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

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

در قالب برگزارى نمایشگاه بین المللى «ایران پروژه» انجام شد:   

فصل جدید روابط تجارى ایران و عراق

برگزارى هفته 
اصفهان ، آرى یا 

خیر؟!

هر سال این روزهاى اردیبهشتى، 
شهر اصفهان حال و هواى دیگرى 
داشــت. در روز سوم اردیبهشت 
ماه مصادف با سالروز بزرگداشت 
شیخ بهایى، هفته اصفهان آغاز 
مى شــد و شــهر با برنامه هاى 
هفته اصفهان جــان دوباره اى 
مى گرفت. امسال که بعد از چند 
ســال زاینده رود نیز همزمان با 
هفته اصفهان جارى است مسلما 
بزرگداشــت هفته اصفهان شور 
دیگرى داشــت. امــا برگزارى 
هفته اصفهان از مدتها پیش در 
هاله اى از ابهام بود. پس از انتقال 
روز اصفهان به آذرماه  در ســال 
گذشــته که به گفته مسئولین 
با اصرار نخبگان فرهنگى شــهر 
صورت گرفت، قرار بر این بود که 
هفته اصفهان نیز از اردیبهشت 
ماه به آذر ماه انتقال یابد اما چندى 
بعد با تغییراتى در افکار مدیریت 
شهرى، مسئوالن اصفهان اعالم 
کردند براى استفاده بهتر از فضاى 
بهارى تصمیم داریم تا برنامه هاى 
هفته اول اردیبهشــت را با قوت 

بیشترى ادامه دهیم....

سهم اشتغال اصفهانى ها در 
بخش خدمات افزایش یافت

 مدیر گروه طرح هاى آمارى سازمان مدیریت 
و برنامه ریزى اصفهان گفت: بر اساس آخرین 
آمار، سهم اشــتغال مردم این استان در بخش 
خدمات در ســال 97 به 48,9 درصد رسید و 
نسبت به ســال 96 حدود 3,6 درصد افزایش 

یافت.
رستم پیر على افزود: بر اســاس آخرین آمار و 
اطالعات که درباره وضعیت بیکارى و اشتغال 
استان ها در ســال 97 و مقایسه آن با سال 96 
منتشر شد، نسبت اشتغال در اصفهان در سال 
گذشته به 37,5 درصد رسید که نسبت به سال 

96 حدود 2 درصد افزایش دارد.
وى نرخ بیکارى در این اســتان در سال 97 را 
13,7 درصد اعالم و خاطرنشان کرد: این نرخ 

در سال 96 حدود 14,1 درصد بود و...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

      برگزارى این نمایشگاه از سویى موجب افزایش رونق اقتصادى شرکت هاى ایرانى و کسب  و کارهاى داخلى مى شود و از سوى دیگر، اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش تولید، افزایش 
صادرات و افزایش سودآورى شرکت هاى ایرانى دارد.
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بازار طال و سکه  98/2/3 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,650,0004,430,000قدیم

سکه طرح 
4,785,0004,545,000جدید

2,650,0002,480,000نیم سکه

1,670,0001,620,000ربع سکه

950000860000سکه گرمى

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

یک گرم طالى 
18415530362400 عیار

یک گرم طالى 
19439,535465,380 عیار

یک گرم طالى 
24541,760541,760 عیار

مسعود منتظرى نجف آبادى  -  شهردار نجف آباد  شناسه: 442628 

چاپ اول

چاپ دوم

آگهى مزایده (نوبت دوم) 
شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 97/3060 مورخ 97/09/03 شوراى اسالمى شهر نسبت به 
فروش عرصه یک پالك تجارى واقع در منطقه دو شهردارى نجف آباد، خیابان میرداماد، کوچه مالصدرا، پاساژ الماس، 
به مساحت 20/31 متر مربع، حسب مشخصات موجود در مدارك مزایده، با قیمت پایه جمعاً به مبلغ 2/843/400/000 
ریال اقدام نماید، از افراد واجد شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت 
ادارى روز پنجشنبه مورخ 98/02/19 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم 
مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات و جزییات مربوط 

به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

هتل آزادى اصفهان جهت تکمیــل کادر خود به تعدادى نیروى 
فارغ التحصیل در رشته هتلدارى نیازمند است. 

متقاضیان مى توانند به این مرکز واقع در چهار راه تختى ابتداى 
خیابان مسجد سید مراجعه و یا با شماره تلفن 32204056 تماس 

حاصل فرمایند. 

7

جهش قیمت نفت تحت تاثیر 
تحریم هاى نفتى ضدایرانى

قیمت نفت روز دوشنبه تحت تأثیر ابهامات پیرامون 
تمدید تحریم هاى نفتى آمریکا علیه ایران، حدود سه 

درصد جهش یافت.
بهاى معامالت آتى وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 2.9 
درصد افزایش یافت و به 65.87 دالر در هر بشکه رسید.

بهاى معامالت آتى نفت برنت با 3.3 درصد افزایش، به 74.31 دالر در هر 
بشکه رسید.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا قرار است روز دوشنبه تصمیم دولت این کشور ...

احمدرضا محسنی - شهردار داران شناسه: 441750

آگهى مناقصه نوبت اول
شهرداري داران به استناد بودجه سال 98 در نظر دارد پروژه ذیل را به صورت پیمانی به واجدین شرایط ( به شرکت هاي معتبر ) از ردیف اعتبارات عمرانی شهرداري واگذار نماید . شرکت کنندگان باید 

قیمت هاي پیشنهادي خود را  ارائه نمایند. 
1- اجراي سالن پیش سرد کشتارگاه با اعتبار 000 / 000 / 2000 ریال

مشخصات اجراى کار:
1- احداث و راه اندازي سالن پیش سرد باالي صفر تا 4 درجه نگهداري گوشت قرمز در ابعاد 7 *10 و ارتفاع 5 /2 متر

2- درب ریلی به ابعاد 5 /2 در 30 / 1 و اجراي بتن کف 
3- بدنه ساندویچ پنل 10 سانتیمتري دو رو ورق- کویر پنل و یا نبوق

4- عایق پالستوفوم 10 سانتی p25  جهت اجراي کف
5- کمپرسور 15 اسب  بیت زر

6- اواپراتور 15 اسب با ذکر نام شرکت سازنده
7- کندانسور 20 اسب با ذکر نام شرکت سازنده

8- شیرآالت کامل دانفوس
(  LS ) 9- تابلو برق کامل با سیستم عیب یاب اتوماتیک یک دستگاه

10- ضمنا شرکت کنندگان پیشنهادات خود را براساس کابل و لوله هاي استاندارد - گاز سریونR22  جهت شارژ دستگاه - روشنایی داخل کابین و اتصاالت کامل - عایق لوله ها - داکت و سینی کابل برق و 
هزینه هاي اجرت نصب و راه اندازي ارائه نمایند.

11 - متقاضیان می توانند با مراجعه به واحد امور عمرانی شهرداري نقشه و مشخصات اجرایی را دریافت نمایند.
شرایط شرکت کنندگان :

  1- پیشنهاددهندگان باید داراي صالحیت فنی و رتبه بندي سازمان مدیریت و برنامه ریزي بوده و این صالحیت و رتبه بندي به تایید دفتر فنی استانداري و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان رسیده باشد.
2- کلیه شرکت هاي متقاضی پیشنهاد دهنده باید داراي اساسنامه ثبتی باشد.

3- پیشنهاددهندگان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
4- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5 درصد کل اعتبار را به صورت نقد به حساب 1 -4311846512 - 1414 شهرداري نزد بانک انصار شعبه داران واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود بنمایند.
5-  پیشنهاددهندگان باید پیشنهادات خود را در سه پاکت الك و مهر شده به شرح ذیل از تاریخ 29 / 01 / 98 حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه 10 / 2 / 98 به واحد حراست شهرداري تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
پاکت الف- سپرده یا ضمانتنامه    پاکت ب ) رزومه کاري، مدارك و اسناد مناقصه، گواهی ارزش افزوده و مشخصات کامل و آدرس و امضاي پیشنهاد دهنده

پاکت ج) پیشنهاد قیمت و برگه آگهی شرکت در مناقصه که توسط پیمانکار مهر و امضاء شده باشد.
6- پیشنهادات رسیده در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 11 / 2 / 98 با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت خواهد شد.

7 - کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و حق انتخاب دارد.
8- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده  و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- سپرده نفر و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداري باقی مانده و چنانچه نفر اول از عقد قرارداد پس از یک هفته خودداري نمود سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد 
و نفر سوم هم به همین منوال خواهد بود.

10- شرکت کنندگان با مراجعه به واحد امور عمرانی شرایط مناقصه را دریافت نمایند.
11- کارفرما می تواند حداکثر 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ پیمان اضافه یا کسر نماید.

12 - کلیه هزینه هاي کارهاي انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیري و بررسی صورت وضعیت هاي ارسالی، توسط کارفرما بررسی و پس از تایید آن توسط مهندس ناظر شهرداري طبق مقررات به 
مرور زمان از طریق شهرداري قابل پرداخت خواهد بود.

13- شرکت کنندگان باید ذیل این برگه را به منزله قبول کلیه شرایط آن مهر و امضاء و سپس ضمیمه پیشنهاد نمایند.
14- هرگونه اختالف و اشکال براساس شرایط عمومی پیمان قابل بررسی می باشد.

15- ارائه گواهی نامه ثبت نام در نظام ارزش افزوده داراي اعتبار الزامی می باشد.
16- کلیه هزینه هاي چاپ آگهی  در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

17 - کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکاران می باشد.



برگزارى هفته 
اصفهان، آرى یا خیر؟!

ادامه از صفحه یک:
...   اما بعد از این، اخبار ضد و نقیضى 
از ســازمان ها و افراد مختلف به 
گوش رســید. برخى مســئوالن 
شهرى گفتند امسال بنا به دالیلى 
هفته فرهنگى نداریم. شــهردار 
اصفهان اعالم کــرده بود ،با وجود 
اینکه 175برنامــه و 2000 اجرا 
از مدت ها قبل توســط سازمان 
فرهنگى، اجتماعى شــهردارى 
اصفهان بــراى برگــزارى هفته 
فرهنگى اصفهان پیش بینى شده 
بود، براى همــدردى با ملت ایران 
و مناطق ســیل زده کشور، تمام 
این برنامه ها لغومى شود. نوروزى 
گفته بود تمام هزینــه هاى این 
هفته را براى کمک به سیل زدگان 
اختصاص مى دهیــم. اما معاون 
فرهنگى شهردار اعالم کرده هفته 
اصفهان برگزار خواهد شد اما براى 
همدلى با هم وطنان سیل زده این 
هفته با نام ( همدلــى براى ایران) 

مزین مى شود.
بعد از اظهارات شــهردار و معاون 
فرهنگى اش که با هم تفاوت هایى

 داشــت، مدیر مجموعه فرهنگى 
تاریخى تخــت فــوالد اصفهان 
موضوع را به گونــه اى بیان کرد تا 
این سو تفاهم ها بر طرف شود. وى 
گفت هفته اصفهان برگزار خواهد 
شد اما برنامه هاى ان تغییر کرده 
است. در راستاى تصمیم شهردارى 
اصفهان مبنى بر تغییر برنامه هاى 
هفته فرهنگى اصفهان و به منظور 
همدردى و همراهى با هموطنان 
ســیل زده، مجموعــه فرهنگى 
تاریخى تخت فوالد نیز برنامه هاى 
خود در هفته بزرگداشت اصفهان 
را تغییــر داد. مجموعــه تاریخى 
فرهنگى تخت فوالد، ســه برنامه 
خود را به مناسبت هفته فرهنگى 
اصفهان لغو و به جاى آن ســتاد 
جمع آورى کمک هاى مردمى را 

برقرار مى کند. 
در واقــع بــه جــاى برگــزارى 
هفته اصفهان ســتاد هایى براى

 جمع آورى کمــک هاى مردمى 
براى ســیل زدگان کشورمان برپا 
مى شود. یک ستاد در سالن شمع 
گلستان شهدا و دو ستاد در تکیه 
بابارکــن الدین، آمــاده دریافت 
کمک هــاى نقــدى و غیر نقدى 
شــهروندان است. ســایر مراکز 
فرهنگى نیــز همزمــان با هفته 
بزرگداشــت اصفهان، برنامه هاى 
خود براى جمع آورى کمک هاى 
نقــدى و غیر نقدى شــهروندان 
به منظــور کمک بــه هموطنان 

سیل زده را آغاز کرده اند.
سیل نوروز امسال بسیارى از مردم 
کشــورمان را دچار مشکل کرد و 
برگزار نشدن هفته اصفهان ، براى 
یک سال، نه تنها از ارزش هاى این 
شهر بزرگ کم نخواهد کرد بلکه به 
همگان نشان مى دهد اصفهانى ها 
در همه شرایط خیر خواه و مصلحت 
اندیش مردم کشورشان هستند اما 
این سیل یک ماه است که ویرانى 
در کشــورمان ایجاد کرده و بهتر 
بود این تصمیمــات زودتر گرفته
 مــى شــد و زودتــر بــه تمام

 ارگان هــا و مــردم اعــالم مى 
شــد نه چنــد روز قبــل از هفته

 اصفهان.
 ایــن موضــوع باعث مى شــد

 برنامه ریزى و هزینــه هاى اولیه 
و  جلســات بى مــورد در باره این 
موضوع کمتر شود و هزینه آن به 
امور شهرى برســد تا هم بتوانیم 
هفته اصفهان را در مقیاس کوچکتر 
شاهد باشیم و هم با برنامه بهترى 
به هموطنان سیل زده مان کمک 

کنیم.

اقتصاد استان
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نخستین جشنواره گل و گالب نوش آباد برگزار مى شود
رییس شوراى اسالمى شهر نوش آباد از اجراى اولین جشنواره گل و گالب در منطقه کویرى نوش آباد 

خبر داد.
ابوالفضل رافعى اظهار کرد: یک دهه است که کشت گل محمدى در مزرعه هاى منطقه نوش آباد آغاز 

شده است و در این مدت مساحت زیر کشت از دو جریب به 30 هکتار رسیده است. 
وى افزود:  با توجه به بحران آب در کشور و ضرورت تغییر الگوى کشت، هزینه هاى تولید محصول و درآمد 

حاصل از اقتصاد کشاورزى، کشت گل محمدى توسط کشاورزان این شهر با استقبال خوبى روبرو شده و 
این رقم هر سال رو به افزایش است .

رییس شوراى اسالمى شهر نوش آباد، تصریح کرد: گل هاى منطقه کاشان از نیمه دوم اردیبهشت شکفته مى شود در 
حالى که گلستان هاى نوش آباد، از نیمه دوم فروردین شروع مى شود که این زمان مى تواند فرصت خوبى براى توسعه گردشگرى در منطقه 

فرهنگى کاشان باشد.
وى تأکید کرد:عالوه بر توسعه باغ گل محمدى در نوش آباد، هفت کارگاه گالب گیرى نیز شروع به کار کرده است، که این صنعت اشتغال 

مستقیم و غیرمستقیم براى جمعیت قابل توجهى از شهروندان داشته است.

ایمن سازى تاسیسات برق براى پیشگیرى از سرقت
از آنجایى که در بخش هایى از معابر شهرى ساخت و سازهاى خارج از چارچوب 
ضوابط و رعایت الگوهاى مهندسى صورت مى پذیرد و شرکت توزیع برق نیز بر 
اساس نیاز شهروندان و رسالت خود ملزم به ارائه خدمات برق بوده ؛ بایستى نسبت 
به احداث شبکه در گذر هاى مزبور اقدام نماید  و این امر در صورتى است که ساخت هاى جدید و در ارتفاع نیز 

باعث نقض حریم خطوط و ایجاد مخاطراتى براى شهروندان نگردد .مهندس محسن معتمدى فرد به تغییر 
آرایش شبکه در محدوده امور  اشاره کرد و افزود : با توجه به شرایط مزبور و همچنین پیشگیرى از سرقت هاى 

مکرر تجهیزات برق بخصوص سیم هاى مسى این امور به تغییر آرایش شبکه و جایگزینى کابل هاى خود نگهدار 
هوایى به طول 5 کیلومتر در منطقه حصه جنوبى اقدام نمود و به دنبال آن  نسبت به تعویض پایه هاى فرسوده و گاها در محل 

تردد شهروندان  نیز قرار داشت طى دو ماه پایانى سال 97 با هزینه اى بالغ بر 5 میلیارد ریال همت گمارد.
وى خاطر نشان کرد : از دیگر شاخصه هاى این پروژه نصب یک دستگاه ترانسفور ماتور هوایى به ظرفیت 250 کیلو ولت آمپر به منظور تقویت 
برق منطقه مى باشد . گفتنى است : در فاز دوم این پروژه  در منطقه حصه شمالى بهینه سازى و بازسازى شبکه ها طى سه ماه ابتداى سال 

جارى  عملیاتى مى گردد.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

پنجمین جشنواره نمایش سیماى آب ویژه مهدهاى کودك و پیش دبستانى ها 

پنجمین جشنواره نمایش سیماى آب ویژه مهدهاى   
کودك و پیش دبستانى ها  با حضور بیش 185 کودك و دانش آموز و 32 

مدیر و مربى مهد کودك  در خانه فرهنگ آب اصفهان برگزارشد.

رئیس خانه فرهنگ آب اصفهان در این جشنواره گفت: اینک خانه فرهنگ 
آب اصفهــان نقش یک تســهیل گر فرهنگــى را در امر آمــوزش مدیریت 
مصرف  ایفا مى کند. درواقع تاســیس خانه فرهنــگ آب که در نوع خود در 
کشور بى نظیر مى باشــد راهبرد فرهنگسازى را در مســیر واقعى خود قرار 

داده است.
زهره تشیعى  به مشارکت فعال خانه فرهنگ آب پیرامون آموزش گروه هاى 
مختلف جامعه  اشــاره کردوافزود: آموزش ضمن خدمــت معلمان،آموزش 
مروجین مصرف آب ،برگزارى دوره هاى آموزش بانــوان خانه دار ،برگزارى 
دوره هاى آموزشــى ویژه بانوان شــاغل،برگزارى دوره هاى آموزشى مصرف 
بهینه آب ویژه کارکنان شــهردارى ها ،آموزش مدیریت مصرف آب در سطح 
مهد کودك ، پیش دبستانى و دبســتانى اســتان اصفهان در دستورکارقرار 
گرفت در همین راســتا طى برنامه هاى متنوع آموزشى از قبیل (شعر،داستان 
و انیمیشــن با موضوع مصرف بهینه اب ) و کارگاه هاى آموزشى هنرى (در قالب 
کالس نقاشــى و خمیر ســازى)  راه هاى  استفاده درســت از آب آموزش داده 

شد.
وى هر رفتارى کــه در جامعه صورت مى گیــرد را باز تاب آمــوزش و فرهنگ 
آن جامعه برشــمرد و خاطر نشــا ن ســاخت: یکى از اهداف خانــه فرهنگ آب 
اموزش راهکارهــاى مصرف بهینــه اب به گروه ســنى مختلف بــوده و تالش 
بر این شــده تا با رســوخ در بین دانش امــوزان بتوان رعایت  الگــوى مصرف و 
فرهنــگ صحیــح مصــرف اب  را بــراى این دســته از گــروه ســنى نهادینه 

نمود.
رئیس خانه فرهنگ آب اصفهان  افزود:با اقدامات و پیگیرى هاى خانه فرهنگ آب 
با  اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان وسازمان بهزیستى و همچنین با به 
کارگیرى مربیان مجرب هنرى زمینه هاى فرهنگسازى در مهدکودك تا مقطع 

دبیرستان دردستور کارقرار دارد.
الزم به یادآورى اســت در این برنامه گروه هنرى لبخند آب بــا اجراى تئاتر طنز 
راههاى مصرف بهینه آب را به کودکان آموزش دادنــد و در پایان با اهداى لوح از 
مدیران و مربیان مهد هاى کودك تقدیر بعمل آمد همچنین جوایزى به کودکان 
حاضر در پنجمین جشــنواره نمایش ســیماى آب ویژه مهدهاى کودك و پیش 

دبستانى ها تقدیم شد.

رئیس خانه فرهنگ آب اصفهان در این جشنواره گفت: اینک خانه فرهنگ 
آب اصفهــان نقش یک تســهیل گر فرهنگــى را در امر آمــوزش مدیریت 
مصرف  ایفا مى کند. درواقع تاســیس خانه فرهنــگ آب که در نوع خود در 
کشور بى نظیر مى باشــد راهبرد فرهنگسازى را در مســیر واقعى خود قرار 

داده است.
زهره تشیعى  به مشارکت فعال خانه فرهنگ آب پیرامون آموزش گروه هاى 
مختلف جامعه  اشــاره کردوافزود: آموزش ضمن خدمــت معلمان،آموزش 
مروجین مصرف آب ،برگزارى دوره هاى آموزش بانــوان خانه دار ،برگزارى 
دوره هاى آموزشــى ویژه بانوان شــاغل،برگزارى دوره هاى آموزشى مصرف 
بهینه آب ویژه کارکنان شــهردارى ها ،آموزش مدیریت مصرف آب در سطح 

پنجمین جشنواره نمایش سیماى آب ویژه مهدهاى 
32 کودك و دانش آموز و 32 کودك و دانش آموز و 32 185کودك و پیش دبستانى ها  با حضور بیش 185کودك و پیش دبستانى ها  با حضور بیش 185

مهد کودك ، پیش دبستانى و دبســتانى اســتان اصفهان در دستورکارقرار 
گرفت در همین راســتا طى برنامه هاى متنوع آموزشى از قبیل (شعر،داستان 
و انیمیشــن با موضوع مصرف بهینه اب ) و کارگاه هاى آموزشى هنرى (در قالب 
کالس نقاشــى و خمیر ســازى)  راه هاى  استفاده درســت از آب آموزش داده 

پنجمین جشنواره نمایش سیماى آب ویژه مهدهاى 

آب اصفهــان نقش یک تســهیل گر فرهنگــى را در امر آمــوزش مدیریت 
مصرف  ایفا مى کند. درواقع تاســیس خانه فرهنــگ آب که در نوع خود در 
کشور بى نظیر مى باشــد راهبرد فرهنگسازى را در مســیر واقعى خود قرار 

داده است.
زهره تشیعى  به مشارکت فعال خانه فرهنگ آب پیرامون آموزش گروه هاى 
مختلف جامعه  اشــاره کردوافزود: آموزش ضمن خدمــت معلمان،آموزش 
مروجین مصرف آب ،برگزارى دوره هاى آموزش بانــوان خانه دار ،برگزارى 
دوره هاى آموزشــى ویژه بانوان شــاغل،برگزارى دوره هاى آموزشى مصرف 
بهینه آب ویژه کارکنان شــهردارى ها ،آموزش مدیریت مصرف آب در سطح 
مهد کودك ، پیش دبستانى و دبســتانى اســتان اصفهان در دستورکارقرار 
گرفت در همین راســتا طى برنامه هاى متنوع آموزشى از قبیل (شعر،داستان  یلدا توکلى  

خـــبــــر

شرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان 

موفق شد شرایطى 
فراهم آورد تا شرکت هاى 
تخصصى ایرانى در عراق 

گرد هم جمع شوند و 
بازارهاى جدیدى براى 

خود بیابند.

در قالب برگزارى نمایشگاه بین المللى «ایران پروژه» انجام شد:   

فصل جدید روابط تجارى ایران و عراق

با برگزارى نخستین نمایشــگاه تخصصى صنعت ساختمان 
جمهورى اسالمى ایران در عراق با عنوان «ایران پروژه» فصل 
جدیدى از روابــط تجارى ایران و عراق با محوریت شــرکت 

نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه  هاى بین المللى استان 
اصفهان، این نمایشگاه که با حضور 45 شرکت تخصصى ایرانى از 
استان هاى اصفهان، تهران، خراسان رضوى، خوزستان، مرکزى، 
کرمان و البرز در مرکز نمایشگاه هاى بین المللى بغداد، پایتخت 
کشور عراق برگزار شده، کاالها و خدمات شرکت هاى ایرانى 
در زمینه هاى آهن و فوالد، صنعت آلومینیوم، صنعت چوب و 
ام دى اف، کاشى و سرامیک، سنگ، تجهیزات برق ساختمان، 
عایق و ایزوگام، ماشــین آالت صنعتى، کفپوش و دیوارکوب، 
تجهیزات ســاختمانى و پروژه هاى ساخت و ساز را در معرض 

بازدید متخصصان عراقى قرار داده است.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
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      برگزارى این نمایشگاه از سویى موجب افزایش رونق اقتصادى شرکت هاى ایرانى و کسب  و کارهاى داخلى مى شود و از سوى دیگر، اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش 
تولید، افزایش صادرات و افزایش سودآورى شرکت هاى ایرانى دارد.

سهم اشتغال اصفهانى ها در بخش خدمات 
افزایش یافت

 مدیر گــروه طرح هاى آمارى ســازمان 
مدیریت و برنامه ریــزى اصفهان گفت: بر 
اساس آخرین آمار، سهم اشتغال مردم این استان در بخش خدمات 
در سال 97 به 48,9 درصد رسید و نسبت به سال 96 حدود 3,6 

درصد افزایش یافت.

رستم پیر على افزود: بر اســاس آخرین آمار و اطالعات که درباره وضعیت 
بیکارى و اشتغال استان ها در سال 97 و مقایسه آن با سال 96 منتشر شد، 
نسبت اشتغال در اصفهان در سال گذشته به 37,5 درصد رسید که نسبت 

به سال 96 حدود 2 درصد افزایش دارد.
وى نرخ بیکارى در این استان در سال 97 را 13,7 درصد اعالم و خاطرنشان 
کرد: این نرخ در سال 96 حدود 14,1 درصد بود و این امر نشان دهنده کاهش 
نرخ بیکارى در استان است هرچند این شاخص در مقایسه با متوسط کشورى 

(12 درصد) باالتر مى باشد.
این کارشناس نرخ مشارکت اقتصادى استان در سال 97 را 43,4 درصد و در 
سال 96 حدود 41,4 درصد اعالم کرد و گفت: مقایسه آمار در سهم اشتغال 
نشان مى دهد که این میزان در بخش کشاورزى در 2 سال گذشته تغییرى 

چندانى نداشته و از 10,3 به 10,2 درصد رسیده است.
پیرعلى با اشاره به بخش صنعت تصریح کرد: سهم اشتغال در این بخش از 
44,4 درصد در سال 96 به 40,8 در سال گذشته کاهش یافت که این امر 

مى تواند ناشى از شرایط اقتصادى حاکم بر کشور در این برهه زمانى باشد.
وى ادامه داد: با وجود ثابت ماندن سهم اشتغال در بخش کشاورزى و کاهش 
آن در بخش صنعت، سهم آن در بخش خدمات افزایش یافت و از 45,3 به 

48,9 درصد رسید.
مدیر گروه طرح هاى آمارى سازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان، نرخ 
بیکارى شهرى در سال 97 در این استان را 14,6 و نرخ بیکارى روستایى را 
7,2 درصد ذکر و خاطرنشان کرد: این 2 نرخ در سال 96 به ترتیب حدود 

15,4 و 7,5 درصد بود.
پیرعلى سهم اشتغال شهرى در بخش هاى کشاورزى، صنعت و خدمات در 
سال گذشته را به ترتیب 6,3، 40,8 و 52,9 درصد اعالم و اضافه کرد: سهم 
اشتغال روستایى در بخش هاى کشاورزى، صنعت و خدمات در سال 97 نیز 

به ترتیب 36,7، 40,8 و 22,5 درصد است.
این کارشناس نرخ بیکارى مردان در سال گذشته در اصفهان را 10,9 درصد 
و نرخ بیکارى زنان را 23,3 درصد دانست و تصریح کرد: نرخ بیکارى مردان و 

زنان در سال 96 به ترتیب حدود 11,7 و 24,3 درصد بود.
وى سهم اشتغال مردان در سال گذشــته در بخش کشاورزى را 11,5، در 
صنعت را 40,8 و در خدمات 47,6 درصد برشمرد و اضافه کرد: سهم اشتغال 

زنان نیز در بخش کشاورزى 5,1، صنعت 40,9 و خدمات 54 درصد است.
پیرعلى اظهارداشت: این اطالعات بر اساس آخرین نتایج طرح آمارگیرى 
نیروى کار بدست آمده است که آمار و اطالعات سال 96 در آن با توجه به 

تغییرات جمعیتى، به روز رسانى شد.
به گزارش ایرنا، طرح آمارگیرى نیروى کار با هدف شناخت ساختار و وضعیت 
جارى نیروى کار و تغییرات آن و از طریق برآورد شاخص هاى فصلى و ساالنه 
نیروى کار و شاخص هاى نیروى کار در سطح کل کشور و استان ها توسط 

مرکز آمار ایران اجرا مى شود.
بر اســاس جداول در چکیده نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار ســال 97، 
اصفهان در نرخ بیکارى در سال گذشته در کشور در رتبه نهم (با نرخ بیکارى 
13,7 درصد) قرار گرفت در حالیکه رتبه این استان در شاخص مذکور در 
سال 96، پنجم بود. بررسى نرخ مشارکت اقتصادى (نرخ فعالیت) جمعیت 10 
ساله و بیشتر در سال 97 نشان مى دهد که 40,5 درصد جمعیت در سن کار 
از نظر اقتصادى فعال بوده اند یعنى در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. 
همچنین نتایج نشان مى دهد که نرخ مشارکت اقتصادى در بین زنان نسبت 

به مردان و در نقاط شهرى نسبت به نقاط روستایى کمتر بوده است. 
بررسى روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادى کل کشور نشان مى دهد که 

این شاخص، نسبت به سال 1396 حدود 0,4 درصد افزایش داشته است. 
بررسى نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر بیانگر آن است که 35,6 
درصد از جمعیت در سن کار شاغل بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر 

از زنان و در نقاط روستایى بیشتر از نقاط شهرى بوده است.

گــزارش

سفیر کشورمان در عراق 
در آیین افتتاح نخستین 
نمایشــگاه تخصصــى 
ســاختمان  صنعــت 
جمهورى اسالمى ایران 
(ایران پروژه) با استقبال 
از برگزارى این نمایشگاه 
گفت: برپایى این نمایشگاه، گام نخست 
از فصل جدیــد ارتباطات تجارى ایران 
و عراق اســت که امیدواریم به بهترین 

شکل ممکن تداوم یابد.
ایرج مسجدى با بیان اینکه سهم کنونى 
شر کت هاى ایرانى از بازار عراق ساالنه 
10 میلیارد دالر است، افزود: بر اساس 
پیش بینى هــاى انجام شــده، میزان 
مبادالت تجارى میان دو کشور باید به 
20 میلیارد دالر برسد که شرکت هاى 
فعال حاضر در این نمایشگاه، سهم قابل 
توجهــى در تحقق ایــن هدف گذارى 

خواهند داشت.
وى با بیان اینکه کشور عراق بازار بسیار 
بى نظیرى براى حضور شــرکت هاى 
ایرانــى فراهــم آورده اســت، تصریح 
کرد: شــرکت هاى ایرانى مى توانند با 
شــرکت هاى عراقى وارد قرارداد شده 
و مبادالت تجارى میان دو کشــور را 
انجام دهند؛ ضمن اینکه کشــور عراق 

شــرایط مطلوبى براى سرمایه گذارى 
شــرکت هاى ایــران در این کشــور 
فراهم آورده کــه از آن جمله مى توان 
به معافیت هاى مالیاتى و مشــوق هاى 

سرمایه گذارى اشاره کرد.
سفیر جمهورى اسالمى ایران در عراق 
با اشاره به اینکه شرکت هاى اصفهانى 
سهم قابل توجهى در نخستین نمایشگاه 
تخصصى صنعت ســاختمان بغداد به 
خود اختصــاص داده اند، یادآور شــد: 
شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان موفق شد شرایطى فراهم آورد 
تا شرکت هاى تخصصى ایرانى در عراق 
گرد هم جمع شوند و بازارهاى جدیدى 

براى خود بیابند.
مدیر نمایشگاه هاى خارجى و بین الملل 
شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان نیز در آیین افتتاح این 
نمایشگاه گفت: حجم مبادالت تجارى 
ایران با عراق به عنوان نخستین شریک 
تجارى کشورمان در حال حاضر حدود 
10 میلیارد دالر است که در نظر است 
با تالش مسئوالن اقتصادى و سیاسى 

دو کشــور به 12 میلیارد دالر در سال 
جارى برسد.

محمدمهدى دوایى با تاکید بر اینکه این 
نمایشگاه فرصت بسیار مطلوبى براى 
توسعه بازار شرکت هاى ایرانى در عراق 
فراهم خواهد آورد، افزود: برگزارى این 
نمایشگاه از سویى موجب افزایش رونق 
اقتصادى شــرکت هاى ایرانى و کسب  
و کارهاى داخلى مى شــود و از سوى 
دیگر، اثرات مســتقیم و غیرمستقیم 
بر افزایش تولید، افزایــش صادرات و 
افزایش ســودآورى شرکت هاى ایرانى 

دارد.
وى با تاکید بر اینکه حضور شرکت هاى 
ایرانى در نمایشگاه هاى عراق مى تواند 
معرفى کننده آن ها به مخاطبانشان در 
بازار عراق باشــد، تصریح کرد: برخى 
از تجــار عراقى اگر بدانند نمایشــگاه 
اختصاصى ایــران در زمینــه خاصى 
برگزار مى شود، شــرکت خواهند کرد 
تا بتوانند شــرکاى تجارى خود را در 
آنجا به راحتى پیــدا کنند؛ در صورتى 
که وقتى تجار عربى بــه ایران مراجعه 

کنند، تهیه فرصت هــاى اینچنینى به 
راحتى امکان پذیر نیست و پراکندگى 
جغرافیایــى باال موجب مى شــود که 
نتوانند به راحتى شرکت هاى ایرانى را 

پیدا کرده و با آن ها مذاکره کنند.
مدیر نمایشگاه هاى خارجى و بین الملل 
شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان با تاکید بر اینکــه با توجه به 
شــرایط خاص کشــور عراق، تشکیل 
نمایشــگاه هایى از این دست در بغداد 
ضرورى به نظر مى رســد، یادآور شد: 
سطح تجارت ما با عراق تا ظرفیت پنج 
برابرى نیز قابل افزایش اســت؛ حضور 
قدرتمند و کارشناسى شده ما در کشور 
عــراق مى تواند موجب پایدار شــدن 
تجارت بین دو کشور و توسعه صادرات 

به عراق شود.
بر اســاس این گــزارش، نمایشــگاه 
تخصصى صنعت ساختمان جمهورى 
اســالمى ایران در بغداد (ایران پروژه) 
تــا پنجــم اردیبهشــت ماه در مرکز 
نمایشگاه هاى بین المللى پایتخت عراق 

برپا خواهد بود.

ایرنا
خـــبــــر

دکتر محمدرضا محمدشفیعى موسس و مدیر مجتمع فرهنگى 
آموزشى و تحقیقاتى دکتر محمد شفیعى در آستانه برگزارى این 
نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار ما گفت : براى تالیف این کتاب ها،

 هر تیم متشکل از دو دانش آموز با همراهى یک استاد راهنما مطالب 
را گردآورى و تنظیم کرده اند که پس از ویرایش به چاپ رســیده 

است. وى افزود: در گام نخســت 30 درصد مطالب توسط دانش 
آموزان و 70 درصد توسط استاد راهنما گردآورى شد. در مرحله 
بعد 70 درصد مطالب توسط دانش آموز و 30 درصد را استاد راهنما 
گردآورى کرد که در نظر داریم در اقدامات بعدى صفر تا صد  نگارش 
مقاله توسط دانش آموزان انجام شود.نماینده کانون آموزشى قلم چى 

(پسران) در استان اصفهان تصریح کرد: روش هاى تهیه و تحقیق 
در امور نگارش کتاب به دانش آموزان این مرکز آموزش داده شده و 
تالیف این کتاب هاى آموزشى توسط دانش آموزان راهى براى فراهم 
کردن بستر مناسب براى آنها و راهکارى در جهت به ثمر رساندن 

نوجوانان کشور است. 

براى اولین بار در کشور محقق شد : 
برپایى نخستین نمایشگاه ملى کتاب دانش آموزان مولف 

براى اولین بار در کشور نخستین نمایشگاه کتاب دانش آموزان مولف از سوم تا ششم اردیبهشت در نگارستان امام خمینى (ره) اصفهان توسط 
دانش آموزان اصفهانى برگزار مى شود. این دانش آموزان که در مدارس و مراکز پژوهش محور دکتر محمد شفیعى آموزش دیده اند ،استعداد 
و نبوغ خود را در بیش از 200 عنوان کتاب در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند نمایشگاهى که به عنوان اولین نمایشگاه کتاب دانش آموزان مولف در سطح کشور 

مطرح است.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

اخبار اصفهان
خـــبــــر
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Oraman Village: A 
Mountainous Region on 
the Western Frontier of 
Iran’s Kurdistan

Oraman or Huraman or Hawraman Takht in Kurdistan 
Province, west of Iran, is a mountain village resembling 
the tiered Masouleh Village in Gilan Province but on a 
much larger scale. For this reason it has been nicknamed 
‘1,000 Masoulehs.’
Oraman neighbors Iraq in the west and the city of 
Javanroud in the south. The village connects to Mehran 
city via a 65 kilometer road.  Oraman is surrounded 
by the mountains of the Zagros range and has mild 
temperatures in the spring and summer but very cold 
and long winters.
The name of the village is comprised of the word 
‘Ahura’ and the word ‘Man’, which means home, land 
or place; therefore the name Oraman or Huraman 
or Hawraman means the land of Ahura (Zoroastrian 
angelic divinities). Locals believe the village was once 
a magnificent city and often add a ‘Takht,’ which means 
center and capital, to its name. The remains of Sassanid 
(226-651 CE) fire temples scattered around in the 
area attest to the ancient history of Oraman.Homes in 
Oraman are built almost entirely of stone and wood 
without the use of mortar. Oraman’s green landscape 
and tiered structure bring to mind a stairway to heaven.  
The village is rich in Persian oak, ash and fig trees as well 
as plant species such as rheum, salsify and morning 
glory. Oraman is also home to animal species like the 
Persian squirrel.
Music and a folk dance known as ‘Halparke’ are 
extremely popular in this village, which has been a 
center of classical Kurdish music for years.
The people of the village wear traditional Kurdish 
costumes. The outfit of the women of Oraman consists 
of sequined vests or coats over long, bright, colorful 
gowns and satin pants. Oraman women often wear a 
black velvet hat ornamented with beads and a shawl on 
their heads. Men wear loose fitting pants and coat with 
a wide wraparound belt cloth and a wraparound hat.

attraction

Famous French archaeologist Madame Jean 
Diulaux has mentioned this site as the largest 
industrial complexes known in the pre-industrial 
revolution era of the world and have been called the 
«masterpiece of creativity» by UNESCO.
This astounding structure is known as the 
Shushtar Historical Hydraulic System, located 
in the corner of Khuzestan Province, and is on 
the UNESCO World Heritage List.This structure 
has a deviant channel in the Karun city, which 
was excavated in the ancient times with the goal 
of creating a large ditch in the city of Shushtar to 
prevent the invasion of invaders.
Why Shushtar Historical Hydraulic System?
Due to the time of construction, this work is 
considered to be the masterpieces of engineering 
in the world, and is one of the world›s most 
impressive works in the UNESCO World Heritage 
List, and has been named as the largest industrial 
complex in the world before the Industrial 
Revolution.
History of Shushtar Historical Hydraulic System
Perhaps at first glance, this question arises in your 
mind why the need for these structures in the city 
was felt?
Here, to answer this question, we need to know a 
bit about the history of Shushtar. The oldest works 
discovered in this city belong to the prehistoric 
period. In the vicinity of Shushtar with Karoon, the 
privileged position and decent living conditions in 
the city were provided to different tribes, and for 
this reason, many people were willing to reside 
there. Evidence suggests that Shushtar had a 
special reputation in the era of Elamite because of 
its proximity to the Choghaznlab Temple. During 
the reign of Artaxerxes I, from 465 to 424 BC, the 
city was restored and became an island between 
the waters. The need for the construction of water 
structures in the form of canals, bridge bridges 
and mills became increasingly important, and the 
city›s face was transformed by the presence of new 
structures. Of course, the foundation stone of these 

blue structures had already been laid by Darius the 
Great and evolved in this era.
Shushtar was considered as the capital of the 
local rulers of Khuzestan during the period of the 
Parthians, and at the time of the Sassanid was 
considered one of the most important centers of 
Khuzestan. According to the history of Shushtar, 
the rise of Sasanian Shapur peaked and this city had 
the brightest historical period of its life. At this time, 
equipping the irrigation plant, agriculture became 
a prosperous profession.
The building of the field mills was mostly built 
during the Safavid era, and the flood of 1342 
brought serious damage to them. Of course, the 
foundation of these mills belongs to the Sassanid 
period, which has been restored to the present day 
in the Qajar period.Today, Shushtar is referred to 
as the Museum of Aquatic Structures and Water, 
which is why it is considered as an unspoilt city all 
over the world.The Shushtar Historical Hydraulic 
System is a complex irrigation system based on 
evidence dating back to the time of Darius the Great 
and the 5th century BC.
Residents of Iran during the Achaemenid 
period to the Sassanian, using a clever scheme 
of interconnected pools of bridges, bays, mills, 
waterfalls, canals and massive water tunnels, 
created water to get more water. Today, perhaps, 
only part of this complex structure remains, but 
the water from the effluent of the mills creates 
beautiful artificial waterfalls that pour into pond 
areas and create an amazing view of the city.
This collection can be considered a museum 
of the ancient Iranian water industry, which is 
a documentary evidence of Iranian advanced 
knowledge in water engineering sciences, a 
knowledge that many do not know about it. Closing 
the Karoun River Route as the bridge is built on 
a river that is more than 2 meters in width, and 
then the containment of the water and raising the 
surface of the water and sending it to agricultural 
land more than 1700 years ago with tools of that 
time something Not to be ignored.
Shushtar Daryoun Creek
The Daryoun creek was drilled during Darius 
1st Achaemenid period and it was the duty of 
irrigation in the middle of the Shooshtar plain. 
This creek is numbered 4141 in the national 
monuments list. The Daryoun Canal, Dariush 
Creek or Darah is the name of the lake that was 
drilled in Darius I of Achaemenid period. This canal 
brings water from the north to the south and from 
the west to Shushtar and agricultural land.

This creek, which is responsible for irrigation of 
Shushtar Mianab plain, separates from Shatie River 
and after a long distance, it rejoins.
Dams and rivers of this area
Sharabdar dam Bridge
The Sharabdar dam bridge is located in the south of 
Shushtar and is located on a branch of the Daryoun 
Creek called the River East-West. We see this 
structure between the two important structures 
of the bridges Bandelashgar and the mahibazan 
bridge, which on the south side is part of the city›s 
fence. This bridge has been registered with the 
number 4218 on the national list of works.
Band mizan(Mizan dam)
«Band mizan» is a man-made structure whose 
history dates back to the Sassanid era and is 
attributed to the Sassanid Shapur. This dam, as its 
name suggests, has been between two branches for 
setting or adjusting the waters of the Karun River. 
The dam divides the amount of water of Karun 
into two parts and makes it in ratios 2 and 4 in the 
Gregorian and Shatit rivers. Because of the ratios, 
the Gurgae River is called Dodange or Merseragh, 
and Shatit River is chahardange.
Shushtar Gargar Creek
Gargar Creek is an artificial branch of the Karun 
River, which separates from the Karun River north 
of Shushtar and leads southward. This Gargar 
creek with the number 17599 is on the national 
unesco list.
The reasons for constructing the gargar River 
include the following:
Reducing the volume of water in the Karun River:
Reducing water levels would reduce the risk of 
flooding in the city, and also create water structures 
such as bridges on the river. As the water flow 
went down, the security of the structures was also 
provided.
Irrigation of the Upper Territory of the Karun River:
The natural gradient of the region from the east to 
the west is that by digging the grave the possibility 
of water flowing in the highlands of the Karun 
province was provided.
Enٍhance City security:
The Gregor River has been an obstacle to 
preventing the arrival of enemies in the city and 
has been a security point of view.
Shushtar Mahibazan dam
The mahibazan dam has been built on 
the lands of the historic city of Dasva to 
keep the water level high. This clause is 
numbered 4207 in the national list of  
works.

 Shushtar Historical Hydraulic System: A 
System Of Interconnected Tunnels

Shushtar Historical Hydraulic System, 
a system of interconnected tunnels, 
waterfalls, bays, mills and large water 
channels that work together with great 
harmony and continuity  and have been 
built in the Achaemenid to Sassanian 
periods for more water use.Assigning 
this collection to Darius the Great.

Kashan’s Sialk 
Mounds Date 
Back to 7,500 
Years

The Sialk Site is located 
on the road from 
Kashan to Fin gardens. 
The site consists of two 
mounds located 600 
meters away from each 
other. The remains 
of two graveyards 
(necropolis), adjacent 
to the hills, have also 
been excavated.
Excavations on the 
northern mound, 
dating back to 7,500 
years, indicate that they 
were abandoned 6,100 
years ago, while the 
southern hillock was 
still inhabited.
The fourth ziggurat 
of Iran has also been 
discovered in the 
excavations. This 
ziggurat was built 
approximately 5,000-
4,250 years ago. The 
cemeteries, which date 
back to 3,500 and 3,000 
years ago, belong to the 
Median era.
This site is one of the 
few human settlements 
belonging to 7,500 
years ago. The burial 
ceremonies in this 
ancient city are different 
from other ancient 
cities in Iran. Many 
of the items found in 
Sialk were excavated 
from the necropolis, 
irantravelingcenter.
com reported.
Sialk is one of four 
ziggurats built by the 
Elamite civilization. 
The other three are: 
Choqa Zanbil (1,250 
BCE), Susa ziggurat 
(1,800 BCE), and Haft 
Teppeh (1,375 BCE), all 
in Khuzestan.
Teppe Sialk (Sialk 
Moundl) was first 
excavated by a team of 
European archeologists 
headed by French 
Archeologist Roman 
Ghirshman in the 1930s.  
But like the thousands 
of other ancient items, 
the treasures excavated 
here eventually found 
their way to museums 
of Europe, America and 
private collectors.
The Sialk ziggurat 
has three floors. The 
ziggurat itself was built 
in 2,900 BCE.
Sialk, and the entire 
area around it, is 
thought to have first 
originated as a result 
of the pristine large 
water sources nearby 
that still run today. 
Soleymanieh Spring 
has been bringing 
water to this area from 
nearby mountains for 
thousands of years.
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Experience Azam 
Beryani, Which Is One 
Of The Best

Beryani is one of the noble food of the city of 
Isfahan. Be sure to try it out. But since eating 
meat in any restaurant is not reasonable, I 
suggest that you experience Azam Beryani, 
which is one of the best. 
Azam Beryani is located on Kamal Esmaeel St 
next to the river in Isfahan. Serving traditional 
Isfahani Beryani for lunch and dinner. Berian 
is made with cooked mutton or lamb, which is 
stewed and minced separately, and then grilled 
in special small round shallow pans in an oven 
or over a fire. 
The meat is generally served with powdered 
cinnamon in a local bread, usually “nan-e 
taftoun”, but also occasionally “nan-e sangak”. 
Nice restaurant with good soup, good quality 
food and a good atmosphere. Most important, 
very busy with locals which always is a good sign. 
If you are the kind of person that love to taste 
traditional food of each city,you have to try this, it 
offers the best “Beryouni” made from lamb liver. 
the food is great and inexpensive. and it’s always 
full of people waiting in line for it’s great food.
make sure to test it’s special Beryani, and make 
sure to visit it between 11:00 to 15:00 because 
that’s the time for Beryani, as it’s a very Heavy 
meal and it’s just suitable for lunch and not else.

where to eat
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 Iranian and Iraqi officials 
held talks on Tuesday on 
ways to develop bilateral 
cooperation in the area of 
medical education.
Iran, Iraq review ways to 
cooperate on medical 
education
The talks were held by the 
visiting Iranian Minister 
of Health and Medical 
Education Saeed Namaki 
and Iraqi Minister of Higher 
Education and Scientific 
Research Qusay al-Suheil. 

Namaki heading an Iranian 
delegation arrived in 
Baghdad on Monday (April 
22) at the invitation of his 
Iraqi counterpart Ala’a Al 
Alawan.
After arrival, Namaki and his 
delegation negotiated with 
the Iraqis on the context of 
new agreements.
Iraq is southwestern 
neighbor of Iran and the 
two countries have about 
1,500 kilometers long 
border.

Iran Daily Oil 
Sales Never to 
Fall Below A 
Million Barrels: 
MP
The chairman of the 
Iranian Parliament’s 
National Security 
and Foreign Policy 
Commission shrugged 
off a recent decision 
by the US to end the 
waivers that allow 
countries to import 
Iranian oil, saying the 
country’s oil sales 
would never drop 
to less than a million 
barrels per day.
“Iran’s oil sales will 
never fall below a 
million barrels per 
day,” Heshamtollah 
Falahatpishe said on 
his Twitter account on 
Tuesday.
“The minimum 
amount of Iran’s oil 
sales is determined 
by bilateral relations 
not the political bluffs 
of (US President 
Donald) Trump and 
(Secretary of State 
Mike) Pompeo,” he 
added in his tweet. 
It came after the White 
House said on Monday 
that Trump “has 
decided not to reissue” 
waivers regarding 
sanctions against 
countries importing 
Iranian oil when the 
waivers expire “in 
early May”.
The exact deadline is 
May 2.
“This decision is 
intended to bring 
Iran’s oil exports to 
zero, denying the 
regime its principal 
source of revenue,” the 
statement from White 
House press secretary 
Sarah Sanders read.
Countries that 
continue to import 
Iranian oil in large 
amounts include India, 
China, South Korea, 
Japan and Turkey.
US Secretary of State 
Mike Pompeo said on 
Monday that Saudi 
Arabia and the United 
Arab Emirates have 
agreed to “ensure an 
appropriate supply (of 
oil) for the markets” in 
order to make up for 
the loss of Iranian oil in 
the global market.
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Iran, Iraq review ways to cooperate 
on medical education

Temperature changes caused 
by growing concentrations of 
greenhouse gases in Earth’s 
atmosphere have enriched 
cool countries like Norway 
and Sweden, while dragging 
down economic growth in 

warm countries such as India and 
Nigeria, Phys reprted.
“Our results show that most of the 
poorest countries on Earth are 
considerably poorer than they 
would have been without global 
warming,” said climate scientist 
Noah Diffenbaugh, lead author of the 
study published April 22 in the peer-
reviewed Proceedings of the National 
Academy of Sciences. “At the same time, 
the majority of rich countries are richer 
than they would have been.”
The Stanford University study, co-
authored with Marshall Burke, a 
Stanford assistant professor of Earth 
system science, finds that, from 1961 
to 2010, global warming decreased 
the wealth per person in the world’s 
poorest countries by 17 to 30 percent. 
Meanwhile, the gap between the group 
of nations with the highest and lowest 
economic output per person is now 
approximately 25 percent larger than 
it would have been without climate 
change.
Although economic inequality between 
countries has decreased in recent 
decades, the research suggests the gap 
would have narrowed faster without 
global warming.
Ideal temperature for economic 
output
The study builds on previous 
research in which Burke and co-
authors analyzed 50 years of annual 
temperature and GDP measurements 
for 165 countries to estimate the 
effects of temperature fluctuations on 
economic growth. They demonstrated 
that growth during warmer than 
average years has accelerated in cool 
nations and slowed in warm nations.
“The historical data clearly show that 
crops are more productive, people are 
healthier and we are more productive 
at work when temperatures are neither 
too hot nor too cold,” Burke explained. 
“This means that in cold countries, 

a little bit of warming can help. The 
opposite is true in places that are 
already hot.”
In the current study, Diffenbaugh and 
Burke combined Burke’s previously 
published estimates with data 
from more than 20 climate models 
developed by research centers around 
the world. Using the climate models 
to isolate how much each country has 
already warmed due to human-caused 
climate change, the researchers were 
able to determine what each country’s 
economic output might have been had 
temperatures not warmed.
To account for uncertainty, the 
researchers calculated more than 
20,000 versions of what each country’s 
annual economic growth rate could 
have been without global warming. 
The estimates in the paper capture the 
range of outcomes delivered by those 
thousands of different routes.
“For most countries, whether global 
warming has helped or hurt economic 
growth is pretty certain,” said Burke. 
Tropical countries, in particular, tend 
to have temperatures far outside the 
ideal for economic growth. “There’s 
essentially no uncertainty that they’ve 
been harmed.”
It’s less clear how warming has 
influenced growth in countries in the 
middle latitudes, including the United 
States, China and Japan. For these and 
other temperate-climate nations, the 
analysis reveals economic impacts of 
less than 10 percent.
“A few of the largest economies are 
near the perfect temperature for 
economic output. Global warming 
hasn’t pushed them off the top of the 
hill, and in many cases, it has pushed 
them toward it,” Burke said. “But a large 
amount of warming in the future will 

push them further and further from the 
temperature optimum.”
Dragged down by warming
While the impacts of temperature 
may seem small from year to year, 
they can yield dramatic gains or 
losses over time. “This is like a savings 
account, where small differences in 
the interest rate will generate large 
differences in the account balance 
over 30 or 50 years,” said Diffenbaugh, 
the Kara J. Foundation professor 
in Stanford’s School of Earth, 
Energy & Environmental Sciences 
(Stanford Earth). For example, after 
accumulating decades of small effects 
from warming, India’s economy is now 
31 percent smaller than it would have 
been in the absence of global warming.
At a time when climate policy 
negotiations often stall over 
questions of how to equitably divide 
responsibility for curbing future 
warming, Diffenbaugh and Burke’s 
analysis offers a new measure of the 
price many countries have already paid. 
“Our study makes the first accounting 
of exactly how much each country 
has been impacted economically by 
global warming, relative to its historical 
greenhouse gas contributions,” said 
Diffenbaugh, who is also Kimmelman 
Family senior fellow in the Stanford 
Woods Institute for the Environment.
While the biggest emitters enjoy on 
average about 10 percent higher per 
capita GDP today than they would have 
in a world without warming, the lowest 
emitters have been dragged down by 
about 25 percent. “This is on par with 
the decline in economic output seen in 
the US during the Great Depression,” 
Burke said. “It’s a huge loss compared 
to where these countries would have 
been otherwise.”

over $547 million on IME
First heavy crude offer at 
IRENEX set for April 30
The National Iranian Oil Company (NIOC) 
announced on Tuesday that the first round of heavy 
crude oil supply at Iran Energy Exchange (IRENEX) 
will be launched on April 30.
One million barrels of heavy crude will be offered at 
the first round at the base price of $63.51 per barrel.
The offering will be conducted within the same 
framework that light crude and gas condensate 
have been offered at IRENEX.Accordingly, the 
heavy crude will be offered in cargos of 35,000 
barrels each, and buyers are required to purchase 
a minimum of one cargo.Purchases can be carried 
out with a 6% pre-payment in foreign currencies. 
The buyers may clear their debts based on the 
mechanisms already defined by the Oil Ministry.The 
cargo can be loaded up until four months after the 
purchase is done, and receiving the cargos at other 
terminals will need NIOC’s approval.
The Oil Ministry subsidiary is has offered eight 
rounds of light crude sale at IRENEX.
Offering crude oil on the stock market is part 
of efforts to involve the private sector and 
international companies in the oil industry. 
However, the move has not produced the desired 
results yet, as in the past eight rounds of offering, 
NIOC hardly managed to sell 1.015 million barrels 
of crude on IRENEX.

North Khorasan annual 
exports exceed 433k tons
Some 433,700 tons of commodities worth over 
$134 million were exported from the northeastern 
Iranian province of North Khorasan in the last fiscal 
(ended March 20).
Director General of North Khorasan Industries, 
Mining and Trade Organization, Reza Firouzeh, 
made the announcement, saying that the figures 
respectively indicate an 18.6% and 10% drop in 
terms of volume and value year on year.
According to the official, plans were on the agenda 
to export some $160 million worth of goods from 
the northern province in the past calendar year, 
however, only 86% of the envisaged figure was 
realized.Petrochemicals (urea, melamine, and 
ammonia), steel products, plastics, cement, food, 
agricultural products, electrode, and construction 
materials were among the goods exported from 
North Khorasan during the period.
Khorasan exporters have been securing their 
footprints in many countries in the region and 
further afield; Afghanistan, Turkmenistan, 
Tajikistan, Azerbaijan, Turkey, India, the UAE, Russia, 
Bulgaria, Malaysia, Uzbekistan, Iraq, Italy, the US, 
Denmark, Spain, Myanmar, Australia, Somalia, Sri 
Lanka, Taiwan, Pakistan, Russia, Germany, Georgia, 
Belgium and Kazakhstan are among their export 
destinations.

A new study shows global warming has increased 
economic inequality since the 1960s.

Global Economic Inequality Worsened in 
Less Than Century Due to Climate Change
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To account for 
uncertainty, 
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calculated more 
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estimates in the 
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the range of 
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Iranian Exports to Iraq Hit 
Record High
The total amount of the Iranian exports to 
neighboring Iraq during the last Persian calendar 
year (March 2018- March 2019) hit a record 
high, the data released by Iran’s Customs Office 
showed.   
During the last Iranian year, the Islamic Republic 
exported $9 billion worth of products to Iraq, 
indicating a 36 percent increase comparted to a 
year earlier, setting a new record in the bilateral 
trade between the two countries, the Customs 

Office report said.
The data also showed that the total value of 
Iran’s non-oil exports over the 12-month period 
amounted to $44 billion, with petrochemicals 
accounting for $14 bln of the exports.
The top export destination of Iran was China, 
according to the report.
Iran and Iraq have stepped up efforts in recent 
years to develop their ties in different areas, 
including economy and trade.
Speaking at a joint press conference with Iraqi 
President Barham Salih in Tehran back in 
November, Iranian President Hassan Rouhani 

said the value of trade and 
economic interaction 
between Tehran and 
Baghdad stands at around 
$12 billion, adding that 
the two neighbors have the 
potential for a $20-billion 
trade target.
In February, the governors of 
the central banks of Iran and Iraq 
signed an agreement to develop a payment 
mechanism aimed at facilitating banking ties 
between the two neighboring countries.



Defense min. says 
‘Trumpism’ world’s 
biggest security threat
Iranian Minister of Defense Amir Hatami, 
who is in Russia to attend Moscow security 
conference, said the most important security 
threat in the world is the dangerous behavior 
of US President Donald Trump.
Speaking to reporters upon arrival in 
Moscow on Tuesday, Iranian Minister of 
Defense Amir Hatami said he was scheduled 
to address the 8th Moscow Conference on 
International Security (MCIS) to be held on 
23-25 April.
He said he would also hold talks with Russian 
officials, including his counterpart Sergei 
Shoigu, on a host of topics including bilateral, 
regional and international issues.
“I will also hold talks with other participating 
defense ministers about bilateral issues, 
as well as regional and international 
developments,” he added.
About the significance of the event, 
Hatami said “the conference is an excellent 
opportunity for the authorities and 
politicians of various countries, especially 
those in the defense and security fields, to 
discuss different security issues of today’s 
world.”
“Today, the most important issue is 
‘Trumpism’, which has features in common 
with Nazism,” Hatami said, noting that 
the US President Donald Trump, with his 
self-centeredness, cruelty, and violation of 
human principles and international law, is 
posing serious threats to global security.

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. 

Khan’s Iran visit: Border reaction force and 
fighting terrorism

‘The most important reason 
why I’m here, Mr. President,’ 
Khan said, addressing Iran’s 
President Hassan Rouhani, 
‘is because I felt that the 
issue of terrorism was going 
to ... increase differences 

between our countries.’
The Pakistani guest made a 
commitment concerning militants 
using his country’s soil near the 
border as a safe haven: ‘We trust that 
both countries will not have terrorist 
activities from their soil,’ he said. ‘We 
will not allow any damage to your 
country from our soil.’
Imran Khan, along with a delegation, 
was on his maiden two-day official 
visit of Iran, at the invitation of Iranian 
President Rouhani, to strengthen 
bilateral and commercial relations.
Imran Khan also met with Iran´s 
Supreme Leader Ayatollah Ali 
Khamenei, who called for the 
‘strengthening of relations in spite of 
the will of enemies.’
Ayatollah Khamenei blamed those 
unnamed ‘enemies’ for the attacks on 
both sides of the Iran-Pakistan border, 
which the supreme leader said were 
intended to ‘contaminate’ relations 
between the two Muslim nations.
“We will cooperate with each other in 
helping political settlement of Afghan 
issue as peace in the war-torn country 
will help both Pakistan and Iran, the 
prime minister said. Iran and Pakistan 
have agreed to set up a joint border 
‘reaction force’ following a number 
of deadly attacks by militant groups 
on their frontier, Iranian President 
Hassan Rouhani announced on 
Monday after talks with visiting 
Pakistani Prime Minister Imran Khan.
‘We agreed to create a joint rapid 
reaction force at the borders for 
combating terrorism,’ Rouhani told 
a joint news conference, following 
months of increased tensions over 
attacks on both sides of the frontier.
‘The security chief will sit down with 
his counterpart here and discuss 
(security) cooperation,’ Khan said, 
although no details were given on 
the joint force. ‘We trust that both 
countries will not have terrorist 
activities from their soil ... We will not 

allow any damage to your country 
from our soil,’ said the Pakistani 
premier.
Stressing that ‘no third country’ could 
harm Iran-Pakistan ties, an apparent 
reference to the United States and its 
policy of isolating the Islamic republic, 
Rouhani said Tehran was ready to 
boost trade and business ties with 
Islamabad.
‘In the current situation, the region’s 
countries must decide and plan for 
their interests independently and 
directly,’ Rouhani said. For his part, 
Khan said his visit to Tehran aimed 
to ‘find ways to increase trade and 
cooperation... in energy and other 
areas’, noting that two-way trade was 
‘very limited’.
The joint statement issued after 
the conclusion of Prime Minister 
Imran Khan’s two day official visit 
to Iran said both sides reiterated 
the importance of deepening and 
reinforcing bilateral ties based 
on principles of national interest, 
territorial integrity and mutual 
respect for national sovereignty.
Both sides highlighted that 
common borders should be the 
borders of peace and friendship, 
and acknowledged the necessity 
of forging regular cooperation and 
exchange of views between political, 
military and security officials of the 
two countries to combat threats such 
as terrorism, smuggling of narcotics, 
human trafficking, hostage-taking, 
money-laundering and abduction. It 
was also agreed that the 10th Round of 
the Special Security Committee of the 
two Ministries of Interior will be held 
in Islamabad in June 2019 to discuss 
these matters in detail.
They called for swift implementation 
of bilateral agreements as a step 
towards realizing this important goal.
Both sides acknowledged the 
necessity of forging regular 
cooperation and exchange of views 
between political, military and 

security officials of the two countries 
to combat threats such as terrorism, 
smuggling of narcotics, human 
trafficking, hostage-taking, money-
laundering and abduction.
They called for swift implementation 
of bilateral agreements as a step 
towards realizing this important goal.
It was also agreed that the 10th Round 
of the Special Security Committee 
of the two Ministries of Interior will 
be held in Islamabad in June 2019 to 
discuss these matters in detail.
It was also agreed that the next 
meeting of the Joint Consular 
Commission would be held on 2nd 
half of 2019 to review the progress 
made so far and chart the way forward 
in further facilitating the movement of 
people from both sides. Pakistan side 
welcomed the initiation of the process 
for release of a number of Pakistani 
prisoners by the government of Iran, 
and for making arrangements for 
their expeditious repatriation to 
Pakistan.
President of the Islamic Republic 
of Iran and Prime Minister of the 
Islamic Republic of Pakistan agreed 
that enhancing and cementing 
cooperation between Iran’s Sistan 
Baluchestan Province and Pakistan’s 
Balochistan Province including 
opening of new border crossings and 
border markets would contribute 
towards improvement of the 
economic situation of local residents, 
and further constitutes a step towards 
resolving border challenges and 
insecurities.
Both sides agreed to hold the 2nd 
Round of High Border Commission 
in Islamabad in May 2019 to review 
the current status of preparations 
and further measures required for 
the earliest opening of new crossing 
points at Gabd-Reemdan and Mand-
Pishin, besides opening of new border 
markets.

Pakistan’s Prime Minister Imran Khan was in Iran 
for two days. Pakistan and Iran on Monday agreed 
to boost security cooperation and set up a Joint 
Rapid Reaction Force to fight terrorism and guard 
the common border between the two countries.
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Japan expects a 
limited impact from 
a US decision to force 
buyers of Iranian 
crude oil to stop 
purchases from next 
month, according to 
trade and industry 
minister Hiroshige 
Seko.
According to 
Reuters, Seko also 
said at a press 
conference that 
the Japanese 
government did 
not see any need 
to tap national oil 
reserves following 
the US decision not 
to reissue waivers 
in May allowing 
importers, including 
Japan, to buy Iranian 
oil without facing US 
sanctions..    
Earlier in the day 
the White House 
announced the 
decision not to 
reissue waivers 
on Iranian oil after 
they expire in 
May. Washington 
highlighted that 
the decision “is 
intended to bring 
Iran’s oil exports to 
zero”, ruining a vital 
source of revenue for 
Tehran.
Iran reacted to 
the US decision by 
saying that it would 
take the required 
measures. In 
particular, Iranian 
Foreign Ministry 
spokesman Abbas 
Mousavi said Tehran 
held consultations 
with foreign 
partners to discuss 
this.
“The results of 
these external and 
internal contacts 
will be reflected in 
decis ion-making 
— Iran will soon 
make the required 
decision on this issue 
and announce it,” he 
said.   Following the 
US decision not to 
extend exceptions 
from oil sanctions 
against Iran, Turkey 
criticized the 
unilateral US step.

Japan sees 
limited im-
pact from US 
decision on 
Iran sanc-
tions
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Iran puts CENTCOM on terrorist 
list
Majlis (Iranian Parliament) on Tuesday put the United 
States Central Command (CENTCOM) and the forces, 
organizations and institutes under its command on 
the terrorist list, so any kind of cooperation with that 
is considered a terror act.The bill was passed in Majlis 
with 173 yes, 4 nay, and 11 blank votes.The bill was 
passed in order to counter the US move to weaken 
peace and security of the region and the entire world 
by labeling the Islamic Revolution Guard Corps which 

is a defense power of Iran as a terrorist group, to put 
CENTCOM on the terrorist group and any cooperation 
with that is considered a terrorist move by Iran.Majlis 
also passed a bill providing national justice system with 
jurisdiction to prosecute the commanders of CENTCOM 
and the organizations and institute at its service. The 
bill was passed with 168 yes, 6 nays and 8 blank votes.
The bill demands the government and the Armed 
Forces take the necessary actions so as the US forces 
will not be able to use their power and facilities against 
the interests of Iran.

It also demands the Ministry 
of Intelligence and national 
intelligence apparatus 
to provide a list of all the 
commanders, institutes and 
organizations that work for 
CERNTCOM.
The bill required the national 
justice system to devise preparatory 
works to set up special court in three months for legal 
proceedings be held for the people on the list.

Iran, China cooperation in fight 
against terrorism essential: 
official
Gholamali Haddad Adel, a member of Iran’s 
Expediency Council, underscored the need to 
boost cooperation between Iran and China in 
the fight against terrorism.He made the remarks 
Monday in a meeting with the Chinese Communist 
Party’s Minister of the International Department 
Song Tao in Beijing. Heading a delegation from 
Iran’s Expediency Discernment Council, Adel is 
in China to attend the second forum on the Belt 

and Road Forum for International Cooperation 
(BRF) from April 25-27.The Iranian official 
said that fighting terrorism can be one of the 
important areas of bilateral cooperation between 
the two countries, adding, “the implementation 
of ‘the Belt and Road initiative’ requires peace 
and stability in the route and the plan cannot 
be materialized if terrorists are still active in 
countries such as Afghanistan, Iraq, and Syria.”He 
went on to say that Iran is an important part of Silk 
Road and that the Chinese president’s decision to 
implement this megaproject is very ‘meaningful’ 
for the Iranian nation. The Islamic Republic of 
Iran welcomes and supports this project, he 

highlighted.
For his part, Song 
Tao said that Iran 
and China enjoy 
great civilizations 
and were linked 
together via the Silk 
Road.The Chinese 
official appreciated 
Iran’s support for the Belt and Road 
initiative, saying that the participation of high-
ranking Iranian delegation from Expediency 
Council proves the importance of this project for 
Tehran.
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16 firms to represent Iran in Qatar Project 2019
Some 16 Iranian firms are set to participate in Qatar’s construction 
exhibition, dubbed ‘Project Qatar 2019’, which will be held in Doha from 
April 29 to May 1.This will be the second time Iranian manufactures 
represent their achievements in Project Qatar. The firms specialize in 
different parts of the sector, such as engineering, logistics and construction.
The three-day event is considered as Qatar’s largest construction exhibition 
and conference, with the participation of more than 500 exhibitors from 34 
countries.  Pavilions from Algeria, Austria, Belgium, Germany, India, Italy, Kuwait, 
Pakistan, Poland, Romania, Russia, Taiwan, and the United Kingdom will also be featured during the 
event. As many as 71 sponsors and partners are also supporting the event.

Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad 
Zarif condemned US’ 
escalating economic 
terrorism against Iranian 
on his tweeter account 
on Tuesday.“Escalating 
#EconomicTERRORISM 
against Iranians exposes 
panic & desperation of US 
regime—and chronic failures 
of its client co-conspirators,” 
he wrote.
Addressing Trump, he added 
that “inheritors of ancient 
Persian civilization don’t 
base strategy on “advice” 
of foreigners—let alone 
Americans.”In its latest anti-
Iranian measure, Washington 
announced on Monday that 
it will not extend sanctions 
waivers for countries which 
import Iranian crude oil. 
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Global Economic Inequality Worsened in 
Less Than Century Due to Climate Change

Eckart Woertz is a senior 
research fellow at CIDOB, 
the Barcelona Centre for 
International Affairs talked 
with ILNA News agancy about 
U.S sanctions. he believe that 
currently there are only major 

primary sanctions by the US, but not 
by the other powers that underwrote 
JCPOA (EU, France, Germany, UK, Russia, 
China). However, the US inflicts secondary 
sanctions on companies of other countries 
that do business with Iran. 

Due to the devastating flood in Iran, US 
sanctions have prevented many aid from 
entering Iran. How do you justify this 
behavior?
- Currently there are only major primary 
sanctions by the US, but not by the other 
powers that underwrote JCPOA (EU, 
France, Germany, UK, Russia, China). 
However, the US inflicts secondary 
sanctions on companies of other countries 
that do business with Iran. Although food 
and medicine are exempted from the US 
primary sanctions, the economic fallout 
such as lack of trade finance or currency 
depreciation affects the ability of Iran to 
import such items.
The reasoning of the Trump administration 
to abandon JCPOA and inflict renewed 
comprehensive sanctions against Iran is 
not shared by the other signatories, as Iran 
continues to be compliant with the JCPOA 
stipulations. The EU has also implemented 
INSTEX, a special purpose vehicle to 
circumvent US secondary sanctions and 
offer opportunities to trade freely with 
Iran. However, the EU has inflicted some 
targeted sanctions against Iran in response 
to the murder and attempted murder 

of Iranian opposition figures by Iranian 
security services in the Netherlands, 
Denmark and France. As these sanctions 
are limited and targeted they have arguably 
not affected the ability of Iran to import 
humanitarian goods.
Is it true that ordinary people would be 
the victims of political decisions?
- Since the devastating collateral damage of 
comprehensive, multilateral economic UN 
sanctions against Iraq from 1990 to 2003 
there has been a rethink of international 
sanctions schemes towards targeted 
sanctions that target particular groups and 
individuals rather than entire economies. 
In practice, however, the civilian population 
is often affected, too, albeit indirectly.

Given Iran’s role in countering 
terrorism and a group such as ISIL, What 
justification do you consider calling the 
Revolutionary Guard as a terrorist?
- Iran has helped the Iraqi government 
to fight ISIL and deserves credit for this. 
However, it also has supported the Assad 
gpverment in Syria. Although the EU 
disagrees with a lot of the regional policies 
of Iran, it doesn’t consider it wise to classify 
the Revolutionary Guards as a terrorist 
organization and rather prefers to dialogue 
and negotiate with Iran.    

Trump’s decision to take action against 
the IRGC, What consequences can it have? 
It is unwise and might lead to further 
escalation of conflict in the Middle  
East.

‘A book is an extraordinary humane 
phenomenon, which resembles man. Like man, 
it has different layers and functions; books that 
are man-made have functions like production 
of science and development of language,’ Salehi 
said in the opening ceremony of the 32nd Tehran 
International Book Fair. 
The languages of nations were developed by 
books; he said, noting that Farsi couldn’t have 
reached the current point, without works of 
Bayhaqi, Firdowsi, Saadi and Rumi, Salehi said. 

Referring to the role of books in economy and 
industry, he said that the Supreme Leader of 
Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
named this year as ‘Boosting Production’ and this 
should not be ignored in publications. 
He also said that one book can have big effects; 
for example, Cathédrale Notre-Dame was an 
old building no one paid attention to, but after 
Victor Hugo wrote The Hunchback of Notre 
Dame, it became the center of attention, was 
reconstructed in 25 years and become a tourist 
attraction. He also said that public diplomacy is 
more effective than the official one and books are 
as its ambassadors and embassies. 
Ill-wishers now try to tighten the belt of sanctions 
around Iran, but books and thoughts can loosen 
it, he added. 

As of October 2018, IRENEX officially started offering oil 
and was welcomed by the customers in its initial offerings 
of about one million barrels.
After ratification of the current year’s (1398) budget 
bill on offering at least six million barrels of oil and gas 
condensates at IRENEX, offering such products at the energy 
market came with a regularity. Presently, crude oil and gas 
condensates are offered in turn at the international ring of 
the IRENEX, every other week.
In this report, advantages of purchasing Iranian oil from 
IRENEX are compared with those of conducting direct 
negotiations with Iranian oil ministry.
1. Purchasers’ info not disclosed
At IRENEX the purchasers’ data remain confidential and 
they are not even introduced to the brokers’ and brokerage 
networks. Each purchaser is provided with a code and does 
the sales under it.
2. Lower prices

The prices of the offered crude oil and gas condensates 
at IRENEX are lower than Brent and the international 
market. For example, at the fifth round of oil offering at 
IRENEX, crude oil was offered 14 percent lower than the 
time international Brent prices i.e. purchasing each 35,000 
barrels of crude oil from IRENEX would bring a purchaser a 
profit of $500,000.
3. Payments in rial
The payment mechanism at IRENEX is rial-based which lets 
the foreign investors to remain safe from the sanction. At 
IRENEX, foreign investors have the chance to purchase oil 
and cooperate with Iranian private sector i.e. the Iranian 
private sector, who is capable of exchanging foreign 
currencies to rial easily, buys oil at IRENEX and delivers it 
to foreign investors. The Iranian side returns the earned 
money to Central Bank of Iran (CBI) afterwards.
4. Exports destinations unlimited
Oil buyers can export the purchased cargoes to any country 
across the globe, except to the Zionist regime.
5. Small cargoes
Oil and gas condensate are offered in 35,000-barrels cargoes 
at IRENEX, which are small ones and allow the private 
companies to take part in purchases. Presented cargoes by 
the oil ministry are larger and no company can participate in 
that market. At IRENEX, the buyers can receive their cargoes 
both through maritime routes from Kharg Island or via Iran’s 
land borders.

Trump steps up bid to strangle Iran was 
for Saudi’s pleasure; political researcher

Cultural diplomacy, a mean to overcome 
sanctions, takfiri ideas: Culture Min.

5 reasons to purchase oil at IRENEX

“That Trump administration’s announcement that it would 
stop exempting several countries from its sanctions on 
buying oil from Iran was for Saudi Arabia pleasure.” Eckart 
Woertz told ILNA.

Cultural diplomacy and reading books can break the walls 
of mistrust, takfir and sanctions, said Minister of Culture 
Abbas Salehi on Tuesday.

There are several advantages for purchasing oil 
from Iran Energy Exchange (IRENEX) including 
the lower prices, smaller cargoes, easy conditions 
for participating the market, clearing the 
payments in rial and exporting the purchased 
cargoes to all over the world.
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The reasoning 
of the Trump 
administration 
to abandon 
JCPOA and 
inflict renewed 
comprehensive 
sanctions against 
Iran is not shared 
by the other 
signatories, as 
Iran continues 
to be compliant 
with the JCPOA 
stipulations. 

He also said that 
public diplomacy 
is more effective 
than the official 
one and books are 
as its ambassadors 
and embassies. 



900 تن برنج و شکر دولتى در نجف آباد توزیع شد
مدیر اداره جهاد کشاورزى نجف آباد گفت: در سال گذشته به منظور تنظیم بازار نزدیک به 700 تن برنج و بیش 

از 320 شکر و 44 تن گوشت منجمد به قیمت مصوب دولتى در مراکز تعیین شده توزیع شد.
همت على انصارى در جمع خبرنگاران درباره وضعیت مزارع گندم این شهرستان اظهار کرد: طى کشت پاییزه 
سال گذشته نزدیک به 42 تن بذر گواهى شده گندم از رقم سیروان بین کشاورزان توزیع شد و 167 هکتار از 

اراضى زراعى شهرستان به کشت این محصول اختصاص پیدا کرد.
وى خاطر نشان کرد: با پیگیرى هاى صورت گرفته براى 274 مورد از واگذارى هاى انجام شده به مجموع مساحت 

854 هکتار فرم هاى نظارتى تکمیل و به هیات نظارت استان ارسال شده است.
مدیر جهاد کشاورزى نجف آباد ادامه داد: اراضى واگذار شده در قالب طرح هاى کشاورزى و غیرکشاورزى در دوره هاى شش ماهه 

مورد بازدید قرار گرفته و پس از بررسى فرم هاى تنظیم شده، در خصوص تمدید، فسخ یا استرداد زمین واگذار شده تصمیم گیرى مى شود.
انصارى گفت: در موضوع جلوگیرى از تغییر کاربرى هاى غیرمجاز نیز طى سال گذشته بیش از 430 مورد با مجموع مساحت تقریبى بیست و چهار 
هکتار شناسایى و ضمن توقف عملیات تغییر کاربرى اقدامات قانونى مورد نیاز هم صورت گرفت. وى یادآور شد: در سال گذشته به منظور تنظیم 

بازار نزدیک به 700 تن برنج و بیش از 320 شکر و 44 تن گوشت منجمد به قیمت مصوب دولتى در مراکز تعیین شده توزیع شد.

ایجاد کارخانه پسماند در اردستان ضرورى است
فرماندار اردستان گفت: ایجاد کارخانه پسماند در اردســتان تا پایان سال ضرورى است و براى 

رسیدن به این هدف به مشارکت تمامى شهردارهاى شهرستان نیاز داریم.
 حمید رضا تأملى شامگاه دوشنبه در جلسه مدیریت پسماند شهرستان اردستان اظهار داشت: 
در حال حاضر برداشت واقع بینانه اى نسبت به مدیریت پسماند در اردستان نداریم و بر این اساس 

باید تکالیف نهادهاى مسئول در این زمینه مشخص شود.
وى افزود: ساماندهى پسماند در شهرستان اردستان ضرورى است و بر این اساس باید براى ایجاد 

کارخانه پسماند در اردستان تا پایان سال به شکل جدى اقدام شود.
فرماندار اردستان گفت: شهردارى اردستان در موضوع پسماند پیش قدم شده اما براى ادامه کار نیازمند مشارکت 

بقیه بخش ها و شهردارى هاى شهرستان است که باید در مدت 10 روز سهم خود را واریز کنند تا مراحل جانمایى کارخانه مشخص 
شود تا از منابع پیش بینى شده در بودجه 98 براى راه اندازى این کارخانه استفاده کنیم.

وى بیان داشت: باید جانمایى مکان هاى دفن پسماندهاى خشک و تر در روستاهاى شهرستان انجام شود تا فرهنگ جداسازى 
پسماند در جامعه نهادینه شود و محیط زیست نیز باید به دستگاه هاى مرتبط قوانین الزم در این ارتباط را ابالغ کند.

این ســهم در بیــن زنان 
نسبت به مردان و در نقاط 
شهرى نســبت به نقاط 
روســتایى باالتر اســت. 
بررسى ها نشان مى دهد 
این شاخص نسبت به سال 
قبل 1,4 درصــد افزایش 

یافته است. 
نتایج همچنین بیانگر این اســت که در 
سال 1397، سهم جمعیت شاغل دانش 
آموخته آموزش عالى از کل شاغالن 23,9 
درصد بوده اســت. این سهم در بین زنان 
نسبت به مردان و در نقاط شهرى نسبت 
به نقاط روســتایى باالتر است. با بررسى 
تغییرات مشاهده مى شود، این شاخص 
نسبت سال قبل 2,4 درصد افزایش یافته 

است.
در این ارتباط، یکى از مباحثى که همواره 

مطرح مى شــود، اعزام نیروى انسانى به 
خارج از کشور است؛ سازمان آموزش فنى 
و حرفه اى کشور چندى پیش اعالم کرد 
دانش آموختگان و متقاضیان داراى مهارت 
مى توانند براى کار در کرواسى تا بیست 
و پنجم فروردین ماه امســال در سامانه 
کاریابى هاى خارجى وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعى ثبت نام کنند.
همچنیــن در هفته گذشــته هیاتى از 
کشور کرواسى براى رایزنى در خصوص 
جذب نیروى انســانى به کشور سفر کرد 
و نمایندگان و اعضاى انجمن کارفرمایى 
کرواسى در نشستى که در تهران با معاون 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى داشند، از 

اعزام نیرو به این کشور استقبال کردند. 
در این خصوص به ســراغ کارشناســان 
اقتصادى رفتیم تا نظر آنها را در خصوص 
افزایش آمار بیــکارى دانش آموختگان و 

اعزام آنها به خارج از کشور جویا شویم. 

   تعاملى بین دانشــگاه و بازار کار 
نداریم 

«پوراندخت نیرومند» کارشناس اقتصادى 
در بخش اشــتغال، گفت: دانش، مهارت 
و بینش دانشجویان متناسب با بازار کار 
نیست و اساتید و بدنه دانشگاه ها، شناختى 
از بازار کار ندارند. وى تصریح کرد: متاسفانه 
بودجه اى که به دانشگاه ها اختصاص مى 
یابد مبتنى بر عملکرد آنها نیست و تنها 
مطابق روال ســال هاى گذشته پرداخت 

مى شود. 
نیرومند افزود: دانشــگاه هاى ما بدنبال 
تئورى گرایى هستند و واحدهاى عملى 
در آنها کمرنگ شده و نظارتى هم بر این 
مســائل وجود ندارد؛ در حالــى که باید 

کارورزى و کارآموزى پررنگ شود. 
این کارشــناس توصیه کرد کــه آئین 
نامه ارتقاى هیات علمــى از ارائه مقاله به 
توسعه تکنولوژى بنگاه ها و هدایت فارغ 
التحصیالن و دانشــجویان به بازار کار و 
دریافت آموزش هــاى الزم به آنها تغییر 
کند. نیرومند اظهارداشت: باید تحلیلى از 
بازار کار کشور و نیازهاى آن داشته باشیم 
و سپس سرفصل هاى درسى متناسب با 
آن به روز شوند. وى افزود: دولت مى تواند 
ارائه مشوق به بنگاه ها را مشروط به تعامل 

با دانشگاه ها قرار دهد. 
این کارشناس حوزه اشتغال گفت: نحوه 
تربیت افراد، سیاســت هــاى اقتصادى 
ناهماهنگ و بسیارى عوامل دیگر نیز بر 

افزایش نرخ بیکارى در کشور تاثیر دارد.

   تمایل70 درصد فارغ التحصیالن 
دانشگاهى براى کار در خارج از کشور

نیرومند درباره تمایل نیروى انسانى براى 
کار در خارج از کشور، گفت: در اکثر نقاط 
دنیا، میل به اشتغال در خارج از کشور در 
میان فارغ التحصیالن دانشگاهى به طور 

میانگین باالى 70 درصد است. 
وى افزود: این میل در آمریکاى شمالى و 

آسیاى شرقى به طور میانگین 69 درصد، 
در منطقه اوراســیا و اروپا 70 درصد، در 
خاورمیانه و اقیانوسیه حدود 75 درصد و 
در آفریقا و آمریکاى جنوبى به ترتیب 93 و 
81 درصد است.  این کارشناس حوزه کار 
در خصوص اعزام نیرو گفت: معاونت روابط 
کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى به 
عنوان ســفیر کار وظیفه معرفى نیروى 
کار به کشورهاى متقاضى را برعهده دارد. 

وى تاکید کرد: این معاونــت مى تواند با 
سیاستگزارى مناســب و هوشمند مانع 
مهاجرت افراد و دانش آموختگان شــود 
چرا که زیرساخت هاى الزم در این زمینه 

نیز وجود دارد. 
این کارشناس اقتصادى با اشاره به عالقه 
افراد به تحصیل در رشــته هــاى فنى و 

مهندســى گفت: برخالف دیگر کشورها 
که افراد تمایلى به این رشته ندارند، اقبال 
دانشجویان ما به این سمت زیاد است و این 
امر فرصتى را فراهم کرده است. به گفته 
وى، بر اساس اعالم بانک جهانى بیش از 
250 میلیون نفــر از جمعیت کره زمین 
مهاجر هستند و بیشتر این مهاجران وجوه 
نقدى و غیرنقدى به کشور و خانواده خود 
ارسال مى کنند و نزدیک به 700 میلیون 
خانواده از مزایاى وجوه ارسالى مهاجران 

بهره مند مى شوند. 
نیرومند افــزود: در ســال 2017 حجم 
وجوه ارسالى مهاجران 585 میلیارد دالر 
بوده که 429 میلیــارد دالر از این وجوه 
به کشورهاى در حال توسعه ارسال شده 

است. 

   اعزام نیروى انسانى موجب کاهش 
نرخ بیکارى و ارز آورى 

«حمید حاج اسماعیلى» دیگر کارشناس 
در حوزه کار در ارتباط با اعزام نیروى کار، 
گفت: این امر مهمى اســت که از گذشته 
مطرح بوده و همواره بــه دولت ها انتقاد 
داشتیم و خواهان این بودیم که سفارت 
هاى ما وابســته کار تعریــف کنند. وى 
افزود: کشور ما در بخش فنى و مهندسى، 
بهداشت و درمان نیروى متخصص خوبى 
داریم، اما چون بازار کار توســعه نیافته، 
بسیارى از فارغ التحصیالن بیکار هستند 
و این هدر رفتن سرمایه هاى کشور است.  
حاج اسماعیلى گفت: وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى باید از گذشته برنامه هاى 
جدى ترى براى این کار درنظر مى گرفت.

با هدف کاهش نرخ بیکارى؛   

اعزام نیروى انسانى به خارج از کشور؛ آرى یا نه؟

ایرنا
گـــزارش
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کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه سهم جمعیت بیکار 
فارغ التحصیالن آموزش عالى در سال گذشته 38,5 درصد 
از کل بیکاران بوده و رشــد 1,4 درصدى داشته است، اعزام 
آنها به خارج از کشور یک مبنا و باب درست و منطقى به لحاظ 

اقتصادى و کاهش نرخ بیکارى است.
اعزام نیروى انسانى به خارج از کشور؛ گزارش هاى مرکز آمار 
کشور حاکى از این است که در سال 1397، سهم جمعیت دانش 
آموختگان مراکز آموزش عالى بیــکار از کل بیکاران 38,5 

درصد بوده است. 

در اکثر نقاط دنیا، 
میل به اشتغال در 
خارج از کشور در 

میان فارغ التحصیالن 
دانشگاهى به طور 
میانگین باالى 70 

درصد است. 
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گردشگرى

مهر
گـــزارش

گردشگرى

جمع بندى تحوالت گردشگرى در 
فروردین98

تناقض آمارهاى سازمان 
گردشگرى

اگر هر سال سفرهاى 
انبــوه مــردم به 
خصوص به شهرهاى 
شمالى بحرانى را براى دستگاه هاى دولتى 
در ایام عید بوجود مى آورد اما امسال سیل 
باعث ایجاد این بحران شد، بحرانى که هنوز 

هم ادامه دارد.

سفر اگرچه هنوز در میان اســتان هاى کشور 
توزیع نشده است اما در تعطیالت چند روزه عید 
به یک بحران تبدیل مى شود. آن هم در اثر سفر 
بیشتر تهرانى ها به شمال کشور. اما بحرانى که 
سفرهاى نوروزى امســال در پى داشت این بار 
تنها شهرهاى شمالى را در اثر سفر انبوه درگیر 
نکرد بلکه سیل عامل اصلى آن بحران بود.  اما از 
نظر مسئوالن سازمان میراث فرهنگى همه چیز 
عالى است. حتى سفر در ایام نوروز امسال هم با 
رشد 5 درصدى همراه بوده است. واقعیت اما چیز 
دیگرى است؛ بروز بحران در سفر. سفرى که بدون 
اطالع دادن به مسافران نوروزى آغاز شد و ستادى 
که وظیفه اطالع رســانى دارد و نام هماهنگى 
خدمات سفر را به خود گرفته مى بایست اقدامى 
براى پیشگیرى از این بحران انجام مى داد ولى 
سکوت آن باعث شــد مردم با تبلیغات سازمان 
میراث فرهنگى خود را براى سفرهاى نوروزى که 

تا 17 روز طول مى کشید، آماده کنند.

امسال به دلیل گرانى بلیت هواپیماها، باال 
بودن عوارض خارج از کشور، گران شدن تورهاى 
گردشــگرى خارجى و نبود ارز مسافرتى تعداد 
کمترى به خارج از کشور در ایام نوروز مى رفتند 
این پیــش بینى بود که تا حدى درســت بود و 
امسال آنطور که آمارهاى ضد و نقیض سازمان 
میراث فرهنگى مى گوید چیــزى حدود 377 
هزار و 896 نفر از کشور در ایام نوروز خارج شدند.

به همین دالیل بــود که پیش بینى مى شــد 
اســتقبال از گردش در اســتان هاى کشورمان 
بیشتر شود روى همین موضوع سازمان میراث 
فرهنگى کار کرد و مى خواســت تا استان هاى 
غربى کشور گردشگران بیشترى را جذب کند. 
حتى رئیس سازمان میراث فرهنگى سعى داشت 
تا با راه اندازى قطار گردشــگرى مسافران را به 
لرستان بکشاند و به همین دلیل تبلیغ زیادى 

روى لرستان انجام شد. 
منتها کمى دقت در هشــدارهاى هواشناسى و 
ستاد بحران مى توانســت سفر بسیارى از مردم 

را تلخ نکند.

  جلسه اى براى ارائه گزارش هاى دستگاه 
به ستاد سفر

قبل از سال جدید جلسه اى با حضور نمایندگان 
27 دستگاه عضو ستاد هماهنگى خدمات سفر 
برگزار شــد تا هر کدام از دستگاه ها وظایفى که 
مى بایست در طول نوروز انجام دهند را بیان کنند 
همان گزارشى که بارها پیش از آن در رسانه ها 

اعالم شده بود این بار در این جلسه مطرح شد.
این نمایندگان در واقع قبل از تشــکیل چنین 
جلساتى، وظایفشان را انجام مى دادند و مى دهند 
و نیازى به ستاد هماهنگى ستادى در سازمان 

میراث فرهنگى براى آنها وجود نداشــت 
کمااینکه در عید امســال نیز پس از وقوع 
سیل شاهد بودیم هر کدام کار خودشان را 
انجام دادند و این ستاد کوچک ترین نقشى 
نداشــت. برخى از هتلداران خودجوش به 
مردم خدمات دادند که حتى در این زمینه نیز 
ستاد دخالتى نداشت. این از سازمان میراث 
فرهنگى که متولى سفر است و ستادى که 
مى بایست در گردشگرى آن هم در ایام نوروز 

نقش داشته باشد اما نداشت.
فارغ از حوزه گردشــگرى و ســفر که در ایام 
نوروز خیلى از مردم را خانه نشــین کرد چون 
تقریباً همه استان ها درگیر بارندگى و یا سیل 
بودند، همچنین جدا از آسیب هاى جدى که 
به زندگى مردم در اســتان هاى سیل زده وارد 
شــد، در حوزه میراث فرهنگى نیز بسیارى از 
آثار تاریخى کشور آســیب جدى دیدند. طبق 
برآورد معاونت میراث فرهنگى کشور، به 800 اثر 
تاریخى حدود 385 میلیارد تومان خسارت ناشى 
از سیل وارد شده اســت. بیشترین خسارت ها 
در اســتان هاى لرســتان حــدود 50 میلیارد 
تومان، خوزســتان حدود 45 میلیارد تومان و 
گلســتان حدود 40 میلیارد تومان بوده است. 
محمدحســن طالبیان معاون میراث فرهنگى 
کشــور از عزم متولیان براى مرمت این بناهاى 
تاریخى خبر داد و گفت که اگر این اعتبارات به 
دست ما برسد کار مرمت اضطرارى بناها را آغاز

 مى کنیم.
استان هایى که بیشترین خســارت را در سیل 
دیدند، میراث فرهنگى شأن نیز بیشتر در خطر 

بود یکى از این استان ها لرستان است. 
محمدرضا محمدیان، مسئول باستان شناسى 
اداره کل میراث فرهنگى لرســتان گفت: با باال 
آمدن آب سد سیمره، در حال حاضر 20 محوطه 
تاریخى لرستان در حاشیه رودخانه سیمره زیر 
آب رفته است. به غیر از کوهدشت که بیشترین 
میزان خســارت را در این زمینه متحمل شده 
است، در سایر شهرستان ها نیز شاهد آب شستگى 
و رانش آثار تاریخى بودیم چنانکه یک اثر در پل 
دختر و دو اثر در روستاى «فهره» الیگودرز  دچار 

ریزش شد.
در هر حال امسال عید با ضررهاى جانى و مالى 
زیادى گذشــت. ضرر و بحرانى کــه هنوز هم 
ادامه دارد چه براى خانواده ســیل زدگان و چه 
براى خانواده میراث فرهنگى صنایع دســتى و 
گردشگرى. اما باید براى جبران این خسارت ها 
کوشــید و خود را براى مقابله با پیامدهاى بعد 

آماده کرد.

جهش قیمت نفت تحت 
تاثیر تحریم هاى نفتى 

ضدایرانى

قیمت نفت روز دوشنبه تحت تأثیر 
ابهامات پیرامون تمدید تحریم هاى 
نفتى آمریکا علیه ایران، حدود سه 

درصد جهش یافت.
بهاى معامالت آتى وست تگزاس 
اینترمدیــت آمریــکا 2.9 درصد 
افزایش یافت و بــه 65.87 دالر در 

هر بشکه رسید.
بهاى معامالت آتى نفت برنت با 3.3 
درصد افزایش، به 74.31 دالر در 

هر بشکه رسید.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 
قرار اســت روز دوشــنبه تصمیم 
دولت این کشور در خصوص تمدید 
معافیت ها از تحریم ها علیه صادرات 
نفت ایران را اعالم کند. یک منبع 
آگاه به رویترز اظهار کرد که آمریکا 
آماده مى شــود روز دوشنبه اعالم 
کند خریداران فعلــى نفت ایران 
دیگر معافیتــى دریافت نخواهند 

کرد.
ایران در مــارس با تولیــد 2.75 
میلیــون بشــکه در روز نفــت، 
چهارمین تولیدکننده بزرگ عضو 

اوپک بود.
تحلیلگران از چنیــن تصمیمى 
انتقاد کرده و بر این باورند که چنین 
اقدامى به شــدت بــه خریداران 

آسیایى ضربه خواهد زد.
چین و هند که بزرگترین مشتریان 
نفتى ایران هستند، سرگرم البى 
براى تمدید معافیت از تحریم هاى 
آمریکا علیه صــادرات نفت ایران 

بوده اند.
بر اســاس گزارش رویتــرز، عدم 
تمدید معافیت از تحریم ها، عرضه 
به بازار را در شرایطى که صادرات 
نفت ونزوئال به شدت محدود شده و 
توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک 
در جریان اســت، محدودتر از این 
خواهد کرد. در نتیجه محدودیت 
عرضه، قیمت نفت برنت از ابتداى 
امســال تاکنون بیش از یک سوم 
و وســت تگــزاس اینترمدیــت 
بیــش از 40 درصــد کاهش پیدا 

کرده است.

ایسنا
خـــبـــر
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    دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى اعالم کرد که شرکت هاى سوخت رسان هواپیما در اکثر کشورهاى 
اروپایى و حاشیه خلیج فارس به هواپیماهاى ایرانى سوخت رسانى نمى کنند.

    در حالى امروز بانک ها ارز مسافرتى را بیش از 16 هزار تومان قیمت گذارى کردند که قیمت آن در بازار 
حداقل 200 تومان ارزان تر است.

    اختالل در صدور قبض جدید، منجر به افزایش صورتحساب صادره و قطع خطوط برخى از مشترکین 
اپراتور اول شد.

    مجموع مصرف بنزین کشور در فروردین ماه امسال و همزمان با تعطیالت آغاز سال نو، 2 میلیارد و 
827 میلیون لیتر ثبت شد.

    نمایندگان مجلس شوراى اسالمى از پاسخ هاى وزیر نفت به سوال نماینده ایذه در مورد خدمات 
گازرسانى به روستاها و بخش هاى مختلف کشور قانع شدند.

    سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: دلواپسى اعضاى بخش خصوصى این است که چند نرخى 
بودن قیمت ارز باعث بروز رانت ها و فسادهایى شود که تاثیرات منفى بر روند تولید و صادرات مى گذارد.
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 برپایى همزمان جشنواره رسانه هاى دیجیتال
«نمایشگاه تعاملى کســب وکارهاى فرهنگى در فضاى مجازى» از 28 خرداد تا 31 خرداد 1398 در 
استان قم برگزار مى شود.   نشست رسانه اى «نمایشگاه تعاملى کســب وکارهاى فرهنگى در فضاى 
مجازى» در ساختمان اصلى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى با حضور محمدصادق افراسیابى، معاون 
امور کسب وکارهاى فرهنگى دیجیتال، سعید مشهدى، رئیس خانه ناشران دیجیتال مذهبى، امین 

کمال همدانى، نماینده ناشــران دیجیتال کشــور در کارگروه فعالیت هاى فرهنگى دیجیتال وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمى، یاســر طاهرخانى، نماینده مدیران واحدهاى فرهنگى دیجیتال مرکز فناورى 

اطالعات و رسانه هاى دیجیتال برگزار شد. افراسیابى در این نشست با اشــاره به رویکرد دولت براى حمایت 
از بخش خصوصى گفت: با توجه به این امر، دوازدهمین دوره نمایشــگاه هاى رسانه هاى دیجیتال به صورت بى تو بى 

(B to B) از 28 خرداد تا 31 خرداد 1398 در اســتان قم برگزار خواهد شــد. این نخســتین بار اســت که این نمایشگاه در سطح 
سایت گذارى هاى کالن اجرایى و با کمک بخش خصوصى برگزار مى شود و امیدواریم که بتواند باعث انعقاد قراردادهاى بسیارى در این حوزه 
شود. وى با بیان این که پیش بینى مى شود 4 نمایشگاه در هر سال (به صورت فصلى) برگزار کنیم، گفت: با توجه به این که این نخستین دوره 

از برپایى نمایشگاه به شیوه B to B است، در سال 98 امکان برگزارى فقط دو نمایشگاه را خواهیم داشت.
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   1. مشغول شدن به 
کارهاى فرعى

معموال مدیران به کارهاى 
فرعى مشــغول هستند 
و خیلــى از کارهایى که 
انجــام مى دهند بیشــتر 
کار یک کارمند اســت و 
نه کار مدیر. دلیــل پرداختن به کارهاى 
فرعى و کم ارزش، فرار از کارهاى مهم تر و 
جسورانه تر است. پس اگر کارآفرین هستید 
خودتان را پشت کارهاى کم  ارزش پنهان 
نکنید. با کارهاى کلیــدى  و مهم مواجه 
شوید. کارهاى مهم مى تواند پرداختن به 
بازاریابى، تصمیم گیرى درباره استخدام 
و اخراج، تولید محصــول جدید، طراحى 
استراتژى و � باشــد. هربار قبل از انجام 
کارى از خودتان بپرسید: این کار واقعا باید 

توسط مدیر انجام شود؟

   2. رهبرى نکردن ارکستر
بســیارى از کارآفرینان دیدگاه یک رهبر 
ارکستر را ندارند. یک رهبر ارکستر خودش 
خیلى خوب ساز مى زند و به کارش مسلط 
است، ولى ترجیح مى دهد به جاى انجام 
کارها، مدیریت کارهــا را به عهده بگیرد. 
بدترین رهبران ارکســتر کسانى هستند 
که اگر کسى خوب ساز نمى زند به جاى او 

شروع به ساز زدن کنند!
واگــذارى کارهــا یکــى از مهم تریــن 
مهارت هــاى یک مدیر اســت. اگر اغلب 
کارها را واگذار مى  کنید و به دیگران اعتماد 
دارید، رهبر ارکستر خوبى هستید. اگر فکر 
مى کنید هیچ کس در دنیا کارها را به خوبى 
شــما انجام نمى دهد و اغلب کارها باید 
توسط خودتان انجام شود، شما بیشتر یک 

نوازنده هستید و نه رهبر ارکستر.

   3. استفاده نکردن از اهرم
اهرم هر فعالیتى است که در کسب وکار 
انجام مى دهیم و از ما وقت و انرژى ناچیزى 
مى گیرد، ولى بازگشت سرمایه مثبتى دارد 

یعنى سود به ما مى رساند.
بنابراین اهرم ساختن در مدیریت بدین 

معنا است که در کسب وکارمان کارهایى 
را انجام دهیم که خودمان خیلى درگیر آن 

نباشیم ولى براى ما سود ایجاد کند.
مثال یک اهرم خوب در کسب وکار این است 
که تیمى درست کنید که در نمایشگاه ها 
شرکت کنند. اگر بتوانیم با این کار یک سود 
مختصر ایجاد کنیم، یک اهرم ساخته ایم. ما 
در محل کار خودمان هستیم ولى یک سود 
جانبى به  صورت اتوماتیک و خودکار ایجاد 
مى شود. کسب و کارهاى قوى از اهرم هاى 
زیادى اســتفاده مى کنند. براى ساختن 
اهرم شاید نیاز به سرمایه گذارى باشد، ولى 

وقت و انرژى ما آزاد مى شود.

   4. کاهش انگیزه
حفظ انگیزه بــاال یکى از ســخت ترین 
کارهاى دنیا اســت! گاهى به عنوان مدیر 
انگیزه مان کم مى شــود و مى توان گفت 
انگیزه مدیر در کمتر از چند ثانیه مسرى 
اســت و به کارکنان منتقل مى شود. یک 
مدیر اگر همان اول صبح عصبانى، خسته 
و بااضطراب به محل کار برود خیلى بعید 
است که در آن روز کارمندانش با مشتریان، 
خوب رفتار کنند. شما به هر طریقى که با 
کارمندانتان رفتار کنید آن ها نیز به همان 
ترتیب با مشتریان رفتار مى کنند. این یک 
اصل مهم در کســب و کار است. بنابراین 
وقتى انگیزه ما پایین است با تیم  بد برخورد 
مى کنیم و تیم مان نیز خیلى خوب کارها 
را پیش نمى برد. پس باید راهى پیدا کنیم 
که به عنوان یک مدیر انگیزه باالى خود را 

حفظ کنیم.

   5. نبود هدف   و برنامه ریزى
فاجعه آمیزترین مورد در تمام موارد، همین 
مورد آخر اســت. خیلى از مدیران هیچ 
هدف، برنامه و یا طرحى ندارند که در آینده 
مى خواهند چه کارى انجام دهند، حتى 
اگر نتوانند به آن برســند. با هدف گذارى 
مى دانیم که مى خواهیم به کجا برویم و چه 

پیشرفتى مى خواهیم داشته باشیم.

یکى از مهم ترین دالیــل کاهش انگیزه، 
نداشتن هدف است. وقتى شما مى دانید که 
در این ماه باید به چه هدفى برسید، صبح 
خیلى باانگیزه تر از خواب بیدار مى شوید و 

مى دانید که چه کارى باید انجام دهید.

یکى از نشانه هاى خیلى خوبى که در این 
چند سال دیده ام و نشان مى دهد که انگیزه 
مدیر کم شده است یا خیر، ساعت رفتن 
او به محل کار است. آیا همیشه راس یک 

ساعت مشخص سر کار مى روید یا وقتى از 
خواب بیدار مى شوید احساس مى کند که 
اگر دیرتر هم برسید هیچ اتفاقى نمى افتد؟ 
اگر اینطور است احتماال هدف هاى بزرگ 

و ارزشمندى تعریف نکرده اید!

   ارتقاى هوشمندانه کارکنان
 افرادى با ویژگى هاى ممتــاز و عملکرد 
عالى در هر شــرکت و ســازمانى به وفور 
یافت مى شوند، کسانى که از توانمندى ها 
و پتانسیل هاى فراوانى برخوردارند و عاشق 
این هستند که فرصت ها و موقعیت هاى 
جدید و چالش برانگیزى بــراى آزمودن 
قابلیت هاى شان فراهم شــود. این افراد، 
عالقه چندانى به طى کردن نردبان ترقى و 
ارتقاى پست و مقام ندارند، بلکه عالقه مند 
به مبــارزه و آموختن چیزهــاى جدید 
هستند. کافى اســت به آنها کار جدید و 
خاصى را محول کنید، خواهید دید که با 
ظرفیتى فراتر از افراد عادى آن را با کمال 
میل و لذت انجام خواهند داد و شما را به 
خاطر اعتمادى که به آنها کرده اید سربلند 
خواهند ساخت. براى اســتفاده بهینه و 
حداکثرى از این نوع سوپراســتارها الزم 
که اســت که با آنها همراهى و شــراکت 
فکرى داشــته و اختیارات بیشــتر براى 
تصمیم گیرى و اجرا به آنها بدهید. البته 
باید مواظب باشید که بیش از حد به آنها 
متکى نشــوید چرا که فقدان آنها به هر 
دلیلى مى تواند ضربه مهلکى بر شــما و 
آینده مدیریتى تــان وارد آورد. پس بهتر 
اســت از آنها بخواهید به جاى شما نقش 
هدایتگرى و مربیگرى سایر اعضاى تیم 
را برعهده گیرند و همیشــه به یاد داشته 
باشید که ممکن اســت آنها در شرکت یا 
سازمانى دیگر شــروع به کار کنند و الزم 

است تا زمانى که نزد شما هستند، نهایت 
استفاده را ببرید.

    راه پیشــرفت و نقش آفرینــى 
نخبگان را مسدود نکنید

یکى از مهم ترین اولویت ها در برخورد با 
نخبگان و کارکنان ارزشمند این است که 
کارى نکنید که مسیر پیشرفت و تعالى آنها 
مسدود شود. یک مدیر مافوق همیشه باید 
این احتمال را بدهد که ممکن است روزى 
مجبور شود زیردست همان کسانى کار کند 
که اکنون کارمند او هستند.  در بسیارى از 
شرکت هاى موفق و پیشرو، بهترین فضا 
و امنیت شــغلى براى کارکنان توانمند و 
نخبه وجود دارد، جایى که مدیران به عنوان 
مانعى بر سر راه رسیدن افراد به خواسته ها 
و تمایالت شــان عمل نمى کنند. در این 
شرکت ها همیشه تالش مى شود تا قدرت 
و تعیین کنندگى مدیران در قبال عرض 

اندام و پیشــرفت کارکنان محدود و مهار 
شود تا در نتیجه مسیر پیشرفت و تحول 
براى همه کارکنان تضمین شود. امروزه 
در شرکت هایى مانند گوگل، اپل و توییتر 
مدیران و روســا نمى تواننــد هر طور که 
دوســت دارند درباره ارتقــاى کارمندان 
تصمیم بگیرند، زیرا در این شرکت ها خود 
افراد هستند که خود را براى ارتقا یا رسیدن 
به پســت هاى باالتر کاندیدا مى کنند و 
پس از آن کمیته اى متشــکل از مدیران 
سطوح مختلف شرکت درباره ارتقاى آنها 
تصمیم مى گیرد. نکته جالب در این میان 
اینکه مدیر مافــوق یک کارمند متقاضى 
ارتقا در این کمیته عضویت ندارد و فقط 
مى تواند نظر کارشناسى اش را اعالم کند. 
این استراتژى هوشمندانه باعث مى شود 
تا نزدیک شدن به ارتقاى شغلى از طریق 
تالش براى جلب نظر مدیر مافوق در این 
شرکت ها جایى نداشته باشد و به جاى آن 
انجام کارهاى بزرگ و عملکرد درخشان 
مالك ارتقاى سازمانى قرار گیرد.  عالوه 
براین، در این شرکت هاى پویا و قدرتمند، 
جابه جایى اعضاى تیم هاى کارى و انتقال 
به سایر تیم ها به آســانى و خیلى سریع 
صورت مى گیرد تا امــکان بهره مندى از 
طیف متنوعى از فرصت ها و امکانات در این 
شرکت همیشه فراهم باشد. در نتیجه در 
آنها روسا نمى توانند مانع پیشرفت و تعالى 
کارکنان و اعضاى تیم باشند و در صورت 
بسته بودن راه ها در یک تیم کارى، درهاى 
متعددى در ســایر تیم ها براى ورود افراد 
و موفقیت شان باز است.  با این همه نباید 
تصور کرد همه چیز در این شرکت ها کامال 
بى نقص است چرا که در این شرکت هاى 
پیشرو نیز موانعى بر سر راه پیشرفت وجود 

دارد. به عنوان مثال، یکى از قوانین مسخره 
در بخش مدیریت تولید شرکت گوگل این 
است که شما حتما باید داراى یک مدرك 
علمى دانشگاهى در رشته کامپیوتر باشید 
تا بتوانیــد به تیم هــاى کارى این بخش 
ملحق شــوید. در نتیجه چنیــن قانونى 
بسیارى از کسانى که عالقه دارند به این 
بخش منتقل شوند و ایده هاى جالبى دارند 
فقط به خاطر نداشتن مدرك کامپیوتر از 
این هدف محروم مى شــوند. یکى از این 
افراد، بیز اســتون بود که به خاطر همین 
قانون شــرکت گوگل را ترك و شــرکت 

مشهور توییتر را تاسیس کرد.

    همه سوپراستارها نمى خواهند 
مدیر شوند

بى عالقگــى بــه مدیریــت هــم بین 
سوپراســتارهاى یک ســازمان به چشم 
مى خورد و هم بین کارکنان نخبه اى که 
به تدریج رشد و پیشــرفت مى کنند. به 
عبارت روشن  تر، رشــد و مدیریت لزوما 
همــراه و هم معنى با هم نیســتند و چه 
بسیارند کارکنانى که عالقه مند به رشد و 
تعالى هستند اما تمایلى به مدیر شدن از 
خود نشان نمى دهند.  فرض کنید فردى 
مثل آلبرت انیشــتین به جــاى مدت ها 
وقت صرف کردن براى مطالعه و تفکر در 
مورد نظریه نسبیت، یک پست مدیریتى 
سطح باال مى گرفت! در پى این اتفاق هم 
نظریه نسبیت توســط او خلق نمى شد و 
هم انیشتین در حد یک مدیر ناکارآمد و 
رهبرى ضعیف به جهانیان معرفى مى شد 
و این موضوع مى توانست ضایعه اى بزرگ 
و وحشــتناك براى درك انسان از جهان 

هستى باشد. 

5 اشتباه مدیر که مانع رشد مى شود؛   

راه و رسم ارتقا یافتن

خیلى از مدیران هیچ 
هدف، برنامه و یا طرحى 

ندارند که در آینده 
مى خواهند چه کارى 
انجام دهند، حتى اگر 

نتوانند به آن برسند. با 
هدف گذارى مى دانیم 
که مى خواهیم به کجا 
برویم و چه پیشرفتى 

مى خواهیم داشته 
باشیم.

هر سال کسب و کارهاى زیادى کارشان را آغاز مى کنند. 
ولى بخــش عمده آن ها پس از مدتى دســت از تالش 
برمى دارند و کسب و کارشان را تعطیل مى کنند، چون 
هیچ رشدى در کار نیســت! پایه اى ترین دالیل اینکه 
بسیارى از کسب وکارهاى کوچک در طى سال ها رشد 

نمى کنند موارد زیر هستند:

 
استارت آپ

رویداد ارائه به سرمایه گذار (TrigUp Day) توسط 
شــتابدهنده تریگ آپ، توسط شــرکت شناسا از 
شرکت هاى گروه مالى پاسارگاد، با حضور استارت آپ ها و با هدف آشنایى 
با آخرین دستاوردها و برنامه رشد و توسعه آینده کسب  و کارهاى آنها، در 

تاریخ 27 فروردین در سالن آمفى تئاتر دانشگاه خاتم برگزار شد.

این رویداد که با حضور سرمایه گذاران، استارت  آپ  هاى حوزه هاى تبلیغات، سالمت 
دیجیتال، کودکان، توانبخشى، گردشگرى، ســبک زندگى و مدیران حوزه فناورى 

اطالعات برگزار شد، با شعار «پرواز با قهرمانان» با ارائه 7 تیم برگزیده از 
میان 292 تیم در شتاب دهنده  تریگ آپ ادامه پیدا کرد.

در این رویداد، حامد ساجدى مدیرعامل شرکت شناسا - از شرکت هاى 
گروه مالى پاسارگاد- در مورد اولویت هاى سال 1398 این شرکت گفت: 
ما بر روى حوزه هــاى نوآورى و خلق ارزش تمرکــز کرده وموضوع هاى 
ســالمت، ســبک زندگى، محتواى کودکان و مدیریت منابع طبیعى از 

اولویت هاى شناسا است. 
وى با اشاره به تغییرات ساختارى در این مجموعه افزود: مجموعه شناسا 
شتاب دهنده  تریگ آپ را به بخشى از شــرکت خود افزوده تا با هم افزایى 
بیشــتر و تکمیل زنجیره ارزش؛ گام هایى در راستاى تبدیل ایده به کسب 

و کار برداشته باشد.
مدیرعامل شناسا در ادامه با اشاره به برنامه هاى پیش روى تریگ آپ تصریح 
کرد: امیدواریم در خصوص تأمین مالى براى اســتارت  آپ ها ازپلتفرم هاى 
جمع سپارى مالى بهره بردارى بهترى کرده و براى رشد سریعمان صندوق ها 

و سرمایه گذاران بیشترى را در کنارمان داشته باشیم. 
ساجدى همچنین با اشاره به اینکه در سال گذشته فراز و فرودهایى داشتیم که نگرانى 
جدى را در بخش اقتصاد به وجود آورد، ادامه داد: با وجود چالش هاى فراوانى که وجود 
دارد، بخش زاینده در سرمایه انسانى مى تواند فرصت هاى خوبى را بیافریند و افراد نوآور 

به ارائه راه حل بپردازند.
او در ادامه تأکید کرد: «مجموعه شناسا تمرکز خود را در حوزه نوآورى و خلق ارزش قرار 
داده و موضوعاتى مانند سالمت، سبک زندگى و مدیریت منابع طبیعى مورد توجه ما 

است. در سال 1397 با توان مضاعف شتابدهنده تریگ آپ توانستیم گام هایى از ایده 
تا مراحل بلوغ را پیش ببریم. مجموعه شناسا سعى مى کند در طرح پاد پاسارگاد نیز 

فعالیت و حضور جدى داشته باشد.
ســاجدى افزود: براى ورود به تأمین مالى براى اســتارت آپ ها امیدواریم بتوانیم از 
پلتفرم هاى جمع ســپارى مالى بهره بردارى بهترى کنیم و صندوق هاى بیشترى با 

افرادى که به این حوزه عالقمند هستند داشته باشیم تا رشدمان سریع تر شود.
در ادامه این رویداد نیز سید حمیدرضا علوى، مدیر شتاب دهنده  تریگ آپ با اشاره به 
برخى برنامه هاى سال گذشته گفت: سال 97 سال سختى بود؛ اما اتفاق هاى بزرگى 
براى ما رقم خورد. موفق شدیم براى برخى از تیم هایمان جذب سرمایه ارزى داشته 

باشیم. 
وى با اشاره به اینکه تریگ آپ اهداف بزرگى دارد، ادامه داد: به دنبال این هستیم که 
تیم ها نگاهى هم به بازارهاى بین المللى داشته و به فکر صادرات محصوالت خود باشند. 
ضمن اینکه در حال بررسى راه هایى هستیم تا بتوانیم مسائل نقل و انتقال هاى مالى در 
سطح بین المللى را حل کنیم. تریگ توانست در سال 97 اتفاقات مهمى را در اکوسیستم 

استارت آپى رقم بزند. از جمله اینکه توانستیم جذب سرمایه ارزى را ایجاد کنیم.
در ادامه، استارت آپ هاى اسمارت مدیکو (اپلیکیشن مراقبت روزانه سالمت)، فن آسا 
(تولید ابزارهاى هوشمند توانبخشى)، داستانپ (محصوالت تعاملى حوزه سرگرمى و 
آموزش کودکان)، فیکس شو (سامانه آنالین ارائه خدمات خودرو)، رایفاى (ارائه پلتفرم 
تبلیغاتى بر بستر واى-فاى)، کى کجا (خدمات گردشگرى بر پایه هوش مصنوعى) و 
آسانیسم (پلتفرم آنالین ارائه خدمات پرستارى) به معرفى کسب و کار و دستاوردهاى 

خود پرداختند.

Inc : منبع
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یکى از مهم ترین اولویت ها در 
برخورد با نخبگان و کارکنان 

ارزشمند این است که کارى نکنید که 
مسیر پیشرفت و تعالى آنها مسدود 
شود. یک مدیر مافوق همیشه باید 
این احتمال را بدهد که ممکن است 
روزى مجبور شود زیردست همان 

کسانى کار کند که اکنون کارمند او 
هستند.  

راه پرداخت
گـــزارش

در دانشگاه خاتم و با حضور شرکت شناسا؛
برگزارى رویداد ارائه به سرمایه گذار توسط شتابدهنده تریگ آپ

برگزارى رویداد جاده 
ابریشم با تمرکز بر فعالیت 

استارت آپ ها 
در کشورهاى منطقه

دومین رویداد جاده ابریشــم پس 
از نزدیک به 9 ماه فراز و نشــیب به 
ایستگاه نهایى رسیده و قرار است 
مرحله نهایــى آن در روزهاى 12 و 
13 اردیبهشــت در کنسرت هال 
شهر قدس برگزار شود. جاده ابریشم 
رویدادى است که از مردادماه سال 
گذشته شروع شد و بعد از گذراندن 
چند دوره از مســابقات در استان 
هاى مختلف حاال در مرحله فینال 
خود میزبان 8 تیم استارت آپى برتر 
کشور اســت. این رویداد امسال با 
نگاه ویژه اى به کشــورهاى منطقه 
برگزار مى شــود و چند سخنران از 
این مناطق نیز در آن حضور خواهند 
یافت. بعد از فراخوان شــرکت در 
مسابقه جاده ابریشم، بیش از 280 
تیم در این رویــداد ثبت نام نموده 
که از بین آنها 55 تیم انتخاب شدند. 
پنج شهر کرمان، تبریز، مشهد،شیراز 
و تهران به عنوان شهرهاى منتخب 
معرفى شدند تا اســتارت آپ ها در 
این شــهرها بتوانند تیــم خود را 
معرفى نمایند. تیم پذیرش 24 در 
رویداد کرمان (فعال در زمینه نوبت 
گیرى مطب هاى دکتر)، تیم الفبا 
در رویداد شــیراز (فعال در زمینه 
آموزش کودك)، تیم هانیلى (فعال 
در حوزه عسل و زنبورداران) و تیم 
فن آسا (ســازنده قاشق غذاخورى 
براى بیماران مبتال به پارکینسون) 
برندگان رویدادهاى برگزارشده در 
شهرســتان ها بودند. 4 تیم اینپین 
(خرید و اجــاره خانــه)، کریدورز 
(باربــرى قطار)، دیالــوگ (اپراتور 
مجازى هوشــمند) و 3 سوت جابز 
(کاریابــى) نیــز در تهــران برنده 
شدند و هر هشــت تیم قرار است 
در رویداد ســامیت (فینال رویداد 
جاده ابریشــم) بــا یکدیگر رقابت 
کنند. به گفته «محمد رضا ازلى» 
از مســئولین برگزار کننده دومین 
جاده ابریشم، از سى ام مهر ماه روى 
تیم هاى برگزیده کار شده و بیش از 
صد روز با آنها تمرین صورت گرفته 
است: «نزدیک به صد ساعت برنامه 
شتابدهى براى این تیم ها داشتیم 
و 32 منتــور داخلــى و خارجــى 
باالى سر تیم ها حاضر بود و به آنها 
کمک مى کرد. تمام این تمرین ها و 
کالس ها رایگان صورت گرفته و باید 
بگویم که استارت آپ ما سوددهى 
ندارد. تیم ما رویایى بیشــتر از پول 
و درآمد در ذهن پرورانده و عشــق 
و عالقه به اکوسیستم استارت آپى 
و آرزوى رشــد آن مد نظر ماست.» 
سامیت امســال قرار اســت که 9 
سخنران خارجى از کشورهایى نظیر 
فرانسه، انگلیس و کشورهاى اطراف 
و همسایه داشته باشــد و در کنار 
این افراد بین المللى، 26 سخنران 
داخلى نیز در رویداد حاضر خواهند 
بود. افرادى چــون ژوبین عالقبند 
(مدیرعامل اسنپ)، نازنین دانشور 
(مدیرعامــل تخفیفــان)، مهدى 
نایبى (مدیرعامل الوپیک)، علیرضا 
 (iiVentures مدیرعامل) صادقیان

از جمله این افراد خواهند بود.
«هادى فرنود» از دیگــر افراد تیم 
برگزارکننده دومیــن رویداد جاده 
ابریشم درباره عالقه استارت آپ ها به 
حضور و فعالیت در کشورهاى منطقه 
مى گوید: «با توجه به نرخ تبدیل ارز 
در حال حاضر هر تیمى فروش کمى 
هم در کشورهاى منطقه داشته باشد 
که کمتر با تحریم ها سر و کار دارند، 

مبلغ خوبى درآورده است. 

فصل اقتصاد
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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