
 توریست پذیر 
یا توریسم گریز؟!

انتخاب 27 سپتامبر یا پنجم مهر 
به عنوان روز جهانی جهانگردی 
نقطه عطفی بــرای این صنعت 
در جهان بوده اســت . هدف از 
گرامیداشــت چنین روزی، باال 
بردن ســطح آگاهــی در مورد 
نقــش گردشــگری در جامعه 
جهانی و نشــان دادن چگونگی 
تاثیر گردشــگری بر ارزش های 
اجتماعی، فرهنگی، سیاســی 
 و اقتصــادی در سراســر جهان

 است. 
در گذشته افرادی که از توانایی 
جســمی و شــجاعت باالیــی 
برخوردار بودنــد به جهانگردی 
مبادرت می کردند و نامشان در 
تاریخ به ثبت می رسید. افردای 
چون، ابن بطوطه، ناصر خسرو، 

مارکوپولو. 
اما در دنیای امروزی دیگر الزم 
نیست گردشگران و جهانگردان 
شجاعت داشته باشند در دنیای 
کنونی پول است که گردشگران 

را مشخص می کند!
جهانگردی به غیــر از منافع و 
ارزش آفرینی که برای جهانگرد 

و یا توریسم ایجاد می کند. ...
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ادامه در صفحه 

قول رییس سازمان هواپیمایی کشوری: 
کاهش بلیت هواپیما از مهر ماه ؛   

وعده هایی که محقق نشد !
در حالی که رییس سازمان هواپیمایی کشوری 
کاهش قطعی نرخ بلیت هواپیمــا در مهر ماه 
را وعده داده بود، اما قیمــت پروازهای داخلی 
همچنان با نرخ پروازهای تابســتانی به فروش 

می رسد. 
پــس از آنکــه نوســانات ارزی ســبب بروز 
برخی مشــکالت برای صنایع ارزبَــر )از جمله 
 صنعت هوانوردی( و همچنین صدور دســتور
 رییس جمهور برای اختصاص ارز دولتی صرفا به 
کاالهای اساسی، اجرایی شد، بخش هوانوردی 
برای تامین ارز مورد نیاز مجبور شد تا به بازار آزاد 
روی بیاورد که همین اتفاق باعث افزایش قیمت 
بلیت پروازهای خارجی و سپس داخلی شد. با 

افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی...

    افزایش هزینه های تولید باعث گرانی نرخ نهایی تولیدات داخلی می شود و از این بین، باال بودن مالیات تعیین شده برای تولیدکنندگان صنعت پوشاک یکی از مهم ترین دالیل افزایش قیمت 
تمام شده کاال در کشور است.

قیمت 500 تومان

حال ناخوش بازار پوشاک اصفهان؛ 

مشتریانی که فقط پرسه می زنند

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

نرخ واقعی دالر در حدود 10 هزار تومان است
یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که تورم در کاالهای 

اساسی تقریبا تخلیه شده است، گفت که این تورم در حوزه 
خودرو و مسکن هنوز پایدار است و احتماال به این 

زودی ها هم تخلیه نخواهد شد.
علی رغم اعالم برخی آمارهای رســمی 
توســط نهادهای دولتی اما مساله تورم 

و افزایش قیمت ها به اندازه کافی مشــهود 
است. ...

بازار طال و سکه  97/7/4 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
5,301,0004,401,000قدیم

سکه طرح 
5,317,0004,702,000جدید

2,651,0002,311,000نیم سکه

1,421,0001,111,000ربع سکه

701,000661,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,281,0001,891,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18526,570436,540 عیار

یک گرم طالی 
19555,780460,750 عیار

یک گرم طالی 
24702,090582,050 عیار

تــازه ها

جی اس ام
گـــزارش

جی اس ام
گـــزارش

تغییرات 
انقالبی رابط کاربری جدید 

EMUI 9.0 ،هواوی
اکنون که در ســه 
ماهه ســوم سال 
2018 به سر می بریم 
شاهد معرفی ششمین نسل از رابط کاربری 

هوآوی با نام EMUI به بازار هستیم.

هم اکنون ایــن رابط 
کاربری سفارشی شده 
مبتنی بر سیستم عامل 
اندروید، شرکت هوآوی 
را قادربــه  ســرویس 
دهی بــه 350 میلیون 
کاربر فعال گوشی های 
هوشمند این شرکت در 
سراســر جهان ســاخته 
است. هوآوی از جدیدترین 
نسخه رابط کاربری خود 
بــا نــام EMUI 9.0 که 
منطبــق بــر جدیدترین 
نسخه آندروید یعنی Android P است را در 

نمایشگاه IFA 2018 در برلین رو نمایی کرد.
EMUI 9.0 هوآوی با هدف هوشمند تر کردن 
زندگی روزمره کاربران، پیشرفت های جدیدی 

را در زمینه رابط کاربری مد نظر قرار داده است.
در طراحی رابط کاربری، ســادگی و سازگاری 
به عنوان دو فاکتور مهــم در ایجاد یک تجربه با 
کیفیت برای کاربران در نظر گرفته می شــوند. 
هوآوی با بازبینی و تلفیــق منوی تنظیمات و 

 در نتیجــه حــذف نزدیــک بــه 10 درصد از
 آیکن های کم اســتفاده و یا قرار دادن آنها در 
قسمت تنظیمات پیشرفته ، سعی در ساده سازی 
 هر چه بیشــتر و کاربردی تر منوی تنظیمات 

داشته است. 
چرا که بعضی از کاربران ترجیح می دهند کنترل 
کلی بر روی دستگاه های خود داشته باشند در 
حالی که گروهی دیگر از کاربران می خواهند همه 
چیز را ساده و واضح و قابل دسترس نگه دارند از 
این رو هوآوی با این روش کوشیده است هر دو 

گروه از مخاطبین خود را راضی نگه دارد.
عالوه منوی تنظیمــات، هــواوی در این رابط 
کاربری نحوه چیدمان المــان ها را بهینه کرده 
اســت. در EMUI 9.0 المان هــای تصویری 
اصلی به نحوه قرار گرفته اند که استرس و تنش 
چشــمی کاربران را کاهش داده و تجربه لذت 
بخش تری برای آنهــا در حین کار فراهم کنند. 
همچنین آیکون های کاربــردی زیادی هم به 
بخش پایینی صفحه نمایــش انتقال پیدا کرده 
اند تــا کاربرانی که مایل به کار با یک دســت با 
 گوشــی خود هستند راحتی بیشــتری داشته

 باشند. 

نسخه نقره ای رنگ میت 20 
هوآوی در یک ویدیو فاش 

شد
ویدیویی که اخیرا 
در یــک شــبکه 
اجتماعــی چینی 
منتشر شده است، نسخه معمولی میت 20 
را با رنگ نقره ای نشان می دهد؛ این گوشی 

به دوربین سه گانه مجهز شده است.

با اینکه گوشــی گران قیمت هوآوی میت 20 
پرو در شــایعات اخیر به سوژه افشاگران تبدیل 
شده است، شــرکت چینی یک گوشی دیگر را 
نیز توسعه می دهد که میت 20 نامیده می شود. 
به تازگی در یک ویدیو که در شــبکه اجتماعی 
Weibo منتشر شده اســت، نسخه معمولی 
پرچمداران هوآوی برای نیمه دوم سال 2018 به 

نمایش گذاشته شده است. 
ویدیویی که به دست آمده، بسیار کوتاه است؛ به 
همین جهت، شاید در برخی بخش ها همچنان 
پرسش هایی پیرامون میت 20 باقی بماند که در 

این ویدیو به آن ها 
پاسخ داده نخواهد 
شــد. هنگامی که 
پنل پشتی میت 20 
را با هوآوی میت 20 
پرو مقایســه کنید، 
تفاوت  تشــخیص 
میان پرچمــداران 
جدید هوآوی چندان 
ساده نخواهد بود؛ هر 
دو گوشــی به دوربین 
مربعی شــکل مجهز 
شده اند که میزبان سه 
سنســور و یک فالش 

LED دوگانه است.
با این حال، همچنان راه هایی برای تشــخیص 
تفاوت میان میت 20 و میت 20 پرو وجود دارد؛ 
نسخه استاندارد پرچمدار جدید هوآوی به یک 
حسگر اثرانگشت در قاب پشــتی مجهز شده 
است اما میت 20 پرو با حسگر اثرانگشت درون 
صفحه نمایش عرضه خواهد شــد. در ویدیوی 
منتشر شده، مشــاهده می شــود که سنسور 
اثرانگشت در پایین دوربین اصلی جای گرفته 

اســت و طراحی مدور دارد. همان طور که گفته 
شــد، میت 20 پرو با حســگر اثرانگشت درون 
صفحه نمایش عرضه خواهد شــد و برای اینکه 
عملکرد دستگاه در هنگام احراز هویت کاربران 
بی نقص باشد، هوآوی با کوالکام وارد همکاری 
شده اســت تا پرچمدار جدید خود را به حسگر 
اثرانگشت اولتراسونیک مجهز نماید. سنسورهای 
اولتراســونیک کوالکام که امکان ادغام حسگر 

اثرانگشت با صفحه نمایش را فراهم می کنند.



 توریست پذیر 
یا توریسم گریز؟!

ادامه از صفحه یک:
... مزیت های بسیاری برای کشورها 
توریســم پذیر نیز دارد. وقتی یک 
جهانگــرد به مکانی ســفر می کند 
بسته به این که به او خوش گذشته 
است یا نه می تواند خود یک تبلیغ 
و یا سو تبلیغ باشدو این تنها به کشور 
مبدا بستگی دارد.جهانگردی دارای 
خاصیت ویژه ای اســت که می توان 
آن را به منزله نیروی محرك توسعه 
اقتصادی در تمام کشورها محسوب 

کرد. 
هیچ کشــوری را نمی توان یافت که 
فاقد مــواد اولیه الزم برای توســعه 
جهانگردی باشد. آنچه که کشورها 
را از هم متمایز می ســازد، استفاده 
کردن و یا عدم استفاده از این منابع 
 اولیه است.کشــوری که توانســته 
نیاز های اولیه یک توریست را فراهم 
کند برنده بازی شده و اکنون به عنوان 

کشورهای جهان اول مطرح است. 
مردمی که توانســته انــد امنیت، 
بهداشــت و رفاه را در کشــور خود 
گســترش دهند توریست  و صنعت 
جهانگردی را نیز گسترش داده اند. 
البته در این میــان از نقش تبلیغات 
نیز نمی توان غافل شد. تبلیغات در 
جذب توریســت نقش چشم گیری 
دارد. تمام کشورها برای جذب هرچه 
بیشتر گردشگر دســت به تبلیغات 
گسترده ای زده اند. از دادن امکانات به 
گردشگر گرفته تا حتی ساختن فیلم! 
اما در کشــور ما با ایــن همه جاذبه 
جهانگردی سو تبلیغات باعث شده 
اســت از صنعت گردشگری محروم 
شویم . وقتی تمام تریبون های دنیا 
به حق یا ناحق مــداوم از عدم وجود 
امنیت در ایران می گویند چه توقعی 
داریم از گردشگران که جرات کنند و 

به ایران بیایند؟! 
جالب اینجاســت که هیچ مسئولی 
نیز در قبال این همــه توهین و افترا 
 مقابله نمــی کند و جــواب کوبنده 
نمی دهد و جالب تــر اینکه وزارت 
ارشاد ما اجازه می دهد در داخل خود 
کشور فیلم ها و مستند هایی بسازند و 
از این ناامنی دروغین به عنوان معضل 
ایرانی ها نام ببرنــد. که البته همین 
فیلم ها در فســتیوال های جهانی 
جایزه می آورند! تــا جهانیان آن را 
دیده و ضد تبلیغی بر علیه ایران باشد.
یکــی از مهــم ترین جاذبــه های 
جهانگــردی در دنیــا ، جاذبه های 
شهرك ها و شهرهای تاریخی است. 
که در ایران پر است از این شهرها، و 
شهرهایی چون اصفهان، شیراز، یزد 
و حتی تهران از این جاذبه برخوردار 
 هســتند اما به درســتی اســتفاده

 نمی کنند. 
در دهه های اخیر درآمدهای ناشی از 
جهانگردی تاثیرات مثبتی بر اقتصاد 
کشورهای جهانگرد پذیر و مقصدهای 
جهانگردی داشته اســت . در حوزه 
اقتصاد گردشگري، مي توان پرسید 
که چرا افراد مسافرت به مکان خاصي 
را به جــاي مکان دیگــري انتخاب 
کرده اند؟ از لحاظ اقتصادي، ســهم 
گردشگري در تولید ناخالص داخلي 
کشــور 3/4 درصد ، در اشتغال زایي 
در حدود 541000 شغل مستقیم 
و غیرمستقیم و در صادرات غیرنفتي 
در حدود 14 درصد برآور د شده است. 
این وضعیت بیانگــر ضعف عمومي 
این بخش از نظر مدیریت، تبلیغات، 
ساختار حقوقي و نیز ارتباط ضعیف 

آن با ساختار صنایع کشور است. 
 و این ضعف هاســت که مشــخص 
مــی کنــد یــک کشــور توانایی 
جذب توریســت را دارد یــا خیر؟ 
و متاســفانه اکنون باید گفت ایران 
در جذب توریســت هیــچ اقدامی 
 نمــی کنــد و شــاید در دفــع آن 

کوشا تر است!
 

اقتصاد استان
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شهرداری اصفهان از فعالیت استارتاپ ها حمایت می کند
  مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان گفت: این شهرداری ازاستارتاپ ها
 ) شرکت های نو پا ( به منظور ایجاد درآمدهای جدید و نیز رونق فضای کسب و کار حمایت می کند.

 محمد حســین قورچانی روز چهارشــنبه در خصوص اقدامات شــهرداری اصفهان در حوزه 
استارتاپ ها افزود : مدیریت خالقیت فناوری های نوین به عنوان متولی بخش فناوری و تکنولوژی 
 شهرداری دریچه واحد را به این شرکت ها معرفی کرده است تا با شرکت های دانش بنیان ارتباط

 برقرار کنند.
وی گفت: شهرداری اصفهان در راستای بهبود اکوسیستم کارآفرینی شهری گام هایی در زمینه آموزش 

طرح 10 به توان هفت نفر را آغاز کرده است. مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به 
سرمایه گذاری در راستای بهبود اکوسیستم کارآفرینی تصریح کرد: حمایت از سرمایه گذاران خطر پذیر با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد 
 ریال مصوب شده است. وی با اشاره به اختصاص فضای هزار و 100 مترمربعی در ارگ جهان نما در زمینه کار اشتراکی بااستارتاپ ها
  اضافه کرد: بدین منظور چرخه فناوری شــهرداری را مصوب و این چرخه را شــفاف و فرآیندها را مشخص کردیم تا یک شرکت

 دانش بنیان بتواند به شهرداری ورود کرده و نسبت به فرآیندی که باید طی کند، آگاه باشد.

رقابت اصفهان و تهران برای جایگاه اقتصادی ترین استان
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای آمار نهایی عملکرد حمل و نقل بار جاده ای کشور در سال ۹۶ را 

منتشر کرده که بر این اساس میزان بار جابه جا شده از مرز 4۲۸ میلیون تن گذشته است.
 بر اساس این آمارها استان اصفهان با حدود 11.3 درصد و استان خوزستان با جابه جایی حدود ۹ درصد از 
کل بارهای کشور دو استان دارنده بیشترین بار در سال ۹۶ بوده اند. پس از آن استان های تهران، خراسان 

رضوی، کرمان و فارس قرار دارند.
در میان استان هایی که کمترین عملکرد اقتصادی در این حوزه را به خود اختصاص داده اند، استان کهگیلویه 

و بویراحمد با 0.۲ درصد کمترین عملکرد را داشته و پس از آن استان ایالم با 0.۷ درصد قرار دارد. طبق این آمارها 
استان های خراسان شمالی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان نیز دیگر استان هایی 

هستند که در قیاس با بخش های فعال عملکرد کمتری را به خود اختصاص داده اند.
همچنین سازمان راهداری وضعیت جابه جایی بارها به تفکیک ماه ها را نیز ارایه کرده که بر این اساس ماه های پایانی سال باالترین عملکرد 
 را به خود اختصاص داده اند. طبق سالنامه آماری سال ۹۶ اسفند با ۹.۲ درصد بیشترین سهم را در جابه جایی کاال داشته و پس از آن بهمن با

 ۸.۹، مرداد با ۸.۷ و ماه های دی، آذر و آبان با ۸.۶ فعال ترین ماه های کشور در سال گذشته به شمار می روند.

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

رکود بازار پوشاک در 
شرایط گرانی ارز از 

موضوعاتی است که 
برخی کارشناسان 

درمان آن را صادرات 
پوشاک می دانند. 

چه بسا در این شرایط 
گرانی ارز با صادرات 
پوشاک تولید داخل 

بتوان گره ای از مشکالت 
این بازار گشود اما بنا 

به گفته تولیدکنندگان 
صنعت پوشاک، دالیلی 

چون باال بودن هزینه 
تامین مالی، عدم تنوع 

در پوشاک داخل و 
مطابق نبودن تولیدات 

با سالیق بازارهای 
خارجی، مالیات بی حد 

و اندازه، باال بودن 
تعرفه های واردات 

ماشین آالت ازجمله 
موانعی هستند که در 
برابر صادرات پوشاک 

ایران به کشورهای 
خارجی وجود دارد.

 حال وهــوای بازار 
اصفهان  پوشــاک 

خوش نیست
حال وهوای بازار پوشاك 
اصفهان خوش نیســت 
و با گشــت  و گذاری در 
بازار شــهر و مشــاهده 
قیمت کاالهای گوناگون در چندماهه 
اخیر شــاهد ســیر صعودی قیمت 
این اجناس هســتیم. باوجوداینکه 
به گفته مســئوالن کمبودی در بازار 
وجود ندارد، اما شــواهد نشان دهنده 
گرانی های بی حــد و حصر بوده و اگر 
کاالیی هم موجود اســت، توان مالی 

مردم ، اجازه خرید به آن ها نمی دهد.
چنین شرایطی نه تنها باعث نارضایتی 
خریداران پوشاك شده بلکه جذابیت 
ســرمایه گذاری در ایــن بخــش را 
به شدت کاهش داده است ضمن آنکه 
فروشــندگان اجناس خارجی هم به 
بهانه نوسانات ارز، قیمت انواع پوشاك 
وارداتــی را افزایــش داده  به گونه ای 
که مشــتری از گرانی کاالی ایرانی و 
خارجی درامان نیست و اغلب از خرید 

منصرف می شوند.
در این راستا رییس اتحادیه پوشاك 
اصفهان با تایید رکود بازار پوشاك در 
اصفهان، بیان کرد: باوجود افزایش نرخ 
ارز، قیمت ها تفاوت چندانی با ســال 
گذشته نداشته اســت و اگر افزایشی 
هم بوده به دلیل باال رفتن هزینه های 
تولید از جمله افزایش نرخ دستمزد، 
مالیات، حامل های انــرژی و قیمت 

پارچه است.
ابراهیم خطابخش اعالم کرد: قیمت ها 
تا 30 درصد افزایش داشــته اند ولی 
اغلب مغازه داران به دلیل شدت رکود 
بازار بیــش از ۲0 درصد افزایش نرخ، 
اعمال نکرده اند البته همچنان رکود 
و نبود مشتری بالفعل در بازار وجود 

دارد به نحوی که بســیاری از فعاالن 
این عرصه از تولیدکننــده گرفته تا 

فروشنده تغییر شغل داده اند.
وی در مــورد دلیل گرانی پوشــاك 
داخلی نیز گفت: افزایش هزینه های 
تولید باعث گرانی نرخ نهایی تولیدات 
داخلی می شــود و از ایــن بین، باال 
بــودن مالیــات تعیین شــده برای 
تولیدکنندگان صنعت پوشاك یکی 
از مهم تریــن دالیــل افزایش قیمت 

تمام شده کاال در کشور است.
خطابخش تاکید کــرد: باید مالیات 
تعیین شده با درآمد فعاالن این صنعت 

تناسب داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: میزان مالیات باید 
پس از بررسی کارشناسی و همچنین 
مشورت با اتحادیه های مربوطه تعیین 
شود نه آنکه در برابر اعتراض فعاالن 
ســخن از تعطیل کردن و خاموشی 

دستگاه ها زده شود.

 صادرات و صنعت پوشــاک 
داخلی

رکــود بــازار پوشــاك در شــرایط 
گرانــی ارز از موضوعاتی اســت که 
برخــی کارشناســان درمــان آن را 
صادرات پوشــاك می دانند. چه بسا 
در این شــرایط گرانی ارز با صادرات 
پوشــاك تولید داخل بتوان گره ای از 
مشکالت این بازار گشود اما بنا به گفته 
تولیدکنندگان صنعت پوشاك، دالیلی 
چون باال بودن هزینــه تامین مالی، 
عدم تنوع در پوشاك داخل و مطابق 

نبودن تولیدات با ســالیق بازارهای 
خارجی، مالیات بی حــد و اندازه، باال 
بودن تعرفه های واردات ماشین آالت 
ازجمله موانعی هســتند که در برابر 
صادرات پوشاك ایران به کشورهای 
خارجی وجود دارد و به عبارتی دروازه 
ورود این پوشاك به بازارهای هدف را 

بسته اند.
صادقی که یکی از فعاالن این صنعت 
است بیان کرد: پوشاك داخلی دارای 
کیفیت مناســب و تنوع قابل قبولی 
اســت اما نرخ باالی آن منجر به عدم 

استقبال کشورهای دیگر می شود.
وی افــزود: تــا زمانی کــه اجناس 
چین، هند و پاکستانی ارزان قیمت، 
بازارهای جهانی و حتی بازار کشــور 
خودمــان را تصرف کرده اســت چه 
 نیازی به پوشــاك گران قیمت ایرانی

 است؟
 وی باال بودن هزینه تامین مواد اولیه، 
تولید و نرخ مالیــات را از عوامل مهم 
برای افزایش قیمت تمام شده پوشاك 
در داخل دانســت و گفــت: بنابراین 
زمانی کــه هزینه تامیــن مالی برای 
یک واحد تولیدی تــا این میزان زیاد 
است چگونه می توان دراندیشه رقابت 
تولیدکنندگان با ســایر کشورها و به 
دنبال مشتریان خارجی برای اجناس 

خود باشیم؟

 قاچاق کاال نیز زخمی دیگر بر 
تن این بازار است

در این میان فعاالنی نیز هســتند که 

براین باورند؛ مهم تریــن عامل برای 
کسادی بازار پوشاك در سال های اخیر 
واردات غیررسمی اجناس بی کیفیت 
خارجی بوده و قاچاق بالی جان این 

بازار شده است.
یعقوبی که از فعاالن و تولیدکنندگان 
پوشــاك در اســتان اصفهان است 
قاچاق را یکــی از چالش های مهم در 
صنعت پوشــاك عنوان کرد و افزود: 
باعرضه بدون نظارت کاالها و پوشاك 
خارجی دربازار، عرصــه رقابت برای 
تولیدکنندگان ایرانی تنگ شــده و 

حتی از بین رفته است.
وی بیــان کــرد: بی شــک قاچاق 
سوددهی فراوانی برای عده ای خاص 
دارد کــه اگر اینطور نبــود چگونه با 
بازرســی های پی درپــی نمی توان 
متوجه یــک کانتینر لبــاس قاچاق 
شــد، شــاید نتوان مانع قاچاق های 
چمدانی شــد که چندان تاثیری در 
بازار ندارند اما می شــود از قاچاق در 
 مقادیر باال با کنترل بیشــترممانعت

 کرد.
به گفتــه این فعال صنعت پوشــاك 
موضوع نگران کننده دیگر آن اســت 
که عالوه بــر کاالی قاچــاق، مجوز 
واردات از مبادی رســمی نیز صادر 
می شــود و این خود کمک بسیاری 
به تصاحب بازار داخل توســط دیگر 
کشورها کرده است، به ویژه اجناس 
چینی که خریداران بیشتری به دلیل 
 قیمت پایین تر نسبت به دیگر کاالها 

دارد.

حال ناخوش بازار پوشاک اصفهان؛ 

یارمحمدیان:مشتریانی که فقط پرسه می زنند

نمایشگاه، نبض اقتصاد است
رییس نمایشــگاه های بین المللی اصفهان گفت: :نمایشگاه 
حال و روز اقتصاد را نشان می دهد و متاسفانه تعداد بسیاری از 
مسئوالن از نمایشگاه ها بازدید نمی کنند، این در حالی است 
که سرمایه های بسیاری صرف برگزاری آن می شود و بازدید 
مسئوالن از نمایشــگاه ها خود نوعی باعث آگاهی آن ها در 

خصوص وضعیت اقتصادی می شود.

علی یار محمدیان رییس شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان در 
آیین افتتاح نخستین نمایشگاه تکنولوژی های نوین واستارتاپ ها در 
نمایشگاه بین المللی اصفهان اظهار کرد: تفاوتی اساسی این نمایشگاه 
با دیگر نمایشگاه ها این اســت که در آن دانش فنی و تکنولوژی مورد 

عرضه واقع می شود.
وی با اشاره به اســتقبال از تکنولوژی های نوین واستارتاپ ها از سوی 
جوانان و اهل فن و نوآوری تصریح کرد: امســال نخســتین نمایشگاه 
تکنولوژی هــای نوین را در اصفهــان برگزار کردیــم و همچنین یک 
نمایشگاه اتوکام نیز در سال جاری خواهیم داشت که در رابطه با سخت 

افزار و نرم افزارهای کامپیوتری است.
یارمحمدیان با اشــاره به فضای نمایشــگاه و شــرکت هایی که در آن 
حضور دارند، گفت: نمایشگاهاستارتاپ ها در فضایی بالغ بر 3500 متر 
و با حضور ۷0 شرکت مشــارکت کننده از استان های اصفهان، تهران، 
خراسان رضوی و چهارمحال بختیاری برگزار می شود که زمینه های 
مختلفی ماننداستارتاپ ها، کســب و کارهای جدید، پارك های علم 
و فناوری، مراکز رشــد صنایع خالق و پیشــرو و مراکز دولتی و بخش 

خصوصی در این نمایشگاه مشارکت دارند.
رییس نمایشگاه های بین اللمللی اصفهان در خصوص برندهای مختلف 
شرکت کننده در نمایشگاهاستارتاپ ها گفت: برندهای مختلفی از جمله 
ثامن، ارتباط عصر، کارگزاری، بانک پاسارگاد، کارگزاری شهر، صاایران، 
شــرکت فوالد مبارکه، دانشگاه اصفهان و توســعه مدیریت ارتباطات 

ماندگار از برندهای شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.
یارمحمدیــان با ابراز تاســف از تالطم هــای ارزی بســیار و وضعیت 
رکود تورمی در جامعه گفت: متاســفانه وضعیت خوبی در بازار وجود 
ندارد و برگزاری این نمایشــگاه ها براســاس نظر کارشناســان امر به 
واقع یک شــاهکار است چراکه بســیاری از نمایشــگاه ها در اصفهان 
 برگزار می شــود، اما در اســتان های دیگر این نمایشــگاه ها کنسل

 شده اند.
 وی گفت: بهتر شــدن اوضاع اقتصادی به بهتر شــدن وضع صاحبان 
کسب و کار ها و فعاالن اقتصادی منجر می شود که این امر باعث حضور 
بیشتر این فعاالن در نمایشگاه ها خواهد بود، اما در حال حاضر در مقابل 
تحریم و نابه سامانی های بازار  در حال مقاومت هستیم و باید تهدیدها 
را به یک فرصت تبدیل کنیم تا تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان از 

نمایشگاه استفاده بیشتری ببرند.
رییس نمایشــگاه های بین المللی اصفهان با تاکید بــر لزوم افزایش 
صادرات گفت: در حال حاضر بهترین زمان برای صادرات است چراکه 
سود بیشتری عاید تولید کنندگان خواهد کرد و همچنین باعث رونق 

بخشی بیشتر اقتصاد خواهد بود.
وی با اشاره به فعالیت 1۸ ساله این شرکت در اصفهان گفت: تقریبا همه 
مسئوالن شرکت نمایشگاه های اســتان را شناخته اند، اما انتظارات ما 

برای حضور مسئوالن در نمایشگاه ها تا به حال برآورده نشده است.
یارمحمدیان با تاکید بر اینکه نمایشگاه نبض اقتصاد است، اظهار کرد: 
نمایشگاه حال و روز اقتصاد را نشان می دهد و متاسفانه تعداد بسیاری 
 از مســئوالن از نمایشــگاه ها بازدید نمی کنند، این در حالی است که
 سرمایه های بســیاری صرف برگزاری آن می شود و بازدید مسئوالن 
از نمایشــگاه ها خود نوعی باعث آگاهی آن هــا در خصوص وضعیت 

اقتصادی، صنایع و منابع می شود. 

گرانی پوشاک در بازارها و گالیه فروشندگان از نبود مشتری 
و خریدار گویای این واقعیت است؛ افرادی که در بازار دیده 
می شوند، مشتریان با نیازهای بالقوه هستند که توان خرید 
ندارند و در حالیکه از قیمت ها تعجب کرده اند فقط به پرسه 

زدن در بازار بسنده می کنند.
این روزها کم نیســت مغازه هایی که اطالعیه حراج کاال و 
پوشاک به دلیل تغییر شــغل زده اند، فروشگاه هایی که 
دیگر تمایلی به ادامه کار ندارند، تولیدکنندگانی که به قول 
خودشان دیگر تولید پوشاک برایشان نمی صرفد و برندهایی 
که با ظاهرهای لوکس و زیبا در جای جای شهر جا خوش کرده 
بودند اما به دلیل صعود نرخ ارز و نزول خریداران بالفعل و 

متقاضیان از ادامه کار خود ناامید شده اند.  

گــزارش

ایمنا
گـــزارش
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    افزایش هزینه های تولید باعث گرانی نرخ نهایی تولیدات داخلی می شود و از این بین، باال بودن مالیات تعیین شده برای تولیدکنندگان صنعت پوشاک یکی از مهم ترین 
دالیل افزایش قیمت تمام شده کاال در کشور است.

خـــبــــر

۱۵0 هزار مترمربع از بیمارستان های اصفهان مرمت شد

 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: در قالب طرح هتلینگ کار مرمت بیمارستان های اصفهان در وسعت 

۱۵0 هزار متر مربع صورت گرفت.

علیرضا یوسفی اظهار داشت: طی پنج ساله گذشته طرح هتلینگ در 500 
هزار متر مربع از مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان ها به اجرا درآمده 

است.
وی بیان داشت: در طرح تحول سالمت اقدام به بهبود فضای خدمات رسانی 
به بیماران تحت عنوان هتلینگ در سطح بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و 

درمانی در سطح استان کردیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح 
کرد: استان اصفهان جزو استان های پیشــگام در عرصه طرح پیاده سازی 
هتلینگ است که این طرح در تمامی سطوح سالمت که ارایه دهنده خدمات 

پایه است، به اجرا در آمد.

  ۵00 هزار متر کار مرمتی در مراکز درمانی اصفهان انجام شد
وی با بیان اینکه وضعیت مراکز بهداشــتی و درمانی و بیمارســتان ها اسفبار 
 بود و در شــان مردم و نظام نبود، ادامــه داد: بیش از 150 هــزار مترمربع در

 بیمارستان های اصفهان کار مرمتی اجرایی کردیم.
یوسفی افزود: طی پنج سال گذشته در قالب طرح هتلینگ حدود 500 هزار متر 

مربع کار مرمت و توسعه یافته، صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح هتلینگ شاهد یک انقالب و معجزه در مراکز ارایه 

دهنده خدمات ســالمت بودیم، گفت: با اجرای این طــرح  فضاهای ارایه خدمت 
بهداشتی تر، انسانی تر و قابل تحمل تر شده است.

  بازسازی بیمارستان الزهرا در قالب طرح هتلینگ بعد از ۳0 سال
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه 
 با اجرای این طرح  به طور جدی به دنبال به روز کردن تاسیسات در بیمارستان ها 
و مراکز ارایه خدمات سالمت هستیم، گفت: محیط های بیمارستانی را در فصول 
 گرم و ســرد مناســب کردیم و اقدامات خوبی در قالب طرح هتلینگ در ســطح 

بیمارستان ها پیاده سازی شد.
وی بازســازی بیمارســتان الزهرا در قالب طرح هتلینگ بعد از 30 سال که حکم 
موتورخانه 10 دانشکده را دارد یک امتیاز بزرگ در کارنامه دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان دانســت و گفت: تالش کردیم این طرح را در ابتدا در مراکز ارایه خدمات 
سالمت در مناطق فقیر و محروم آغاز کنیم تا بتوانیم از این طریق خدماتی در شان 

مردم ارایه کنیم.
یوســفی گفت: با توجه به اینکــه مراجعه کنندگان به بیمارســتان هــا و مراکز 
بهداشــتی و درمانی ســاعت ها در آن مکان حضور دارند بنابراین تالش کردیم 
 در قالــب طــرح هتلینگ فضــای بهبــودی ایجاد و خدمــات کیفی بــه مردم

 ارایه شود.

مهر
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13 میلیارد ریال تسهیالت مشاغل خانگی به تیران اختصاص یافت
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تیران و کرون از اختصاص 13 میلیارد ریال تسهیالت 

قرض الحسنه بانکی راه اندازی مشاغل خانگی به این شهرستان در نیمه اول امسال خبرداد.
عباس دادخواه افزود : 25 درصد از این اعتبار به طرح های مستقل و 75 درصد آن به طرح های پشتیبان 

اختصاص می یابد.
وی با اشاره به اینکه تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی در شهرســتان تیران و کرون به 28 رشته 

شغلی متناسب با ظرفیت های منطقه اختصاص می یابد، گفت: زنبورداری، بسته  بندی و تولید عسل، قلم  
زنی، گرافیک، طراحی دکوراسیون خانگی، تولید و بسته  بندی زعفران ، تولید قارچ، دوخت ، پرورش دام ، تولید 

موسیر ، کتیرا ، شیره و سرکه انگور از جمله این رشته های شغلی است.
وی با بیان اینکه اعتبارات یاد شده برای نیمه دوم امسال تخصیص یافته است ، افزود : متقاضیان دریافت تسهیالت بانکی باید 

متناسب با رشته فعالیت خود به یکی از ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی، فنی و حرفه  ای، صنعت و معدن و تجارت ، میراث فرهنگی و 
جهاد کشاورزی مراجعه کنند و تشکیل پرونده انجام دهند. دادخواه با بیان اینکه توجیه اقتصادی طرح در ارایه تسهیالت بانکی موثر 

است، افزود : جامعیت تدوین طرح اقتصادی و تامین مدارک مورد نیاز توسط متقاضی منجر به سرعت در تخصیص اعتبار می شود.

نماینده خمینی شهر: طرح بازچرخانی آب زاینده رود ایده آل است
 نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی گفت : گردش و برقراری جریان آب در رودخانه زاینده 

رود در شرایط فعلی خشکسالی ، طرح ایده آلی است.
سید محمد جواد ابطحی افزود : همه تمایل داریم زاینده رود همانند گذشته زنده رود و پرآب باشد ولی در 

شرایط کنونی باید برای جاری شدن این رود باید چاره ای اندیشیده شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اســالمی با انتقاد از برخی افراد و رسانه ها که بدون تحقیق 

 و بررســی در باره این طرح اظهار عقیده می کنند ، افزود : این افراد در باره این طرح بیشتر تحقیق کنند ، ما 
نمی خواهیم زاینده رود از بین برود بلکه دنبال احیای آن هستیم که این طرح در شرایط خاص کمبود آب بهترین 

راه است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی تاکید کرد : اگر در استان اصفهان و اطراف آن بارندگی نرمال هم باشد 570 میلیون 

متر مکعب آب پشت زاینده رود باید بیاید که اکنون 172 میلیون متر مکعب بیشتر نیست و ما حتی نگران آب شرب نیز هستیم.
 وی گفت: در این طرح 30 میلیون متر مکعب آب در هر ماه از سد چم آسمان تا کانال نکوآباد برای تصفیه خانه و از باغ پرندگان تا آبشار آزاد 
می شود که برای حفظ آثار تاریخی و باستانی، سرسبزی درختان و پارک ناژوان و طبیعت منطقه نیاز است و سایر مناطق را نیز در بر می گیرد.

اقتصاد ایران
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اطالعیه یک خودروساز: 
 تحریم شدیم، 

 خودرو جایگزین بگیرید
 یا انصراف دهید

شــرکت پــارس خــودرو در 
اطالعیــه ای علــت تاخیر در 
تحویل خودروهای گروه رنو که 
در ماه های اخیر صورت گرفته 

است را اعالم کرد.
در اطالعیــه شــرکت پارس 
خودرو آمده است: همان گونه 
که مشتریان گرامی استحضار 
دارند با خروج یک جانبه آمریکا 
از توافق هســته ای )برجام( و 
اعمــال تحریم هــای ظالمانه 
علیــه صنعت خودرو کشــور، 
شرکت رنو فرانســه به پیروی 
 از ایــن سیاســت و بــا تعلیق 
فعالیــت های خــود در ایران، 
موجب شــده تولیــدات گروه 
رنو شــامل تنــدر ۹0، پارس 
تندر، ســاندرو و ساندرو استپ 
وی در شــرکت پارس خودرو 
کاهش داشته باشد که این امر 
زمینه بروز تاخیــر در تحویل 
این محصوالت به مشــتریان را 

فراهم کرده است.
همچنین مذاکره با شرکت رنو 
پارس به عنوان نماینده شرکت 
رنو در ایــران در خصوص رفع 

مشکالت تولید ادامه دارد.
شــرکت پارس خودرو در ادامه 
اطالعیه خــود افزوده اســت: 
ضمن پــوزش از تاخیــر ایجاد 
شده به جهت شرایط تحمیلی 
بین المللی حاکــم بر اقتصاد و 
تولید کشور، تحویل خودروهای 
تکمیل وجه شــده مشــتریان 
محترم در دســت اقدام است 
و دعوتنامه بخشــی از تعهدات 
معــوق )بخــش اول تعهدات 
اســتپ وی اتومات خرداد ماه( 
در روز شنبه مورخ ۹7/07/07 
صادر و برای مشــتریان ارسال 

خواهد شد.
در اطالعیه فوق آمده است: در 
آینده نزدیک جهت مشتریانی 
که درخواست دریافت خودرو 
جایگزیــن داشــته باشــند 
طــرح اعــالم و از محصوالت 
گروه خودروســازی ســایپا به 
عنوان جایگزیــن ارایه خواهد 
شد، همچنین مشــتریانی که 
درخواســت انصراف از خرید و 
دریافت وجه خــود را دارند نیز 
می توانند با ارایه درخواســت 
خــود طی یــک هفتــه مبلغ 
واریزی به همراه سود مشارکت 

و جرائم تاخیر دریافت کنند.
شرکت پارس خودرو در پایان 
تصریح کرده اســت: مشتریانی 
که خــودرو آنها معوق شــده 
است در هنگام تحویل خودرو 
جرائم تاخیر و ســود مشارکت 
آنها بر اساس قراداد محاسبه و 

پرداخت می شود.

خبرآنالین
خـــبـــر
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گردشگری

گردشگری در چهلمین سال انقالب؛

چهل سال فراز و نشیب صنعت گردشگری 
در ایران

)بخش دوم(

۴0 سال از انقالب اسالمی ایران گذشته است 
انقالبی که تغییرات اساســی را در کشور به 
وجود آورد یکی از ایــن تغییرات در حوزه 

صنعت گردشگری بود ...

قبل از انقالب تنها مرکز آموزش مرتبط با گردشگری در کشور، هنرستان 
ایرانگردی و هتلداری بود پس از انقالب با تحولی شگرف عالوه بر تاسیس 
دانشکده گردشــگری بیش از 100 گروه علمی در دانشــگاه ها و مراکز 
آموزش عالی مختلف کشور در این محور رونق زیادی به ارتقا کیفی این 

صنعت داده اند.
 از بعد انقالب دانشگاه های ایران به حوزه علم گردشگری پرداخته اند به 
گونه ای که 300 عضو هیات علمی و صدها مدرس رشته گردشگری در 
کشور تربیت شده اند و شــرایط تحصیل بیش از 20 هزار نفر در مقاطع 
 کاردانی، کارشناســی، کارشناسی ارشــد و دکتری در گردشگری با 77 
فارغ التحصیل و دانشجوی مقطع دکتری فراهم شده است که از این میان 
پنج نفر از آنها در مقطع دکترا فارغ التحصیل شده اند و برای بیش از 100 

هزار نفر در دانشگاه ها آژانس ها و ... شغل ایجاد شده است.
اگر تا قبل از انقالب صنعت گردشگری ایران تنها ۴0 راهنمای گردشگری 
داشت اما اکنون این صنعت دارای هفت هزار راهنمای دارای مجوز است 
که به گردشگران داخلی و خارجی راهنمای سفر می دهند. این موفقیت 
در سایه ایجاد مراکز علمی گردشگری ایجاد شده است مراکزی که پنج 
هزار و 300 نفر را نیز برای مدیریت هتل ها آموزش داده اســت. ایران در 
صنعت گردشگری آنقدر پیشرفت داشته که توانســته برای اولین بار در 

سال 13۹2 به عنوان نایب رییس 
مجمع عمومی ســازمان جهانی 
گردشگری برگزیده شود و تا سال 
2017 )از سال 201۴( در عضویت 
شــورای اجرایی و کمیته بررسی 
عضویت اعضای وابسته این سازمان 

بماند.

  ورود گردشگران سالمت به 
ایران

در حوزه گردشگری سالمت نیز ایران 
پیشرفت های زیادی داشته است اگر 
تا قبل از این ایران پر بود از دکترهای 
فلیپینی و هندی اما اکنون نه تنها در 
حوزه پزشکی، ایرانیان سرآمد شده اند 
بلکه از کشورهای دیگر نیز برای درمان 
به ایران ســفر می کنند و امروزه بیش 
از 200 هزار گردشــگر سالمت ساالنه 
 از سراســر دنیا جهت درمان بــه ایران 

می آیند.
برگزیده شدن شهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسالم در سال 
2018 برگزیده شدن شهر همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا در 
سال 2018 معرفی شدن مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم در 
سال 2017 و معرفی شدن اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم 
در سال 200۶  تنها گوشه ای از توجهات جهانی به گردشگری شهرهای 

ایران است.
اینها تنها گوشه ای از فعالیت های ایران پس از انقالب در صنعت گردشگری 
است و بسیاری از اتفاقات خارج از شمارش اســت مانند حضور ایران در 
نمایشگاه های خارجی و تالش همه متولیان برای زدودن چهره ایران هراسی 
و امن جلوه دادن ایران اسالمی برای گردشگران خارجی که تا کنون تنها 
 به اخبار رسانه های معاند چشم دوخته اند. این اقدامات در شرایطی انجام 
می شود که هنوز هم عده ای در داخل و خارج از کشور می خواهند تصویری 

نادرست از ایران و پیشرفت هایش به جهانیان نشان دهند.

   تکرار فرصت سوزی؟
حاال رســانه های جهانی نظیر دیلی تلگــراف نیز از ارزانی ســفر به ایران 
می نویســند اما بنا به اظهار فعاالن این حوزه در کشــور که از ریزش در 
تعداد سفر گردشگران برخی کشورهای خارجی به ایران در چندماه اخیر 
خبر می دهد، به نظر می رســد عواملی وجود دارد کــه مانع از بهره گیری 
صنعت گردشگری ایران از برگ برنده شــاخص ارزانی شده است. به باور 
صاحب نظران، »تصویر مخدوش شده ایران در فضای رسانه ای کشورهای 
غربی«، »عدم اطمینان به امنیت در ایران بر اثر تبلیغات منفی«، »انفعال 
مدیریت گردشگری کشور در بازاریابی و بهره گیری از فرصت پیش آمده« 
و همچنین »به روز نشدن آمارها و شــاخص ها پس از تحوالت ارزی چند 
ماه اخیر« که موجب ارزانی دوچندان سفر به ایران نسبت به گذشته شده 
است، از جمله احتماالت موجود ریزش سفر گردشگران خارجی به ایران 

به شمار می رود.
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پس از آنکه نوسانات ارزی 
سبب بروز برخی مشکالت 
برای صنایع ارزبَر )از جمله 
صنعــت هوانــوردی( و 
همچنین صدور دســتور 
رییــس جمهــور برای 
اختصاص ارز دولتی صرفا 
به کاالهای اساســی، اجرایی شد، بخش 
هوانوردی برای تامین ارز مورد نیاز مجبور 
شــد تا به بازار آزاد روی بیاورد که همین 
اتفاق باعث افزایش قیمت بلیت پروازهای 

خارجی و سپس داخلی شد.
با افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی، 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
از وزیر راه و شهرســازی به همراه رییس 
سازمان هواپیمایی کشوری دعوت کرد 
برای ارایه توضیح در خصوص علل گرانی 
بلیت هواپیما در نشست این کمیسیون 
حضور یابند که در این نشســت عباس 
آخوندی در خصوص دالیل افزایش قیمت 
بلیت پروازهای داخلی اظهار داشت: دو 
عامل یعنی گرانی ارز و پروازهای چارتری 
سبب افزایش قیمت بلیت هواپیما شده 

است.

  نایب رییس کمیسیون عمران: 
کاهش بلیت هواپیما از مهر ماه

بالفاصله پس از آن نشست، سید احسن 
علوی نایب رییس کمیســیون عمران 
مجلس در خصوص اظهــارات وزیر راه و 
شهرسازی و مدیران سازمان هواپیمایی 
کشوری در نشســت مذکور گفته بود: بر 
اساس اعالم مسئوالن صنعت هوانوردی 
کشــور، 51 درصد هزینه شرکت های 
هواپیمایی به صورت ارزی اســت که با 
افزایش قیمــت ارز، ایرالین ها ناگزیر به 
افزایش قیمت بلیت هواپیما شــده اند تا 

بتوانند هزینه های خود را جبران کنند.
وی ادامه داده بود: آخوندی از دیگر دالیل 
گرانی بلیت هواپیمــا را وجود پروازهای 
چارتری عنوان کرد. بر این اســاس 30 
درصد فروش بلیــت پروازهای داخلی به 
صورت چارتری است که در افزایش نرخ 

بلیت پروازها موثر است.
به گفته نایب رییس کمیســیون عمران 
مجلس با توجه به اینکه تا پایان تابستان 
در زمان پیک ســفرهای خانوادگی قرار 
داریم، به تدریج از پایان شهریور و از ابتدای 
مهر ماه که میزان تقاضای ســفر کاهش 
می یابد، می توانیم شاهد کاهش قیمت 
بلیت ها تا حــدود 10 درصــد گرانتر از 
 قیمت پیش از افزایش یکباره نرخ پروازها

 باشیم.

 عابدزاده: قطعا بلیت هواپیما در 
مهر ماه به شدت کاهش می یابد

علی عابدزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و 
رییس سازمان هواپیمایی کشوری نیز در 
گفت وگویی در هشتم شهریور با یکی از 
خبرگزاری ها اعالم کرد: در حال حاضر 55 
درصد هزینه های شرکت های هواپیمایی 
به صورت ارزی است و طبیعی است که 
با افزایش نرخ ارز، نرخ بلیت هواپیما هم 

افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکــه قیمت های بلیت 
هواپیما بر اســاس عرضه و تقاضا تعریف 
می شود، گفت: قطعا در مهرماه که تقاضای 
سفر کاهش یابد قیمت بلیت هواپیما هم 

به شدت کاهش می یابد.

  اسعدی سامانی: ایرالین ها به ارز 
نیما دسترسی ندارند

از سوی دیگر مقصود اسعدی سامانی، دبیر 
انجمن صنفی شــرکت های هواپیمایی 
در گفت وگوی دو هفته قبل خود درباره 
مشکالت ارزی ایرالین ها و عدم دسترسی 
شرکت های هواپیمایی به ارز سامانه نیما 
اظهار داشت: علی رغم دستور معاون اول 
رییس جمهور به بانک مرکزی مبنی بر 
تخصیص ارز به شرکت های هواپیمایی 
بر اساس سامانه نیما از سوی بانک های 
عامل، اما شرکت های صادرکننده ای که 
باید ارز دریافتی خود را در این سامانه به 
فروش برسانند، با ترفندهایی از جمله تعلل 

در ارایه ارز تا ساعت پایان کار سامانه )1۶( 
از دسترسی شرکت های خریدار از جمله 

ایرالین ها ممانعت می کنند.
به گفته این فعال صنفی صنعت هوانوردی، 
ایرالین ها به دلیــل آنکه بخش زیادی از 
هزینه های روزمره شان به صورت ارزی 
است، لذا محبورند این هزینه ها را از طریق 
افزایش قیمت بلیت پروازها جبران کنند.

وی دیروز هم در گفتگو یی برطرف نشدن 
این مشکل و همچنین عدم کاهش قیمت 
بلیت پروازهای داخلــی علی رغم وعده 
مســئوالن صنعت هوانــوردی مبنی بر 
کاهش قیمت بلیت ها همزمان با آغاز مهر 

ماه را تایید کرد.

بر اساس این گزارش در حالی که عابدزاده 
رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری و 
دیگر مسئوالن صنعت هوانوردی وعده 
کاهش نرخ بلیت ها در مهر ماه امسال را 
داده بودند، اما نرخ بلیت ها همچنان در 
بازه قیمتی مرداد و شهریور قرار دارد و از 

کاهش نرخ بلیت هواپیما خبری نیست.

  تهران-کیش-تهران یک میلیون 
تومان!

در حال حاضر قیمت یک سر پرواز تهران 
ـ مشــهد )اکونومی( برای سه روز پایانی 
هفته جاری از 21۹ هــزار تومان آغاز و تا 
۴10 هزار تومان در نوسان است. ارزانترین 

بلیت سیستمی این مســیر 227 هزار 
تومان و ارزانترین بلیت چارتری نیز 21۹ 

هزار و 800 تومان است.
همچنین بلیت یک ســر پرواز تهرانـ  
کیش در ارزانترین نــرخ برای پروازهای 
سیستمی روز چهارشنبه هفته جاری 350 
هزار تومان و گرانترین بلیت سیستمی این 
مسیر هم 50۶ هزار تومان است. ارزانترین 
نرخ پرواز چارتری تهرانـ  کیش 2۹۴ هزار 
و 800 تومان و گرانترین نرخ چارتری این 
مســیر پروازی، ۴2۹ هزار و 800 تومان 
اســت. به عبارت دیگر یک خانواده سه 
نفره صرفا برای رفت و برگشت از تهران به 

کیش باید 3 میلیون تومان هزینه کنند!

قول رییس سازمان هواپیمایی کشوری: کاهش بلیت هواپیما از مهر ماه ؛   

وعده هایی که محقق نشد!

 رییس سازمان 
هواپیمایی کشوری 

با تاکید بر اینکه 
قیمت های بلیت هواپیما 
بر اساس عرضه و تقاضا 
تعریف می شود، گفت: 

قطعاً در مهرماه که 
تقاضای سفر کاهش یابد 
قیمت بلیت هواپیما هم 
به شدت کاهش می یابد.

در حالی که رییس ســازمان هواپیمایی کشوری کاهش 
قطعی نرخ بلیت هواپیما در مهر ماه را وعده داده بود، اما 
قیمت پروازهای داخلی همچنان با نرخ پروازهای تابستانی 

به فروش می رسد.

مهر
گـــزارش
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اقتصاد کالن

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
نرخ واقعی دالر در حدود ۱0 هزار تومان است

یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که تورم در کاالهای اساسی تقریبا تخلیه شده است، گفت 
که این تورم در حوزه خودرو و مسکن هنوز پایدار است و احتماال به این زودی ها هم تخلیه نخواهد شد.

علی رغم اعالم برخی آمارهای رسمی توسط نهادهای دولتی اما مساله تورم و افزایش قیمت ها به اندازه کافی مشهود 
است. افزایش قیمت ها تقریبا اندکی بعد از صعود قیمت دالر در بازار آغاز شد. این تورم ابتدا در بازار کاالهای سرمایه ای 
مانند مسکن، سکه و طال  آغاز شد، اما به این حوزه ها محدود نشد و در ادامه بازار خودرو را هم تحت تاثیر قرار داد. در 
آخرین مرحله از این افزایش قیمت ها، بازار کاالهای مصرفی هم دستخوش تغییراتی اساسی شد و افزایش قیمت ها 

به مغازه های خرد هم رسید!
جدا از علل بروز این تورم که برخی از کارشناسان، آن را در سه الگوی اتخاذ سیاست های تعدیل ساختاری از سوی 
دولت، تحریم ها و زایش حجم نقدینگی ارزیابی کرده اند، اما مساله اصلی این است که این تورم سرکش تا کجا قرار 

است ادامه پیدا کند؟ 
در این رابطه عبداله مشکانی - کارشناس مسایل اقتصادی، با بیان این که تورم تا زمانی که اثر تورمی دالر پابرجاست 
ادامه خواهد داشت، گفت: واقعیت این است که قیمت ها در بازار، خود را با دالر تطبیق می دهند و تا زمانی که قیمت 

دالر باال برود اجناس نیز متناسب با آن گران تر خواهد شد.
وی با بیان این که قیمت واقعی دالر در حدود 10 هزار تومان است، اظهار کرد: دالر حدود ۴0 درصد حباب تورمی دارد 

که این حباب ممکن است وارد بازارهای خودرو و مسکن هم شود.
به گفته او تورم در کاالهای اساسی تقریبا تخلیه شده، اما این تورم در حوزه خودرو و مسکن هنوز وجود دارد و احتماال 

به این زودی ها هم تخلیه نخواهد شد.
مشکانی همچنین با اشاره به افزایش حجم نقدینگی اظهار کرد: بعد از مساله دالر، نقدینگی یک مساله اساسی است 
که باعث ایجاد تورم می شود. برای مواجه با مساله ی نقدینگی باید به فرآیندهایی که باعث ایجاد نقدینگی می شود 
پرداخته و آنها را کنترل کرد. کسری بودجه و بدهی بانک ها به بانک مرکزی مسائلی هستند که می توانند باعث ایجاد 
نقدینگی شوند.این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که برای مواجهه با مساله نقدینگی باید برنامه ای بلندمدت 
داشت، ادامه داد: اقداماتی مانند افزایش سود سپرده های بانکی تنها در کوتاه مدت می تواند باعث کنترل حجم نقدینگی 

شود، اما در بلندمدت باید چاره ای اساسی برای این مساله اندیشیده شود.
در زمانی که تورم در چنین ابعادی ایجاد می شود، تمام دغدغه سرمایه داران به حفظ ارزش سرمایه شان معطوف 
می شود که به همین خاطر هم سرمایه ها به سمت بازار کاالهای سرمایه ای مانند طال، سکه و حتی دالر می رود. با این 
حال اما اگر این بازارها کفاف سرمایه های در گردش را ندهند، آنگاه بازارهای کاالیی هم تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. 

از این جهت است که انبارهای احتکار کاال به مساله ای جدی برای کشور تبدیل شده است.
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برگزاری مسابقات »کدکاپ شریف« برای استخدام برنامه نویسان ماهر در کشور
چهارمین دوره مسابقات برنامه نویسی کشوری»کدکاپ شریف« به همت مرکز نوآوری شریف و با هدف 

استخدام برنامه نویسان با مهارت در شرکت ها طی مهر و آبان ماه امسال برگزار می شود.
هدف از این مسابقات سنجش مهارت برنامه نویسان، رقابت آن ها و در نهایت استخدام برنامه نویسان با 

مهارت در شرکت هاست.
این دوره از مسابقات، در ۱۴ زبان برنامه نویسی پرکاربرد در قالب مسابقات الگوریتمی و همچنین در هشت 

 PHP، Laravel، Front-end، React،React تکنولوژی روز ایران و جهان شامل تکنولوژی های
Native ، Android، Python، Django برگزار می شود.

کدکاپ ۴ اولین مسابقه  برنامه نویسی کشور و حتی منطقه است که به صورت همزمان ده ها زبان برنامه نویسی و تکنولوژی 
 Quera پرکاربرد را در بر دارد. تصحیح پاسخ های ارسالی شرکت کنندگان به صورت خودکار توسط سامانه  داوری و مهارت سنجی

انجام می شود.
 برنامه نویسان در هر سطحی از دانش فنی و تجربه  کاری می توانند در این سلسله مسابقات شرکت کنند و عالوه بر محک زدن مهارت های 

برنامه نویسی خود و رقابت با سایر برنامه نویسان کشور، فرصت کار در بهترین شرکت های کشور را پیدا کنند. 

ISFAHAN
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چگونه فرهنگ 
یادگیری را در محل کار 

ایجاد کنیم؟

برخی فکر می کنند با فارغ التحصیل 
 شدن از دانشــگاه، یادگیری تمام 
می شــود. کســب و کارهایی که 
کارمنــدان آن در وقــت خالی به 
مطالعه مربوط بــه کار می پردازند 

بسیار موفق تر از دیگران هستند.

  فرهنگ یادگیری چیست؟
 زمانی کــه کارمندان ســازمانی 
وقت های خالی محل کارشان را به 
مطالعه بپردازند، نه تنها در نهایت 
منجر به موفقیت زودتر ســازمان 
می شوند بلکه انسان های بهتری 
به جامعه تحویل داده می شــود. 
هیچ کس نمی تواند با این حقیقت 
مخالفت کند که آموزش می تواند 
ذهن های ارزشمندی را تربیت کند.

تکنولوژی مدام در حال پیشــرفت 
اســت و راه هایی ارایه می کند که 
نسبت به قبل ارزان تر هستند. از این 
رو، اگر شرکتی آموزش های جدید را 
برای کارمندانش فراهم نکند هرگز 
نمی تواند با تغییرات جامعه همگام 

شده و از دیگران عقب می ماند. 
اغلب کسانی که وارد کار می شوند 
دیگر انگیــزه ای بــرای یادگیری 
 ندارند مخصوصا آنهایی که به تازگی 
فارغ التحصیل شده اند. اگر شما نیز 
چنین کارمندانی دارید از راه های 

زیر می توانید کمک بگیرید:

  ایجاد سیســتم مدیریت 
)LMS( آموزش

LMS نرم افزاری است که مدیریت، 
ثبت، گزارشات و ارایه آموزش آنالین 
را برای مخاطب فراهــم می کند. 
شرکت ها می توانند با نصب چنین 
نرم افزاری که مشــابه آن در ایران 
نیز هســت فرهنگ آموزش را در 
شــرکت ایجاد کنند. این گونه نرم 
افزارها به شــما کمک می کند که 
محتــوای الزم را در آن بارگذاری 
کرده و سپس با دسترسی به اینترنت 
به راحتی در اختیار کارمند گذاشته 
 و در هر جایی که بخواهد می تواند 

درس های الزم را ببیند.

  آموزش مداوم
مداومت در هر کاری موثر اســت 
اما باید مراقب این امر باشید که از 
 حد نگذرد. هر یک یا دو ماه یکبار 
می تواند فاصله زمانی خوبی برای 

آموزش باشد.
 آموزش تکنولــوژی های جدید 
 یا اســتراتژی های مربوط به کار

 می تواند بــرای کارمندان مفید 
واقــع شــود.برای ایــن کار باید 
جلســات آموزش به طور مداوم و 
بدون تعطیلی با یک برنامه مشخص 

برگزار شوند.

  تشویق آموزش در منزل
انسان ها به شــیوه های متفاوتی 
درس می گیرند. برخی در قالب تیم 
و برخی به طور مجزا. برای این منظور 
امکان یادگیری در منزل را نیز فراهم 
 کنید تا بتوانید درصــد باالتری از

 بهره وری را بدست بیاورید.
از آنجایی که معموال کارمندان بعد 
از ساعات کاری به کارهای خود شان 
می پردازند به احتمال زیاد آموزش 
در منزل را حتی اگر به آنها پولی بابت 
ساعت هایی که صرف می کنند داده 
شود، به تعویق خواهند انداخت. از 
این رو باید برای آنها جایزه ای قرار 
داد. مثال به هر بخشی از شرکت که 
امتیاز بیشتری در آزمون کسب کند 

جایزه ای تعلق گیرد.
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   این نمایشگاه برای 
اولین بار اســت که در 
ایران و در شهر اصفهان 
برگزار می شود. در مورد 
اهداف برگــزاری آن 

توضیح دهید؟
 این نمایشــگاه بــا تاکید 
بر تکنولوژی، به عنــوان کاربرد دانش در 
توسعه جوامع بشری و تاکید بر نوآوری، 
به عنوان به کارگیــری ایده های نوین در 
شرایط فعلی کســب وکارها و با تمرکز بر 
اســتارتاپ ها فعالیت می کند. از این رو با 
توجه به فقدان نمایشگاه های بین المللی 
مناسب در کشور که دربرگیرنده تمامی 
حوزه های فناوری باشد، شبکه پژوهش و 
فناوری استان اصفهان تصمیم به برگزاری 
نمایشگاه استارتکس با همت اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن اصفهان، مدیریت خالقیت 
و فناوری های نوین شهرداری اصفهان و با 
حمایت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان گرفــت. از دیگر اهداف 
اصلی این نمایشگاه نیز می توانیم به کمک 
توسعه فناوری با استفاده از ظرفیت های 
بین المللی، کمک به شکل گیری تجارت 
و تعامــالت اقتصادی ژیرامــون موضوع 
فناوری، ایجاد شــرایط مناســب جهت 
تبادل تجربه های شــرکت های موفق در 
تجاری سازی و توســعه فناوری، تقویت 
مناسبات و افزایش ظرفیت های اقتصادی با 
استفاده از فناوری، آموزش و توانمندسازی 

افراد عالقه مند به این حوزه اشاره کنیم.
   تا چه حد برگزاری این نمایشگاه با 
رسالت و اهداف اصلی شبکه پژوهش و 

فناوری استان در ارتباط است؟
اجازه دهید ابتدا معرفی مختصری از شبکه 

پژوهش و فناوری داشــته باشم. شبکه 
پژوهش و فناوری استان اصفهان در سال 
۱۳۸۳ به عنوان اولین موسسه غیرانتفاعی 
پژوهش و فناوری کشور باهدف شناخت 
و شبکه کردن شرکت های پژوهش گر و 
فناور، شــرکت های دانش بنیان و مراکز 
تحقیق و توســعه صنایع بــا یکدیگر و 
با همکاری شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان راه اندازی شد و تابه حال توانسته با 
عضویت در مجامع و انجمن های باالدستی 
پژوهش و فناوری در استان اصفهان، نقش 
موثری در تصمیم ســازی های مرتبط با 
تحقیق و پژوهش در عرصه تولید و صنعت 
داشته باشــد. اما ازآنجایی که حمایت از 
واحدهای پژوهشگر و فناور و ایجاد ارتباط 
بین آن ها و تالش جهت ایجاد هم افزایی 
بین این واحدها و توسعه و تعالی آن ها از 
اصلی ترین اهداف شبکه پژوهش و فناوری 
به حساب می آید، تصمیم بر این شد که با 
برنامه ریزی و اجرای این نمایشگاه بتوانیم 
به تحقق این اهداف ازیک طرف و آشنایی 
هرچه بیشتر مخاطبان با قابلیت های شبکه 

پژوهش و نوآوری کمک کنیم.
   به لحاظ اجرایی، آیا برنامه ریزی بلند 
مدتی برای برگزاری این نمایشگاه 
دارید یا آن که تنها به برگزاری یک دوره 

منتهی خواهد شد؟
بله، تیم اجرایــی و برنامه ریــزان اصلی 
نمایشــگاه از همان ابتدای پایه ریزی آن، 
مبنا را برگزاری این نمایشــگاه به صورت 
ساالنه در استان اصفهان در نظر گرفتند 
و امیدواریم که بتوانیم در ســال های آتی 
نمایشگاهی پربارتر و غنی تر برای بهبود و 
توسعه اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی 

اصفهان برگزار کنیم.
  در خصوص برنامه هــای جانبی 
دیگری که در این نمایشگاه قرار است 

برگزار شوندنیز توضیح دهید؟ 
رویدادهای متنوعی برنامه ریزی شده تا 
در روزهای برگزاری نمایشــگاه با حضور 
شرکت کنندگان اجرا شــوند. هم اکنون 
نیز برگزاری جلســات ســرمایه گذاری، 
شبکه سازی، برگزاری رویداد استارونت و 
رویداد فراخام از جمله مهم ترین برنامه های 
جانبی این نمایشگاه به حساب می آیند. 
عالوه براین، چهل و یکمین رویداد ایده شو 
که با حمایت شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان به صورت ماهانه برگزار می شود، 

مهرماه با موضوع فناوری های نوین شهری 
هم زمان با نمایشــگاه اســتارت اکسپو و 
در محل این نمایشــگاه برگزار می شود. 
همچنین بیست و سومین باشگاه مدیران 
و مشاوران اصفهان که به همت کمیسیون 
آموزش، پژوهش و توانمندســازی اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن اســتان برگزار 
می شــود نیز در مهرماه، هم زمان با این 
نمایشگاه برگزار خواهد شد. عالقه مندان به 
دریافت اطالعات دقیق در خصوص زمان 
و نحوه برگزاری ایــن رویدادها می توانند 
اطالعات دقیق تر را از طریق وب ســایت 

نمایشگاه startexpo.ir کسب کنند.
   حضور و داشــتن غرفه در چنین 
نمایشــگاه هایی با توجه به شرایط 
اقتصادی حاکــم بــر جامعه چه 
نفعــی می تواند برای شــرکت ها و 
استارتاپ های این حوزه داشته باشد!؟

بر خالف تصــور برخی از فعــاالن حوزه 
تکنولوژی های نوین کــه بیان می کنند 
نمایشــگاه هایی به این ســبک بازدهی 
نداشــته و کارکرد خود را از دســت داده 
است ما معتقد هستیم که برپایی چنین 
نمایشگاه هایی و حضور پررنگ در آن ها 
می توانــد نقطــه عطف مناســبی برای 
بسیاری از کسب وکارهای کوچک و نوپا 

باشد. نمایشگاه ها در سراسر دنیا یکی از 
ابزار توسعه بازار و رونق بخشیدن به بازار 
به حساب می آیند. اصوال شور و هیجانی که 
در نمایشگاه های این چنینی هست را در 
هیچ یک از گردهمایی ها و دورهمی های 
دیگر فعاالن در این حوزه نمی توان یافت 
که قطعا این شور و هیجان و انرژی مثبتی 
که بین شرکت کنندگان منتقل می شود 

محرک خوبی برای رونق بازار خواهد بود.
   برگزاری چنین نمایشــگاهی چه 
تاثیری می تواند در توسعه و گسترش 
کل اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی 
اصفهان داشته باشد؟ آیا اکوسیستم 
اصفهان پتانســیل های الزم برای 
برگزاری چنین نمایشگاه هایی را دارد؟

اصفهان از دیرباز به عنوان شهری صنعتی 
و شــهری کارآفرین شــناخته می شده 
است، اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی 
اصفهان نیز بعد از تهران یکی از بزرگ ترین 
اکوسیستم های کشور به حساب می آید 
بنابراین پتانسیل های الزم و ظرفیت های 
خوبی بــرای برپایی نمایشــگاه هایی از 
این دست در شــهر اصفهان وجود دارد. 
ما در استان خود کســب وکارهای نوپا و 
اســتارتاپ های بســیار زیادی داریم که 
قابلیت تبدیل شــدن به کسب وکارهای 

بزرگ را در آینده دارا هســتند و از طرفی 
جوانان پر شــور و هیجانی کــه به دنبال 
بستری مناســب برای توســعه بیشتر 
قابلیت های شخصی می باشند، در نتیجه 
چنین نمایشگاه هایی با معرفی قابلیت ها 
موجود در اکوسیستم و کمک به معرفی 
فعــاالن و عالقه منــدان کســب وکار به 
یکدیگر، می تواند بهترین تاثیر را در رونق 

اکوسیستم کارآفرینی داشته باشد. 
  وجه تمایز این نمایشگاه تکنولوژی، 
نوآوری و اســتارتاپ ها را با ســایر 
نمایشــگاه هایی که در این حوزه در 
کشور برگزار می شوند را چه می دانید؟ 
نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارتاپ ها 
اصفهان )StartExpo( بستری برای 
عرضه نوآوری و فناوری اســت. برخالف 
نمایشگاه های مشــابهی که صرفا عرضه 
و تبــادل کاال را هدف گــذاری کرده اند، 
هدف این نمایشــگاه تبادل دانش فنی و 
تکنولوژی و مشــارکت میان شرکت ها 
و نیز ســرمایه گذاری روی طرح های نو و 
استارتاپ ها است. نمایشگاه استارتکس 
تالش می کند تولیدکنندگان محصوالت 
فناورانه را به مشتریان آن ها متصل کند، 
فناوری های روز را به صنایع متوســط و 
بزرگ معرفی نماید، ســرمایه گذاران را با 

فرصت های سرمایه گذاری در طرح های 
فناورانه یا استارتاپ ها آشنا کند، مخاطبین 
تخصصی و افراد تحصیل کرده را به بازدید 
از نمایشگاه دعوت کند و تجمع گسترده ای 
از نقش آفرینان اکوسیســتم استارتاپی، 

نوآوری و فناوری را گرد هم آورد.
   از حامیان اصلی نمایشگاه برایمان 

بگویید.
زمانی که تصمیم به برگزاری این نمایشگاه 
گرفتیم اعالم آمادگی و حمایت بسیاری 
از دســتگاه های دولتــی و خصوصی در 
کشــور، انگیزه ما را بــرای برپایی هرچه 
بهتر نمایشــگاه دو چندان کــرد. وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، شهرداری 
اصفهان، اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی تهران و اصفهان، دانشگاه 
صنعتی اصفهان، بنیاد ملی نخبگان استان 
اصفهان، سازمان صنعت معدن و تجارت 
استان اصفهان، جهاد دانشگاهی اصفهان 
و دانشــگاه آزاد اصفهان از جمله حامیان 
اصلی اولین نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری 
و استارتاپ ها هستند البته ما هر چه به روز 
برگزاری نمایشگاه نزدیک می شویم تعداد 
حامیان رویداد بیشتر می شود که این امر 
بزرگ ترین افتخار ما در اولین دوره برپایی 

نمایشگاه است.

روایت مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان از برگزاری نمایشگاه استارتاپ؛   

نمایشگاه استارتاپ،  نقطه آغاز تحول کارآفرینی در اصفهان 

با توجه به فقدان 
نمایشگاه های 

بین المللی مناسب در 
کشور که دربرگیرنده 

تمامی حوزه های 
فناوری باشد، شبکه 

پژوهش و فناوری 
استان اصفهان تصمیم 

به برگزاری نمایشگاه 
استارتکس با همت 

اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن اصفهان، 
مدیریت خالقیت 

و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان 
و با حمایت شهرک 
علمی و تحقیقاتی 
اصفهان، در محل 

دائمی نمایشگاه های 
بین المللی استان 

اصفهان گرفت.

 نمایشــگاه تکنولوژی، نوآوری و اســتارتاپ ها با رویکرد 
شهر فناور و به همت شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، 
از سوم تا ششم مهرماه ۱۳۹۷ در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی اصفهان در حال برگزاری اســت. ازآنجایی که این 
نمایشگاه برای نخستین بار است که در اکوسیستم استارتاپی 
اصفهان برگزار می شود ما را بر آن داشت تا با حمیدرضا فاتحی 
مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و مدیر اجرایی این 
نمایشگاه به گفت و گو بنشینیم تا اهداف نمایشگاه و رویکرد 

اصلی آن برای مخاطبان بیش ازپیش روشن شود.

 
تــــازه هـــا

از استارتاپ های کشورهای همسایه چه خبر؟!

اطالع داشتن از وضعیت کسب و کارهای نوین در 
کشورهای دیگر برای پیشبرد و موفقیت در کار امری مهم تلقی می شود.  خاورمیانه 
از دیرباز به خاطر وجود زمین های حاصل خیز منطقه ای مهم تلقی می شد و امروز 
در موضوع استارتاپ ها نیز به یک منطقه حاص خیز از نظر کسب و کارهای نوین 
تبدیل شده است. کشورهای منطقه هر کدام به نحوی در حوزه کسب و کارهای 
اینترنتی پیشرفت داشته اند؛ البته در حوزه پیشرفت تکنولوژی و حرکت به کسب 

و کارهای آنالین در این منطقه تفاوت های زیادی وجود دارد.
برای مثال در بخش هایی، مردم با مدل کارهای سنتی به دنبال رفع نیازهای اولیه خود هستند 

و در بخش های دیگر تاکسی های پرنده در حال جابه جا کردن مسافران هستند.
 با تمامی این تفاسیر شرکت های مختلف و بزرگ، به خاطر جمعیت جوان و روبه رشد منطقه، 
فضای رشد نامحدود و چندین استعداد خاص خاورمیانه برای حضور در این منطقه اشتیاق 
فراوانی دارند. در ادامه با بررسی رقبای منطقه، از وضعیت کسب و کارهای آنها مطلع خواهیم 

شد:

   امارات
دبی که در ده سال اخیر از جمعیت یک میلیونی به 9میلیون نفر رسیده، جهش اقتصادی 

مناسبی داشته است و امروز به عنوان یکی از ثروتمندترین شهرهای جهان شناخته 
می شود. به همین دلیل تبدیل شدن به قطب ســرمایه گذاری یکی از بارزترین 
ویژگی این شهر شده است که هم اکنون صاحبان سرمایه و کسب و کارهای آنالین 
در این شهر به دنبال یافتن موقعیت های مناسب شغلی و سرمایه گذاری هستند. 
با همین چشم انداز، احتمال می رود دبی بتواند به عنوان بزرگترین شهراستارتاپی 

جهان معرفی شود.

    کویت
کویت با داشتن چهار میلیون جمعیت و واحد پولی قدرتمند که ناشی از سرمایه عظیم 
نفتی آن است، توانســته فضای برابری برای رقابت در حوزه استارتاپی به کشورهای 
منطقه و خارجی بسازد. با این نگاه، دور از انتظار نیست که بتواند کسب و کارهای خود را 

عرضه کرده و رقابتی تنگاتنگ برای حفظ مشتری های خود ایجاد کند.

   بحرین
حکومت بحرین با 5/۱ میلیون جمعیت همانند کشورهای عرب زبان منطقه درهای اقتصادی 
خود را به روی شرکت های بین المللی باز گذاشته و گذشته از اتفاقات مثبت و منفی این کار، 
باعث شده است تا حتی یک سایت فروشگاهی بومی در میان 50سایت پربازدید این کشور 

حضور نداشته باشد.

   قطر
شبه جزیزه قطر از جمله کشور های خاورمیانه محسوب می شود که با وجود داشتن جمعیت 

باالی 2 میلیون نتوانسته در زمینه کسب و کارهای آنالین به درجه مناسبی برسد.

   عمان
کشــور عمان به خاطر همســایگی با امارات متحده عربی می تواند فضای بسیار مناسبی 
برایاســتارتاپ های داخلی و بین المللی تبدیل شــود. البته با این تفاســیر، هنوز مانند 
 کشــورهای عرب زبان منطقه، ســایت های فروش اینترنتی آن، شــرکت های خارجی

 می باشد.

   عراق
 عراق نیز در حوزه کسب و کارهای آنالین از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و به نظر می رسد 
مردم این کشور هنوز رقبتی برای استفاده از این حوزه نیستند. آمازون که در کشورهای منطقه 
در جایگاه مناسبی قرار دارد در عراق با داشتن رتبه ۳2 نتوانسته جایگاه پراهمیتی کسب کند.

    عربستان
پرطرفدارترین سایت خرید و فروش آنالین در عربستان سایت سوق می باشد که در یک قرار 
دادی در سال 20۱7 به شرکت آمازون واگذار شده است. به نظر می رسد عربستان در حوزه 
مصرف در کسب و کارهای آنالین وضعیت خوبی دارد و بلعکس در حوزه تولیدات این حوزه از 

جایگاه چندان مناسبی برخوردار نیست.

   ترکمنستان
ترکمنستان با داشتن جمعیتی باالی پنج میلیون و همسایگی با روسیه، آذربایجان، ایران 
و افغانستان توانایی الزم برای تامین زیر ساخت های ضروری را دارد و می تواند از زیر سایه 
فعالیت شرکت های خرید و فروش خارجی بیرون بیاید. گفتنی است؛ در میان 50 سایت 

پربازدید این کشور تنها یک سایت اینترنتی وجود دارد.

    آذربایجان
با نگاهی به کسب و کارهای آنالین در آذربایجان به این نتیجه می رسیم این کشور نیز شبیه 
به ترکمنستان عمل می کند و این دو کشور وضعیت مشابهی دارند. با نگاهی به 50 سایت 
پربازدید آذربایجان متوجه می شویم که تنها دو سایت فروش اینترنتی حضور دارند که هر دو 

جزو شرکت های قدرمند در جهان محسوب می شوند.

   ترکیه
در ده سال گذشته ترکیه در حوزه اقتصادی رشد عظیمی تجربه کرده است. آنکارا در کنار 
 این رشد عظیم، برنامه ای ویژه و مهی برای استارتاپ ها و جذب سرمایه های خارجی برای 
راه اندازی کسب و کارهای آنالین متعددی در این کشور تدوین و اجرا کرده است. به خاطر 

همین امروزه شاهد فعالیت های گسترده شرکت های داخلی و خارجی در ترکیه هستیم.

باشگاه خبرنگاران
گــزارش

هاجر مرادی 
گـــزارش
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This is Iran’s main tourist destination 
and for the wow factor it is deserved. 
The people and the culture are the most 
interesting, but this can be discovered 
just by being there. Below I will give you 
my top things to do in Isfahan when there. 
Time to do: 2 days if you are in a rush and 3 
if you want to buy a carpet as well.

Imam Square 
One of the best city locations I have 
ever been. The place is immense. We 
walked down the narrow bustling 
streets with no indication of the site that 
was imminent. When I walked out into 
Imam Square that evening I was bowled 
over with how cool the place was. The 
mosques, the fountain, the palace, 
everything was lit up and looked like it 
was brand new. The size of the square 
was also hard to fathom (the second 
biggest in the world). I had read it was a 
place to go in Isfahan but had no idea of 
the beauty. I wouldn’t normally (ever) 
be so enthusiastic about a place, but the 
deep blue of the mosques was stunning 
and didn’t let on that they were 400 
years old. The original polo pillars are 
still standing at each end of the square. 
The whole square is surrounded by 
shops which sound like it could be tacky, 
but all the shops have the same façade 
so you would hardly notice they are 
there. On the opposite side of the shops 
are hallways where you can escape the 
heat or escape the square by following 
them on into the bazaar.Whatever you 
do, make sure you go to Imam Square 
during the evening time. Iranians, like 
bats, love to come out in the evening 
and the city is a hive of activity. In Shah 
square there are kids in the fountain, 
boys playing football and families on the 
grass having dinner. There are horses, 
golf buggies, and kids cars all doing 
large laps of the square. Whatever you 
do, don’t just visit during the day when 
the mosques are open because the place 
is empty.

Imam Mosque 

A spectacular 400-year-old mosque 
on the southern end of Imam Square. 
It really is. There is unbelievable detail 
in the tilework which is from floor to 
ceiling. The mixture of blue and yellow 
is almost hypnotic. The huge ceilings 
tower above you as you wander around 
and escape the sun. In the main hall, 
there is a spot under the highest point of 
the ceiling (marked with a different tile) 
where the sound is 7 times louder even 
though there are no walls close to you. 
Clap or shout there and you’ll see what I 
mean. The mosque closes in the evening.

Sheikh Lotfollah Mosque 
Another brilliant mosque on the east 
side of the square this time. Similar to 
Imam Mosque above but not as big. The 
mosque closes in the evening.
Ali Qapu Palace
Things to do in Esfahan, Iran - View 
of Imam Square from Ali QapuThis 
palace on the west side of Imam Square 
directly opposite Lotfollah Mosque. 
It is a UNESCO world heritage site 
and provides the best overview of 
the square, but there really isn’t that 
much to see. What you can see from the 
square is the whole thing which is very 
disappointing. There are some very cool 
ceilings inside which maybe softens 
the blow.
 Bazaar Bozorg
Be careful not to get lost. Seriously. 
This place is massive. Well worth a visit 
and you won’t get hassled. People in 
Iran are very friendly, but also vendors 
tend to leave you to your own devices. 
And so walking in the bazaar can be 
very pleasant, especially when you are 
escaping the heat. The bazaar starts on 
the east side of Imam Square and then 
heads off northeast. You will get to see 
how all walks of life live and the items 
that the locals buy on a daily basis. As 
you wander around you will pass from 
the pots and pans section to the clothes 
section to the jewelry section. I honestly 
don’t know how every shop manages 
to make money as there are usually 
hundreds of similar shops selling the 
same items. Don’t forget to stop for chai 
(tea) when you can. It is a nice (tricky) 
way to eventually make your way to the 
next attraction – Jameh Mosque.

Jameh Mosque 
Things to do in Esfahan, Iran - 
Jameh MosqueNot quite as blue and 

spectacular to look at as both mosques 
on Imam Square but when you consider 
that Jameh Mosque is there in various 
guises for 1,400years then it is fairly 
spectacular. The south dome is there for 
the last 1,000years. It can be quite hard 
to find if you are in the bazaar as you 
cannot see the minarets, but basically, 
head for any opening out of the bazaar 
when near and you could end up in 
the courtyard. It is not signposted for 
tourists. I tried to be polite and wait for 
the main entrance without knowing 
where that or the actual mosque was. 
After a long time and some impatience 
we just headed down an alley from the 
bazaar and voila, we ended up in the 
courtyard. Entrance is free.

Vank Cathedral
Well away from the other attractions in 
Esfahan, but worth the trip when you 
head over the Si-o-Seh Bridge as it is 
another 10min walk south from there. 
A 350-year-old Christian church is rare 
in Iran and this cathedral is much more 
beautiful on the inside than the outside. 
Some of the frescos on the inside took 
15years to draw.

Chehelsotoon Palace 
A pavilion in a garden and not 
a bad place to welcome dignitaries 
from foreign lands back in the day. 
Chelehlsotoon is located close to Imam 
Square. It looks good at night when the 
columns are reflected in the pool (and 
where the name, 40 columns, comes 
from).

Si-o-Seh Bridge 
A spectacular two-story pedestrian 
bridge and best seen at night. You can 
get great photos with the soft orange 
light in the background. My photos 
might not be great, but those with 
better skill could manage it. Full of life 
in the evenings and well worth a visit. 
Although the bridge is in the name 
don’t be expecting too much water as 
it depends on a dam further upstream 
and can be often almost completely dry.

Hasht Behesht Gardens
A nice relaxing garden to laze around 
and get out of the sun. There is a small 
pavilion (Hasht Beheshti Palace) 
in the center but mainly it is just 
trees and grass. You can spot locals 
play backgammon and kids play 
 football.

Things To Do In Isfahan

Hotel Zohreh, Nice Hotel In 
A Good Location

Arakhan Restaurant: 
Good Food, Friendly Staff

ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Golriz
Isfahan subscribers Office: 

031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

Jalaliyeh School

Jalaliyeh School was built 
at the end of Safavid era, 
during the reign of Shah 
Sultan Hossein, in 1114 AH. 
This school which was built 
by Jalal al-Din Mohammad 
Hakim (the doctor of Shah 
Sultan Hossein) is located in 
Ahmad Abad neighborhood. 
Some scholars believe that 
this monument was built in 
1115 AH, but the inscription 
on its portal indicates that this 
building dates back to 1114 
AH.Jalaliyeh School has two 
Ivans in the south and north 
sides, and it has also many 
cells around the building. 
This monument is considered 
as one of the interesting 
buildings in the late Safavid 
era due to its inscriptions 
with Suls and Kufi calligraphy, 
tileworks and Mughranes 
decorations, and also its 
unique plasterworks. The 
founder of this school, Jalal al-
Din Mohammad Hakim) was 
buried in the northern Ivan.
This building is registered 
in the national monument 
of Iran on October 10, 1996, 
with the registration number 
of 1754.

Tiran; the county 
of stone doors

The ancient stone doors in 
Tiran and Karvan county 
date back to before the 
time of Aryan migration 
into Iran.Some of these 
doors have special designs 
on them, like rose-like 
patterns. Tiran is known 
as the county of stone 
doors; in comparison to 
other monuments of the 
country, these doors are 
unique. These stone doors 
are really heavy, but they 
are easily opened and 
closed; actually, they are 
one of the most important 
features of Tiran’s gardens.
Although these doors are 
heavy, they are placed in 
the stony doorpost in such 
a way that the heaviness of 
the stones doesn’t cause 
any problem for opening 
and closing the doors. The 
doorpost and stone door 
are locked to each other 
with a Klun. Let’s see these 
doors through IMNA 
camera.
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where to stay

where to eat

Hotel Zohreh Isfahan opened in 2005 in the capital of Iranian 
culture and civilization. This 6-story hotel has 51 rooms. The 
three star hotel in Isfahan has access to the Four Gardens 
School as well as the Zayandehrud Commercial Complex 
and the Isfahan Mobile Market. It should be noted that the 
Hotel Zohreh is a member of Naderi Hotel Group. One of 
the most stylish three star hotels in Isfahan is Zohreh Hotel 
due to its classic traditional decoration and well-designed 
furniture. The full-decorated rooms and suites with 
pleasant lightening confirms it as a top three star hotel. Easy 
access to historical attractions like Naqsh-e Jahan Square, 
Chehel Sotoun, Ali Qapu Palace, Hasht Behesht Palace and 
Vank Cathedral is an important feature that could be found 
at this hotel. Airport, train station, subway station and bus 
terminal are also located in a short distance to the hotel. 
Zohreh Hotel is a good choice for guests who want to try an 
Iranian traditional style accommodation with affordable 
price. A restaurant, Traditional restaurant and 24 hour 
coffee shop serve the guests with qualified mouthwatering 
cuisines of food, drink and dessert. Plus these, praying room, 
internet access, 24 hour room service, and news stand and 
currency exchange are available at the hotel as well.
What services are provided by the hotel?
Services: Housekeeping services, multipurpose reception 
halls for celebrations, laundry, taxi service, 24-hour 
reception desk, 24-hour security
Facilities: elevator, parking
Internet: in the rooms, in the lobby
Restaurant: The traditional Iranian restaurant is located 
on the roof of a hotel with a capacity of 40 people (working 
hours: dinner from 6:30PM to 11PM)
Zohre Hotel’s classic restaurant, located on the 1st floor, 
with a capacity of 120 people (working hours: lunch 12PM 
to 3PM, dinner from 7PM to 11PM)
Zohre Hotel Coffee Shop, located in the lobby (breakfast: 
7:30AM 9:30AM)
Rooms Facilities: breakfast, daily housekeeping service, 
private bathroom, toilet bowls, phone, TV, fridge, satellite TV

A beautifully decorated restaurant
We had light dinner in this beautiful restaurant, the 
salad bar was excellent with many choices and the price 
was very good. Restaurant decoration was quite eye-
catching and the environment was clean. Staffs were 
very firefly and with big smiley face. By the way, its five 
minutes walking distance to the Parsian Kowsar Hotel.
amsterdam05, Amsterdam, the Netherlands
Nicely decorated place with Western tables. Nicely 
decorated place with Western tables. Extensive salad 
bar and nice a la carte menu. We had the salad bar, very 
fresh, very tasty. Except salads, there also some deserts 
in the salad bar. Very good value for money. For the main 
course, we had Chinese chicken, which happened to be 4 
pieces of breaded chicken breast. A big portion, we were 
glad we shared. Very nice and something different from 
kebab. The deserts were nice but very heavy.Friendly 
service. Overall good value for money.Clean toilets.
Kirk E,Santa Fe, New Mexico:Colorful ambience
The decor at Arakhan is as much a part of the experience 
as the food. Crazy Qajar-style paintings of regal lords 
and women hover over every table, along with elaborate 
chandeliers and tin-covered beams. Like so many fine 
dining establishments in Isfahan, the restaurant is 
an upscale kebab joint of very high quality, with some 
excellent traditional side dishes. The eggplant entree 
is one of the best, smothered in pomegranate molasses 
and stuffed with vegetables and nuts.
NandRseetheworl... d,The Hague, The Netherlands: 
Good food, friendly staff
We ordered grilled fish, yoghurt stew (which tasted 
great btw!), and kebab. Food was good, however instead 
of the grilled fish, we got a grilled seafood mix but we 
decided to go with it. Overall, it is a good option for a 
relaxed lunch.
Chahar Bagh E Bala Avenue | Near Siosepol, Esfahan 
81464, Iran

This is Iran’s main 
tourist destination 
and for the wow 
factor it is deserved. 
The people and the 
culture are the most 
interesting, but this 
can be discovered 
just by being there. 
Below I will give 
you my top things 
to do in Isfahan 
when there. Time 
to do: 2 days if you 
are in a rush and 3 if 
you want to buy a 
carpet as well.

Unbelievable architecture, Iran is a 
fascinating place and the contrast 
between people’s perception 
and the reality couldn’t be more 
different. These surprises are 
beautifully played out in Esfahan. 
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 Major Iranian stock indexes vaulted 
to fresh records on Tuesday, sending 
the TEDPPIX past the 170,000 mark 
for the first time.
The milestone came as the rial’s 
misfortunes were reflected in export 
companies’ monthly reports and 
a string of positive diplomatic and 
legislative developments boosted 
investor sentiment. 
Tehran Stocks Exchanges’ main 
index, TEDPIX, closed up 5993 points 
or 3.55% to reach 174,618.2.  Stocks 
rallied as investors flocked to diverse 
assets and poured more liquidity into 
the market.
Stocks extended early gains as the 
Majlis approved two more bills 
related to Iran’s Action Plan with 

the intergovernmental anti-money 
laundering body, the Financial Action 
Task Force. In midday trading, out 
of the 428 stocks being traded, 428 
or close to 86% were in positive 
territory.  In a sign of small investors’ 
frenzy buying, 200 stocks faced 
“purchase queues.” 
According to the stocks analytics 
website Donyae Bourse, Tuesday’s 
rally was particularly fueled by the 
monthly earnings reports from 
petrochemical firms that have 
seen significant boosts to their rial 
earnings after the government in 
August allowed them to sell their 
hard currency at market rates. In the 
recent past  mineral firms had played 
such a role.  

  Gov’t to Issue 
Bonds to Pay 
Back Loans on 
Iran Air ATR 
Planes
The government’s 
Economic Council last 
week approved a proposal 
of Minister of Roads and 
Urban Development 
Abbas Akhoundi, based on 
which the government is to 
issue 10 trillion rials (70$ 
million) worth of bonds 
and sukuk for financing 
Iran Air’s new plane orders.
The measure was initially 
set to help the flag carrier 
prepare the down payment 
needed for purchasing ATR 
600-72 aircraft. However, 
bonds are now going to be 
used for settling short-term 
loans taken out by Iran Air 
last month to take delivery 
of five ATR turboprops. 
According to Asghar 
Fakhrieh-Kashan, an 
advisor to Akhoundi and 
senior negotiator of Iran 
Air’s plane deals, the bonds 
will no longer be used for 
purchasing new airplanes, 
ILNA reported.
“The down payment 
needed for taking delivery 
of the last batch of ATR 
planes (in mid-august) was 
provided by local banks 
as one-month loans … 
The bonds will be used for 
paying back the money to 
banks,” Financial Tribune 
quoted him as saying.
The comments come 
after some local media 
wondered whether Iran Air 
will receive more airplanes. 
“As per the deal between 
Iran Air and ATR Aircraft, 
the Franco-Italian 
planemaker was required 
to deliver 20 planes … We 
have taken delivery of 13 
jets so far … They need 
to find new customers 
as they cannot deliver 
the airplanes to Iran,” 
Fakhrieh-Kashan was 
quoted as saying. 
Italy’s aerospace giant 
Leonardo SpA said earlier 
this month that ATR, which 
it co-owns with France’s 
Airbus SE, was in talks with 
alternative buyers for the 
remaining aircraft in a 1€ 
billion (1.6$ billion) deal 
with Iran, which it can 
no longer deliver due to 
sanctions.
“We are pretty confident 
that we will finalize the 
reallocation to other 
countries” by the end of this 
year, Chief Executive Officer 
Alessandro Profumo 
said in an interview with 
Bloomberg TV at the 
Ambrosetti Forum in 
Cernobbio, Italy.
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TEDPIX Crosses 170,000 Threshold

The three months of summer saw 
month-on-month inflation rise by 
4.5%, 5.2% and 5.4% respectively. 
The goods and services Consumer 
Price Index in the 12-month period 
ending Sept. 22, which marks the end 
of the Iranian month of Shahrivar, 
increased by 11.3% compared with 
last year’s corresponding period, 
suggesting that the annual inflation 
has returned to double-digit territory 
after 27 months.
The overall CPI (using the Iranian 
year to March 2017 as the base year) 
stood at 134.6 in Shahrivar. The index 
registered a year-on-year increase 
of 25.7% compared with the similar 
month of last year.
SCI put urban and rural 12-month 
average inflation for Sharivar at 
11.4% and 10.7% respectively. The 
overall CPI reached 134.4 for urban 
households and 135.5 for rural 
households, indicating an increase 
of 5.3% for urban areas and 5.8% 
for rural areas compared with the 
previous month. 
The index registered a year-on-year 

increase of 25.7% for urban areas and 
26.1% for rural areas compared with 
the similar month of last year.
Forecast: Three Scenarios
To predict the underlying inflation 
trend, Donya-e-Eqtesad has outlined 
three hypothetical scenarios. 
First Hypothesis: The average 
monthly inflation in the first half of 
the year was 2.6%. If the CPI continues 
to increase by 2.6% per month for 
the rest of the year, the year-on-year 
inflation would grow by at least 
36% and the 12-month inflation will 
increase by more than 22% in the final 
month of the year. 
Second Hypothesis: The rise in 
consumer price inflation in the first 
half of the year was chiefly fuelled by 
the CPI growth of Q2. If that is altered 

and the inflation rates of the second 
half of the year register growth rate 
similar to those of Q1 average (4.3%), 
CPI is expected to hit 146.4, the year-
on-year inflation will increase more 
than 31% and the average annual 
inflation will go beyond 21%. 
Finally, the third hypothesis posits 
that prices continue to rise just like 
they did during the summer. The 
average monthly inflation growth 
was 5% in Q2. 
Imagine that CPI would grow by 5% 
as of the Iranian month Mehr (Sept. 
21-Oct. 22). By the end of the year 
(March 20, 2019), CPI would reach 
181, year-on-year inflation rate 
would increase to around 62% and 
the average 12-month inflation would 
stick around 30%. 

Turkey to continue natural gas 
purchase from Iran
 Despite US sanctions, Turkey will continue importing 
Iran natural gas, Turkish President Recep Tayyip 
Erdoğan said.‘Turkey will continue to buy natural gas 
from Iran in line with its long-term supply contract 
despite Trump’s threats to punish countries doing 
business with Iran,’ Reuters quoted Erdoğan as 
saying.“We need to be realistic ... Am I supposed to let 
people freeze in winter? ...Nobody should be offended. 
How can I heat my people’s homes if we stop purchasing 
Iran’s natural gas?” he added.The United Nations 
General Assembly which is one of the six bodies of the 
organization and represents all 193 members of it 
holds annual meetings in late September. Attendance 
of many heads of state, premiers, and foreign ministers 
of countries makes the UNGA annual meetings an 
important venue for the world leaders to address the 
most important national, regional, and international 
issues in their speeches.This year, the UNGA annual 
session was held from Sept 18-25.The gathering 
also gave an opportunity to world statesmen to hold 
bilateral and multilateral meetings on the sidelines of 
the event.

Int’l Plast Expo 2018 Opens in 
Tehran
 The 12th International Iran Plast Exhibition opened 
at Tehran’s International Fairground on Monday.Oil 
Minister Bijan Namdar Zanganeh, Managing Director 
of National Petrochemical Company Reza Norouz-
Zadeh, and representatives of 15 countries, including 
Germany, Switzerland, Cyprus, Belgium, India, Turkey, 
China and South Korea, were in attendance for the 
event’s inauguration.The four-day event, which will 
conclude on September 27, is touted as the biggest 
plastic industry event of Middle East and the world’s 
prime exhibition in the field.NPC is the organizer 
of Iran Plast Exhibition while the Trade Promotion 
Organization and Iran International Exhibition 
Company are sponsors.Germany’s plastics and rubber 
machinery trade association, VDMA, highlighted the 
importance of Iranian market ahead of the exhibition.At 
nearly €38 million, Germany ranked second to China in 
terms of machinery exports to Iran in 2017, posting an 
87.3% growth compared to the previous year.

Iran, Iraq Private Sector Officials 
Meet in Tehran
The chambers of commerce of Iran and Iraq surveyed 
ways of expanding bilateral trade and banking 
cooperation.This was the crux of the meeting between 
Chairman of Iran Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture Gholamhossein Shafei and 
President of the Federation of Iraqi Chambers of 
Commerce Jaafar al-Hamdani at a joint economic 
forum in Tehran.Iraq’s biggest private sector 
commercial delegation headed by Hamdani arrived 
in Tehran on Monday for a four-day visit, according to 
Iran’s commercial attaché to Baghdad.“The visiting 
delegation consists of chairmen from 22 Iraqi chambers 
of commerce and businesspeople active in the fields 
of plastic products, electrical equipment, real estate, 
agricultural equipment and general commerce 
who will be holding meetings with their Iranian 
counterparts as well as economic officials,” Nasser 
Behzad was also quoted.

 The consumer price index 
increased from 116.2 to 134.6 or 
around %16 during the summer 
(June -22Sept. 22).According to 
data provided by the Statistical 
Center of Iran, the second quarter’s 
inflation has been the biggest 
quarterly inflation that the Iranian 
economy has seen thus far.

Iran: Summer Sees Highest 
Inflation on Record

news

Iran, UK Renew Trade 
Commitments
 High-level trade representatives of Iran and the UK met on Monday in Tehran 
and reiterated their commitment to boost bilateral ties in the face of returning 
US sanctions.Lord Norman Lamont, the British trade envoy to Iran, met 
with Gholamhossein Shafei, the president of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture, for reassurances that Iran will have the 
support it was promised."Iran and markets around the country are of utmost 
importance to the British government and we hope to have an effective 
presence in these markets," Lamont was quoted as saying by the news website 
of ICCIMA.
He said it is deplorable that the ordinary people of a country will be deprived of 
receiving basic medicinal and hygienic services."Therefore, the UK is striving 
to continue its cooperation with Iran in the fields of health and medicines," 

he added.US President Donald Trump announced on May 8 his country's 
withdrawal from JCPOA and promised to return harshest sanctions in history 
against Iran.
The first round of renewed sanctions entered into force on August. The 
unilateral US sanctions reimposed on August 6 prohibit Iran's purchase of 
US dollars and precious metals, part of a larger move that attempts to cut the 
country off from the international financial system.  
A second tranche of US sanctions on Iran's oil and gas sector is set to go into 
effect on Nov. 4. Lamont, who was accompanied by British Ambassador to 
Iran Rob Macaire, referred to financial resources and bilateral banking ties as 
one of the most important issues in continuing cooperation. He also criticized 
the approach taken by the US government in unilaterally withdrawing from 
the Joint Comprehensive Plan of Action, the formal name of Iran's nuclear 
deal with world powers signed in 2015 and implemented in 2016. He said the 
British government sees JCPOA as a major international achievement and 
remains committed to it.

Shafei referred to all the ups and downs in the 
level of political ties between Iran and the UK 
in the past few years, saying economic and 
trade ties never ceased despite all political 
fluctuations."We hope that this trend will 
continue in the future," the private sector 
representative said.
He also praised the stance adopted by the UK 
against US unilateralism and pointed out that small- 
and medium-sized enterprises have now emerged as the most 
important link between Iran and Europe. Shafei further called on British 
firms to employ this capacity and develop the level of their ties with Iran and 
the regional market in this vein."Iran intends to renovate, reinvigorate and 
develop rail lines inside and outside cities and this is an area in which Iran and 
the UK can easily cooperate on," Shafei said, also calling on the British side to 
facilitate the travel of traders between the two nations.

The goods and services 
Consumer Price Index 
in the -12month period 
ending Sept. 22, which 
marks the end of the 
Iranian month of 
Shahrivar, increased 
by %11.3 compared 
with last year’s 
corresponding period, 
suggesting that the 
annual inflation has 
returned to double-
digit territory after 27 
months.

Tehran Market: 
Euro and USD Keep 
Climbing
Foreign exchange rates were again defiant 
and continued to climb on Tuesday with 
the US dollar surpassing the all-time high 
of 160,000 rials.
According to the Tehran Gold and Jewelry 
Union website, the dollar was traded for 
163,130 rials on the open market. The 
euro gained close to 2% with the single 
currency changing hands at 191,090. 
The volatile foreign exchange market took 
another body blow soon after Donald 
Trump abandoned the landmark nuclear 
deal in May, with the rial going from 
62,000 to the dollar to as low as Tuesday’s 
163,130. 
Figures from the Central Bank of Iran, 
show that currency trade from August 
7 to September 24 through Nima – the 
Integrated Forex Deals System launched 
by the government after it unified the 
USD forex rate – amounted to €2.2 billion, 

according to Financial Tribune.
Currency trade on the secondary forex 
market on September 24 reached around 
€56 million.
In addition, foreign currency allocated for 
imports during the 48-day period totaled 
€1.79 billion. This is while the amount 
on September 24 reached close to €39 
million.
The euro exchange rate in the secondary 
market on Monday was 96,130 rials while 
in the central bank’s Sana rate system 
it sold for 104,590 rials. Sana rates are 
the average of exchange rates at which 
foreign currencies are traded at bureaux 
de change on any given day.
According to the Central Bank of Iran 
Governor Abdolnasser Hemmati, non-oil 
exports stood at $22.7 billion from the 
beginning of the calendar year in March 
to mid-September but only $4 billion was 
presented through the Nima system. 
Petrochemical companies had an 80% 
share of the amount and the government 
has so far allocated $13 billion at the 

official rate (42,000 rials) for importing 
basic  goods, the Islamic Consultative 
Assembly News Agency (ICANA) reported.
Hemmati says foreign currency reserves 
are good and getting better, a claim most 
independent economists and analysts 
find extremely difficult to digest. He said 
during the past two months access to 
foreign currency has improved through 
banks and exchange bureaux to help meet 
public needs.



... the development 
of tourism. What 
distinguishes countries 
is the use or non-use of 
these primary resources. A 
country that has been able 
to meet the basic needs of 
a tourist is a winner and is 
now considered the world's 
first country. People who 
have developed security, 
health, and well-being in 
their country have also 
expanded tourism and 
the tourism industry. 
Of course, the role of 
advertising cannot be 
ignored. Advertising has a 
significant role in attracting 
tourists. All countries have 
made extensive publicity to 
attract more tourists. From 
providing facilities to the 
tourist to make a movie! 
But in our country with 
all this tourist attraction 
bad advertising has left the 
tourism industry deprived. 
When all the tribunes of 
the world speak of a lack of 
security in Iran, What do we 
expect from tourists who 
dare to come to Iran? 

 

Secretary of Iran's Supreme 
National Security Council 
(SNSC) Ali Shamkhani 
blasted instrumental use 
of terrorism by the western 
states, saying that the US 
has not shown seriousness 
in fighting the ISIL terrorist 
group."Despite having 
precise intelligence on the 
presence of terrorists in 
certain areas, the US planes 
have repeatedly refrained 
from carrying out airstrikes 
against them and in some 
cases airdropped (goods 
and equipment) for them 
or rescued the ISIL leaders 
who were surrounded by 
the Syrian and Iraqi armies," 
Shamkhani said, addressing 
a meeting in Tehran on 
Wednesday.He described 
the threat of terrorism as 
serious and spreading, 
and said, "Thousands of 
terrorists have still remained 
in Syria and other countries 
and they will endanger 
the future and stability of 
the region if not seriously 
confronted."Shamkhani said 
that instrumentally using the 
terrorists by supporting them 
politically, financially and 
logistically, meddling with 
other countries' affairs and 
occupation of other countries 
under the pretext of fighting 
against terrorism are clear 
instances of double-standard 
policies towards terrorism.

Iran president: Daesh, Takfiri 
terrorism main threats for Islam
 Daesh (ISIS) and the Takfiri terrorism are the biggest threats 
against Islam, said Iranian President Hassan Rouhani 
highlighting the role of religious authorities in introducing 
genuine Islamic culture.'Muslims should propagate Islam with 
morality and honesty,' said President Rouhani on Tuesday in 
a meeting with leaders of the Muslim world in the US on the 
sidelines of the United Nations General Assembly (UNGA) 
in New York, according to official website of the Iranian 
president.'It is our duty to help the youth discover the real 
identity of Islam through correct behavior,' he added. The 
Iranian president went on to refer to the recent achievements 
in fighting terrorists, especially Daesh and al-Nusrah Front, 
adding, 'Our goal is to fully restore Syria’s security, paving 
the way for refugees to return home.''Crimes committed 
by Daesh are not limited to assassinating people, they ruin 
people’s belief in Islam,' he reiterated.Saying that Iran plays 
a prominent role in the elimination of terrorist groups in 
Syria, Rouhani stressed that the future of Syrians must be 
determined by themselves.
Moscow: US Pressure on Europe 
over Energy Cooperation with Russia 
'Unacceptable'
 Russian Deputy Foreign Minister Alexander Grushko stated 
that the United States is exerting significant pressure on 
Europe over energy cooperation with Moscow, it is "absolutely 
unacceptable political pressure"."The pressure is significant. 
It is not the first time. For many years, US representatives 
have traveled to European countries and dictated to them 
how and with whom to build energy cooperation. This is an 
absolutely unacceptable political pressure," Grushko told 
Sputnik.The diplomat noted that "in the end, it is the issue 
of Europe's autonomy"."Europe is constantly declaring that 
it is independent in decision-making. Today, unfortunately, 
we are forced to state that the forces, which want to turn the 
sphere of energy cooperation into the sphere of geopolitical 
confrontation, are not always fought back," Grushko said.On 
Tuesday, US President Donald Trump during his speech to 
the UN General Assembly said Germany would eventually 
become completely reliant on Russian energy supplies if it did 
not rethink its policy.The US President has also stated that the 
United States remains committed to maintaining its energy 
independence from any foreign country and is ready to export 
oil, coil and gas.
We call for EU’s practical measures in 
protecting the deal
 In a meeting with the Prime Minister of Belgium, President 
of the Islamic Republic of Iran described relations between 
Tehran and Brussels developing and said, "Safeguarding the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) is the heavy and 
common responsibility for all of us, and the European Union 
is on a big test, not just towards Iran, but towards the world, 
and everyone is waiting for Europe to fulfill its obligations”.
In the meeting with Prime Minister Charles Michel of Belgium 
on Tuesday in New York, Dr. Hassan Rouhani said, “Protecting 
the JCPOA is an international responsibility and countries 
should play their part in global affairs, and the role of the 
European Union, as a political and economic player in this 
field, is very important and influential”."Europe’s political and 
promotional stance is solid and good, but we demand practical 
steps of this union in protecting the JCPOA," the president said, 
referring to Iran's commitment to all its obligations under the 
deal, as approved by the IAEA.At the same meeting, the Belgian 
prime minister emphasized the country's determination to 
develop and deepen cooperation with Iran, saying, “Belgium 
is advocates multilateralism and has not hesitated trying to 
safeguard the JCPOA, and we hope that the provisions of the 
agreement will be fully realized”.

Senior Diplomat: US Isolated by Iran-
1+4 Meeting in NY

He made the remarks posting an account 
of the Thursday joint meeting of the 
representatives of Iran and 4+1 (the UK, 
Germany, France, Russia and China) on his 
Instagram account. Araqchi is a member 
of the entourage accompanying President 
Rouhani’s high-ranking delegation to New 
York.
“This meeting, which was held prior to the 
US effort to instrumentally abusing the 
(UN) Security Council to stage an anti-Iran 
show, explicitly demonstrated the support 
of Europe, Russia and China for Iran and the 
isolation of the US,” reiterated Araqchi.
The Iranian diplomat recounted that at 
the end of the joint meeting of the foreign 
ministers of the 4+1 and Iran, a joint 
statement was issued. He added that the 
statement contained noteworthy points 
which were worth to be considered.
“In this statement, the countries loyal to 
the JCPOA underlined the full and effective 
implementation of the agreement, especially 
in areas of removing sanctions,” read the 
message posted by Araqchi adding that the 
statement stipulates the point that Iran’s 
economic interests guaranteed in the JCPOA 
was the vital and key part of the accord.
“The foreign ministers have voiced their 
deep disappointment with the US unilateral 
pullout from the JCPOA,” he said in his post, 
adding that “in an open confrontation with 
the US unilateral sanctions” the participants 
re-voiced commitment to their undertakings 
stipulated in the joint statement issued after 
the former ministerial meeting in Vienna 
on July 5.
There in the previous statement, the foreign 
ministers of the remaining parties of the 2015 
nuclear agreement asserted that they will 
keep and boost extensive economic relations 

with Iran with preserving effective financial 
channels intended to have transactions with 
Iran and keep purchasing Iran’s oil and gas 
condensates, oil and petrochemical products 
et cetera.
The Iranian senior diplomat continued that 
the statement re-affirmed the 4+1 countries’ 
commitment to undertake speedy measures 
to make the “special mechanism” practical 
and vowed the continuation of effective 
interaction with regional and international 
partners for this cause. “They voiced their 
strong will to support the measures for the 
‘special mechanism’.”
According to Araqchi, the joint statement 
of the foreign ministers of Iran and 4+1 
invites other countries of the world to follow 
the same approach keeping and bolstering 
bilateral economic relations with Iran. “It 
calls upon all countries to dispatch all their 
capacities, including cooperation with third 
party countries to effectively normalize 
commercial and trade relations with Iran,” 
recounted the Iranian deputy foreign 
minister.
He described this call as the explicit 
articulation of the will of the JCPOA member 
states which are openly opposing US will to 
sabotage the accord and re-impose sanctions.
On Monday, New York hosted the second 
ministerial meeting on Iran after the US 

withdrawal from the deal. EU Foreign 
Policy Chief Federica Mogherini said after 
meeting with the JCPOA member-states’ 
representatives that the participants of the 
Iran nuclear deal believe that Tehran is fully 
committed to the agreement and expressed 
readiness to continue cooperation with the 
country in economic, scientific and technical 
areas.
US President Donald Trump announced 
on May 8 that Washington would no longer 
remain part of the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) and promised to re-impose 
the highest level of economic sanctions 
against Iran.
The sanctions reinstated on Iran on May 8 
included boycott of Iran’s crude supplies and 
bans on transfer of its crude revenues. There 
is a 180 days interval before these sanctions 
come into effect. Other US secondary 
sanctions were reinstated last month.
After Trump’s declaration, the Iranian 
government issued a statement, calling 
the US withdrawal as “unlawful”. The 
statement underlined Iran’s prerequisites 
for continuing the deal with the five world 
powers. These conditions that were 
reiterated later by Iran’s Supreme Leader 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei later mainly 
included Iran’s guaranteed crude sales and 
transfer of its revenues back home.

Tourist attractive or 
Tourist repulsive?

Iran's Top 
Security Official 
Blasts US for 
Conniving with 
ISIL

 Iranian Deputy Foreign Minister 
for Political Affairs Seyed Abbas 
Araqchi said the six-sided meeting 
among signatories to the 2015 
nuclear deal showed how the US is 
isolated in the world.

Iranian President Hassan Rouhani flatly 
denied that he has asked for a meeting 
with US President Donald Trump.
"Not this year, nor last year," Rouhani 
told CNN on Tuesday. "We have never 
made such a request for a meeting with 
the president of the United States."
Trump started his second day at the UN 
General Assembly in typical fashion, 
with an early morning tweet. He wrote, 
"Despite requests, I have no plans to 
meet Iranian President Hassan Rouhani. 
Maybe someday in the future. I am sure 

he is an absolutely lovely man!"
Rouhani told CNN's Christiane 
Amanpour that while Iran received 
eight requests from US officials for 
a meeting last year, he did not think 
talks between the two leaders were 
"appropriate," then or now.
And as for being called "a lovely man" by 
someone who labeled his country "the 
leading state sponsor of terror," Rouhani 
dismissed the comment, saying Trump 
is "playing with words and will not get 
us to any solutions."

The United States and Iran have been 
at a standoff since Trump announced 
his decision to pull out of the 2015 
nuclear deal between Tehran and world 
powers in May, pitting him against other 
signatories.
The rest of the deal's signatories, which 
include US allies Britain, France and 
Germany, have been scrambling to 
save it, known officially as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Rouhani acknowledged that together 
with Russia and China, the signatories 

have 
proven they want 

to salvage the agreement, but he said 
they have fallen short of expectations, 
and he has not seen any results in a 
"tangible fashion."

Iran’s President Denies Requesting Meeting with  
Trump

report
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PLO: Trump Has Closed 
Doors to Peace
 Saeb Erekat, secretary general of the Executive Committee 
of the Palestine Liberation Organization (PLO), stated on 
Tuesday that US President Donald Trump has closed the 
doors to peace.
Erekat was reacting to Trump's speech at the opening 
session of United Nations General Assembly, WAFA reported.
"President Trump has confirmed that his administration 
has closed the doors to peace and cannot play a role in 
peacemaking by stating that his decision to move his 
embassy to Israel to Jerusalem, in violation of Security 
Council resolution 478, was a 'recognition of reality'," Erekat 
said in a statement.

"Rather, what his administration did, and continues to do, 
is to reward and incentivize violations of international law, 
colonization, war crimes, and apartheid."
Erekat also lashed out at Trump for his rejection of the 
International Criminal Court (ICC), stressing that "his 
rejection of the International Criminal Court is a rejection of 
international law".
"It should be noted that Israel, the occupying power, did 
not implement any of the UN Security Council and General 
Assembly resolutions. The reality today is that due to the 
one-sided pro-Israel decisions of the US administration, 
peace between Palestinians and Israelis have been derailed. 
Peace is a real need for both Palestinians, Israelis and the 
people of the region, and can be achieved with the realization 
of the two states solution, the State of Palestine with East 

Jerusalem as its capital, to live in peace 
and security side by side the state of 
Israel on the 1967 borders," Erekat 
concluded his statement.
Hanan Ashrawi, member of the 
Executive Committee of the 
Palestine Liberation Organization 
(PLO), also described Trump's United 
Nations speech as plain bullying.
"Trump at the UN: superficial defence of 
unilateralism, isolationism & plain bullying," she said, 
adding that "he launched arrogant attack on global system 
from its podium, boasted of illegally moving embassy to 
Jerusalem & leaving HR Council! Condescending ignorance: 
double flaws".

According to 
Araqchi, the joint 
statement of the 
foreign ministers of 
Iran and 1+4 invites 
other countries of 
the world to follow 
the same approach 
keeping and 
bolstering bilateral 
economic relations 
with Iran. “It calls 
upon all countries 
to dispatch all their 
capacities, including 
cooperation with 
third party countries 
to effectively 
normalize 
commercial and 
trade relations with 
Iran,” recounted 
the Iranian deputy 
foreign minister.

 Iran, France stress preserving 
JCPOA, deepening economic, 
banking ties
Presidents of the Islamic Republic of Iran and France met and 
stressed the importance of safeguarding the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) and development of bilateral, regional and 
international relations between Tehran and Paris.
President Emmanuel Macron of France and President Hassan 
Rouhani of the Islamic Republic of Iran met on Tuesday on the 
sidelines of General Assembly of the United Nations in New York, and 
discussed the development of relations between the two countries 
in all areas of interest.They also stressed the need to work hard to 
develop relations and cooperation between the two countries in 
various fields, including trade, economy and financial and energy 
exchanges, emphasising that there are no obstacles on the path of 
deepening these relations and that the officials of the two countries 

should work more in this regard.
Rouhani highlighted the unilateral withdrawal of the United 
States from the international agreement of JCPOA an act against 
international laws and emphasized the international community's 
commitment to confronting unilateralism and maintaining the deal.
He also appreciated the condolences and sympathy of the French 
government and nation with the Iranian people over Ahvaz terrorist 
attack, and described terrorism as a major threat to the international 
community, stressing development of the two countries' relations 
and cooperation for a comprehensive action against terrorism in 
the region and the international community.At the same meeting, 
Emmanuel Macron offered condolences to the Iranian people 
on the terrorist attack in Ahvaz and martyrdom of a number of 
Iranians, highlighting the need to protect the nuclear deal.The 
French president also described interaction and dialogue with Iran, 
as an influential country in the region, adding, “we should work 
hard to promote cooperation against terrorism and unilateralism 
throughout the world."



Iran: Summer Sees Highest 
Inflation on Record

US President to Blame for Oil Price Hikes: Iran’s Zanganeh
 Iranian Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh hit back at US President Donald 
Trump over his remarks on the Organization of the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) and said the blame for recent hikes in oil prices lies with 
Trump, himself.Speaking to reporters on the sidelines of a cabinet meeting 
in Tehran on Wednesday, Zanganeh pointed to Trumps’ comments at 
the UN General Assembly and said, “The US president, who himself is the 
main factor behind the increase of oil prices and instability in the market, 
has pointed the finger of blame at OPEC, while the organization has used 
all its power and capacity for production.”Trump is trying to reduce Iran’s oil 
exports and at the same time wants oil prices not to rise, the Iranian oil minister 
added.Zanganeh went on to say that if Trump wants a stable oil market, he should give up his “inapt 
interference” in the Middle East and refrain from preventing Iran’s oil production and exports.

Tourism, besides the 
benefits and value 
creation for tourist 
or tourism, has 
many advantages 
for tourist-friendly 
countries as well. 
When a traveler 
travels to a place, 
he or she can be 
a propaganda or 
advert depending 
on whether he or 
she is happy and 
it depends only 
on the country of 
origin. Tourism has 
a special feature that 
can be considered 
as a driving force 
for economic 
development in 
all countries. No 
country can be found 
lacking the necessary 
raw materials for ...

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS

Morning call to prayer : 
04:34:20  
Noon call to prayer : 
11:54:20   
Evening call to prayer: 
18:11:17   

High: 30 ° c
Low: 11 ° c

5000 Rials

Tourist 
attractive 
or Tourist 
repulsive?

Iran’s President 
Denies 
Requesting 
Meeting with  
Trump
Tehran Market: 
Euro and USD 
Keep Climbing

Things 
 To Do In Isfahan

sunshine:pleasant

Farzaneh Mostajeran

editorial

ISFAHAN
N E W S

Headlines

7

7

6

5

6

 The First
 Bilingual

 Economic

 Newspaper

 In Isfahan

Province  Thursday,September 27,2018,
No.53

UK Foreign Secretary Jeremy Hunt in a meeting 

with Iranian Foreign Minister Mohammad Ja-

vad Zarif in New York voiced his country's sup-

port for the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
"London will remain committed to the JCPOA," Hunt said 
during the meeting with Zarif on the sidelines of the 73rd 
annual UN General Assembly session in New York City .The 
British foreign secretary described the 2015 nuclear deal 
as vital to global security.
"The UK remains committed to the Iran nuclear deal, which 
is critical for global security. We will continue to ensure the 
deal is upheld, and Iran must do the same,” he added.
Zarif is accompanying Iranian President Hassan Rouhani 
during his visit to New York to attend the 73rd annual 
meeting of the UN General Assembly.
During his stay in New York, Rouhani has so far held 
meetings with American political elites, his Cuban, 
Bolivian, Turkish and French counterparts, head of 
the International Olympic Committee, director of 

the International Monetary Fund, Chief Executive of 
Afghanistan and Norwegian prime minister.
The Iranian president also delivered speeches at the UN 
General Assembly and a meeting commemorating late 
South African leader Nelson Mandela besides giving 
interviews to NBC, CNN and PBS networks.

 US President Donald Trump and his hawk-

ish administration are stooges of the pro-Is-

rael lobby, which has long been pushing for 

war with Iran, according to a former US intelligence 

officer.
- Trump is leading the pressure campaign against 
Iran to appease the pro-Israel lobbyists and 
individuals surrounding his administration, Scott 
Rickard said in an interview following Trump’s anti-
Iran rhetoric.
In his speech to the United Nations General Assembly 
on Tuesday, Trump urged the world to isolate 
Iran and threatened to impose more hard-hitting 
sanctions against the Islamic Republic. He accused 
Tehran of sponsoring terrorism and sowing "chaos, 
death and destruction," in the Middle East.
The US president renewed his criticism of “the 
horrible 2015 nuclear deal” between Iran and six 
world powers. Trump withdrew the US from the 
historic deal in May and ordered sanctions to be 
reinstated against Tehran.
Rickard said Trump and top officials in his 
administration, including Secretary of State Mike 
Pompeo and National Security adviser John Bolton, 
pursued Israeli policy on Iran.
“The fact that Trump is continually trying to vilify Iran 
and make Iran the enemy is not a new effort that’s 
been done by the pro-Israel lobby,” the analyst said.
"[Israeli Prime Minister Benjamin] Netanyahu has 
been doing it for over two decades, and unfortunately, 
he has recruited many in the intelligent and the 
military industrial complex as well as political 
infrastructure of the United States, and sadly, the 
United States is absolutely pushing for war,” he added.

According to Press TV, the Trump administration’s 
effort to destroy the Iranian economy is not a new 
phenomenon and has been part and parcel of US 
foreign policy for nearly four decades, since the 
victory of the Islamic Revolution in 1979, Rickard 
pointed out. 
 “This is one of the longest standing sanctions that the 
Americans have imposed on a nation and the Iranian 
people have merely survived heroically against one 
of the worst economic sanctions in the history of the 
world,” he said.Rickard concluded that as long as 
Israel’s grip on US foreign policy lasts, the sanctions 
against the Iranian nation would continue.
Speaking from the same rostrum, Iranian President 
Hassan Rouhani said "unilateral and illegitimate" 
sanctions imposed by the US were tantamount to 
"economic terrorism." “The Iranian people have 
demonstrated their unwavering resilience during 
the past forty years despite the difficulties and 
constraints caused by sanctions, and have shown 
that they can overcome this difficult phase as well," 
Rouhani said. 

Britain Voices Support for JCPOATrump following Israeli policy on Iran

President in a meeting with British PM:
We should have the same 
positions against terrorism

 

Pointing out that today, the most important issue in the 
relationship between Iran and Europe is a joint effort to 
strengthen and implement the nuclear deal, Iranian President 
said, "Fortunately, the two sides are determined to safeguard 
the international agreement and have taken firm political 
stance in this regard”.
Speaking in a meeting with British Prime Minister Theresa 
May in New York, Iranian President Hassan Rouhani referred 
to the United States’ illegal withdrawn from the international 
agreement of the JCPOA, saying, “We should work hard 
to deepen cooperation and consultation to achieve an 
appropriate practical framework for maintaining and 
fully implementing this agreement, especially in economic 
sectors”.The president stated that the Islamic Republic of Iran, 
according to the IAEA reports, has adhered to and fulfilled all 

its obligations, adding, "In multilateral agreements, living up 
to commitments by both sides must be in balance”.
Dr. Rouhani commended the condolences and sympathy of 
the British government and people to the Iranian people over 
the Ahvaz terrorist attack, and criticised some western media, 
including those of Britain, for supporting Ahvaz terrorist 
attack, adding, “Today, everyone must have firm, equal stances 
against terrorism”.
Stressing that, “We should develop cooperation in the fight 
against terrorism,” the President said, “Our approach is to 
reduce tensions in the region and the world”.
He went on to state that the Islamic Republic of Iran’s military 
power is to defend the country and confront terrorism.
Dr. Rouhani also said that the Yemeni crisis had no solution 
other than ending the war and the establishment of Yemeni-
Yemeni dialogue, adding, “All countries should try to stop the 
bloodshed and bombing in Yemen and send humanitarian aid 
to the innocent people in the country”.
Pointing out that the Islamic Republic of Iran is interested in 
developing bilateral relations with Britain in different sectors, 
the President stated, "Development of bilateral cooperation 
between the two countries will lead to the deepening of 
economic, trade and investment ties between them".
British Prime Minister Theresa May, offered condolences 
to the Iranian nation over Ahvaz terrorist attack and said, 
"Britain condemns terrorism in all its dimensions, and 
considers fighting it very important”.The British Prime 
Minister stressed the importance of maintaining the nuclear 
deal in all its aspects and the continuation of Tehran-London 
efforts and cooperation in this regard.She said that resolving 
the Yemeni crisis was possible only through political solutions, 
adding, "Everyone should play their role well in delivering 
humanitarian aid to the crisis-hit Yemenis”.

Commander of the Quds Force 
of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) Major General 
Qassem Soleimani warned that the 
Americans would see the "gates of 
hell" opening to them if they attack 
Iraq's Hashd al-Shaabi (popular 
forces), Iraq's Arabic-language al-
Qad Press reported.
A commander of Hashd al-Shaabi 
quoted General Soleimani as saying 
that "if the US forces target the 
Hashd al-Shaabi and Iraqi Islamic 
resistance forces, we will open the 

gates of hell to them", Iran-based 
Keyhan daily reported on Tuesday, 
quoting the report from al-Qad 
Press.
 The US-led coalition has several 
times in the past few years targeted 
the Iraqi resistance forces who 
were the main force in the country's 
fight against the terrorist groups, 
specially the ISIL.
In a latest case, a field commander 
said on Monday that the US-led 
coalition artillery units opened 
fire at a base of the Hashd al-Shaabi 

forces in Western Anbar.
According to Fars News Agency, Al-
Qad Press quoted Qassem Mosleh, 
commander of Hashd al-Shaabi 
operation in Western Anbar, as 
saying that the coalition's artillery 
units shelled one of the bases of 
Hashd al-Shaabi in the town of al-
Qa'em in Western Anbar.
The source further said that the 
artillery shelling targeted areas near 
Hash's base, adding that Hashd sees 
the move as an intentional attack on 
its forces

General Soleimani Warns US to Stay Away from Iraq's Hashd 
Al-Shaabi
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