thuluth and 
Nastaʿlīq Calligraphy, and paintings are used 
in this structure.
Upon entering the mosque, you can see 
two upper and lower courtyards and a 
magnificent brick dome and tall tiled 
minarets. The structure is made in the style 
of a sunken courtyard. The ground floor is the 
location of the mosque and the lower part or 
the sunken courtyard is the location of the 
school and talabeh’s [students of religion] 
residence.
A prominent feature of the mosque is the 
special architecture of the Gonbad-Khaneh 
[vault], which is erected on eight massive 
columns, so that cool air flows in the spaces 
in the hot seasons in the desert region of 
Kashan.
The special style of the mosque’s 
architecture, the magnificence and grandeur 
of the spaces, the proportions used in its 
architecture, along with the beautiful brick 
and Qashani decorations has made this 
mosque one of the most important and 
valuable Islamic architectural structures in 
Iran.
Agha Bozorg mosque and school was 
registered on 3 December 1951, with the 
number 382 on the National Iranian Heritage 
List.
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handicraft

Toreutics, Precious 
Artistic Metalworking
Toreutics is an Iranian field of art which is 
considered as handicrafts and artistic 
metalworking. There is no clear history on 
its background; however, according to some 
archaeologists and art historians it dates back 
to period of Scythians or Sakas who were of 
nomadic Iranians living in pre-Achaemenid 
era.
This art has first been seen in the forms of 
carving on mountains and on building stones 
of royal palaces and historical monuments and 
even in the era of cavemen; and, afterwards 
it was developed to engraving and, finally, 
toreutics.

In other words, toreutics generally refers 
to decorating and engraving beautiful and 
exquisite pictures and patterns on the main 
surface of the metal objects made of gold, silver, 
copper, brass and steel through hammering or 
engraving with a burin.
Among the above-mentioned metals, copper 
is more popular in this artistic metalworking 
due to its softness and flexibility. The art of 
toreutics or engraving on metals with burins 
has drawn the artists’ attention mainly due 
to considerable lifespan and persistence of 
the products comparing to other objects or 
materials.
The contemporary artists or craftsmen in this 
field first coat the inner or below part of the 
concerned metal dish or tray, usually made of 

silver or gold, with a tar and plaster solution so 
as to decrease the sounds of hammers or burins 
and at the same time diminish the potential risk 
of dish penetrations.
Then, they draw the pattern on the dish and 
after choosing the proper burin they place it 
on the pattern and start to hammer the end of 
burin to form the desired grooves and patters 
on the dish with changing the intensity of 
hammer hits.
Motifs and symbols used in the patterns 
of toreutics have always varied based on 
ideological and cultural changes throughout 
the various historic and cultural periods, and 
have been influenced by the social conditions 
and have had their own particular historical 
evolution.

Different styles in the art of toreutics include 
relief, mid-relief, engraving, and lattice work. 
Moreover, in another perspective, there are 
two major styles in Iranian toreutics: Isfahan 
Style and Tabriz Style. In Tabriz Style, motion 
and pressure of the wrist is used for engraving, 
and in Isfahan Style it is done with hammering 
hits. Therefore, burin of Tabriz is flat and 

Badab Soort is a natural site in Mazandaran Province in 
northern Iran, 95 kilometers (59 mi) south of the city 
of Sari, and 7 kilometers (4.3 mi) west of Orost village. 
It comprises a range of stepped travertine terrace 
formations that has been created over thousands of 
years as flowing water from two mineral hot springs 
cooled and deposited carbonate minerals on the 
mountainside.
Badab is a Persian compound of Bād “gas” + āb “water”, 
translating to “gassed water”, referring to the springs’ 
waters being carbonated mineral waters. Soort is 
an old name for the Orost village and a Persian word 
meaning intensity. The Badab Soort Natural Spring is 
located south of Sari and is considered one of the most 
incredible sights of its region. It is at a height of 1,841 
meters above sea level and just west of the village or 
Orost. It is believed that the Spring was created during 
the Paleocene Era and at the same time as the latest 
folds in the Alborz mountain range.
The Badab Soort Spring is actually comprised of two 
separate springs with completely different colored 
and scented water. The first spring contains very salty 

water that gathers in a small natural pool. During 
the summers locals swim in the pool and believe its 
water is useful for curing backaches, rheumatism, 
and skin diseases. The second spring has a sour taste 
and is predominately orange mainly due to the large 
iron oxide sediments at its outlet. Over the course of 
thousands of years, the water from these two springs 
emanating from the mountain range have combined 
and resulted in a number of orange, red and yellow 
colored pools shaped as a naturally formed staircase. 
The surrounding vegetation to the north consists of 
pine trees forests while to the east we mainly see short 
trees and shrubs. To the west are rock quarries.
The Orost village and Badab Soort Spring are easily 
accessible through Semnan with most of the way being 
paved and vehicles being capable of utilizing the dirt 
roads leading up to the spring. The best time to visit 
the area is undoubted during either sunrise or sunset 
when the sun’s orange reflection blends in perfectly 
with the colored spring. The Badab Soort Spring has 
been registered as a national heritage site.
Badab Soort’s springs are two distinct mineral springs 
with different natural characteristics, located at 1,840 
meters (6,040 ft) above sea level. The first spring 
contains very salty water that gathers in a small 
natural pool; its water is considered to have medicinal 
properties, especially as a cure for rheumatism and 
some types of skin diseases and skin conditions. The 
second spring has a sour taste and is predominately 

orange mainly due to the large iron oxide sediments 
at its outlet.
Badab Soort’s terraces are made of travertine, a 
sedimentary rock deposited by flowing water from the 
two distinct mineral springs; they were formed during 
Pleistocene and Pliocene geological periods. When 
the water, supersaturated with calcium carbonate 
and iron carbonate, reaches the surface, carbon 
dioxide degasses from it, and mineral carbonates are 
deposited. The depositing continues until the carbon 
dioxide in the water balances the carbon dioxide 
in the air. Iron carbonate and calcium carbonate 
are deposited by the water as soft jellies, but they 
eventually harden into travertine.
As a result, over the course of thousands of years, 
the water from these two springs emanating from 
the mountain range have combined and resulted 
in a number of oranges, red- and yellow-colored 
pools shaped as a naturally formed staircase. The 
surrounding vegetation to the north consists of pine 
forests while to the east it mainly consists of short 
trees and shrubs, and rock quarries can be seen to the 
west of the site.
Much like many other natural and artificial landmarks 
in Iran, the Badab Soort Spring was in danger of gradual 
erosion and eventual demise. Thanks to the efforts of 
Lavasan’s Hiking Committee, and in particular that of 
Nader Zarrabian, much work has been done in order to 
restore the natural atmosphere of the Spring.

Badab- E- Surt :
 Natural Gassed Water

Badab Soort is a natural site in 
Mazandaran Province in northern 
Iran, 95 kilometers (59 mi) south of 
the city of Sari, and 7 kilometers (4.3 
mi) west of Orost village.

shallow while the burin of Isfahan is deeper.



Currency

USD 42000

47200

54574
41388

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,276 $

SudokuNO 197  Solution: NO 196

Mohammad Nahavandian, 
Iran vice president for 
economic affairs said that 
the INSTEX financial system 
that the Europeans have 
introduced is progressing.
Iran intends to launch a similar 
system with countries like 
Russia, Iraq, China and Turkey, 
he added.
We will activate the capital 
market so Iranian people have 
feeling that they are faced with 
risk-free maeket.
In response to the question 

that the actions of the United 
States government against 
Iran have intensified more 
than before, Iran vice president 
said that we are trying this 
subject does not affect on our 
deals with European banks 
because Iran’s strategic 
approach is to establish 
deep relationship with its 
neighbors.
He stressed that Iran wants 
to do its financial interactions 
with other countries without 
relying on the US dollar.

‘Beauty and 
Clean 2019’ 
exhibition 
opens in Tehran

The 26th edition 
of International 
Exhibition of 
D e t e r g e n t s , 
Cleansers, Hygienic 
and Cellulose 
Products and 
Related Machinery 
(Iran Beauty and 
Clean) opened at 
Tehran International 
P e r m a n e n t 
Fairground on 
Monday.
Some 265 domestic 
as well as foreign 
companies from 
South Korea, 
Germany, India, 
China, Turkey, 
France, Italy and 
Spain are taking 
part in the four-day 
exhibition, which 
will wrap up on April 
25, said the Head of 
Iran International 
E x h i b i t i o n s 
Company Bahman 
Hosseinzadeh.
Exhibitors are 
showcasing their 
brands across a wide 
range of services 
and products, 
including detergents 
and cleansers, 
hygienic and 
cellulose products, 
perfume, cologne, 
skincare products, 
commercial and 
advisory services 
and related 
production lines, 
machinery and 
equipment, he 
added.
According to the 
official, attracting 
local and foreign 
i n v e s t m e n t , 
finding new sales 
representatives and 
markets, increasing 
exports, becoming 
familiar with the 
latest standards in 
the field, introducing 
the capabilities of 
Iranian companies 
and preparing the 
ground for scientific 
and research 
c o o p e r a t i o n 
between producers 
are among the 
objectives pursued 
by this exhibition.
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Iran to launch INSTEX system 
with other countries

Brent crude futures rose 
to a November 2018 of 
$73.77 per barrel early 
Monday, up 2.5% from 
their last close, Reuters 
reported.
US West Texas 

Intermediate (WTI) crude futures 
rose to a Nov. 2018 high of $65.39 
per barrel, up 2.2% from their last 
close.
News that the United States is 
preparing to announce on Monday 
that all buyers of Iranian oil will 
have to end their imports shortly, or 
be subject to US sanctions, was first 
reported on Sunday by Washington 
Post; however, a State Department 
spokesman declined to comment 
about the matter.
The US reimposed sanctions in 
November on exports of Iranian 
oil after President Donald Trump 
unilaterally pulled out of a 2015 
nuclear accord between Iran and six 

world powers.
Washington, however, granted 
Iran’s eight main buyers of oil, 
mostly in Asia, waivers to the 
sanctions which allowed them 
limited purchases for half-a-year.
Iran’s biggest oil customers, 
including China and India, have 
been lobbying for extensions to 
sanction waivers.
South Korea is a major buyer of 
Iranian condensate, an ultra-
light form of crude oil on which 
its refining and petrochemical 
industry relies heavily.
The report comes amid an oil 
market that is already relatively 

tight.
The Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (OPEC) has 
led supply cuts since the start of the 
year aimed at tightening global oil 
markets and to propping up crude 
prices.
In the US, energy firms last week 
reduced the number of oil rigs 
operating by two, to 825, General 
Electric Co’s Baker Hughes energy 
services firm said in its weekly 
report on Thursday.
As a result, Brent prices have risen 
by more than a third this year, while 
WTI has climbed more than 40 
percent over the same period.

Happened over the third 
week of April;
Trading commodities worth 
over $547 million on IME
During weekdays ending up to April 18, 
approximately, 378,167 MT of commodities worth 
over $547 million were traded on Iran Mercantile 
Exchange.
According to the report from IME International 
Affairs and PR, last week, on the domestic and export 
metal and mineral trading floor of IME, 84,352 MT 
of various products worth close to $194.7 million 
were traded.
On this trading floor, 73,300 MT of steel, 6,100 
MT of copper, 4,400 MT of aluminum, 120 MT of 
molybdenum concentrates, 12 MT of precious metal 
concentrates, 240 MT of zinc ingot as well as 1 kg of 
gold bullion were traded by customers.
The report declares that on domestic and export oil 
and petrochemical trading floors of IME, 291,929 MT 
of different commodities with the total value of $369 
million were traded.
On this trading floor, 104,000 MT of VB feed stock, 
82,957 MT of bitumen, 76,659 MT of polymer 
products, 26,468 MT of chemical products, 2,140 
MT of sulfur, 1,200 MT of slaps waxes and 10 MT of 
argon were traded.
Moreover, the agricultural trading floor witnessed 
trading of 5 kg of saffron strands.
Furthermore, 1,886 MT of various commodities 
were traded on the side market of IME.

12th Iran FINEX 2019 
kicks off in Tehran
International Exchange, Bank and Insurance Fair 
dubbed ‘IRAN FINEX 2019’ has kicked off at Tehran 
Permanent International Fairgrounds on Monday.
The International Exchange, Bank and Insurance 
Fair (IRAN FINEX) is the most prestigious event 
concentrating on finance industries in Iran. It is the 
most important event in this field in the region that 
brings together all the companies operating in the 
financial sector under the same roof.
All the products and services of this sector are 
exhibited in this event. The visitors therefore get a 
chance to get acquainted with the latest financial 
tools and services and the exhibitors get a huge 
exposure in the presence of a large number of 
potential customers.
The event was inaugurated today in the presence 
of Minister of Economic Affairs and Finance 
(MEAF) Farhad Dejpasand. Other senior officials 
attending the fair are Vice-President for Science and 
Technology Affairs Sorena Sattari, General Manager 
of Central Insurance of Iran (CII) Gholamreza 
Soleimani and Head of Securities and Exchange 
Organization (SEO) Shapour Mohammadi.  
In this edition of the fair, the latest achievements of 
banking industry, insurance, and capital market will 

Oil prices rallied by more than %2 on Monday to 
levels not seen since November 2018 following the 
market’s growing concerns that the US may not 
renew the sanction waivers on Iranian oil, which will 
end early May.

Supply concerns drive oil prices 
to highest level since Nov. 2018

news

South Korea is 
a major buyer 
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refining and 
petrochemical 
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China’s Bank of Kunlun to continue coop. with 
Iran
China’s Bank of Kunlun on Monday announced that it will continue cooperation with non-
sanctioned Iranian banks for transactions and also payments related to non-sanctioned 
goods.For this purpose, Central Bank of the Islamic Republic of Iran (CBI) expounded on the 
latest situation of banking cooperation between Iranian banks and China’s Kunlun Bank.
The CBI’s statement released on Monday notes that, “following the recent negotiations 
made with chief executives of China’s Kunlun Bank, no change has been made to the policies 
of the Chinese bank regarding transactions of non-sanctioned goods with non-sanctioned 
Iranian banks.”The CBI statement went on to add that senior officials of China’s Kunlun have 
announced that they will continue their cooperation with non-sanctioned Iranian banks for 
transactions as well as payments related to non-sanctioned goods and products.

Iran ready to ramp up electricity exports to Pakistan by 
10 times
Iranian President Hassan Rouhani said Mon. that his government is ready to increase its electricity 
exports to neighboring Pakistan by 10 times.President Rouhani made the remark in a joint press 
conference with Pakistan’s Prime Minister Imran Khan on Monday in Tehran.Noting that a “new step” 
has been taken in the promotion of the two countries’ relations, Rouhani said Tehran and Islamabad 
are fully resolved to this cause, and stress that no third country will ever be able to undermine the close 
and amicable ties between the two sides.Rouhani said he had conferred on border security with the 
Pakistani PM at a meeting prior to the press conference, saying “we both agreed to expand security 
cooperation between the two countries, and form a joint rapid reaction force on shared borders to 
counter terrorism.”Elsewhere, the Iranian president said the country is ready to meet Pakistan’s oil 
and gas needs, calling on Pakistan to complete the gas pipeline project on their own end

Oil prices jump more than 2 percent as 
U.S. set to end Iran import sanction  
waivers
Oil prices rallied by more than 2 percent on Monday to levels not 
seen since November 2018 as a Reuters source familiar with the 
matter confirmed a report that Washington is set to announce all 
imports of Iranian oil must end or be subject to sanctions.Brent 
crude futures rose to a November 2018 of $73.77 per barrel 
around 0220 GMT on Monday, up 2.5 percent from their last 
close.U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude futures rose to a 
Nov. 2018 high of $65.39 per barrel, up 2.2 percent from their last 
close.News that the United States is preparing to announce on 
Monday that all buyers of Iranian oil will have to end their imports 
shortly, or be subject to U.S. sanctions, was first reported on Sunday 
by Washington Post foreign policy and national security columnist 
Josh Rogin.
A person familiar with the situation told Reuters the report was 
accurate, although a State Department spokesman declined to 
comment.The U.S. reimposed sanctions in November on exports 
of Iranian oil after President Donald Trump unilaterally pulled 
out of a 2015 nuclear accord between Iran and six world powers.
Washington, however, granted Iran’s eight main buyers of oil, 
mostly in Asia, waivers to the sanctions which allowed them 
limited purchases for half-a-year.

An end to the exemptions would hit Asian buyers most.
Iran’s biggest oil customers are China and India, who have both 
been lobbying for extensions to sanction waivers.
South Korea is a major buyer of Iranian condensate, an ultra-
light form of crude oil on which its refining and petrochemical 
industry relies heavily.The report comes amid an oil market 
that is already relatively tight.Secretary of State Mike Pompeo 
will announce “that, as of May 2, the State Department will no 
longer grant sanctions waivers to any country that is currently 
importing Iranian crude or condensate”, the Post’s columnist Josh 
Rogin said, citing two State Department officials that he did not 
name.“The U.S. chief Iran hawks indeed have the President’s ear 
as (Secretary of State) Pompeo and (National Security Advisor) 
Bolton are singularly focused on bringing Iran’s economy 
to its knees,” said Stephen Innes, head of trading at SPI Asset 
Management.“Predictably oil prices are rising,” he said.These 
potential disruption to Iranian supplies add to an already tight 
market.The Organization of the Petroleum Exporting Countries 
(OPEC) has led supply cuts since the start of the year aimed at 
tightening global oil markets and to propping up crude prices.
In the United States, energy firms last week reduced the number 
of oil rigs operating by two, to 825, General Electric Co’s Baker 
Hughes energy services firm said in its weekly report on Thursday.
As a result, Brent prices have risen by more than a third this year, 
while WTI has climbed more than 40 percent over the same period.



US satisfaction top 
priority for some Arab 
states: Syrian dep. min.
“Unfortunately, making the US satisfied 
is more important for some Persian Gulf 
states than the issues related to Palestine, 
Golan heights, Lebanon, Iran and the Axis 
of Resistance,” the Syrian Deputy Foreign 
Minister Faisal Mekdad said in a meeting 
with Iranian parliamentary delegation in 
Damascus.
“The relation of some Persian Gulf Arab 
states with the US is deeper than their 
relation with the littoral states since they 
only think of their own interests and seek to 
normalize their relations with the Zionist 
regime,” he said, adding “they are neither 
Arab nor Muslims, but traitors to the 
Palestinian and Syrian nations.”
“We are satisfied with and proud of our ties 
with Iran,” he said.
Naming US act of enlisting IRGC as a terrorist 
group an American-Zionist conspiracy, he 
added that the Syrian government seriously 
condemns the measure.
An Iranian parliamentary delegation arrived 
in the Syrian capital, Damascus, early on 
Saturday for a three-day stay in the country 
to meet and hold talks with the country’s 
senior officials.
Headed by Amir Khojasteh, the Iranian 
Parliamentarians were welcomed by Deputy 
Chairman of Iran-Syria Parliamentary 
Friendship Group Ragheb al-Hussein and 
Iran’s Ambassador to Syria Javad Torkabadi.

MP suspects rapid 
normalization of Arab 
states ties with Iraq
Iraqi Member of Parliament Naeem al-
Aboudi hailed Arab states for normalization 
of ties with Iraq, saying Baghdad is 
suspicious about some Arab states rapid 
decision in this regard.
Speaking to IRNA, al-Aboudi said some Arab 
countries have apparently revised their 
sectarian policies toward Iraq, adding that 
Baghdad is concerned whether they have 
been dictated by US.
Referring to inter-parliamentary meeting 
in Iraq held on Saturday, he said that 
participation of Iran, the European and the 
neighboring countries indicates return of 
normal situation in Iraq.
Iraqi lawmaker pointed to US decision to 
blacklist the Islamic Revolution Guard Corps 
(IRGC) as a dangerous precedent which 
indicated the US animosity against regional 
countries.
He said that Iraqi government and people 
accord respect to Iran and the IRGC, 
adding that Iran has always stood by Iraqi 
government and people in difficult situation. 

Constitutional identity IRGC

After the Revolution, 
an important thing was 
to prevent counter-
revolutionary activities, 
neutralize foreign 
conspiracies and to clean up 
the country from remnants 

of Shah’s security elements. 
IRGC was the merger of district 
committees taken shape in the early 
days of victory of the Revolution to 
protect law and order in the face of 
counter-revolutionary insurgency.
The mosques were selected as bases of 
such committees and eventually Imam 
Khomeini issued an order to form the 
IRGC on April 22, 1979.
According to Article 150 of Iran’s 
constitution, ‘The Islamic Pasdaran 
Revolution’s Corps will serve in the 
capacity of protecting the Revolution 
and its achievements. The IRGC scope 
of the duties and responsibilities and 
its relationship with the national other 
armed forces, will be determined 
by law, with emphasis on fraternal 
cooperation and harmony among 
them.’
There were some crises right after 
the Revolution that IRGC managed to 
thwart; they also neutralized some 
coup attempts. Iran was going to calm 
down and stabilize when Iraq invaded 
the country with armed-to-teeth army 
and full support from the West. The 

IRGC got involved in the war to help the 
Army defend the country.
Meanwhile, the IRGC undertook to 
carry out reconstruction projects 
taking advantage of its equipment and 
resources to implement economic, 
social and cultural projects. 
They built roads, bridges, harbors, 
canals, water pipelines, oil pipelines, 
refineries, tunnels, and underwater 
structures, and also implemented 
numerous projects in agriculture and 
transport.
In addition to economic projects, the 
IRGC developed its own structure 
and equipment in a way that in the 
recent years it could thwart threats 
arising from the occupying entity in 
the Middle East.
In the international campaign against 
terrorism in the Middle East, IRGC 
registered a bright record though it 
gave martyrs to destroy the Islamic 
State of Iraq and Syria (ISIS) and other 
terror groups.
Making landmark sacrifices, the 
senior commanders of the IRGC played 
an important role and created a lot of 
hope for the people of the world.

The IRGC could destroy Daesh that 
had posed a great threat to the Middle 
East. ISIS had frightened the region 
with its inhumane moves. The IRGC 
got involved in fierce fighting with the 
ISIS terrorist group in the region and 
destroyed them.
IRGC is in the meantime a force that 
helps the people in the face of natural 
disasters. In the recent floods that 
happened in Iran in early spring, 
the IRGC made 19 bridges and 
reconnected the flood-stricken cities 
whose roads were inundated by the 
deadly floods.
The IRGC has seen many hostile moves 
on the part of the US officials, one of the 
most important of which happened 
most recently. On April 8, the US 
President Donald Trump announced 
that he has put the IRGC on terrorist 
list. He aimed to isolate the force inside 
and outside Iran. 
But Iranians and the government 
organizations, military forces, and 
figures unanimously supported 
the force, acknowledging that IRGC 
has done its duties powerfully and 
successfully.

The Islamic Revolution Guard Corps (IRGC) is 
considered of the most important and effective 
institutions for safeguarding the Islamic 
Revolution. Since coming to existence, it has been 
able to strengthen Iranian defense power.
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Iran’s Education 
Minister Seyed 
M o h a m m a d 
Bat’haei said that 
the UNICEF report 
about the number 
of students who 
have been affected 
by the recent floods 
in Iran is not based 
on facts.
In a Sunday tweet 
written in Persian, 
he noted that 
UNICEF’s report 
is ‘fundamentally 
wrong’.
In a Friday report, 
UNICEF had 
claimed that flood 
has forced some 
100,000 children 
out of schools 
across the country.
Other than few 
cases in Khuzestan 
province where 
classes cannot 
be held due to 
temporary housing 
of flood-hit families 
in schools, students 
are attending 
their classes in 
other provinces 
and regions of 
the country, the 
minister added.
The recent floods, 
which hit many 
provinces in Iran 
since March 19, 
have killed over 
70 people and 
caused damages 
to 438 urban 
houses and 87,000 
village houses. 
M e a n w h i l e , 
intensive efforts 
are underway to 
control damage 
from flash floods, 
and alleviate the 
situation in the 
f l o o d - s t r i c k e n 
areas.
UNICEF has 
already sent 
“200 vaccine 
carriers and 100 
cold boxes” to 
Iran in a bid to 
“restore essential 
i m m u n i z a t i o n 
services for 
affected children 
and prevent the 
spread of diseases.”

Min. dismiss-
es UNICEF’s 
report on 
extent of flood 
effects on Ira-
nian students
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China Opposes Unilateral US 
Sanctions on Iran: Spokesman
 China consistently opposes unilateral US 
sanctions against Iran, the Chinese foreign 
ministry spokesman said on Monday amid reports 
that Washington is expected to announce that 
buyers of Iranian oil must halt imports soon or face 
sanctions.
Geng Shuang, speaking at a daily news briefing, 
added that Beijing’s bilateral cooperation with 
Tehran was in accordance with the law.

The remarks came after a report said earlier in 
the day that the United States was expected to 
announce on Monday that all buyers of Iranian oil 
would have to end their imports shortly or face 
sanctions.
In November, the US imposed new sanctions 
on exports of Iranian oil after President Donald 
Trump unilaterally pulled out of the 2015 nuclear 
deal between Tehran and world powers.
Washington, however, granted Iran’s eight main 
buyers of oil waivers to the sanctions that allowed 

them limited purchases for 
six months.
They were China, India, 
Japan, South Korea, 
Taiwan, Turkey, Italy and 
Greece.
An end to the exemptions 
would hit Asian buyers 
the hardest. Iran’s biggest oil 
customers are China and India, who have both 
been lobbying for extensions to sanction waivers.

 Pro-IRGC motion to counter 
US blacklisting returned to 
nat. security cmte.
The Iranian Parliament has forwarded a motion 
devised by the legislature to counter the US 
blacklisting of the Islamic Revolutionary Guards 
Corps (IRGC) to the national security committee 
to clear the ambiguities.
On Monday, the Iranian Parliament addressed 
the details of a double-urgency bill in support of 
the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) 
after the US designated the elite force as “a 

foreign terrorist organization.”
The general outlines of the motion were 
approved by the legislature on April 16, with 204 
votes in favor, two against, and no abstentions.
In today’s session, the Iranian MPs agreed to 
forward the bill to the Parliament’s National 
Security and Foreign Policy Committee with 185 
votes in favor, 13 against, and one abstention out 
of 222 members present.
Speaker Ali Larijani said the national security 
committee is now required to hold an 
extraordinary meeting to review the motion 
and clear out the ambiguities in it. Parliament 
will then put the revised motion on agenda 

in Tuesday’s 
session, he added.
The bill features 
13 articles, 
c o n d e m n i n g 
the US move as 
counterproductive 
to regional and 
i n t e r n a t i o n a l 
peace and s t a b i l i t y , 
and calling for the reciprocally designation 
of the US Central Command (CENTCOM) 
as “a terrorist organization,” among  
others.
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the Revolution 
to protect law 
and order in the 
face of counter-
revolutionary 
insurgency.

Envoy: Indonesia keen on reinforcing 
ties with Iran
Indonesia Ambassador to Tehran Octavino Alimudin said on 
Monday that Indonesia honors commitment to implement the 
agreements already signed with Iran to reinforce relations.
Envoy: Indonesia keen on reinforcing ties with Iran
‘During the last couple of years, the relations between Iran 
and Indonesia have become very close so we had the visit of 
the President Joko Widodo to Iran in 2016, we want to follow 
up all the commitments that we signed during that meeting in 
the near future,’ Alimudin said in an exclusive interview with 
IRNA.The ambassador said that Iran and Indonesia conduct 
regular consultations at foreign ministers’ level, adding, 
‘Consultations on international issues are underway amid 
preparatory works in Jakarta to form Indonesian new cabinet.’
‘The incumbent Indonesia Foreign Minister Retno Lestari 
Priansari Marsudi is really having a very good contact with Dr. 
Javad Zarif so we will continue this close connection not only 
in the Ministry of Foreign Affairs but also in other ministries 
as well,’ the ambassador said.
Pointing to the recent meetings held on the sidelines of the 

140th Ordinary General Assembly of the Inter-Parliamentary 
Union (IPU) in Qatar, the Indonesian senior diplomat said, 
‘Relations would be expanded with the new government 
taking office.’
Alimudin elaborated on the new Indonesian government’s 
plan to portray a peaceful image of Islam and Iran in the world 
saying ‘we would like to show the similarity with the policies 
of the Islamic Republic of Iran to the world that Islam is for all 
people.’
‘That would be the same no matter who will be the president, 
he will promote the value of Islam as moderate and as tolerant 
as possible and we also continue our contacts,’ he said.
‘So whoever the president and the government, we are still 
pursuing our policies to make the peaceful way of living 
between the religious communities,’ he said referring to 
the recent visit made by Vice President for women and 
family affairs Masoumeh Ebtekar to Indonesia during which 
scholars discussed moderate Islam.Evaluating the future 
of cultural ties with Iran, he said ‘we introduce and invite 
Iranian students to study in Indonesia, because I know exactly 
there is still limited information about study opportunities in 
Indonesia.’
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 Rouhani: No third country can affect Iran-
Pakistan ties
Iranian President Hassan Rouhani said on Monday that no third country 
can affect the brotherly and friendly relations between Tehran and 
Islamabad.‘Iran and Pakistan are fully determined to develop bilateral ties,’ 
President Rouhani said at a joint press briefing with the visiting Pakistani 
Prime Minister Imran Khan.Elaborating on his talks held with the Pakistani 
premier, the Iranian president said new step was taken towards bilateral 
cooperation.Rouhani said that he discussed with Imran Khan about border security 
among other issues.President Rouhani said that Iran is happy about Pakistan’s move to name the 
armed groups operating on border areas as terrorists and deal with them as terrorist groups.

Leader of Iran’s Islamic 
Revolution, Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei has 
appointed Major General 
Hossein Salami as the 
new Chief Commander 
of the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC).
According to the 
Leader’s Sunday decree, 
General Salami will 
replace Major General 
Mohammad Ali Jafari as 
the new chief of the IRGC.
General Salami, who 
had earlier served 
as the second-in-
command of the IRGC 
and commander of the 
IRGC Air Force, has been 
promoted by Ayatollah 
Khamenei to the rank 
of Major General, IFP 
reported.
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Supply Concerns Drive Oil Prices To 
Highest Level Since Nov. 2018

The source confirmed a report by 
a Washington Post columnist that 
the administration will terminate 
the sanctions waivers it granted to 
some importers of Iranian oil late 
last year.
Global benchmark Brent crude 
oil futures rose by as much as 3.2 

percent to $74.30 a barrel, the highest since 
Nov. 1, in early Asian trading on Monday 
in reaction to expectations of tightening 
supply. U.S. West Texas Intermediate futures 
climbed as much as 2.9 percent to $65.87 a 
barrel, its highest since Oct. 30. [O/R]
U.S. President Donald Trump has been 
clear to his national security team over the 
last few weeks that he wants the waivers 
to end, and National Security Adviser John 
Bolton has been working the issue within the 
administration.
In November, the U.S. reimposed sanctions 
on exports of Iranian oil after President 
Trump unilaterally pulled out of a 2015 
nuclear accord between Iran and six world 
powers.
Washington, however, granted Iran’s eight 
main buyers of oil waivers to the sanctions 
that allowed them limited purchases for six 
months.
They were China, India, Japan, South Korea, 
Taiwan, Turkey, Italy and Greece.
But on Monday, Secretary of State Mike 
Pompeo will announce “that, as of May 
2, the State Department will no longer 
grant sanctions waivers to any country 
that is currently importing Iranian crude 
or condensate,” the Post’s columnist Josh 
Rogin said in his report, citing two State 
Department officials that he did not name.
On April 17, Frank Fannon, U.S. Assistant 
Secretary of State for Energy Resources, 

repeated the administration’s position that 
“our goal is to get to zero Iranian exports as 
quickly as possible.”
ASIA HIT HARDEST
An end to the exemptions would hit 
Asian buyers the hardest. Iran’s biggest 
oil customers are China and India, who 
have both been lobbying for extensions to 
sanction waivers.
South Korea, a close U.S. ally, is a major buyer 
of Iranian condensate, an ultra-light form of 
crude oil which its refining industry relies on 
to produce petrochemicals.
Last Tuesday, Turkish presidential 
spokesman Ibrahim Kalin said that Turkey 
expects the United States to extend a waiver 
granted to Ankara to continue oil purchases 
from Iran without violating U.S. sanctions.
Jeffrey Halley, senior market analyst at 
futures brokerage OANDA in Singapore, 
said the end to sanction waivers “could leave 
regional (Asian) heavyweights scrambling 
to find alternative supplies in the near term 
in what is already a very tight structural 
supply situation globally.”
Washington has a campaign of “maximum 
economic pressure” on Iran and through 
sanctions, it eventually aims to halt Iranian 
oil exports and thereby choke Tehran’s main 
source of revenue.
So far in April, Iranian exports were 
averaging below 1 million barrels per day 
(bpd), according to Refinitiv Eikon data and 
two other companies that track exports and 
declined to be identified.
That is lower than the at least 1.1 million bpd 
estimated for March, and down from the 
more than 2.5 million bpd before sanctions 
were reimposed last May.

The exemptions, granted by Secretary of 
State Mike Pompeo and described by a 
State Department spokesman in response 
to questions from Reuters, mean officials 
from countries such as Iraq who may have 
dealings with Iran’s Islamic Revolution 
Guards Corps would not necessarily be 
denied US visas.
The exceptions to US sanctions would also 
permit foreign executives who do business 
in Iran as well as humanitarian groups 
working in regions such as northern Syria, 
Iraq and Yemen, to do so without fear they 
will be punished.
However, the US government also created 
an exception to the carve-out, retaining 
the right to sanction any individual in a 
foreign government, company or NGO who 
themselves provides “material support” 

to a US-designated foreign terrorist 
organization (FTO).
On April 8, US President Donald Trump 
announced that Washington is designating 
the IRGC a foreign “terrorist organization”, 
marking the first time the US has formally 
labeled another country’s military a 
terrorist group.Responding to the move, 
Iran’s Supreme National Security Council 
immediately declared the US as a state 
sponsor of terrorism and US forces in the 
region terrorists.The SNSC said it has put 
CENTCOM on its terror list as a “reciprocal 
measure” against the US “illegal and unwise” 
move.The move has caused problems for 
foreigners who deal with the IRGC, and for 
US diplomats and military officers in Iraq 
and Syria, whose interlocutors may work 
with the IRGC.
It created confusion among US officials who 
initially had no guidance on how to proceed 
and on whether they were still allowed 
to deal with such interlocutors, three US 
officials said.
American officials have long said they fear 
the designation could endanger US forces in 
places such as Syria or Iraq.

In a message on Monday, Rouhani congratulated 
Major General Hossein Salami on being appointed 
to the post of IRGC commander.
In a decree on Sunday, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei, 
commander-in-chief of the Iranian Armed Forces, 
granted Salami the rank of major general and 
appointed him as the new IRGC chief.

In his letter to the new commander, Rouhani 
expressed the hope that wise employment of the 
IRGC’s capacities and the great potential of its 
popular forces would mark stronger unity among 
the country’s armed forces and boost the Islamic 
Republic’s power in the face of hostile plots and 
threats.
The president further admired Salami’s 
predecessor, Major General Jafari, for his sincere 
service in office.
In the Sunday’s decree, Ayatollah Khamenei advised 
Major General Salami to fully upgrade the IRGC’s 
capabilities and preparedness in all fields, while 
paying due attention to the IRGC’s “internal gem”, 
that is, piety and insight.

U.S. to announce end to Iran sanctions 
waivers, oil prices spike; Reuters

US Backtracks on IRGC Ban, Carves 
Out Exceptions: Sources

Iranian President Hails IRGC’s Role in 
Combatting Threats

The United States is expected to announce on Monday that all 
buyers of Iranian oil will have to end their imports shortly or 
face sanctions, a source familiar with the situation told Reuters, 
triggering about a 3 percent rise in crude prices.

The United States has largely carved out exceptions so that 
foreign governments, firms, and NGOs do not automatically 
face US sanctions for dealing with Iran’s IRGC after its 
designation by Washington as a “terrorist group”, according 
to three current and three former US officials.

Iran’s President Hassan Rouhani highlighted the 
major role that the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) plays in countering threats against 
the country.
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groups working 
in regions such as 
northern Syria, 
Iraq and Yemen, 
to do so without 
fear they will be 
punished.



کمیته مدیریت نشاط اجتماعی در اردستان تشکیل شود
 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان گفت: الزم است کمیته مدیریت نشاط اجتماعی در اردستان با 

هدف ایجاد شور و نشاط در میان جوانان تشکیل شود.
فضل اهلل بصیرت ظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در فرمانداری اردستان اظهار داشت: با توجه 
به اینکه چهل سال از انقالب می گذرد اما هنوز نتوانسته ایم نشاط اجتماعی را در بین جوانان نهادینه کرده و برای 

برنامه خاصی در این ارتباط نداشته ایم.
وی ادامه داد: باید روندی را ساماندهی کنیم تا تشکلهای خصوصی و دولتی وظیفه خود را در ارتباط با برنامه های نشاط 

اجتماعی بشناسند و آن را به شکل درست انجام دهند. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان گفت: دوره جوانی 
دوره شور و هیجان است و باید برای تخلیه این هیجانات ساخت مکان های تفریحی مناسب یا اجرای برنامه های شاد در سطح 

شهر را مدنظر داشته باشیم تا این انرژی در راه های خالف استفاده نشود. وی افزود: پیشنهاد می کنم تا کمیته مدیریت نشاط اجتماعی 
در اردستان تشکیل شود تا با استفاده از وجود کارشناسان متخصص و دینی بتوانیم برای جوانان برنامه ریزی های مدونی در راستای ایجاد نشاط و 
شادابی در جوانان طرح ریزی کنیم. رئیس اداره ورزش و جوانان اردستان در ادامه جلسه اظهار داشت: دشمنان تالش دارند که موج نا امیدی را در 

کشور و بین جوانان رواج دهند و در چنین شرایطی برگزاری برنامه های نشاط اجتماعی در کشور ضرورت دارد.

پدیده های حدی پیامدهای تغییر اقلیم را باید جدی گرفت
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: پدیده های حدی مثل گرما ، سرمای زیاد و بارندگی های 

شدید در یک مقطع زمانی پیامد تغییر اقلیم در کشور است که باید جدی گرفته شود.
حمیدرضا خورشیدی افزود: سرما و گرمای زیاد هوا در برخی روزهای زمستان و تابستان و بارش 
های رگباری و شدیدی که نوروز امسال بخشی از آن تجربه شد به دلیل تغییر اقلیم و تغییرات در 

نظام آب و هوایی است.
وی بیــان کــرد: تغییــر اقلیــم کــه دســت خــوش رفتــاری انســانی بــوده مشــکالتی را در 

کشــور ایجــاد کــرد، مدیــران و مســئوالن کشــوری بایــد بــرای بهبــود وضعیــت و مدیریــت 
 این چالــش برنامه ریــزی کننــد زیرا ایــن موضوع پیــش بینی هــوا را بــرای کارشناســان این حوزه ســخت 

کرده است.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: افزایش بارندگی ها در یک دوره کوتاه مدت نتیجه همین تغییر اقلیم است و این افزایش 
حجم منابع آبی ورود به سال های آبسالی را مشخص نمی کند و باید منابع آبی مدیریت تا اینکه در شرایط سخت خشکسالی از آن 

بهره گرفته شود.
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معاون اول رئیس جمهور ابالغ کرد؛
مالیات نقل وانتقال 
امالک در سال ۹۸، 

معادل ۶ درصد میانگین 
قیمت روز

هیئت وزیران هفته گذشته مالیات 
نقل و انتقال امــالک را معادل ۳۶ 
درصــد ارزش معامالتی منطقه یا 
۶ درصد میانگین قیمت روز تعیین 
کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیــس جمهــوری مصوبه هیئت 
وزیران در جلسه ۱۸ فروردین ماه 
۱۳۹۸ که به پیشــنهاد مشترک 
وزارت خانه های امــور اقتصادی و 
دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه 
و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور و به استناد تبصره ۳ 
ماده ۶۴ اصالحی قانون مالیات های 
مستقیم، در خصوص درصد ارزش 
معامالتی امالک بــه عنوان مأخذ 
سایر عوارض به تصویب رسیده بود 
را به دستگاه های ذی ربط ابالغ کرد.

بر این اســاس مأخذ محاسبه سایر 
عوارض و وجوه موضــوع تبصره ۳ 
ماده ۶۴ اصالحی قانون مالیات های 
مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- در سال 
۱۳۹۸، معادل ســی و شش درصد 
)۳۶%( ارزش معامالتی خواهد بود 
که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده 
مذکور شش درصد )۶%( میانگین 

قیمت روز تعیین شده است.

مهر
خـــبـــر
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گردشگری

مهر
گـــزارش

پنج کشور نخست 
بازار گردشگری ایران 

مشخص شد
دفتر  مدیــرکل   
بازاریابی و تبلیغات 
در  گردشــگری 
پایان طرح »بازنگری و بهنگام سازی 
بازارهای هدف جمهوری اســالمی 
ایران « از مشخص شدن پنج کشور 

نخست خبر داد.

»محمــد ابراهیــم الریجانــی« از پایان 
تحقیقات جدیــد بــرای بازارهای هدف 
گردشــگری ایــران خبــر داد و گفــت: 
در ایــن تحقیق از اســاتید حــوزه های 
مختلف انجام شــد به جز گردشــگری، 
ســالمت،  گردشــگری  موضوعــات 
 زیارتــی و تاریخی مــورد بررســی قرار 

گرفت.

   30 کشــور مورد هدف بازار ایران 
هستند

وی افزود: در این تحقیقات بررســی شد، 
تبلیغــات در کدام کشــورها برای جذب 
گردشگر بهتر است و کدام کشور ها مزیت 
بیشتری دارند و گردشگرانشان راحت تر به 

ایران می آیند.
الریجانی با بیان این که برای ارزیابی این 
کشور ها شــاخص های متعددی همچون 
جمعیت، روابط سیاســی، قرابت فرهنگی 
 و دسترســی اســتفاده شــد، افزود: این 
لویــت بنــدی و  شــاخص هــا نیــز ا
از  برخــی  و  شــدند  بنــدی   وزن 
شــاخص هــا از اهمیــت بیشــتری 
 نســبت به دیگر شــاخص هــا برخوردار

 بودند.
وی افــزود: بــه عنــوان مثال داشــتن 
روابط خــوب سیاســی میان دو کشــور 
 و داشــتن ســفارت خانــه از جملــه 
شــاخص های مهم ارزیابی شد همچنین 
وجود پــرواز های مســتقیم بیــن ایران 
 و آن کشــور از جملــه دیگــر مــوارد

 است.
الریجانــی افــزود: از ۸۴ کشــور مــورد 
بررســی در نهایــت ۳0 کشــور انتخاب 
شــدند و برای مدیریت منابــع بهتر این 
 ۳0 کشــور نیز در ۴ ســطح تقسیم بندی

 کردیم.
الریجانی گفت: در سطح نخست 5 کشور، 
در ســطح دوم نیز پنج کشــور و در سطح 
ســوم و چهارم هر کدام ۱0کشور تقسیم 

بندی شدند.
وی در پاسخ به پرسشــی مبنی بر این که 

پنــج کشــور کدام 
اســت، گفــت: االن 
اعالم نمــی کنم ولی 
بزودی اســامی کشور 

ها را منتشر می شود.

   لغو روادید با کشور 
های مورد نظر 

الریجانی گفت: اقدامات 
اجرایی بــرای این طرح 
بزودی آغاز می شــود و 
از آن جمله مــی توان به 
لغو روادید بین دوکشور، 
تورهــای  برگــزاری 
آشناسازی برای راهنماها 
 کشــور مقصــد، برگزاری

 هفتــه هــای ایــران در 
 آن کشــور ها از آن جمله

 است.

   گردشگری ســالمت و زیارت در 
الویت

مدیــرکل دفتــر بازاریابــی و تبلیغــات 
گردشگری یکی از اهداف اصلی این طرح 
را برنامه ریــزی های برای گردشــگری 
زیارتی و ســالمت کــرد و افزود: ســال 
گذشــته بیش از 2 و نیم میلیــون عراقی 
به ایــران آمدند که مــی توانــد در کنار 
 گردشگری زیارتی به سفرهای تفریحی نیز

 بروند.
وی افــزود: در ایــن طرح برنامــه ریزی 
شــده شــرایط و ظرفیــت هــا را برای 
ســفرهای تفریحی ایــن مســافران نیز 
ایجــاد کــرد و گردشــگران عراقــی در 
 کنار ســفر به مشــهد و قم بــه کیش نیز

 بروند.
الریجانی در پاســخ به این پرســش که با 
توجه به ظرفیت ها اقامتی ایران، با کمبود 
مراکز اقامتی مواجه نخواهند شــد، افزود: 
در این طرح سعی شده به توزیع سفر توجه 

کنیم. 
مدیــرکل دفتــر بازاریابــی و تبلیغــات 
گردشــگری ادامه داد: در ایــن برنامه هم 
توزیع جغرافیایی و هم زمانی مد نظر است. 
در این شرایط با کمبود مراکز اقامتی مواجه 

نمی شویم.

در حالی که بازار مسکن 
و خودرو در ایران هنوز 
از خواب کشدار بهاری 
بیدار نشده اند، بورس 
پرچمــدار  تهــران 
بازدهــی  باالتریــن 
ســرمایه گــذاری در 

فروردین ماه شد.
فعاالن بازار مسکن و خودرو توامان از 
نبود مشتری و به کف رسیدن حجم 
معامالت می نالند به طوری که برخی 
از مشاوران امالک معتقدند با توجه به 
پیش رو بودن ماه رمضان و تعطیالت 
نوروزی طوالنی در فروردین امیدی 
به رونق بازار یا عادی شــدن حجم 

معالمالت در بهار را ندارند.
 برخــی معتقدند با اغــاز جابجایی 
مســتاجران از پایان خرداد ماه، کم 
کم بازار مسکن خود را خواهد یافت. 
هر چند امسال ســال سوداوری بازار 
مسکن نیســت و احتماال طرح هایی 

نیز برای ممانعت از رشد رعد آسای 
بهای اجاره در بازار به اجرا در خواهد 

آمد.
 بازار مسکن سال گذشته یکی از پر 
رونق ترین بازارها بود. رشــد بیش از 
۱2۸ درصدی این بــازار، این کاالی 
سرمایه ای و استراتژیک برای خانوار 
ایرانی را چنان از دسترس خارج کرد 
که بخش مهمی از کسادی بازار اتفاقا 

به نبود قدرت خرید باز می گردد.

   بازار خاموش خودرو
 در عین حال افزایش شــدید قیمت 
خودرو نیز ســبب شــد موتور بازار 
خودرو خاموش شــود. رشــد بهای 
تعمیرات، قطعه و همچنین افزایش 
انفجــاری قیمــت خــودروی صفر 
کیلومتر نیــز در حالی این بازار را بی 
رونق کرده است که سرمایه گذاری 
در این بازار با افزایشــی چشــمگیر 
در سال گذشــته روبرو بود و سرمایه 
های فراوانی را در قالب خرید فوری 
و خرید مدت دار ســرازیر شــرکت 
های خودروسازی کرد اما با این حال 
فعاالن این بازار از سوت و کوری آن در 
اولین ماه سال می گویند و معتقدند 
اسفند ماه گذشته نیز بازار یکی از کم 

مشتری ترین روزها را به خود دید.

   طال و ارز بر مدار نوسان اندک

 طال و ارز هــر چند دغدغــه روزانه 
ســرمایه گذاران ایرانی را تشــکیل 
می دهند اما با این حال در فروردین 
ماه نوســانی اندک را به خود دیدند. 
سکه تمام بهار آزادی امسال کار خود 
را در محدوده ۴ میلیون و ششــصد 
هزار تومــان آغاز کرد اما توانســت 
در سی روز رشــدی در حدود ۱۱5 
هزار تومــان را به ثبت برســاند. در 
ابعاد قیمتی سکه این نوسان چندان 
چشمگیر نیســت و بازده سکه را در 
رده های اندک، یعنی در محدوده دو 
درصد قرار می دهد.فعاالن بازار طال 
نیز از رکود در بازار سکه و مصنوعات 

طال خبر می دهند. 
 به نظر می رسد بازار ســکه و ارز از 
ســوی بانک مرکزی نیز در کنترلی 
جدی اســت چرا که محدود نوسانی 
ارز نیز به سرعت با ورود بازارساز مهار 

می گردد.
 قیمــت ارز نیز از پس جهش ســال 
۱۳۹۷، در اولین ماه سال با نوسانی 
اندک همراه بود. ارز در روزهای میانی 
فروردین البته از کانال ســیزده هزار 
تومان پا را فراتر نهاد و تصمیم داشت 
موقعیت خود را در کانال چهارده هزار 
تومان تثبیت کند اما به ســرعت با 
افزایش عرضه ارز به محدوده پیشین 
بازگشت. آغاز به کار بازار ارز با قیمت 
۱2 هزار و ۹50 تومانی برای دالر بود 

اما در شــرایط کنونی هر دالر امریکا 
حدود ۱۳ هزار و 500 تا ۶00 تومان 

قیمت دارد.

   بورس اما می تازد
 بــورس تهــران در فروردیــن ماه 
باالترین بازدهــی را از آن خود کرده 
است. بازدهی این بازار در حدود ۱۴ 

درصد برآورد می شود.
شــاخص کل بــورس در روز اول 
شــروع به کار بازارها در سال جاری، 

یعنی در پنجم فروردین ماه، معادل 
۱۷۹ هزار واحد بود امــا در آخرین 
روز فروردیــن مــاه رقمــی بیش از 
20۴ هزار واحدی را به ثبت رســاند 
کــه نســبت بــه اولیــن روز کاری 
 فروردین مــاه 25 هزار واحد رشــد 

داشته است.
تحلیلگران بازار ســرمایه معتقدند 
این رشد ناشــی از تعدیل قیمت ها 
در بورس اســت چرا کــه بورس در 
سال گذشته با رشدی نزدیک به ۷۷ 

درصد از سایر بازارها عقب مانده بود. 
میرمعینی تحلیلگر بازار سرمایه در 
این خصوص به خبرانالین گفت: در 
صورت اجرای برنامه های حمایتی از 
سوی دولت، شاهد تداوم رشد در بازار 
سهام خواهیم بود چرا که این بازار به 
رغم تحریم های اقتصــادی قابلیت 

رشد را داراست.
 به گفتــه وی فرصت تکیــه بر توان 
داخلی اتفاقا در رشــد بازار سرمایه 

قابل رصد است.

کدام بازار در فروردین روی خوش به سرمایه گذاران نشان داد؛

سوت رکود در بازارهای سنتی

خبرآنالین
گـــزارش
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با بهره برداری آزمایشــی از کوپن الکترونیک،حاال شمارش 
معکوس برای بازگشت کوپن به اقتصاد ایران اغاز شده است.

در شرایطی که بیش ار هشت سال است کوپن با اقتصاد ایران 
خداحافظی کرده ، همتی از آماده سازی زیرساخت بهره برداری 

از کاال برگ الکترونیک خبر می دهد.
به این ترتیب نوستالژی کوپن باز می گردد خود کوپن اما نه.

 به نظر می رسد 
بازار سکه و ارز از 

سوی بانک مرکزی 
نیز در کنترلی 

جدی است چرا 
که محدود نوسانی 
ارز نیز به سرعت با 
ورود بازارساز مهار 

می گردد.

آگهی ابالغ
نظر به اینکه توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در خصوص فرد 
مشروحه ذیل که از کارمندان واحدهای تابعه به علت غیبت غیرموجه رای قابل پژوهش مبنی بر انفصال موقت به مدت سه ماه صادر گردیده و به دلیل 
عدم مراجعه و همچنین مشخص نبودن آدرس محل سکونت ابالغ رای مذکور به وی مقدور نمی باشد. لذا با استناد تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به 
تخلفات اداری و ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی، بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد چنانچه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی 
نسبت به رای صادره اعتراضی داشته باشد می تواند نسبت به مفاد آن درخواست تجدیدنظر نماید و در غیر این صورت رای مورد اشاره پس از مهلت مقرر 

قابل اجرا خواهد بود.
نام و نام خانوادگی: مینا ابراهیمیان

عنوان: پرستاری
نام پدر: حسین

جعفر سجودی - مدیر منابع انسانی
شناسه: 4415۹3

)چاپ دوم(
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جشنواره کارآموزی در پارک فناوری پردیس برگزار می شود
جشــنواره  کارآموزی صدف توســط پارک فنــاوری پردیــس و با حمایــت معاونت علمی 
 و فناوری ریاســت جمهــوری از تاریــخ ۲۵ اردیبهشــت تــا ۵ خردادماه برگــزار خواهد

 شد.
به گزارش پارک فناوری پردیس، اولین جشنواره کارآموزی صدف، با مشارکت کارفرمایان، 

دانشــجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها در چهار اســتان تهران، البرز، اصفهان و یزد برگزار 
می شود.

این جشــنواره که به صورت مجازی برگزار خواهد شــد، محدودیت فیزیکی نداشته و در دو مرحله 
حضور شرکت ها در جشنواره به صورت تعریف فرصت های کارآموزی در سایت جشنواره و همچنین حضور 

 کارجویان در این سایت و درخواســت برای کارآموزی، ظرفیت تعامل عده کثیری از کارفرمایان و کارآموزان را فراهم 
می آورد.

انتظار می رود بیش از ۳۰۰ کارفرما و ۳۰۰۰ دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاهی در جشنواره کارآموزی صدف مشارکت کنند.
یک استارت آپ کارگزار اجرایی برگزاری رویداد است.
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 

سر دبیر: مرضیه ربیعی
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
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اعتبار داشــتن به معنای 
توانایی پــرورش قابلیت 
های خاصی اســت که از 
نقش، سازمان و صنعتی 
که در آن فعالیت می کنید 
مستقل هستند. اگر عالقه 
مند بــه افزایــش اعتبار 
شــخصیتی و تبدیل شدن به یک انسان 
معتبر هستید، پیشــنهاد می کنیم این 
1۰ روش را در زندگی خود به کار بگیرید:

  قابل اعتماد باشید
برای به دست آورد اعتبار ابتدا باید اعتماد 
سازی کنید. اگر دیگران بتوانند به شما 
اعتماد کنند، با شما کار خواهند کرد. به 
یاد داشته باشــید که مورد اعتماد بودن 
بسیار مهم تر از داشتن یک حساب بانکی 

پر و پیمان است.

  ماهر باشید
در زمینــه کاری خود خبره شــوید؛ در 
حدی که بتوانید شرایط موجود را تحلیل 
کرده و راهکارهای مختلفی ارائه دهید. 
به توانایی های خــود اطمینان کنید تا 
دیگران نیز بتوانند روی شــما حســاب 

کنند.

  با ثبات باشید
پندار، گفتار و کردار شما باید ثبات داشته 
باشند. کارهایی که انجام می دهید، پیام 
هایی کــه مخابره می کنیــد و تفکراتی 
که دارید، باید همگی همســو بوده و در 
راستای کاری که می کنید قرار بگیرند. 
اعتبار زمانی به وجود می آید که همه چیز 

از درون به بیرون با ثبات باشد.

  موثق باشید
برای به دست آوردن اعتبار، باید واقعی 
بود. زمانی که می خواهید اعتماد کسی را 
به دست بیاورید، باید با رویکردی واقعی و 
به دور از تقلب با وی مواجه شوید. شیرازه 

اصلی تجارت یا رهبری شما باید بر پایه 
یک بنیان محکم و پایدار بنا شود تا بتواند 
در مقابل تغییرات احتمالی مقاومت کند.

بی ریا باشید
معتبر بودن به معنی صداقت است. نیاز 
نیست تمام تفکرات خود را به زبان بیاورید 
اما گفته های شما باید پشــتوانه کافی 
داشته و بدون نیت ســوء مطرح شوند. 
صداقت نیازمند تعهد کافی و عزم راسخ 

در مسیر انجام کار است.

  متواضع باشید
شــاید احترام بــه احساســات دیگران 
اهمیت چندانی برای شما نداشته باشد 
اما مطمئن باشــید برای آنها بسیار مهم 
است. با دیگران محترمانه رفتار کنید؛ نه 
برای اینکه انتظاری از آنها دارید، بلکه به 
خاطر استحقاق خودشان. عناوین شغلی 
اعطا می شوند، پســت های مختلف به 
دست می آیند، اما این احترام است که به 

اعتبار شما خواهد افزود.

  مسئولیت پذیر باشید
بــرای معتبر بــودن، باید مســئولیت 
تصمیمات و کارهای خود را بپذیرید. اگر 
خطایی کرده اید، اشتباه خود را پذیرفته 
و آن را اصالح کنید. همچنین زمانی که 
از چیزی مطمئن نیســتید، حتماً عدم 

اطمینان خود را مطرح نمایید.

  وفادار باشید
اعتبار شــما زمانی کــه در جهت منافع 
دیگــران گام برمی داریــد، افزایش می 
یابد. وفاداری به معنی مراقبت از دیگران 
بوده و یک تعهد مشترک برای رسیدن به 

موفقیت است.

  رو راست باشید
بخشــی از فرآیند کســب اعتبار، به جا 
گذاشتن ســابقه ای از بی طرفی و بیان 
حقیقت است. شفافیت سنگ بنای کسب 

و کار و هسته اصلی اعتبار شماست.

  به اصول پایبند باشید
خود را با دیگران مقایسه نکنید و با افتخار 
به ارزش هایی که باور دارید پایبند باشید. 
هر روز نسبت به روز قبل پیشرفت کنید 
و در این مســیر، به اطرافیان خود یاری 

برسانید.

  به همکاران تان اهمیت بدهید
اهمیت دادن به همکاران باعث می شود 

آن ها اعتبار بیشتری برای شما قائل شوند. 
اگر نشان دهید که افراد و احساسات شان 
برایتان اهمیت دارنــد، آن ها نیز همین 
حس را به شما پیدا می کنند و در نهایت، 

به شما اعتماد خواهند کرد.
در محیط کار نیز، همکاران شما دوست 
دارند حس همذات پنداری را در رفتار و 
گفتار شما ببینند. آن ها عالقه مند هستند 
که از طرف شما حمایت شوند و به چشم 
خود ببینند که شما برای کار و تالش شان 

اهمیت قائل هستید.

  به نادانسته های خود اعتراف کنید
اعتراف به ندانستن کاری فروتنانه است، 
اما به مراتب بهتر از این اســت که مرتب 
بلوف بزنید و پس از مدتی دستان خالی 
شما برای همه رو شود. به جای اینکه به 
دانســتن تظاهر کنید، با پرسیدن سوال 

دایرۀ اطالعات و دانش خود را باال ببرید.
اگر به نادانســته هایتان اعتراف نکنید، 
هیچ کــس دانش واقعــی شــما را باور 
نخواهد کرد. اعتراف شــما به ندانستن 
باعث می شود افراد به شما اعتماد کرده و 

اعتبارتان در محیط کار باال برود.

  مدام به راستگویی خود اعتراف نکنید
 هر بار که کســی می گوید »راستش را 
بخواهید« من با خود فکر می کنم آیا آن 

فرد واقعاً با من صادق است؟
تحقیقات نشــان می دهــد این حس به 
بیشــتر افراد در زمان شــنیدن چنین 
عباراتی دســت می دهد. بنابراین، از به 
کار بردن عباراتی این چنینی بپرهیزید. 
عبارات اعتراف گونه بیشــتر باعث ایجاد 
حس منفــی، نا امنــی و عــدم اعتماد 
می شوند. برای افزایش اعتبار در محیط 

کار به جای استفاده از این عبارات، حرف 
خود را ُرک و صادقانه بزنید.

  از اغراق کردن بپرهیزید
به نحوه اســتفاده خــود از عبــارات و 
اصطالحات اغراق آمیز به طور مفصل فکر 
کنید. آیا واقعاً ۵ ثانیه منتظر بوده اید یا ۵ 
دقیقه؟ آیا تامین کنندگان، قیمت ها را %۲ 

باال برده اند یا 1۰%؟
اغراق می تواند شــما را در موقعیت بدی 
قرار دهد و اعتبار شــما در محیط کار را 
مخدوش نماید و این اتفاق تا جایی ادامه 
پیدا می کند که دیگر کسی به حرف های 

شما اهمیت نمی دهد.

  اسرار را فاش نکنید
تا به حال شــده مدیر شــما یــا یکی از 
همکاران، شما را در جریان رازی قرار داده 
باشند و از شما بخواهند آن را فاش نکنید؛ 
اما شــما این راز را به یکی از همکاران لو 
داده  باشید؟ این رفتار نسنجیدۀ شما باعث 
می شود همکاران دیگر هم تصور کنند اگر 
زمانی رازی به شما بگویند شما آن را فاش 
خواهید کرد. این اتفاق باعث می شــود 
اعتبار شما در محیط کار تحت تاثیر قرار 

گرفته و مخدوش شود.

  انتقادها را بــا دقت تمام ارزیابی 
کنید

اگر به این انتقادها و اعتراض ها ســریع 
و بــدون مالحظه واکنش منفی نشــان 
می دهید، تنها به اعتبار خود در محیط 
کار خدشــه وارد خواهید کرد. این رفتار 

باعث می شــود همکاران شــما به جای 
اینکه، شما را فردی متفکر و با مواضعی 
سازنده ببینند، شما را فردی غیرحرفه ای 

قلمداد کنند.
هرچه با دقت بیشتری مخالفت ها را مورد 
بررسی قرار دهید، تصمیم و موضع نهایی 

شما دقیق تر و معتبرتر خواهد بود.

  به ظاهر خود اهمیت بدهید
نوع پوشش، طرز ایســتادن، زبان بدن، 
میزان آراستگی، و به طور کلی وضعیت 
ظاهری بــر اعتبار در محیــط کار تاثیر 
چشمگیری خواهد داشــت. ظاهر شما 
باید با نقشی که در سازمان دارید همسو 
و هماهنگ باشــد. اگــر همان طور که 
انتظارش را دارید، به چشــم افراد دیده 
شوید، در افزایش اعتبار خود در محیط 

کار موفق بوده اید.

  از کلماتی مانند »ببخشید«، »اووم« 
و کلماتی از این نوع استفاده نکنید

استفاده از این کلمات در میان جمالت و 
زمان هایی که حضور ذهن نداریم بسیار 
متداول است، اما بسیار بهتر است به جای 
به کار بردن این کلمات، چند ثانیه سکوت 
کنید یا یک نفس عمیق بکشــید. سعی 
کنید صحبت های خود را ضبط کنید و با 
دقت بیشتری انتخاب کلمات خود را رصد 
کنید. بارها شده به خاطر نشنیدن صدا یا 
متوجه نشدن منظور گوینده، از ببخشید 
استفاده کرده اید، باید به شما بگوییم تا 
زمانی که اشــتباهی مرتکب نشده اید از 

کلمه »ببخشید« استفاده نکنید. 

10 راهکار مفید برای افزایش اعتبار فردی در محیط کار   

اعتبارتان را باال ببرید

اعتبار شما زمانی که در 
جهت منافع دیگران 

گام برمی دارید، افزایش 
می یابد. وفاداری 

به معنی مراقبت از 
دیگران بوده و یک تعهد 

مشترک برای رسیدن 
به موفقیت است.

راه های زیادی برای رسیدن به موفقیت وجود دارد؛ اگر قصد 
تقویت ویژگی های شخصیتی خود را دارید، پیشنهاد می کنیم 
بیشتر روی مشخصاتی که منجر به »معتبر« شدنتان می شوند 

تمرکز کنید.
در واقع اعتبار سطح باالتری از موفقیت است که در آن، دیگران 
 شما را به چشم یک انســان قابل اطمینان و تصمیم گیرنده
 می بینند. معتبر بودن به کسانی که با شما ارتباط دارند این اجازه 
را می دهد که روی شما حساب کنند، به شما اعتماد کنند، با شما 

داد و ستد کنند و خود را با شما تطبیق دهند.

 
استارت آپ

 اوبــر، توئیتر، اســترایپ و اینســتاگرام تنهــا نمونــه هایی از 
 ســرمایه گذاری های کریس ســاکا هســتند. به نظر می رســد او 
سرمایه گذاری های بسیار خوبی روی اســتارتاپ ها کرده است و در 
فرایند این ســرمایه گذاری ها به قوانین قابل اتکایی برای شناسایی 

کارآفرینانی که ارزش همراه شدن دارند رسیده 
است. به بیان دیگر، ساکا دیگر خوب می داند 
سرمایه اش را در اختیار چه کسانی بگذارد و چه 

کسانی را از آن محروم کند.

ســاکا در مصاحبه ای که در نیو اورلئانز داشت گفت: 
»من با سال ها تجربه و اطالعاتی که در این زمینه دارم 
می توانم به راحتی تشخیص دهم می توان پشت سر چه 
کسی قرار گرفت و پشت سر چه کسی خیر.می توانم این 
را در آنها بو بکشم، من می فهمم کدام به جایی می رسند 

و کدام نه«.
همانگونه که احتماالً شما هم حدس می زنید، اعتماد به 
نفس در این تشــخیص عامل بزرگی به نظر می رسد. اما 
ســاکا می گوید »مهم اعتماد به نفسی است که نیازی به 
اثباتش نباشد. بهترین مؤسســان، چه تراویس کاالنیک 
از اوبر باشــد، چه ایوان ویلیامز از توئیتر و مدیوم، یا کوین 
سیستروم از اینســتاگرام، به اجتناب ناپذیر بودن موفقیت 
خود ایمان دارند«. او می گوید این افراد وقتی اوضاع آنگونه که طرح ریزی شده 
پیش نمی رود دست و پایشان را گم نمی کنند، چون می دانند باالخره مشکل به 

شکلی حل خواهد شد«.
ساکا می گوید چشــم اندازی که کاالنیک برای اوبر متصور شــده بود از همان 

ابتدا بی نهایت بلندپروازانه بود؛ حتی وقتی ناوگانش در شــهر سانفرانسیسکو 
تنها ســه اتومبیل داشــت. او ادامه می دهد: »ما درســت از همــان روزهای 
اول، با هم در مورد گســترش اوبر بــه اقصی نقاط جهان صحبــت می کردیم؛ 
 در مــورد جابجایی مواد غذایی و بســته بنــدی های مختلف بــه این طرف و 

آن طرف«.
سیستروم نیز به همین ترتیب وقتی اینستاگرام حتی یک نفر کاربر هم نداشت، 
 ۵۰ میلیون کاربر برای آن پیش بینی کرده بود. ســاکا دربــاره ی این موضوع

 می گوید: »او آنقدر خونسرد از این ۵۰ میلیون کاربر صحبت می کرد که هر کسی 
 آن را می شنید متقاعد می شد. صحبت های او واقعاً سحرآمیز بود. با خودم گفتم 

نمی توانم بخشی از شرکت این فرد نباشم«.
اما این تمام آن چیزی نیست که ساکا در وجود یک مؤسس فوق العاده به دنبالش 
 می گردد. او در وجود چنین فردی به دنبال اندکی اختالل نیز می گردد. ســاکا

 می گوید انســان های کاماًل نرمال ممکن است کارمندان فوق العاده ای باشند، 
اما نباید کارآفرین شــوند. او ادامه می دهد »ســفر کارآفرینی مســیر خاص و 
متفاوتی است که در دسترس همه کس قرار نمی گیرد. برای قرار گرفتن در این 
مسیر  باید کمی وسواسی باشید. باید مشکالت شخصی خاصی داشته باشید که 
شما را از دیگران متمایز کند. ممکن اســت در برقراری ارتباط با دیگران دچار 
 مشکل باشید. شکســت را نپذیرید. حتی شاید تا حدی اختالل دوقطبی داشته 

باشید«.
ساکا اعتقاد دارد »اگر هیچ یک از این ویژگی ها برایتان آشنا نیست، باید به فکر 

کار دیگری باشید«.
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اغراق می تواند شما را در 
موقعیت بدی قرار دهد و 

اعتبار شما در محیط کار را 
مخدوش نماید و این اتفاق 
تا جایی ادامه پیدا می کند 

که دیگر کسی به حرف های 
شما اهمیت نمی دهد.

عصرارتباط
گـــزارش

سرمایه گذار موفق ترین استارتاپ های دنیا: 
کارآفرینی کار انسان های عادی نیست

برگزاری ۱۴ دوره 
آموزشی تخصصی در 
برنامه استارز آکادمی

برنامه های آموزشی فین استارز 
پالس با عنوان »استارز آکادمی« 
از دوم اردیبهشــت ماه در سالن 
۴1 محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللــی آغاز می شــود که 
استارت آپ ها و عالقه مندان به 
منظور بهره مندی از مباحث این 
دوره ها می تواننــد از هم اکنون 
در دوره مورد نظر خود ثبت نام 

کنند.
 استارز آکادمی، برنامه آموزشی 
و منتورینگ فین استارز پالس 
اســت که امکان کسب دانش و 
تجربه از طریق ارتباط با بزرگان 
حوزه نــوآوری و کارآفرینی را 

فراهم می کند.
در جریــان اســتارزآکادمی، 
دوره های آموزشی با موضوعات 
و چالش های روز استارت آپ ها 
و مباحث فین تکی از دوشنبه تا 
پنجشنبه هفته آینده در سالن 
فین استارز پالس برگزار خواهد 

شد.
آموزشــی  دوره هــای 
»ارزش گذاری استارت آپ ها«، 
»کســب وکارها چگونــه خلق 
ارزش می کننــد؟«، »فین تک 
و هــوش مصنوعــی«، »رایان 
 ،»API بــورس و خدمــات
»ســرمایه پذیری هوشمند« و 
»فین تک و بالکچین« دوشنبه 
دوم اردیبهشــت ماه در استارز 

آکادمی برگزار می شود.
برنامه های آموزشــی سه شنبه 
نیز شامل دوره های »اشتباهات 
متداول استارت آپ ها«، »نحوه 
تبدیل فناوری به استارت آپ«، 
»بیمه و مالیــات فین تک ها و 
استارت آپ ها« و »از ایده تا جذب 

سرمایه استارت آپ ها« است.
همچنین اســتارز آکادمی در 
چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه 
با برگزاری دوره های آموزشــی 
»موضوعات حســابداری ویژه 
استارت آپ ها«، »سرمایه گذاری 
مشترک در اســتارت آپ ها« و 
»بازاریابی بهینه در استارت آپ« 

میزبان عالقه مندان خواهد بود.
آخرین روز از رویداد فین استارز 
پالس نیز یک دوره آموزشــی 
با موضوع »ایجاد کســب وکار 
در بســتر بالک چیــن« برگزار 
می شــود کــه در جریــان این 
دوره بــه معرفــی بالک چین، 
فرصت هــا و تهدیدهای موجود 
در فضــای کســب وکارهای 
بالکچینــی، ارزش افــزوده 
بالک چین برای استارت آپ ها و 
آشنایی با مدل کسب وکارهای 
 بالکچینــی پرداختــه خواهد

 شد.
بدیــن ترتیــب در چهــار روز 
برگــزاری فین اســتارز پالس 
شاهد برگزاری 1۴ دوره آموزشی 
تخصصــی در اســتارز آکادمی 
خواهیم بود که نام نویســی در 
این دوره هــا و همچنین اطالع 
از اسامی مدرســان و جزئیات 
مباحثــی که قرار اســت در هر 
دوره ارائه شود، از طریق نشانی 
finstars.ir/ امکان پذیر است.
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