
نقطه عطف در 
گردشگری ایران

با شــروع فصل پاییــز و پایان 
تابستان مسافرت های تابستانی 
 نیز تمــام شــده و جــاده ها و
 شهر های توریست پذیر بی رونق 
شده است . شــاید مهر همیشه 
 فصلــی بود بــرای افــرادی که
  مــی خواهند مســافرت ارزان 
قیمت تری داشته باشند چون در 
این ماه هتل ها و مسافرخانه ها با 
کمبود مشتری رو به رو هستند 
و بــرای جذب مــردم حاضر به 
دادن تخفیف های خوبی بودند 
اما امسال داســتان جور دیگری 
رقم خورده و هنــوز مکان های 
گردشگری پر اســت از مسافر. 
با این تفاوت که این مســافران 
ایرانی نیســتند و از کشور های 
همجوار به ایران برای گردشگری 
آمده اند. مسافرانی که اکثرا عرب 
زبان هستند و به دلیل افت شدید 
ارزش پول ایران بــه راحتی به 
کشور ما آمده اند و در حال گردش 
هستند. حال دو مســاله وجود 
دارد. اول اینکه چــرا باید ارزش 
پول کشورمان به قدری کاهش 
یابد که یک مسافرت چند روزه به 

ایران و استفاده از ...
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ســرمقــاله
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N E W S

ادامه در صفحه 

رییس سازمان برنامه و بودجه:   

 بازار پول و ارز تعادل ندارد
 محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه 
در نشســت مشــترک با اعضای اتاق بازرگانی 
با اشــاره به تحریم های پیش رو که به صورت 
یکجانبه از ســوی ایاالت متحده آمریکا اعمال 
خواهد شد، اظهار کرد: دولت و فعاالن اقتصادی 
به شرایط فعلی اقتصاد ایران به صورت کالن نگاه 
می کنند؛ بر این اســاس، اگر مهم ترین وظیفه 
دولت که در چارچوب اقتصاد کالن و سیاسی 
تعریف شده است نگاه کنیم، از یک سو تعادل 
اقتصادی مطرح می شود و از سوی دیگر، توسعه 

مدنظر قرار می گیرد.
وی افــزود: ایــن تحریــم هــا غیرقانونــی و 
ناجوانمردانه بر کشور ایران تحمیل می شود و 
طبیعی است که فعاالن اقتصادی در تالش برای 

نجات سرمایه ملی باشند. ...

     یکی از بنگاه داران اصفهان: بیشتر این داللی ها به خود نمایندگی های شرکت های خودروساز برمی گردد. متاسفانه قیمت هایی که شرکت های خودروساز برای پیش فروش اعالم کرده اند، 
غیرمنطقی و بسیار باال است وپیش فروش ،  بدون قیمت نهایی و زمان دقیق تحویل، غیرقانونی است. 

قیمت 500 تومان

پیش خرید با کد ملی شخص دیگر خالف است؛ 

خرید خودرو با داللی هویت

افزایش۱۷۰درصدی قیمت موز؛

روایت آماری از تغییرات قیمت اقالم 
خوراکی در شهریورماه

 در شهریورماه قیمت اقالم خوراکی با تغییرات عمده ای
 مواجه شده است به گونه ای که برنج خارجی ۴۵ 
درصد، گوشت گوسفندی ۳۸.۸ درصد، موز ۱۷۰ 
درصد و رب گوجه فرنگی ۷۵ درصد افزایش قیمت 
داشته اند. روند افزایش قیمت اقالم خوراکی که از 

اردیبشهت ماه سال جاری آغاز شد همچنان...

بازار طال و سکه  97/7/9 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,701,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,762,0005,041,000جدید

2,431,0002,521,000نیم سکه

1,331,0001,441,000ربع سکه

691,000701,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0002,118,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18440,930488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24587,900651,920 عیار

تــازه ها

 مشکل تازه
  iPhone XS و

 XS Max در شارژ 
باتری

 iPhone برخی از کاربران گوشی های
XS و iPhone XS Max گــزارش 
کرده اند که گوشی های شان در حین 
خاموش بودن صفحه نمایش و اتصال به 

کابل الیتنینگ شارژ نمی شود.

مشکالت اینچنینی معموال در میان کاربران 
تجربه های متفاوتی می آفرینــد. برخی از 
کاربران این آیفون های تازه گزارش کرده اند 
گوشــی آن ها در هنــگام اتصال بــه کابل 
الیتنینگ تنها در شــرایطی شارژ می شود 
که صفحه را روشن و گوشی را اصطالحا بیدار 
کنند. از طرفی برخی دیگر ادعا می کنند که 
مشکل شــان تنها با این اقدام رفع نمی شود 
بلکه مجبور هستند صفحه را روشن کنند و 

سپس 
کابل الیتنینگ را یک بار دیگر جدا و متصل 

سازند.
تعداد کمی از این کاربران هم گزارش کرده اند 
که گوشی آیفون شان در حین اتصال به کابل 
الیتنینگ و خاموش بــودن صفحه کرش 

می کند و بی پاسخ باقی می ماند.
یکی از کاربران فعال اینترنت هم به نام لوییس 
هیلسنتگر روز گذشــته با انتشار ویدیویی 
از اتصــال کابل الیتنینگ به چند گوشــی 
iPhone XS و XS Max مشکل شارژ 
را در این دستگاه ها به تصویر کشید. در این 
آزمون ساده به خوبی می توان مشاهده کرد 
که صفحه نمایش همه گوشــی ها خاموش 
است و iPhone X به محض اتصال به کابل 
شروع به شارژ شــدن می کند. از طرف دیگر 
iPhone XS و XS Max در همیــن 
آزمون با مشکلی ناشناخته مواجه می شوند 
و روند شارژشــان اصال در این شرایط آغاز 

نمی شود.
کاربرانی که با این مشکل مواجه شده اند در 
خالل روزهای اخیــر گزارش های خود را در 

تاالرهای مختلف ازجملــه اپل، مک رومرز، 
یوتیوب، توییتر و ردیت منتشر کرده اند. هنوز 
نمی دانیم میزان گستردگی این مشکل چقدر 
است اما مشــخصا همه کاربران گوشی های 
iPhone XS و XS Max بــه آن دچار 

نشده اند.
برخی کاربران معتقدند که مشــکل شــارژ 
 USB این گوشــی ها با صفحه خاموش به
Restricted Mode مربوط می شــود. 
این قابلیت با iOS ۱۱.۴.۱ معرفی شــد و 
اساسا طراحی شده است تا اگر بیش از یک 
ساعت از زمان باز شــدن قفل آیفون و آیپد 
گذشــت، از اتصال این دســتگاه ها با سایر 
اکسسورهای  USB توسط کابل الیتنینگ 

جلوگیری کند.
قابلیت USB Restricted Mode در 
iOS ۱2 به صورت پیش فرض فعال است 
اما برخی کاربران مدعی شده اند که غیرفعال 
کردن آن همچنان نمی توان اختالل ایجاد 

شده در روند شارژ دستگاه ها را مرتفع کند.
ایان ذکر اســت که برخی کاربران آیپدها و 
آیفون های قدیمی در واکنــش به ویدیوی 
لوئیس هیلسنتگر مدعی شده اند که دستگاه 
آن ها هم به مشــکل مشــابهی دچار شده 
اســت. باتوجه به این گزارش هــای معدود 
می توان انتظار داشت که مشــکل شارژ در 
iPhone XS و XS Max درواقع یک 
مشکل نرم افزاری باشد و اپل بتواند آن را در 
 iOS به روزرسانی های بعدی سیستم عامل

رفع کند.
 XS Max و iPhone XS برخی کاربران
اپل گزارش کرده اند که گوشی های شــان با 
مشکل جدی مواجه شــده است. ظاهرا این 
گوشی ها در شرایطی که صفحه نمایش آن ها 
خاموش اســت و به کابل الیتنینگ متصل 

می شوند، نمی توانند شارژ شوند.

جی اس ام
گـــزارش

محسن مهرعلیزاده در دیدار 
با آیت ا... محمدعلی ناصری 
دولت آبادی از اساتید اخالق 
حوزه علمیه اصفهان بیان 
کرد: عده ای بــه هر دلیل 
طرح یاد شده را به درستی 
 متوجه نشــده اند و تصور
 می کنند از پساب در اجرای آن استفاده 

خواهد شد. 
وی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح 
را ۵۰۰ میلیارد ریــال اعالم کرد و افزود: 
براساس این طرح 6۰ میلیون متر مکعب 
آب بصورت مستقیم از سد زاینده رود به 
شــهر اصفهان منتقل و بوسیله لوله حد 
فاصل پل شهرستان تا ناژوان بازچرخانی 

می شود. 
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه خشکی 
زاینده رود بناهای تاریخــی موجود در 
بستر این رودخانه را تهدید می کند، ادامه 
داد: اجرای این طرح ضمن جلوگیری از 
تخریب آثار تاریخی در پی فرونشســت 
زمین تاثیر بســزایی در تقویت صنعت 

گردشگری و روحیه شهروندان دارد. 
وی با بیان اینکه اصفهان از کمبود آب و 
خشکسالی رنج می برد، به اقدام های انجام 
شده برای تامین آب این خطه اشاره کرد و 
گفت: آب این منطقه از کویر مرکزی ایران 
طی ۴۰ سال گذشــته به شدت کاهش 
یافته و این موضوع مشــکالت اساسی را 

برای ساکنان آن بوجود آورده است. 
مهرعلیزاده افزود: به همین دلیل مدیریت 
اســتان اصفهان با جدیت طرح های آبی 
این استان را پیگیری کرد و در این راستا 

طرح های خوبی را در دست مطالعه و اجرا 
قرار داده است. 

وی با تاکید بر اینکــه آب باید به صورت 
 عادالنــه در بخش هــای مختلف و بین 
 حقابه داران توزیع شــود، تصریح کرد: 
به رغم تالش های دولت از جمله تعیین 
جدول برای توزیع عادالنه آب، مشکالتی 

در این زمینه وجود دارد. 
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه پس از 
رهاسازی آب سد زاینده رود برای توزیع 
 حقابه ها ممکن اســت برداشــت های
 غیرقانونی در باالدســت انجام شــود، 
گفت: برای کنترل حقابه ها و جلوگیری 
از برداشــت های غیرقانونی در باالدست 
زاینده رود طرحی در دست اقدام داریم 
که براساس آن از سد های چم آسمان تا 
نکوآباد به طول ۴2 کیلومتر لوله گذاری 
خواهد شد و حقابه هر منطقه از این طریق 

در اختیار کشاورزان قرار می گیرد. 
وی افزود: این طرح بزرگ با اعتبار ســه 

هزار میلیارد ریال اجرایی خواهد شد. 
مهرعلیزاده جمع آوری پساب های داخل 
شــهر را از دیگر طرح ها برای تامین آب 
مورد نیاز کشــاورزان اصفهان بیان کرد 
و گفت: براســاس این طرح، پساب های 

حاصل از تصفیه فاضالب شــهرها که با 
پیشرفته ترین تجهیزات خریداری شده 
از کشور آلمان انجام می شود، در اختیار 
بخش کشــاورزی، صنعت و فضای سبز 

قرار می گیرد. 
به گفته وی، این پســاب ها در باالترین 
ســطح تصفیه شــده و برای اســتفاده 
جهت آبیاری فضای سبز و کشاورزی از 

استانداردهای الزم برخوردار است. 
آیت ا... محمدعلــی ناصری دولت آبادی 
 اســتاد اخالق حوزه علمیه و موســس
 حوزه هــای علمیه ولــی عصر، صاحب 
الزمان )عج( و نرجــس خاتون اصفهان 
نیز با تقدیر از اقدام های انجام شده برای 
تامین آب مورد نیاز منطقه، این اقدام ها 

را خدمتی بزرگ به شهروندان دانست. 
وی ابراز امیدواری کرد: مسئوالن استان 
برای اجرای این طرح ها موفق شــوند و 

مشمول توفیقات الهی قرار گیرند. 
آیت ا... ناصری با بیان اینکه مشــکالت 
زیادی در سطح جامعه وجود دارد، گفت: 
برای برطرف شــدن این مشکالت عالوه 
بر تالش و کوشــش باید توسل به وجود 
امام زمان )عــج( و حضرت فاطمه )س ( 

فراموش نشود. 

استاندار اصفهان در دیدار با آیت ا... ناصری مطرح کرد؛
طرح باز چرخانی آب در زاینده رود بدون پساب انجام می شود

برای کنترل 
حقابه ها و جلوگیری 

از برداشت های 
غیرقانونی در 

باالدست زاینده 
رود طرحی در 

دست اقدام داریم 
که براساس آن از 

سد های چم آسمان 
تا نکوآباد به طول 
42 کیلومتر لوله 

گذاری خواهد شد 
و حقابه هر منطقه از 
این طریق در اختیار 

کشاورزان قرار
 می گیرد. 

 استاندار اصفهان گفت: آب مورد نیاز برای اجرای طرح 
بازچرخانی این مایع حیاتی در بستر زاینده رود از سد 
باالدست این رودخانه تامین می شــود و از پساب در 

اجرای طرح یاد شده استفاده نخواهد شد.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اصفهان و منطقه نُرماندی فرانسه تفاهم نامه همکاری امضا کردند
 اصفهان و منطقه نرماندی فرانسه در بخش های علمی، تجاری، دانشگاهی، گردشگری و نمایشگاهی قرار داد همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی استانداری اصفهان، این قرارداد همکاری در جریان سفر سه روزه محسن مهرعلیزاده به فرانسه به امضای استاندار 
اصفهان و رییس منطقه نرماندی رسید. استاندار اصفهان در دیدار با رییس منطقه نرماندی فرانسه با اشاره به نقاط مشترک فراوان بین اصفهان 
و نرماندی ابراز امیدواری کرد: همکاری  های استان های دو کشور در بخش های مختلف بیش از پیش توسعه یابد. محسن مهرعلیزاده از سخنان 

رییس جمهوری فرانسه در مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه حمایت از برجام و رد رویکرد یک جانبه گرایی آمریکا تقدیر کرد.



 نقطه عطف
 در گردشگری ایران

ادامه از صفحه یک:
...  بهترین امکانات تقریبا برای آنها 
رایگان باشد و دومین مساله این است 
که چرا نباید خدمات گردشــگری 
بــرای ایرانی ها و مســافران دیگر 
کشورها تفاوت قیمت داشته باشد؟

همانگونه که می دانید گردشگری 
به عنــوان صنعتی درآمــدزا مورد 
توجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته 
است. اما به اشــتباه بسیاری از آنها 
این صنعت را راهی ســریع و آسان 
برای توسعه می دانند و این در حالی 
است که به تاثیرات مثبت و منفی آن 
توجهی نمی کنند. این بی توجهی 
در بســیاری موارد اثــرات مخرب 
جبران ناپذیــری را از خود بر جای 
می گذارد و جامعه دچار بحران های 

جدی می شود.
توســعه نادرســت گردشــگری، 
تعارضات و ســوء تفاهمــات بین 
فرهنگ هــا را افزایــش می دهد. 
با ورود بی رویه گردشــگران، این 
 تصور بــرای مــردم محلی پیش 
می آید که منابع آنها در حال تمام 
شــدن و از بین رفتن است و نوعی 
حس استثمارشدگی به وجود می 

آورد.
توجه گردشــگران به یک قومیت 
خــاص در مقصد، موجــب ایجاد 
قومیت های مســتقل و اصطالحا 
درون بوم ها می شــود. مردم سعی 
می کنند رفتار گردشگران را تقلید 
کنند و نوعی تهاجم فرهنگی، ایجاد 

می گردد.
فرهنگ مردم محلی به یک منبع 
درآمــد تبدیل می شــود و اصالت 
 مقصــد را در خطــر جــدی قرار

 می دهد. البته این مطالب را نگفتیم 
برای اینکه گردشگری و رواج آن را 
نقض کنیم زیرا گردشگری در ایران 
آنقدر کم است که شاید تا چندین 
برابر گردشگران امسال نیز نمی تواند 
تاثیر خاصی بر اقتصاد گردشگری در 
ایران بگذارد اما بد نیست اگر اکنون 
با شرایط موجود نقطه عطفی برای 
ورود گردشگر به ایران به وجود آمده 
است از همین ابتدا پایه ها و اصول 
این کار صحیح بنا شود تا چند سال 
دیگر حسرت این روزها نیز خورده 
نشود و فرصت بدست آمده به یک 

تهدید تبدیل نشود.
با وجود توسعه گردشگری در جهان 
به خصوص در کشورهای پیشرفته 
 امروزه جهانیــان به ایــن نتیجه 
رســیده اند که گردشــگری برای 
جامعــه  میزبان هــم هزینه و هم 
منفعت اقتصــادی و غیر اقتصادی 

را به همراه دارد. 
در خصوص منافع گردشگری جای 
هیج گونه تریدی نیســت. اما این 
 بدان معنا نیســت که گردشگری

 پدیــده ای ایده آل اســت. حتی 
طرفداران گردشــگری،  نیز بر این 
نظرند که گردشگری موهبت الهی 
ایده آلی نیســت و منافع و معایبی 

دارد که اندازه آنها یکسان نیست. 
بسیاری از هزینه های اجتماعی را 
نمی توان به سادگی اندازه گرفت، 
حتی می توان گفت ســنجش آنها 

غیر ممکن است. 
 به همین دلیل الزم است  در همین 
ابتدای امر که شاید گردشگری در 
حال رونق گرفتن در کشــور است 
تحقیقات علمی و دانشــگاهی در 
مورد همه جنبه هــای این پدیده 
انجام شود دانشــجویان و مجریان 
گردشــگری باید درک روشنی از 
تاثیــرات مطلــوب و نامطلــوب 
گردشگری در کیفیت زندگی مردم 

یک منطقه یا کشور داشته باشند. 
 جنبه هــای مطلوب کــدام اند؟ 
جنبه های نامطلوب کدام اند؟ به امید 

روزی که حسرت این روز را نخوریم.

اقتصاد استان
02
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500 میلیون مترمکعب گاز مصرفی در اصفهان ثبت کنتورها نمی شود
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: ساالنه 500 میلیون مترمکعب گاز این استان در کنتورها ثبت 
نمی شود. سید مصطفی علوی در آیین تکریم و معارفه رییس اداره گاز تیران افزود: 500 میلیون مترمکعب 
 گاز ثبت نشــده مربوط به اختالف میزان بهای گاز دریافتی و میزان مصرف مشترکان است که حساب 
 نمی شود. وی بیان کرد: همواره در شبکه گازرسانی و در مراحل تولید، انتقال و توزیع مقداری از گاز هدر 

می رود که برداشت غیر مجاز، نشت و مشکالت کنتور از جمله عوامل عدم ثبت در کنتور است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اصالح کنتورها، شناسایی لوله های دارای نشتی و نظارت بر انتقال را 

برای کاهش این معضل مهم خواند و گفت: اسراف و گاز محاسبه نشــده خسارت های زیادی را به شرکت گاز و 
 منابع انرژی کشور وارد می کند. وی با بیان اینکه نگهداری شبکه های انتقال گاز هزینه زیادی در بر دارد ، گفت: ساالنه 

 دو هزار میلیارد ریال دراستان اصفهان برای نگهداری شبکه انتقال گاز مشترکان هزینه می شود که با نظارت بیشتر بر انتقال و مصرف گاز
 می توان این هزینه ها را کاهش داد.علوی با اشاره به اینکه برای مدیریت مصرف گاز نیازمند ایده های خالق و استفاده صحیح مشترکان هستیم، 
افزود : استفاده بی رویه از انرژی برای کشور چالش ساز است و کاهش منابع گاز منجر به کاهش افت فشار گاز در مناطق مختلف کشور و بروز 

مشکالت اقتصادی و اجتماعی می شود.

در صورت تامین اعتبار ، موزه دفاع مقدس اصفهان امسال به بهره برداری می رسد
 مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس اصفهان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل مرحله اول موزه 
دفاع مقدس استان را 250 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت : این موزه در صورت تامین اعتبار تا پایان سال 

جاری به بهره برداری می رسد.
سردار مجتبی شیروانیان پیشرفت فیزیکی این موزه را 90 درصد و زیربنای آن را هشت هزار متر مربع اعالم 

و اظهار امیدواری کرد با تخصیص این اعتبار نسبت به تکمیل مرحله اول موزه اقدام شود. 
وی به کارکردهای از جمله فرهنگی و اجتماعی این موزه اشاره و اضافه کرد : مرحله دوم این موزه 20 تا 30 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد که ادامه تکمیل آن منوط به اتمام بخش نخست است. 
وی اظهارداشت: عملیات اجرایی مرحله سوم موزه دفاع مقدس استان شامل توقفگاه طبقاتی و سه سالن است که به دلیل 

کمبود نقدینگی هنوز آغاز نشده است. شیروانیان با اشاره به همجواری این موزه با باغ غدیر اضافه کرد : باغ غدیر از جمله پارک ها و 
مجموعه های تفریحی اصفهان همواره مورد توجه شهروندان است که آنان پس از حضور در آن کنجکاوانه عالقمند به حضور در موزه خواهند 
شد. مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس اصفهان تاکید کرد که موزه دفاع مقدس اکنون محلی برای جوانان و فعاالن فرهنگی 

است و دوستداران فعالیت در این عرصه ها می توانند از آن محیط بهره ببرند. 

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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به طورقطع پیش فروش 
شرکت های خودروساز 
هنوز در بازار آزاد هیچ 

تاثیری نداشته و در حال 
حاضر این شرکت ها 
تعهدات پیش فروش 

سال گذشته خود 
را انجام می دهند و 

خودروهایی که اکنون 
ثبت نام می شوند را سال 

 آینده تحویل
 می دهند.

درحالی کــه ایــن بــار 
دالل بازی قرار بود در طرح 
پیش فروش خودرو حذف 
شود، اما این بار دالالن به 
شکل دیگری در تبلیغات 
و صفحات مجازی جوالن 
می دهند. »فروش کد ملی 
برای پیش خرید خودرو«. و جالب اینکه 
نرخ های متفاوتــی را از 200 هزار تومان 
تا 3 میلیون و بیشتر برای کد ملی خود 

آگهی کرده اند.
در بررسی این موضوع ،در تماس با چند 
نفر از افرادی که در سایت دیوار کد ملی 
خود را برای فروش آگهی کرده بودند، با 

ارقام متفاوتی روبرو شدیم.
»رقم آخر کد ملی ام 2 است و 2 میلیون 
تومان فروشــنده ام و خودرویی به نامم 
نیســت و در کافی نت برای ثبت نام قرار 
می گذارم و بعــد از ثبت نام پول را به طور 

کامل دریافت می کنم«
از وی در خصوص اینکه به شــماره ملی 
بیشتری نیاز دارم پرســیدم، گفت: »در 
سایت دیوار فروشنده کد ملی زیاد است«. 
آگهی دیگری با کد ملی صفر. »کدملی 
خود را بیــن 2.5 تا 3 میلیــون تومان 
می فروشم و گواهینامه دارم و خودرو به 

نامم نیست«.
آگهی دیگری بــا کدملــی 3  »این کد 
ملی همسرم است و یک میلیون تومان 
فروشنده ام و هم حضوری و هم به صورت 

اینترنتی امکان ثبت نام دارم«.
آگهی فروش کدملی با رقم 6 »سه میلیون 
تومان فروشــنده ام و ماشــینی به نامم 
نیست«. از وی در مورد اینکه در دیوار با 
نرخ کمتری کد ملی خود را آگهی داده اند، 

می پرسم.
پاسخ می دهد: از نرخ ها به صورت دقیق 
اطالع ندارم به طور اتفاقی در دیوار متوجه 
شــدم مردم کد ملی خود را می فروشند 
و قیمت ها متغیــر بود. با اینکــه نیاز به 
خودرویی ندارم، من هم کد ملی خود را 

برای فروش آگهی کردم«.
آگهی دیگری با کــد 7 »کد ملی خود را 

200 هزار تومان می فروشــم نیاز مالی 
دارم، ماشــین به نام خودم است اما اگر 
شرط ایران خودرو نداشتن خودرو باشد 

کد ملی همسرم را می فروشم«
آگهی فروش کد ملــی و قیمت های آن 
متغیر است و گویا مردم می خواهند از کد 
ملی خود که نشان هویت آن ها در کشور 
است نیز در شرایط فعلی اقتصادی، پولی 

به دست آورند.

  داللی هــا بــه نمایندگی های 
شرکت های خودروساز برمی گردد

بیــات، یکــی از بنــگاه داران اصفهان 
در این خصــوص، گفت: در شــرایطی 
که ایران خودرو طی چند روز گذشــته 
پیش فروش خودروهای خود را آغاز کرده، 
عالوه بر نمایشــگاه داران و مردم عام نیز 
برای خرید اقدام کرده اند و با توجه به اینکه 
ثبت نام از طریق کد ملی است، مردم اقدام 

به خریدوفروش کد ملی خودکرده اند.
وی در خصوص تبعات فروش کارت ملی 
برای پیش خرید خودروها از سوی مردم، 
اظهار کرد: زمانی که فردی خودرویی را 
به نام شخص دیگری ثبت نام کند و بعدا 
مراحل قانونی آن انجام نشــود، احتمال 
سوءاستفاده و کاله برداری وجود دارد و 
در این شرایط ممکن است فرد از انتقال 
خودرو به شــخصی که پول را پرداخت 

کرده، امتناع کند.
وی با اشــاره به شــرط شــرکت های 
خودروســاز مبنی بر اینکه هر کد ملی 
یک بار می توانــد ثبت نام کنــد، گفت: 
متاســفانه بیشــتر این داللی ها به خود 
نمایندگی های شرکت های خودروساز 

برمی گردد.
بیات با بیان اینکه ســال های گذشــته 
اکثر بنگاه ها با خرید به صورت سبدی از 
نمایندگی ها درصــدی تخفیف دریافت 
می کردند، افزود: در حال حاضر بنگاه دار 
به راحتی نمی تواند خودرو ثبت نام کند 

و مردم عادی نیز شاید یک یا دو خودرو 
ثبت نام کنند، اما اکنون نمایندگی های 
ایران خودرو به صــورت خرید کارتکس 
خودروها را ثبت نام می کنند به گونه ای که 
خودرو به نام فرد مشخصی نیست و بعد از 
ثبت نام،  به صورت تک تک و با قیمت روز 

به مردم عادی فروخته می شود.
وی با انتقاد بر اینکه متاسفانه قیمت هایی 
کــه شــرکت های خودروســاز بــرای 
پیش فروش اعالم کرده اند، غیرمنطقی 
و بســیار باال اســت، گفت: متاســفانه 
پیش فروش خــودرو بدون قیمت نهایی 

و زمان دقیق تحویل، غیرقانونی است. 
وی در پاســخ به این ســوال که چرا در 
پیش فروش خودرو مباحثی چون حمایت 
از حقوق مصرف کننده رعایت نمی شود 
و در عمل این قانون زیرپا گذاشته شــده 
است، گفت: متاســفانه در این شرایط یا 
وزارت صنعت توان مقابلــه و برخورد با 
نمایندگی های شرکت های خودروساز 
را ندارد و یا اینکه دالل بازی شرکت های 
خودروساز و تخلفات پیش فروش خودرو، 

برای وزارت خانه منفعت دارد.
بیات با تاکید بر اینکه در حالی شرکت های 
خودروســاز زمان تحویــل خودروهای 
پیش فروش شــده را ســال آینده اعالم 
کرده اند که انبارهــای آن ها پر از خودرو 
اســت، اما می خواهند به قیمت باالتر و 

روز بفروشند.
این بنــگاه دار خودرو با اشــاره به اینکه 
در حال حاضر قیمت خــودرو در حدود 
دو تا پنج میلیون تومــان کاهش یافته 
اســت، افزود: در حال حاضر در بازار آزاد 
خودروهــای کارکــرده و دســت دوم و 
مدل پایین همچون پــژو 206، پراید و 

پارس خریدوفروش می شود.

  پیش خرید خودرو بــا کد ملی 
شخص دیگر خالف است

رییس اتحادیــه فروشــندگان خودرو 

اصفهان نیز در خصوص فروش کدملی 
برای خرید خودرو، گفت: خریدوفروش 
کدملی در اصفهان شــاید در مقایسه با 
تهران کمتر باشد و اصفهانی ها به تبعیت 
از مردم پایتخت، شــماره ملــی خود را 

می فروشند.
حمیدرضا قندی با تاکید بــر اینکه در 
فروش کد ملی و پیش خرید خودرو به نام 
شخص دیگر، سند خودرو به نام کد ملی 
که ثبت نام با آن انجام شده، زده می شود و 
به طورقطع مردم در زمان انتقال سند دچار 
مشکل خواهند شــد، گفت: پیش خرید 
خودرو با کد ملی شخص دیگر خالف است 
و تبعات این موضوع افزایش شکایات مردم 

به اتحادیه و دادگاه در آینده خواهد بود.
وی افزود: به فرض مثال وکالتی از طرف 
مقابل برای انتقال سند گرفته شود، با این 
وجود احتمال کاله برداری و از بین رفتن 

مال مردم وجود دارد.
رییس اتحادیــه فروشــندگان خودرو 
اصفهان با تاکید بر اینکــه مردم مقصر 
افزایش دالل بازی و هجــوم دیگران به 
ســمت خرید خودرو و یا هر کاالیی که 
گران می شــود، هســتند، تصریح کرد: 
به طورقطــع پیش فروش شــرکت های 
خودروساز هنوز در بازار آزاد هیچ تاثیری 
نداشــته و در حال حاضر این شرکت ها 
تعهدات پیش فروش سال گذشته خود 
را انجام می دهند و خودروهایی که اکنون 
 ثبت نام می شوند را ســال آینده تحویل

 می دهند.
وی بابیان اینکه بنگاه داران در پیش فروش 
خودروها خودرویی را ثبت نام نکرده اند، 
اظهــار کــرد: تمــام پیش خریدها از 
ســوی مــردم و مصرف کننــدگان و 
خــود نمایندگی هــا انجام می شــود، 
بااین وجود این طرح هــا تاثیری در بازار 
آزاد نداشــته و قیمت ها بــدون تغییر و 
 مشخص است و دیگر شاهد قیمت های 

نجومی نیستیم.

پیش خرید با کد ملی شخص دیگر خالف است: 

از 11 تا 14 مهرماه انجام می شود؛خرید خودرو با داللی هویت

 برپایی نمایشگاه ساختمان اصفهان 
با هدف رونق ساخت وساز

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان 
اصفهان درروزهای 11 تا 14 مهرماه، با هدف رونق بخش ساخت 

و ساز برپا می شود.

به گزارش شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه 
که با حضور 150 شرکت از 10 استان کشور در محل برپایی نمایشگاه های 
بین المللی اســتان واقع در پل شهرســتان برگزار خواهد شد، شرایطی 
فراهم می کند تا فعاالن عرصه های مرتبط با صنعت ساختمان به معرفی 

محصوالت و تولیدات خود در فضایی بالغ بر 9 هزار مترمربع بپردازند.
در این نمایشــگاه همچنیــن نمایندگانی از کشــورهای چین و ترکیه 
نیز حضور خواهند داشــت تا بازار مســکن ایران و هم چنین توانمندی 

شرکت های ایرانی برای توسعه  همکاری های بین المللی را محک بزنند.
نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان که جایگاه خود را 
به عنوان یکی از مهمترین نمایشگاه های حوزه صنعت ساختمان کشور 
تثبیت کرده، در طول 21 دوره برگزاری، به محلی برای عرضه توانمندی ها 
و ارایه آخرین دستاوردها و ایده های نوین در صنعت ساختمان تبدیل شده 
و بسیاری از کارشناسان، فعاالن این حوزه، دانشجویان و عالقمندان به 

صنعت ساختمان در آن حضور می یابند.
نمایشگاه امســال، بخش های مختلفی را در خود جای داده که هر یک، 
مخاطبان و عالقمنــدان خاصی خواهند داشــت. در بخش »تجهیزات 
الکتریکــی و مکانیکی« موضوعاتــی مانند انواع کلیــد و پریز، المپ و 
محصوالت نورپردازی، ســیم، کابل و تابلو برق، آسانســور و پله برقی و 
لوله و اتصاالت به نمایش گذاشته خواهد شــد. در حوزه »سبک سازی 
و مقاوم ســازی ســاختمان«، شــرکت کنندگان مختلف از سازه ها و 
خانه های پیش ساخته، انواع عایق های رطوبتی و حرارتی و انواع دیوارها، 
جداکننده ها و ســقف های پیش ســاخته رونمایی می کنند. در قسمت 
»تولیدات و محصوالت دکوراسیون داخلی خانه و آشپزخانه« نیز شاهد 
نمایش کابینت آشپزخانه، شیرآالت ساختمانی، دکوراسیون مدرن، نمای 
داخلی، انواع کف پوش،  پوشش ساختمانی، رنگ و انواع کاغذهای دیواری 

و نرده، حفاظ، پله و جان پناه خواهیم بود.
در حوزه »نما و پوشش های خارجی ساختمان« دستاوردهای شرکت ها 
در بخش پوشش ســقف و دیوارهای بیرونی، انواع درب و پنجره و انواع 
عایق های حرارتی در معــرض بازدید عمومی قــرار می گیرد. »مصالح 
اولیه ســاختمانی« بخش دیگری از این نمایشگاه خواهد بود که به ارایه 
دستاوردهای شرکت ها در حوزه های بلوک، بتن، آجر و سفال، گچ و سیمان 
و آهن و فوالد می پردازد. در این نمایشگاه همچنین تشکل ها، انجمن ها، 
اصناف و نشریات مرتبط با حوزه صنعت ساختمان نیز حضور دارند که در 
کنار شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و شهرک های علمی 

و تحقیقاتی، غنای ویژه ای به نمایشگاه می بخشند.
شــرکت های معتبری همچون نماچین، کاالی ســاختمانی آباده، نما 
آلومینیوم، کوبه، آجر زیگورات، بهریزان، کالر، شادان گستر، پارس زنده 
رود پالست، یزدبسپار، لوله گستر گلپایگان و یکتای زاینده رود از جمله 
برندهای مطرحی به شــمار می روند که از اســتان های تهران، اصفهان، 
خراسان رضوی، خراســان جنوبی، یزد، آذربایجان شرقی، فارس، البرز، 
گلســتان، گیالن و چهارمحال و بختیاری در بیست و یکمین نمایشگاه 

بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان حضور خواهند داشت.
این نمایشگاه در حالی برگزار می شــود که صنعت ساختمان ایران طی 
ســال های اخیر نیازمند ارایه برنامه  جامع به منظور خروج از رکود بوده 
است. نگاهی گذرا به گردش اقتصاد کشور بیانگر این نکته است که پس از 
درآمدهای نفتی و صنایع وابسته به آن، بیشترین سهم از تولید ناخالص 
ملی در اختیار صنعت بزرگ ساختمان و زیرشاخه های آن است. این جایگاه 
مهم در کنار رشد روزافزون دانش و فناوری و تکنولوژی های نوین که توجه 
به نیازهای روز بشر همچون کاهش مصرف انرژی و رعایت استانداردهای 
ایمنی در تولید سازه ها و تاسیسات در کنار توجه به نیازهای ارگونومیک 
و فرهنگی که به زیبایی ســازه ها و رفاه، طراوت و شادابی هر چه بیشتر 
شهروندان همراه با حفظ ثروت ملی منجر می شود، نشانگر جایگاه مضاعف 

این صنعت بزرگ کشور به ویژه در عرصه اقتصاد کشور است.

طرح فروش خودرو قرار بود این بار سخت گیرانه انجام شود 
به نحوی که بدون داشتن گواهینامه و مالکیت خودرو برای 
متقاضیان امکان خرید خودرو در این طرح وجود ندارد. این 
موضوع موجب شد تا در سایت های فروش کاال همچون دیوار، 

بازار خریدوفروش کد ملی رونق گیرد.
طرح پیش فروش ایران خودرو از هفته گذشــته آغاز شد. 
ایران خودرو در این طرح در نظر داشت تا بدون حضور دالالن 
خودرو به طور مستقیم به دست مصرف کننده نهایی و واقعی 
برسد و در این راستا شــرایطی را برای پیش فروش اعالم 
کرد. نداشتن خودرو، داشتن گواهینامه و از همه مهم تر هر 
پیش فروش تنها با یک کد ملی انجام می شود و براین اساس 
ظرفیت ثبت نام، بین روزهای مختلف و متناسب با رقم آخر 

شماره ملی افراد تقسیم شد.

گــزارش

ایسنا
گـــزارش
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     یکی از بنگاه داران اصفهان: بیشتر این داللی ها به خود نمایندگی های شرکت های خودروساز برمی گردد. متاسفانه قیمت هایی که شرکت های خودروساز برای پیش فروش 
اعالم کرده اند، غیرمنطقی و بسیار باال است وپیش فروش ،  بدون قیمت نهایی و زمان دقیق تحویل، غیرقانونی است. 

خـــبــــر

افزایش 4۸ درصدی صادرات اصفهان

اسداله احمدی ونهری مدیرکل گمرک اصفهان گفت: 
صادرات استان اصفهان در شش ماهه ابتدای امسال 

از لحاظ وزن 2۸ درصد و از حیث ارزش 4۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی گمرک اصفهان اســداله احمدی ونهری اظهار کرد: در 
این مدت 923  قلــم کاال با وزن دو میلیون و 6۴3 هزار تُــن به ارزش بالغ بر یک 
 میلیارد و 103 میلیون دالر کاال از اســتان اصفهان به مقصد 95 کشــور جهان 

صادر شده است.
وی افزود: عمده ترین کاالهای صادراتی از این استان آهن و فوالد به ارزش ۴16 
میلیون دالر، محصوالت پتروشــیمی 201 میلیون دالر، فرش 107 میلیون دالر 

محصوالت شیمی آلی 67 میلیون دالر است.
احمدی ونهری مهمترین کشــورهای مقصد کاالهای صادراتی اســتان اصفهان 
را عراق با 291 میلیــون دالر و 26 درصد ســهم از کل صادرات، افغانســتان  با 
177 میلیــون دالر و 16 درصــد، امارات متحــده عربی بــا 126 میلیون دالر 
 و 11 درصد و پاکســتان  بــا 91 میلیــون دالر و ۸ درصد ســهم ازکل صادرات

 استان نام برد.
وی گفت: در نیمه نخست امسال، 32 هزار و ۸15  تُن کاال به ارزش 1۴۸ میلیون و 
31۴ هزار دالر به گمرک اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

از نظر وزن 33 درصد و از حیث ارزش 31 درصد کاهش یافته است.
  مدیر کل گمرک اصفهان اظهارکرد: در راســتای برنامه های اقتصاد مقاومتی، با

 راه اندازی و استفاده از  ســامانه های امور گمرکی و پنجره تجارت فرامرزی، این 
اداره کل درشــش ماهه ابتدای امســال بالغ بر929 میلیارد و 709 میلیون ریال 

درآمد کسب و به خزانه واریز نموده است.
احمدی ونهری گفت: مهمترین کاالهای وارداتــی گمرک اصفهان در این مدت 
ماشین آالت مکانیکی 63 میلیون دالر، ماشین آالت برقی 19 میلیون دالر و اجزا 

و قطعات منفصله خودرو 10 میلیون دالر بوده است.
وی افزود: عمده ترین کشورهای صادر کننده به مقصد گمرک اصفهان چین با 29 
درصد ســهم از کل واردات، ایتالیا با 15 درصد، آلمان با 12 درصد، کره جنوبی با 

شش درصد و فرانسه با شش درصد سهم از کل واردات بوده است.
احمدی ونهری اعالم کرد: در این مدت  از سه کشور اروپایی ایتالیا، آلمان و فرانسه 
بالغ بر 50 میلیون دالر کاال به مقصد گمرک اصفهان ارسال شده به طوریکه 3۴ 

درصد از کل واردات گمرکات استان اصفهان را شامل می شود.
مدیر کل گمرک اصفهان گفت: درشش ماهه امسال، 13۴ هزار و ۸۴6 نفر مسافر 
ورودی و خروجی، تشریفات امور مســافری آنها در گمرک فرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی انجام شده که به نسبت مدت مشــابه سال قبل 52 درصد کاهش 

داشته است.
ایمنا

خـــبــــر



در استان اصفهان 417 دفتر پیشخوان وجود دارد
مدیر دفاتر پیشخوان استان اصفهان گفت:در استان اصفهان 417 دفتر پیشخوان وجود دارد که 323 

دفتر در روستاهای استان و 94 دفتر در شهرهای استان فعال هستند.
افشین کالنی مدیر دفاتر پیشخوان استان اصفهان ارایه مساوی خدمات دولتی را حق همه مردم دانست 
و اظهار کرد: دفاتر پیشخوان ارایه بخشی از خدمات سازمان های دولتی در تمام نقاط شهری و روستایی 

بود، واگذار کردن بسیاری از فعالیت ها به این دفاتر تجربه موفقی بوده است.
مدیر دفاتر پیشخوان استان اصفهان با بیان این که دفاتر پیشخوان در تسریع و تسهیل خدمات دولت نقش 

به سزایی دارند، اذعان کرد: دفاتر پیشخوان خدمات دولت کارهایی از جمله بروکراتیک اقتصادی و فرهنگی، 
تسهیل و تسریع خدمات دولتی  در قالب مراکز عمده خدماتی اعم از پست، پست بانک، مخابرات، ثبت احوال، بیمه و 

سایر موارد  را ایفا می کند.
کالنی با بیان اینکه 675 نفر در استان اصفهان مشغول کار در دفاتر پیشخوان استان اصفهان هستند، تصریح کرد: 75 خودپرداز فعال 
روستایی، 440 عدد  پین پد شعبه ای با قابلیت انتقال از مبدا کارت تمامی بانک ها در استان، 311   عدد پین پد شعبه ای با قابلیت شتابی 

از مبدا کارت تمامی بانک ها در روستاهای استان و 675 نفر هم به عنوان کادر دفتری در شهرها و روستاها مشغول کار هستند.

توزیع سه میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی
 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: در سه ماه اخیر حدود سه میلیون لیتر نفت گاز در 
بین بهره برداران بخش های مختلف کشاورزی شهرستان همچون واحدهای مرغداری، دامداری، 
شیالت، گلخانه، صنابع تبدیلی، واحدهای پرورش قارچ و صاحبان ماشین آالت کشاورزی توزیع 

شده است.
مجتبی مطهری  در این باره اظهار کرد: این شهرستان از نظر تولید تخم مرغ، مرغ، شیر و فرآورده های 

لبنی، عسل، گوشت بوقلمون و دیگر محصوالت کشاورزی کامال خودکفا است و حتی در بخش هایی 
مقادیر قابل توجهی صادرات نیز داریم.

وی از رتبه نخست نجف آباد در زمینه تولید گوشت بوقلمون و تجهیزات صنعت زنبورداری در سطح استان و کشور 
خبر داد و گفت: در بخش تولید ماهیان زینتی با هفت و نیم میلیون قطعه در سال، رتبه دوم استان و در زمینه تعداد کلنی های زنبور 

عسل نیز جایگاه نخست اصفهان را به خود اختصاص داده ایم.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد ادامه داد: سالیانه به طور متوسط شاهد تولید 136 هزار تن شیر، 20هزار تن گوشت سفید، 

13 هزار تن تخم مرغ، پنج و نیم تن گوشت قرمز و بیش از 1100 تن عسل در سطح شهرستان هستیم.

اقتصاد ایران
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جبران کسری بازار با 
واردات شیرخشک

رضــا باکــری گفــت: ممنوعیت 
صــادرات شیرخشــک و واردات 
25 هزار تن شیرخشــک، تصمیم 
درستی است که از ســوی دولت 

اتخاذ شده است.
رضا باکری، دبیــر انجمن صنایع 
لبنی اظهار کرد: با توجه به وضعیت 
اقتصادی کنونــی و افزایش قابل 
توجه بهای ارز، ممنوعیت صادرات 
و تصمیم برای واردات 25 هزار تن 
شیرخشک به کشور تصمیمی قابل 

دفاع و درست است.
این فعال صنعت لبنی در توضیح 
این مطلــب افزود: آنچــه در بازار 
ارز رخ داده، صــادرات همه کاالها 
از جمله شیرخشــک را بــا معنا و 
مفهوم جدیدی روبرو کرده است. 
در حقیقت رشــد بهای ارز، سبب 
شده صادرات تمامی کاالها از کشور 
سودآور شــود .در چنین شرایطی 
نباید مرزها باز گذاشته شود تا اقالم 
اساسی مثل شیرخشــک، بدون 
محاسبات دقیق نیاز بازار از کشور 
صادر شود و بازار با کمبود ناگهانی 

این کاال روبرو شود.
وی گفت: مابه التفاوتی که از صادرات 
نسبت به فروش کاال در داخل ایجاد 
می شود آن قدر باالست که طبیعتا 
افراد انگیزه فراوانی برای این کار پیدا 
می کنند. در ضمن باید توجه داشت 
حتی اگر کمبودی در بازار نباشد، 
صادرات تنها با تحویل مابه التفاوت 

نرخ ارز باید صورت گیرد.
باکری افزود: بررســی ها نشــان 
می دهد میزان شــیر تحویلی به 
کارخانجات لبنی بــا کاهش 25 
درصدی مواجه شــده اســت و در 
صورت تداوم این روند به مرور این 
کاهش تاثیر خود را در بازار خواهد 

گذاشت.
این مقام مسئول ادامه داد: در چنین 
شرایطی تصمیم برای واردات 25 
هزار تن شیرخشک می تواند مانع 
از بروز کمبود در این بازار شود، چرا 
که طبق بررســی ها کارخانجات 
محصوالت لبنی روزانه به 19 هزار 
تن شــیرخام و کارخانجات تولید 
شیرخشــک به روزانه 2 هزار تن 

شیرخام نیاز دارند.
باکری در پاسخ به این سوال که چرا 
اتحادیه دامداران و تولیدکنندگان 
شیرخشک معتقدند روند این بازار 
عادی اســت و نیازی به اتخاذ این 
تصمیمات وجود ندارد، گفت: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با بررسی 
همه جوانب چنیــن تصمیمی را 
اتخاذ کرده و همان طور که گفتم 
آمار و ارقــام نیز صحت تصمیمات 

متخذه را گواهی می دهد .
وی گفــت: حتــی دبیــر انجمن 
تولیدکنندگان شیرخشــک نیز 
در جلسه اخیر ســتاد تنظیم بازار 
تاکید کرد که دریافت شــیر این 
کارخانجات با کاهش روبرو شــده 

است .

ایرنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S
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گردشگری

    
جذابیت لباس های ایرانی برای 

گردشگران خارجی
یک هنرمند صنایع دســتی در رشــته 
لباس های سنتی گفت: امکان عرضه آثار و 
کارهای ما در بازارهای خاورمیانه و اروپایی 
به لحاظ پتانسیل باالی این بازارها، قدرت ارزآوری باالیی را به 

همراه خواهد داشت. 

ام ســلمه یحیی زاده در گفت وگویی درباره فعالیت در حوزه صنایع 
دستی و در رشته لباس های سنتی اظهار کرد: از سال 1390 تصمیم 
گرفتم دربــاره تاریخ لباس ایران پژوهش کنم و ایــن کار را از زمان 
هخامنشیان شــروع و لباس های آن دوره را بر اســاس مستندات 
تاریخی، سنگ نگاره های تخت جمشید بازآفرینی کردم و به صورت 
عکاسی شده در آتلیه به نمایش گذاشتم. پس از آن نیز روی دوره های 

زمانی مختلف کار کردم.
وی افزود: در حال حاضر مشــغول تولید و طراحی لباس های ایرانی  
هستم؛ لباس هایی مدرنی که نشــانه هایی از فرهنگ ایرانی دارند. 
می توان گفت در شــاخه های ایــن کار تولید لبــاس و پارچه های 

دست بافت و گرته برداری از لباس اقوام نیز می گنجد.
این هنرمند طراحی لباس با بیان اینکه کارگاه اش در خانه اســت و 
حجم فعالیت زیادی دارد، افزود: با یک تیم چندنفره فعالیت می کنم 
که بخشی از کار در کارگاه های آن ها انجام می شود؛ ضمن این که ما 

به همه ایران و گاه به خارج از ایران لباس فروخته ایم.
یحیی زاده درباره میزان فروش آثار خود گفت: خوشبختانه وضعیت 
در این زمینه خوب است زیرا لباس یک نیاز برای مردم محسوب شده 
و باتوجه به این که همیشه از لباس های ترک یا اروپایی کپی برداری 
می شده، هویت لباس ایرانی در فرهنگ لباس پوشیدن زنان ایرانی 
نبود و از سال هایی که شروع به کار کردم و البته گروه های دیگری نیز 

به سبک و سیاق خود این کار را 
انجام دادند، رویکرد نگاه ایرانی 
برای خانم هــا و آقایان خیلی 
جذاب شده. این امر موجب شده 
که ما همیشه مخاطب و مشتری 
خود را داشــته باشــیم و نگران 

فروش محصوالتمان نیستیم .
او درباره میزان شــناخته بودن 
آثارش بین گردشــگران خارجی 
عنوان کرد: در هتل پارس مشهد، 
یک گالری صنایع دستی داشتم که 
در آن کار را تولید و طراحی کرده 
و بازدیدکنندگان آثار را می دیدند و 
در خدمت مهمانان غیرمشهدی نیز 
بوده ایم؛ ولی با توجه به این که حجم 
تولید، کمی ما را از فروش دور کرد، 
در حال حاضر بیشتر تمرکز مان روی 
تولید است و فروش بیشتر توسط یک 

واسطه انجام می شود.
این هنرمند بــا بیان اینکه کارهایش برای مســافران عرب  بســیار 
جذاب است، ادامه داد: البته مســافران آلمانی هم داشتیم که از ما 
خرید کرده اند و به نظر آنان نحوه ارایه کار برایشان بسیار جالب بود. 
همچنین مســافر آمریکایی نیز داشتیم که کت های مخملی را با نام 
»ارخالو« که نوارهای دســت بافت زاوین روی آن کار می شود و مخمل 
آن متعلق به کاشان است، برای اجراهای موسیقی خود خریداری کرده  
و از آن جا که بیشتر مواد اولیه کارم ترمه است، این لباس ها اغلب برای 
اروپایی ها و به ویژه ایتالیایی ها بسیار جذاب است؛ به این دلیل که پارچه 

خاص ایران است و محبوبیت کار در خارج از ایران زیاد است.
یحیی زاده گفت: ما شاهد گردشگری خارجی در محدوده حرم در مشهد 
هستیم که به نظر من اگر در فضاهای رفت و آمد این افراد و در بازارهای 
پرتردد دیگر و  فضاهای تفریحی، چنین کارهایی عرضه شود مفید است. 
همچنین اگر می خواهیم در ابتدای کار توجه مسافر خود را جلب کنیم، 
می توانیم در فرودگاه های پروازهای خارجی نیز پایگاه هایی برای عرضه 

داشته باشیم.
او درباره وضعیــت حمایت میراث فرهنگی بیان کــرد: حمایت میراث 
فرهنگی مطلوب بوده و در زمینه تســهیالت نیز همکاری الزم را با ما 
دارد؛ ولی توان میــراث فرهنگی باالتر از این نیســت و ترجیح من این 
بود که با سازمان میراث فرهنگی در تهران نیز ارتباط داشته و از طریق 
آن ها رایزنی های خارجی داشته باشیم و کارها و آثار خود را در بازارهای 
خاورمیانه و نیز بازارهای اروپایی عرضه کنیم. به این دلیل که پتانسیل 
این بازارها باال اســت و می توان کارها و آثار را با ارزش پول باالتری به 

فروش رساند. 
این هنرمند همچنین اعالم کرد: اگر بتوانیم در فرودگاه کشوری چون 
عمان کارگاه برگزار کنیم و کارمان را بفروشــیم و دولت نیز با توجه به 
روابطی که دارد، بتواند یک گالری در اختیار ما قرار دهد و محصوالتمان 
را در چنین فرودگاه هایی عرضه کنیم، این امر به لحاظ ارزآوری به واقع 

مفید واقع خواهد شد.

ایسنا
گـــزارش

ایــن  افــزود:   وی 
تحریم ها غیرقانونی و 
ناجوانمردانه بر کشور 
ایران تحمیل می شود و 
طبیعی است که فعاالن 
اقتصــادی در تــالش 
بــرای نجات ســرمایه 

ملی باشند.
این مقام مســئول اضافه کــرد:  در 
شرایط کنونی از بازارهای چهارگانه 
برخی از بازارهــا را دچار عدم تعادل 
داریم که به جهت عدم تســویه این 
بازارها نســبت بــه عرضــه و تقاضا 
اســت و بازار پول ما االن دچار عدم 
تعادل اســت و آثار این بــازار و عدم 
 تعــادل آن را در بازار ارز مشــاهده 

می کنیم.

نوبخت در خصوص وضعیت بازار کار 
کشور گفت: طی پنج سال گذشته به 
جهت افزایش نرخ مشارکت، جمعیت 
فعال که در ســن کار و آماده به کار 
است، افزایش چشــمگیری داشت؛ 
در حالیکــه هر ســال 700 هزار نفر 
افراد جدیدی به عنوان جمعیت فعال 
به بــازار کار مراجعــه می کردند که 
بخش بزرگی از آنها مشــغول به کار 
می شدند، به نحوی که از 736 هزار 
نفر که وارد بازار کار شــده اند، برای 
710 هزار نفر فرصت شــغلی ایجاد 
شده است، اما 40 هزار نفر به جمعیت 
بیکار سه میلیون و 200 هزار نفری 

کشور، اضافه شد. 
وی با تاکید بر اینکه در حال بررسی 
گســترش راه های صحیــح تجاری 
هســتیم، تصریح کرد: به مشکالت 
بخش خصوصــی واقف هســتیم و 
می دانیم که کارخانه ها شاهد اشتغال 
منفی در بنگاه های خود هســتند، 
ضمن اینکه سیاست ها برای تنظیم 
بازار ارز در حال انجام است و همکاران 
ما در بانک مرکزی سیاست های الزم 
را به نتیجه خواهند رســاند، ما هم 
باید از منظر سازمان برنامه و بودجه 
به گونــه ای عمل کنیم کــه در کنار 
برنامه های جاری بتوانیم آثار سویی 

که به وجود آمده را جبران کنیم.

نوبخت تصریح کرد: به همین جهت 
پنج بســته طراحی شــده که یکی 
از آنها معطوف مشــکلی کــه برای 
واحدهای تولیدی ما به وجود آمده، 
است تا بتوان تا حد امکان جبران این 
تکانه ای که در بنگاه هــای تولیدی 

ایجاد شده را بکنیم.
وی با اشاره به اینکه یک بسته دیگر 
مربوط به پیمانکاران اســت، تاکید 
کرد: مصمم هستیم که از همین ماه 

این پنج برنامه را شروع کنیم.
نوبخت در پایان نطق اول خود گفت: 
باید چشم هایمان را به تثبیت بازارها 
متمرکز کنیم تا اقشار خاص کمترین 

فشار را حس کنند.

  درد دل اعضــای اتاق بازرگانی با 
بخش خصوصی: بازار دو درصدی ارز 

کشور را می چرخاند
در ادامه جلسه مشترک اتاق بازرگانی 

ایــران و ســازمان برنامــه و بودجه 
تعدادی از اعضای این اتاق نســبت 
به بیان مشکالت و نقطه نظرات خود 

اظهاراتی را عنوان کردند.
عبد علیزاده، مشــاور اتاق بازدگانی 
ایران بیــان کرد: ســازمان برنامه و 
بودجه متولی سه امر مهم است. اول 
دقت نظر به واگذاری طرح های نیمه 
تمام به بخش خصوصی نســبت به 
اعــالم آمادگی این بخــش، اهمیت 

جدی به نحوه واگذاری ها و در نهایت 
پرداخــت اعتبار مصــوب در جهت 
واگذاری این طرح هــا که در بودجه 

سال 97 آمده است.
وی با بیان اینکه به بخش اســتانی 
تنها 30 امتیاز واگذاری شامل شده 
که بسیار کم اســت، گفت: در نهایت 
ســازمان برنامه بودجه باید طرح ها 
را ارزش گــذاری کــرده و به بخش 

خصوصی واگذار کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه:   

 بازار پول و ارز تعادل ندارد

 به مشکالت 
بخش خصوصی 

واقف هستیم 
و می دانیم که 

کارخانه ها شاهد اشتغال 
منفی در بنگاه های خود 

هستند، ضمن اینکه 
سیاست ها برای 

تنظیم بازار ارز در حال 
انجام است و همکاران 

ما در بانک مرکزی 
سیاست های الزم را به 

نتیجه خواهند رساند

 محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست 
مشترک با اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به تحریم های پیش 
رو که به صورت یکجانبه از ســوی ایاالت متحده آمریکا 
اعمال خواهد شد، اظهار کرد: دولت و فعاالن اقتصادی به 
شــرایط فعلی اقتصاد ایران به صورت کالن نگاه می کنند؛ 
بر این اساس، اگر مهم ترین وظیفه دولت که در چارچوب 
اقتصاد کالن و سیاسی تعریف شده است نگاه کنیم، از یک 
سو تعادل اقتصادی مطرح می شود و از سوی دیگر، توسعه 

مدنظر قرار می گیرد.

خبرنگاران جوان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

بازار

افزایش۱۷0درصدی قیمت موز؛
 روایت آماری از تغییرات قیمت اقالم خوراکی 

در شهریورماه
در شهریورماه قیمت اقالم خوراکی با تغییرات عمده ای مواجه شده است به گونه ای که برنج خارجی 
۴۵ درصد، گوشت گوسفندی 3۸.۸ درصد، موز ۱۷0 درصد و رب گوجه فرنگی ۷۵ درصد افزایش 

قیمت داشته اند.

 روند افزایش قیمت اقالم خوراکی که از اردیبشهت ماه سال جاری آغاز شد همچنان ادامه دارد به گونه ای 
که در شهریورماه قیمت اقالم خوراکی با تغییرات عمده ای مواجه شد.

 گزارش تازه مرکــز آمار ایران از تغییرات قیمتی 24 قلم ماده خوراکی در شــهریور ماه نشــام می دهد
 مهم ترین اقالم خوراکی مردم از جمله برنج، گوشت و محصوالت لبنی با افزایش قیمت مواجه شده اند، 
به گونه ای که برنج ایرانی درجه یک نسبت به شهریورماه سال گذشته 6.9 و برنج خارجی درجه یک 45 

درصد رشد داشته است.
یک کیلوگرم گوشت گوسفندی نسبت به شهریورماه سال گذشــته 3۸.۸، گوشت گاو یا گوساله 42.4 

درصد و مرغ ماشینی با افزایش 29.4 درصدی افزایش قیمت داشته اند.
همچنین یک لیتر شیر پاســتوریزه 23.7، یک کیلوگرم ماست پاستوریزه 35.3، پنیر ایرانی پاستوریزه 
25.4، کره پاستوریزه 43.4 درصد، یک کیلوگرم تخم مرغ ماشینی 64.9 درصد و روغن مایع 17.2 درصد 

با افزایش قیمت مواجه شده اند.
در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشــته قیمت میوه و صیفی جات با تغییرات عمده ای 
مواجه شده است به گونه ای که قیمت یک کیلوگرم موز 170.4 درصد، سیب درختی زرد ۸۸.4 درصد، 
پرتقال محصول داخل 120.7 درصد، خیار 59.7 درصد،گوجه فرنگی ۸5.3 درصد، سیب زمینی 42.9 

درصد با افزایش مواجه شده است.
همچنین لوبیا چیتی 6.3 درصد، عدس 1.2 درصد، قند 20.2 درصد، شکر 20.7 درصد، 

رب گوجه فرنگی 75.6 درصــد و چای خارجی 
بسته ای 37 درصد افزایش قیمت داشته اند و 
تنها محصول پیاز 17.۸ درصد کاهش قیمت 
داشته است البته آن هم در حالی که نسبت به 
مرداد ماه سال جاری سه درصد با رشد قیمت 

مواجه شده است.
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خدماتبیمهایبهسمتالکترونیکیسازیمیرود
رییس هیات مدیره یک استارت آپ بیمه ای با اشــاره به لزوم آگاهی مردم از بیمه های عمر بر ضرورت 
الکترونیکی سازی خدمات بیمه ای و مشاوره ای تاکید کرد. تیم لطیف، رییس هیات مدیره یک استارت آپ 
بیمه ای در نشست خبری با بیان اینکه استارت آپ های مشاوره ای بیمه ای برروی اینکه بیمه گذاران از 
چه کسی بیمه بخرند، کار می کند، گفت: واقعیت این است که مردم خیلی از تفاوت پوشش های بیمه ای 

اطالعی ندارند و سعی می کنند تا بیمه ها را خودشان به صورت مستقیم از نمایندگی ها بگیرند. این در حالی 
است که با مراجعه آنالین به استارت آپ ها می توان با مقایسه قیمت ها و ویژگی های مختلف بیمه ها مناسب ترین 

بیمه ها انتخاب کرد. لطیف با بیان اینکه بیمه مرکزی از دیجیتال  شدن بیمه ها استقبال می کند، اظهار کرد: ما 
رقیب بیمه ها یا نمایندگی ها نیستیم بلکه می خواهیم دسترسی به اطالعات را برای بیمه گذاران شفاف تر کنیم تا بهتر 

بتوانند تصمیم بگیرند.
او با اشاره به تفکیک بیمه های عمر و سرمایه گذاری از یکدیگر اظهار کرد: ممکن است اشخاصی نخواهند ریسک بیمه های سرمایه گذاری را 
بپذیرند و تنها بخواهند بیمه های عمر را به خاطر پوشش خطرات جانی که انجام می دهند، بخرند. اینجا افراد باید بدانند که حق بیمه واقعی 

برای افراد چقدر باید باشد. در حالی که در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد.
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راه حلی برای مشکل 
قدیمی؛  

استارت آپ ها برای رفع 
معضل فیلترینگ به 
سراغ مجلس می روند

به دنبال مسدودســازی نابهنگام و 
مکرر سرویس آنالین کسب وکارهای 
نوپا و بــه ثمر نرســیدن پیگیری 
بــرای جلوگیــری این اتفــاق از 
نهادهای مختلف دولتی، برخی از 
کسب وکارهای نوپا به دنبال حل این 
معضل از طریق تعامل با کمیته ها و 
کمیسیون های تخصصی مرتبط با 

فضای مجازی در مجلس هستند.
مهدی عبادی دبیر انجمن فین تک 
ایــران می گویــد: »پیش ازاین با 
وزارت ارتباطــات و معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهــوری نیز 
گفت وگوهای پراکنده ای در مورد 
موضوع فیلترینگ انجام دادیم که 
تا به امروز هیچ کدام از آن ها به ثمر 

نرسیده است.«
عبادی با اعــالم اینکه هدف اصلی 
از این مذاکــرات تغییــر کارکرد 
فیلترینــگ اســت، تاکیــد کرد: 
»پیش ازاین فیلترینــگ بامنظور 
دیگری به وجود آمده و اجراشده بود 
اما حاال کارکرد آن تغییر کرده است. 
به همین دلیل به دنبال گفت وگو 
با نهادهای تاثیرگذار در این جریان 
هستیم تا فرایند فیلترینگ را به آنچه 

باید باشد برگردانیم.«
دبیر انجمن فین تک ایران با یادآوری 
اینکه فیلترینگ برای ســایت های 
خارجی بوده که دسترسی به مدیران 
آن ها ممکن نبوده است، ادامه داد: 
»مدیران کسب وکارهای ایرانی در 
کشور قابل دسترســی و گفت وگو 
هســتند و می توان تدابیر الزم را از 
آن ها درخواست کرد، بنابراین دلیلی 
ندارد که وب سایت کسب وکارهای 

ایرانی فیلتر شود.«
به گفته عبادی ازآنجایی که پیشنهاد 
رایزنی استارت آپ ها با مجلس تازه 
شروع شده است و هنوز مصادیق آن 
به صورت کامل مشخص نیست، در 
صورت همراهی تشکل های دیگر 
در هفته های آتی ایــن مصادیق و 
جزییات به صورت دقیق مشخص و 

اعالم خواهد شد.
دبیر انجمن فین تک با تاکید بر اینکه 
در شرایط فعلی بهتر است این جریان 
از طریق مجلس پیگیری شــود تا 
در طوالنی مدت بتوانــد تبدیل به 
قانون شود، در مورد مصوبه شورای 
عالی فضای مجازی مبنی بر ضرورت 
هشــدار به کســب وکارها پیش 
از فیلترینگ آن ها نیــز اعالم کرد: 
»تجربه نشان داده است معموال این 
نهادها مصوباتشان اجرایی نمی شود؛ 
مانند مصوبه هیئــت دولت مبنی 
بر اینکه ســازمان های دولتی حق 
شکایت مستقیم از استارت آپ ها را 
ندارند و شکایات باید در کمیته ای 
رسیدگی شود. این مصوبه از سمت 
خود دولت هم رعایت نشد. نمونه آن 
اتفاقی بود که برای کسب وکارهای 
فروش اینترنتی بلیت پیش آمد و 
درخواست فیلترینگ آن ها از سمت 
خود دولت صورت گرفته بود. پس به 
نظر می رسد از راه های دیگری باید 

این موضوع را حل کنیم.«
عبادی ضمن ابراز امیدواری نسبت 
به موردتوجه قــرار گرفتن مصوبه 
اخیر شورای عالی فضای مجازی در 
مورد جلوگیری از فیلترینگ بدون 
ضابطه کســب وکارهای مجازی، 
تاکید کرد: »نمی توانیم صبر کنیم تا 
ببینیم نتیجه این مصوبه چه خواهد 
شــد. چون هرلحظه ممکن است 

کسب وکار دیگری فیلتر شود.«

نوپانا
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 

سر دبیر: مرضیه ربیعی
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: گلریز
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

از  یکــی   شــفافیت 
مهم ترین ویژگی های 
شــرکت هــای بزرگ 
اســت؛ فارغ از اندازه یا 
صنعتی کــه در آن قرار 

دارند. 
به اشــتراک گــذاری 
اطالعات، اعتمــاد به بار مــی آورد، 
فرصت یادگیری فراهم می کند و به 
تصمیم های هوشمندانه تری منجر 

می شود.
 اگر شــفافیت برایتــان اهمیت دارد

 می توانیــد از روز اول آن را به یکی 
از ارزش های اصلــی خود بدل کنید. 
ارزش های شما نباید تنها روی دیوار 
قرار بگیرند؛ شــما باید با ارزش های 
خود زندگــی کنیــد و تصمیم های 
شرکت را با در نظر گرفتن آنها بگیرید.

در ادامه پنج راه پیشنهادی برای 
خلق و نهادینه ســازی فرهنگ 
شفافیت در کسب و کار را از نظر 

خواهید گذراند.

  ۱- کسانی را استخدام کنید که 
به آنها اعتماد دارید.

برخی شرکت ها گرفتار خصوصی نگه 
داشتن مسائل می شوند، که این می 
تواند به بی اعتمادی میان اعضای تیم 
بیانجامد. در عوض، کسانی را استخدام 
 کنید که به شــکل غریزی می توانید
 به آنها اعتماد کنید تا بتوانید با توانمند 
کردنشان برای تفکر مورد نظر، احساس 
راحتی داشته باشید. با اینکه مساوات 
می تواند به عنــوان مزیتی مالی برای 
موفقیت محسوب شود، مالکان کسب 

و کار ها اغلب برای ســاختن چیزی 
از هیچ، ســخت نیازمند مسئولیت و 
اختیار هســتند و نباید در این مسیر 
به واسطه عدم بهره مندی از اطالعات 

مسیرشان سد شود.

 ۲- در جلسات بی پرده صحبت 
کنید.

سعی کنید در جلســات تان همه از 
»چرا« های الزم اطالع داشته باشند. 
جزییات رشــد، امور مالی، ســاختار 
اســتخدامی، اولویت ها و برنامه های 
آینده را در جلسات خود به اشتراک 
بگذارید. برگزاری جلســات »هرچه 
می خواهی بپرس« یک یا دو بار در ماه 
نیز می تواند یاری رسان باشد. در این 
جلسات هر یک از اعضای تیم می تواند 
برای پرسیدن ســواالت خود به شما 
مراجعه کند. اگر برای مستند سازی 
و پاسخگویی در قبال اشتباهات خود 
به همــان اندازه ای که برای جشــن 
 گرفتن پیــروزی های خــود عجله 
می کنید ســرعت به خرج دهید، هم 
تیمی هایتان مــی توانند از تجربیات 
 شــما درس بگیرند. بخش بازاریابی 
می توانــد کمپیــن هــای بهتری 
 ســاماندهی کنــد، بخــش فروش 
می تواند مشتریان راغب پرورش دهد، 
مهندســین می توانند سیستم های 
مقیاس پذیر بیشــتری خلق کنند، و 
تیم های امور مشــتریان می توانند 
حساســیت های مشــتریان را بهتر 
منعکس کنند. به ایــن ترتیب همه 

برنده خواهند بود.

 ۳- با مشتریان صداقت داشته 
باشید.

شــفافیت داشتن به ســمت بیرون 
سازمان شما نیز جریان خواهد داشت؛ 
به ویژه برای مشتریان. استراتژی های 
شفاف بازاریابی و فروش بخش مهمی 

از این شفافیت هستند. 
برای مثال هزینه هایتان را از مشتریان 
خود مخفی نکنیــد. حتی می توانید 
ابزاری بــرای قیمت گــذاری روی 
وبسایت خود ایجاد کنید که مشتریان 
بــا اســتفاده از آن بتواننــد بفهمند 
خدمات شما دقیقاً چقدر برای کسب 

و کارشــان هزینه بر خواهند بود. به 
عــالوه، وقتی محصول شــما به درد 
مشتری به خصوصی نمی خورد، ارایه 
دهنده دیگری را بــه او معرفی کنید. 
با شفافیت و صداقت مطمئن باشید 
در درازمدت مشــتریان راضی تری 

خواهید داشت.

  4- به دنبال بازخور باشید و آنها 
را فاش کنید.

یکــی از بهترین راه ها بــرای بهبود 
این است که بازخورهای اعضای تیم 

خود را جویا شوید. برای این کار مثال 
می توانید هر چند وقت یک بار برای 
ارزیابی مشارکت، رهبری، همسویی 
و پیشرفت و توسعه نظرسنجی برگزار 
 کنید. برای تشــویق افراد بــه ارایه 
بازخور های بــی پــرده و صادقانه، 
نظرسنجی های خود را بی نام انجام 
دهید. اما به هر صورت، نتایج آن را با 

همه به اشتراک بگذارید.
عــالوه بر ایــن، در میان گذاشــتن 
نظرات شــخصی اعضا بــا رهبر تیم 
و بالعکس به یادگیری اعضا و رشــد 
 آنها کمک می کند و باعث می شــود 
هم تیمی هــای بهتری برای یکدیگر 
باشــند. این بــرای خلــق و حفظ 
 فرهنگی اصیل در شرکت مفید واقع 

می شود.

  ۵- نشــان دهیــد پــای 
حرف هایتان می ایستید.

گاهی اوقات شــفافیت داشتن آسان 
نیست، اما کار درســت همین است. 

مدیرعامل باید هر بار اشتباهات خود 
را بپذیرد و مسئولیت آنها را به گردن 

بگیرد.
 این بخشی از مسئولیت پذیری ما در 
قبال یکدیگر است که به همه ما کمک 

می کند بهتر شویم. 
هیچ کــس کامل نیســت. به همین 
ترتیب الزم است در مورد حوزه هایی 
که دوست داریم در آنها بهبود حاصل 
شود صحبت کنیم؛ چه درونی و چه 

بیرونی.
 یکــی از مهــم تریــن جنبــه های
 به راه اندازی یک کســب و کار این 
اســت که هویت خود به عنوان یک 

شرکت را درک کنید. 
ایجاد فرهنگ شفافیت می تواند برای 
ماموریت شما حیاتی باشد و به ایجاد 
حس اعتماد و دوســتی کمک کند. 
 خود این نیــز در نهایت برای شــما،
 تیم تــان و مشــتریانی که بــه آنها 
 خدمت رسانی می کنید مفید خواهد

 بود.

پنج پیشنهاد برای نهادینه سازی فرهنگ شفافیت در کسب و کار ؛   

کارمندانیکهاحساسریاستمیکنند!

یکی از بهترین راه ها 
برای بهبود این است 

که بازخورهای اعضای 
تیم خود را جویا شوید. 

 برای این کار مثال
 می توانید هر چند 
وقت یک بار برای 
ارزیابی مشارکت، 

رهبری، همسویی و 
پیشرفت و توسعه 
نظرسنجی برگزار 

کنید. برای تشویق 
 افراد به ارایه 
 بازخور های

 بی پرده و صادقانه، 
نظرسنجی های خود را 

بی نام انجام دهید. 

بســیاری از شــرکت ها و کارآفرینان دوست دارند 
کارمندانشــان طوری رفتار کنند که گویی آن کسب 
و کار متعلق به خودشــان است. اما چند تای آنها برای 
توانمند ســازی کارکنان خود با این نوع تفکر، قدمی 

عملی بر می دارند؟
اگر می خواهید اعضای تیم تــان مثل صاحبان واقعی 
کسب و کارتان رفتار کنند، الزم است اطالعاتی که برای 
این نوع تفکر به آن نیاز خواهند داشت را در اختیارشان 

قرار دهید. 

 
استــارت آپ

ابهام در قواعد بازی

در حال حاضر و در اکوسیستم اســتارت آپی به طور طبیعی درصد کمی 
از شرکت ها موفق به توســعه محصول خود تا دستیابی به بازاری پایدار 
می شــوند. آمارهای مختلف جهانی حاکی از موفقیت ۱0 تا ۲0 درصدی 
استارت آپ ها است. دالیل متعددی برای آن می توان برشمرد. محصول 
استارت آپی بر اســاس نظریه ها و مفروضاتی در مورد بازار و مشتریان 

توسعه داده می شود.

 برپایه  ایده اولیــه محصولی شــکل می گیرد و بایــد به میزانی برای مشــتری 
ارزش آفرینی کند که تمایل به پرداخت هزینه در قبال آن را داشــته باشــد. این 
ارزش آفرینی هم فرضیه ای است که در ایده اولیه درنظر گرفته شده است. محصول 
پس از ارایــه اولیه، نیاز به اعتبارســنجی مفروضات خــود را دارد و رصد واکنش 

مشتریان در قبال آن، موفقیت محصول را مشخص می کند.
در این مرحله باید به سواالتی پاسخ داده شود. آیا این محصول نیازهای مشتری را 
برطرف می کند؟ آیا مشتریان به راحتی با آن ارتباط برقرار می کنند؟ و آیا مشتری در 

قبال رفع این نیاز خود بازهم تمایل به پرداخت پولی بابت 
این محصول دارد؟ پاسخ به این سوال ها و تالش در جهت 
رفع این مشکالت، نهایتا منتج به اعتبارسنجی فرضیه ما 
می شود. حال ممکن است اســتارت آپ ها قبل از بررسی 
اعتبار این فرضیات اقدام به سرمایه گذاری در سطح کالن تر 
کنند و عملیات بازاریابی و تخصیص هزینه های الزم به آن 
را زودتر شــروع کنند. درصورتی که فرضیات اولیه معتبر 
نباشند و تالشــی در جهت رفع آن )با فرض ارزش آفرینی 
در صورت رفع چالش ها( نشــود، محصول بــه میزان مورد 
انتظاردرآمد ایجاد نمی کند. با افزایش هزینه ها، ادامه فعالیت 
بر روی محصول اقتصادی ممکن نخواهد بود و این به معنی 

شکست استارت آپ است. 
عدم اعتبارسنجی به موقع مفروضات و درک نادرست از فرآیند 
فوق دلیل اصلی شکست بسیاری از استارت آپ ها بوده است. 
دالیلی همچون عدم شناخت صحیح مشتری و هزینه کرد باال 
در مراحل ابتدایی شــکل گیری محصول که به عنوان دالیل 
شکست استارت آپ برشمرده می شود نیز به دلیل طی نشدن صحیح این فرآیند 

است. 
دسته  دیگری از دالیل وجود دارند که به دلیل عدم مدیریت صحیح و رهبری تیم 
است. مشکالت داخلی که بعضا ممکن اســت در فرآیند توسعه محصول اختاللی 
ایجاد کنند؛ به کارگیری و استخدام افراد ناسازگار با محیط کاری، نبود انگیزه کافی 

و عدم مدیریت چالش ها و اختالفاتی که در یک تیم ممکن است اتفاق بیفتد.
دالیل دیگری را نیز می توان در این دسته قرار داد. اینها مهم ترین دالیل شکست 
اســتارت آپ ها در دنیاســت. در کشور و زیســت بوم اســتارت آپی ایران تاکنون 
اســتارت آپ های موفقی وجود داشــته اند و طبیعتا درصد زیادی هم شکســت 
خورده اند. بعضا نمونه های موفــق جهانی در ایران موفق بوده انــد و برخی از این 
نمونه ها نیز تاکنون در بازار ایران جایی نداشته اند. در پاسخ به چرایی این موفقیت 
و عدم موفقیت بهتر است تشابه دالیل شکست استارت آپ های ایرانی با روند دنیا 

را بررسی کنیم.

ایده هایی که در ایران به دنبال رشد هستند، بعضا با چالش زیرساخت های قانونی 
مواجه هستند. متاسفانه فعالیت بسیاری از کسب و کارهای استارت آپی جایی در 
قوانین، ضوابط و آیین نامه های مختلف ســازمان ها و نهادها ندارند و با استناد به 

همین مساله فعالیتشان محدود خواهد شد.
 استارت آپ های ایرانی خودشــان باید تالش کنند تا خودشــان را تعریف کنند. 
در این فرآیند نیز قطعا مشــکالت و چالش های زیادی وجود دارد. عدم همراهی 
بخش حاکمیتی به دلیل نبود برنامه و فرآیند برخورد با استارت آپ ها، فرآیند رشد 
استارت آپ ها را مختل می کند. شاید در ایران بیش از هرجایی نیاز باشد که به این 
بخش توجه شود. در کنار بررسی ابتدایی بازار و مشتریان باید بخش های حاکمیتی 
و نبود زیرساخت های قانونی را به عنوان یک چالش و مانع رشد استارت آپ ها دید. 
همان طور که ذکر شد مساله ای که باید استارت آپ ها خود در جهت برطرف کردن 

آن تالش کنند و در زمان ایده پردازی اولیه به آن توجه شود.
مســائلی که هم اکنون برای اســتارت آپ های حوزه فین تک و حوزه های مختلف 
خدماتی وجود دارد در این دسته جای می گیرند. پدیده دیگری نیز در بررسی علل 
عدم موفقیت استارت آپ های ایرانی قابل بررسی است که از آن باعنوان عدم تطابق 
فرهنگی ایده با تمام ارکانی که باید موجب موفقیت آن ایده  شــوند، یاد می کنیم. 
ایده هایی در کشورهای دیگر موفقیت آمیز اســت که لزوما پردازش آن ایده بدون 
در نظر گرفتن فرهنگ حاکم بر رفتارهای انواع کاربران )به ویژه در مورد کســب 
و کارهای پلت فرمی( منجر به موفقیت نمی شود و نیاز است به بومی سازی ایده با 

شرایط موجود تمرکز بیشتری شود.
 البته این دلیل را می توان در دسته عوامل ابتدایی تحت عنوان عدم اعتبارسنجی 
فرضیه های یاد شــده قــرار داد. امــا به طور خاص این مســاله عامل شکســت 
کپی برداری های صورت گرفتــه از نمونه های موفق خارجی اســت. چالش های 
جذب ســرمایه در موعد مناســب نیز تا به امروز مشــکالتی برای بســیاری از 
استارت آپ های ایرانی به وجود آورده است. این چالش را به طور خاص به فرهنگ 
و مدل های سرمایه گذاری و عدم آشــنایی ســرمایه گذاران با این حوزه مرتبط 
می دانیم. متاســفانه به رغم رشد مناسب اســتارت آپ ها در کشــور و ورود افراد 
 باانگیزه به این حوزه، اقدامات مناســبی در جهت تامین ســرمایه استارت آپ ها

 صورت نگرفته است.

دنیای اقتصاد
گــزارش

پنجره خالقیت
گـــزارش
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،،
گاهی اوقات شفافیت داشتن آسان 
نیست، اما کار درست همین است. 

مدیرعامل باید هر بار اشتباهات خود را 
بپذیرد و مسئولیت آنها را به گردن بگیرد. 
این بخشی از مسئولیت پذیری ما در قبال 

 یکدیگر است که به همه ما کمک 
می کند بهتر شویم. هیچ کس کامل 

نیست. 



This is going to be a visit in and around 
Imam Khomeini Square formerly known 
as Naqsh-e-Jahan (image of the world) 
with several tourist attractions.If your 
purpose of traveling in Iran is to learn about 
the highlights of the Islamic architecture 
together with bazaar, Handicrafts, garden 
planning as well as people, this walking tour 
of Esfahan is for you. It will take half a day, 
but will impress you with the varieties and 
utmost examples of Islamic architecture 
in Iran.
Begin Walking Tour of Esfahan with 
Chehel Sotun Palace
This royal building is located outside the 
mentioned square, but in a short distance 
from it. Make sure you begin with it first in 
the morning. When you enter the garden in 
which this palace is located, you will see the 
front of the building opposite the entrance. 
Chehel Sotun means forty columns and 
it refers to the number of columns in the 
portico of this structure in addition to their 
corresponding reflections in the water of the 
large pool in front of it. Such reflection can 
only be seen in the morning as the building 
looks at the East. Besides, forty is the number 
of abundance in Iranian culture.
Chehel Sotun in situated within a Persian 
garden with tall trees beautifully kept lawn 
and flowers and surrounded by fences, 
previously walls.Around the middle of the 
17th century, Shah Abba II ordered this 
administrative structure to be constructed 
so that he could use it as his office to meet 
with people and address his audience 
indoors as well as outdoors whenever 
required.Probably the most outstanding 
decoration you will see at this palace will be 
the six huge mural paintings inside showing 
how Safavid kings protected their powers 
and received other kings and governors. 
At the lower parts of the walls, there can 
be watched a series of Iranian miniature 
paintings depicting mostly courtiers, kings 
and nobles having a drinking party in Persian 
gardens.On the exterior sides of the palace 
and close to the back of it, you will see the 

clear influence of European arts of 17 and 
18 centuries practiced by Iranian Artists of 
that era.
Proceed to Isfahan’s Imam Khomeini Square
There’s only a small park distance between 
the palace and Imam Khomeini Square. You 
cross this green area in less than 10 minutes 
and find yourself in an overwhelming large 
square that has accommodated hundreds 
of stores among three major monuments 
from the 17th century. Shah Abbas I, who 
moved Safavids’ capital city from Qazvin to 
Esfahan, started this royal project at a virgin 
ground where no other structures were in 
place. This 160 by 500 meters open spaces 
was the showcase of the king’s flourishing 
economy and dedication to Shiite Islam.The 
three main monuments around the square 
are Jame Abbasi Mosque (today known as the 
Imam Khomeini Mosque), Sheikh Lotfollah 
Mosque and Aliqapoo Palace. It took various 
time periods for them to be completed, but 
all of them started to be constructed more 
or less around the beginning of the 17th 
century. Today, UNESCO recognizes this 
square as a World Heritage Site and the 
absolute majority of international travelers 
love to visit it time and again. It’s beautiful 
in the morning, but many also love it in 
the evening with illumination around the 
monument as well as shops’ window lights.
Make a Visit to Imam Mosque First
See Imam Khomeini Mosque during your 
visit to Isfahan.As both mosques are used as 
monuments and active worshiping places, 
you are recommended to visit them first and 
go to the palace later. The Imam Khomeini 
Mosque is located in the Southern part of 
the square. Although Esfahan had its Friday 
mosque prior to the construction of Jame 
Abbasi, Shah Abbas decided to build his royal 
temple here. The beauty of this mosque is 
breathtaking and you will see the ultimate 
expertise of Iranian architects at the time of 
creating this mosque.
Plenty of lapis lazuli and turquoise tiles, as 
well as exquisite inscriptions done by Reza 
Abbasi, the well-known artist of Safavid era, 
are some of the unique characteristics of this 
monument. The spacious courtyard with 
four eyvans leading to roofed areas of the 
mosque is marvelously decorated, inviting 
visitors to enter and enjoy the serenity 
of the temple.This mosque has got four 
minarets and two symmetrically SE and 
SW of the courtyard used as a madrassa. 
Another section at NE was used for treating 
the corpse of Muslims before transferring to 

the graveyard.
Next Is Sheikh Lotfollah Mosque
This mosque is named after the father-in-law 
of Shah Abbas I. The fact that it doesn’t have 
any minarets and doesn’t provide a large 
space for worshipers approves the reality 
that it was built to be used by the royal family 
members. They could spend their time in 
contemplation and worship God in a quiet 
place without any disruption. The buff color 
of its dome, as well as beautiful inscriptions 
worked out by mosaic work and exclusive 
motifs and decoration style of the interior, 
have all contributed to the uniqueness of this 
mosque.You should remember to complete 
the visit to this building before the noon 
prayer as it will be closed to visitors and only 
worshipers can get in at that time.
The Last Monument to Visit Is 
Aliqapoo Palace
Shah Abbas, I had included his residence and 
office in this square on the Western side. The 
tallest building of the square with a portico 
overlooking the square is Aliqapoo palace. 
This massive building has been standing 
for approximately 400 years without a 
steel structure. Of course, in recent decades 
efforts have been made to reinforce it to 
make sure it will stand the passage of time 
and weight of its upper floors.
On the sixth floor of this palace, there are 
some connected private rooms for the royal 
family who could enjoy the music played live 
for them. Therefore, the decoration is very 
unique making sure no echo could create 
distortion for the audience listening to the 
musicians.
At the portico of this palace, you will have 
the best view of the entire Imam Square and 
the other monuments as well as the Mount 
Soffeh at the South of Esfahan.
Lunch Time Is Now
By this time, you have covered the 
magnificent Chehel Sotun palace and the 
main sites of the square. It’s time to dine and 
you can choose either one of the restaurants 
in the square or take other choices outside 
the square. Most of the shops will close down 
in the middle of the day and it will not be very 
useful to spend your time there during siesta 
time. Thus, you may prefer to take some rest 
or get involved in other activities. Later in 
the day, you can come back to the square and 
explore its workshops, handicraft stores 
and so on. Such half-day walking tour of 
Imam Square in Isfahan is unbelievably rich 
experience that will impress you for the rest 
of your life.

Walking Tour of Esfahan in 
Half a Day

Shushtar Historical 
Hydraulic System
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Sultan Amir 
Ahmad 
Bathhouse – 
a Gorgeous 
Ancient Spa in 
Iran

Elaborately decorated 
with turquoise and 
gold tiles, the quiet 
meditative ambiance 
of Sultan Amir Ahmad 
Bathhouse evokes its 
past as an important 
public gathering place. 
The 16th-century 
h a m m a m - - n a m e d 
after a sultan who was 
buried in a nearby 
mausoleum--features 
an octagonal dressing 
area (Sarbineh) and 
a hot bathing hall 
(Garmkhaneh). It 
was restored on two 
occasions: after 1778 
earthquake and in 
1996. Take a self-
guided tour through 
the hamam, and visit 
the rooftop to see 
many small domes 
and scenic views of 
the surroundings. 
Using our world travel 
planner, Kashan 
attractions like 
Sultan Amir Ahmad 
Bathhouse can form 
part of a personalized 
travel itinerary. 
Sultan Amir Ahmad 
Bathhouse, Kashan, 
Iran. Built in the 16th 
century, today the 
bathhouse serves as 
a tourist attraction, 
rather than its primal 
purpose. The objective 
of the bathhouse was 
not only to promote 
cleanliness, but 
also to be a place for 
relaxation, discussions 
and even praying. A 
prototype of a modern 
spa center!As expected 
in Arabic architecture, 
the house is decorated 
with amazing 
ornamental tiles, some 
of which are turquoise 
and gold. The house 
has two main parts – 
the octagonal dressing 
hall called Sarbineh 
and the hot bathing 
hall Garmkhaneh. 
Although hammams 
were a very big part of 
Arabic culture, today 
they are replaced by 
the indoor plumbing, 
installed in every 
household. Therefore 
the Sultan Amir Ahmad 
Bathhouse serves 
as a museum and is 
registered as a national 
heritage site.
Why to go there?
A wonderful 
architecture and décor, 
historical and cultural 
significance, one of the 
most popular sites in 
the area.
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This beautiful system of tunnels built into natural 
rock serves as a centuries old plumbing system. 
The water streaming from the caves and tunnels of 
Iran’s Shushtar Historical Hydraulic System looks 
like it is flowing through ancient tunnels created 
by massive worms. Actually, the elaborate system 
of waterworks was built by different civilizations 
over centuries of development.
The beginnings of the now-extensive Shushtar 
Hydraulics date back to the 5th century BCE, when 
the system was believed to have been initiated by 
Persian king Darius the Great. Water was diverted 
from the Karun River via man-made canals that 
sent the flow through tunnels dug through the 
natural rock. The complete system was likely in 
place by the 3rd century CE, having incorporated 
the work and knowhow of various civilizations 
including the Mesopotamians and the Romans.
Through the system of tunnels and pools, water is 
diverted to the city of Shushtar, powering several 
mills. At the time of its building, the elaborate 
system of dams, tubes, and mills must have 
seemed like technological wizardry, and today it 
still seems amazing. The system was in use into 
the 20th century, providing power to Shushtar, 
albeit probably not as efficiently as it did before 
time and erosion took their toll. But considering 
that it was centuries old, a bit of slippage can be 
forgiven. Active use of the system was eventually 
scrapped, as its uses were replaced with more 
modern irrigation techniques.
UNESCO has declared the system a world heritage 
site, so hopefully it won’t go out of commission 
anytime soon. Should you ever find yourself in 
Iran, it’s the rare industrial site that is worth a  
visit.     

Azadi Hotel is mid-priced option in the middle 
of Esfahan. Recommended by Lonely Planet, 
it has friendly staff, comfortable rooms, and 
located within walking distance of most tourist 
attractions. Rooms come with private bathrooms, 
free breakfast and free WiFi. Uniquely located 
next to the famous Zayandeh roud river bridges 
of Si-o-se Pol and Khajo this 3 star tourist hotel is 
an excellent choice for anyone coming to Isfahan. 
With easy access to other historical sites in the 
city the Isfahan Azadi is a popular choice for tour 
groups and individual travelers. The three-star 
Azadi Hotel in Isfahan is located in a suitable 
position in the city of Isfahan close to the historical 
monuments such as Naghashe Jahan Square, Si-
o-Se Bridge and Ali Gholi Agha Bathroom with 
easy access to shopping centers. Glorious rooms 
with a fine decoration and complete facilities, 
high quality service, handicrafts store and a nice 
restaurant which serves a wide variety of domestic 
and foreign foods are of the features that make 
visitors have relaxing and pleasant moments in 
the hotel.
Keith R, Hong Kong, China: Good budget hotel
The Azadi Hotel is near the center of Esfahan. It’s 
not fancy, but it is a good value hotel with a large 
lobby area and large rooms. Unfortunately, the bed 
in our room was not very comfortable at all – you 
could feel every spring! Breakfast was pretty good. 
A reasonable place to stay.
Address
Down Chahar Bagh,Takhti intersection,Masjed 
Seyd St.
Facilities
Safe, taxi services, laundry, parking lot, direct 
phone, restaurant, coffee shop, TV and video.

If your 
purpose of 
traveling 
in Iran is to 
learn about 
the highlights 
of the Islamic 
architecture 
together 
with bazaar, 
Handicrafts, 
garden 
planning 
as well as 
people, this 
walking tour 
of Esfahan is 
for you.

Isfahan is certainly one of the 
most-liked destinations in Iran 
among foreign travelers. A walking 
tour of Esfahan in half a day will 
surely make you familiar with 
the ambiance of traditional Iran 
and some of the most awesome 
monuments of this beautiful city. 
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 Plans are underway for eleven 
agent banks to sell foreign 
currency to non-commercial, 
everyday purposes as part of 
a new mechanism to reform the 
volatile currency market, says 
Mehdi Kasraei-Pour, head of CBI’s 
Department for Forex Polices and 
Regulations.Currency for non-
commercial needs can be sold 
in two ways: cash or through the 
transfer ‘Hawala’ system, the 
Central Bank of Iran website quoted 
him as saying.
The number of cases which are 
payable in cash has increased in 
the new mechanism due to banks’ 
limitations in correspondent 

relations and the inability of 
exchange bureaux to handle  money 
transfers through the Hawala, 
Financial Tribune quoted him as 
saying.To increase feasibility and 
speed in payments, the necessary 
currency will be made available 
by the central bank to agent banks 
through revolving accounts, 
Kasraei-Pour noted.He said if 
other cases of currency use, which 
have not been included within the 
framework of the bank’s currency 
regulations and directives, are 
reported to the bank, the bank 
will look into them and they can be 
recognized as eligible if the need is 
perceived as real. 

    Brent oil rises 
to four-year high 
as sanctions 
against Iran 
loom
Brent crude oil prices 
rose to their highest 
since November 2014 
on Monday ahead of US 
sanctions against Iran, the 
third-largest producer in 
oil cartel Opec, which kick 
in in November.
Benchmark Brent crude 
oil futures rose to as much 
as 83.27$ a barrel and 
were at 83.21$ at 3.39am 
GMT, up 48 US cents, or 
%0.6 from their last close.
US West Texas 
Intermediate (WTI) crude 
futures were up 32c, or 
%0.4, at 73.57$ a barrel.
WTI prices were 
supported by a report on 
Friday of a stagnant rig 
count in the US, which 
points to a slowdown in US 
crude production, which 
now rivals top producers 
Russia and Saudi Arabia.
Brent was pushed up 
by looming sanctions 
against Iran, which will 
start targeting its oil sector 
from November 4.
ANZ bank said on Monday 
that "the market is eyeing 
oil prices at 100$ per 
barrel".
In a sign that the financial 
market is positioning 
itself for further price 
rises, hedge funds 
increased their bullish 
wagers on US crude in 
the week to September 
25, data from the US 
Commodity Futures 
Trading Commission 
(CFTC) showed on Friday, 
increasing futures and 
options positions in New 
York and London by 3,728 
contracts to 346,566 
during the period.
In a further sign of the 
impact that the US 
sanctions on Iran will have 
on the market, China's 
Sinopec says it is halving 
loadings of Iranian crude 
oil in October. China is the 
biggest buyer of Iranian 
oil."If Chinese refiners do 
comply with US sanctions 
more fully than expected, 
then the market balance 
is likely to tighten even 
more aggressively," 
Edward Bell, commodity 
analyst at Emirates NBD 
bank wrote in a note 
published on Sunday.US 
President Donald Trump 
called Saudi Arabia's 
King Salman on Saturday, 
discussing ways to 
maintain sufficient supply 
once Iran's exports are hit 
by sanctions.
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 Iran’s CB: New Route to Help Meet 
Currency Needs

“I am not an expert on this. But I 
think it is obvious and everybody 
is predicting that if Iran is out of 
the market it would have serious 
effects on the market, including 
on oil prices,” Abbas Araghchi told 
Sputnik on Monday.
When asked whether Iran was 
going to act on its threat to block 
the Strait of Hormuz due to US’ 
threat to choke off Iran’s oil 
exports, Araghchi noted that it 
was “not a threat, “ but “a reality.”
“Obviously, all countries in the 
Persian Gulf region want to sell 
their oil, and the world is in need 
of this region’s oil and other 
energy resources. So we should 
make everybody happy in the 
region and satisfied with the 
arrangements in the region, so 
all oil producers can sell their oil 
and all people in the region can 
enjoy their life. Any arrangements 
should be inclusive. If you exclude 
one country, make sure that 
one country’s oil sale comes to 
zero, as [US] President [Donald] 
Trump wants, that would create 
problems for the whole region. 
This is an obvious fact. It does not 
need any argument,” the diplomat 
said.
Elsewhere, Araghchi maintained 
that Tehran believes that Russia’s 
deliveries of S-300 air defense 
systems to Syria will contribute 
to the security and stability of this 
country.
“If the Syrian government decides 
to buy this and if the Russian 

government decides to sell it, I’m 
sure it would be useful for the 
security of Syria and the stability 
of that country,” Araghchi added.
The Iranian diplomat then 
stressed that Tehran is not ruling 
out the possibility of establishing 
an alternative to the international 
payments provider SWIFT to 
circumvent US sanctions.
“As we know Europeans are also 
working on SWIFT to see how 
SWIFT can continue working with 
Iran, or if a parallel [financial] 
messaging system is necessary 
or not … It could go either way 
— either SWIFT can continue 
working with Iran, or a parallel 
messaging system could be 
established for Iran. This is 
something that we are still 
working on,” Araghchi said.
Talking about the EU mechanism 
of transactions with Iran, aimed 
at circumventing the US sanctions, 
Araghchi noted that it was “not 
a vehicle only between Iran and 
the EU.”

“Third countries can also use 
that. And this is the important 
element in SPV that it is not only 
for Europeans but also other 
countries can use this. We hope 
that before the reimposition 
of the second part of the US 
sanctions [on November 4] these 
mechanisms can be in place and 
be functional,” the diplomat said.
Araghchi said that the US 
withdrawal from the JCPOA, 
as well as its reinstatement of 
sanctions against Iran, damaged 
the balance in the JCPOA, with 
Iran’s “takes” reduced, and its 
“gives” remaining the same.
He specified that the details of the 
SPV were not available yet, as it 
was a “very complicated issue.”
“We know that there are elements 
who are trying to stop this, 
who are trying to sabotage the 
process. I think it’s preferred to 
be completed first and then be 
announced. The details will be 
announced afterwards,” Araghchi  
stressed.

Iran bans exports of pencil 
components
The Ministry of Industry, Mine and Trade has banned 
the export of pencil and pencil components, namely 
the wood and the graphite.
Director General of the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration’s Export Affairs Division 
Ali Akbar Shamani announced the new regulation in 
a directive to customs offices across the country on 
Saturday.
The directive comes in the wake of a call by Minister of 
Industry, Mine and Trade Mohammad Shariatmadari 
to ban two main materials of pencils, including the 
wood and graphite, a non-toxic mineral used to make 
pencil core.

Japan’s crude imports from Iran 
rise for 5th month
 Japan’s Ministry of Economy and Trade announced 
the country’s oil imports from Iran have surged for 
the fifth consecutive month, despite United States’ 
sanctions against Tehran.Japan’s oil imports from Iran 
jumped to 65 percent year on year in August, Japan’s 
English language daily, the Japan Times, cited the 
Ministry of Economy and Trade as saying on Monday. 
According to Japan’s Ministry of Economy and Trade, 
the country imported a total of 3,393,000 barrels of oil, 
or 177,500 barrels per day in August.
Japan had earlier asked the United States to exempt 
Tokyo from the embargo, arguing Japanese refineries 
need Iran’s crude.Upon Washington’s withdrawal 
from Iran nuclear deal in May, US officials announced 
Iranian crude buyers must stop importing the 
commodity from the country by November 4th, or else 
they will face US secondary sanctions. The secondary 
sanctions on Iran’s oil buyers, which run counter 
to international trade laws, have drawn negative 
reactions from different countries, some of which seek 
exemption.Japan has also called on the US to exclude 
it from the sanctions.Washington has so far rejected 
Japan’s request, but Tokyo says it will keep trying until 
the negotiations bear fruit.

Iran’s Hottest Housing Markets 
in Spring 2018: A Provincial 
Survey
 While many provinces registered declining home 
deals and rising prices during the first quarter of 
the current fiscal year that ended on June 21, others 
showed a vastly different trajectory.According 
to data published by Donya-e-Eqtesad, Financial 
Tribune’s sister paper, from Iran’s 31 provinces, 
Alborz, Ilam, South Khorasan, Khorasan Razavi, North 
Khorasan, Fars, Kerman, Kermanshah, Kohgilouyeh-
Boyerahmad, Lorestan and Hormozgan registered 
a 50% rise in the number of home deals during this 
year’s Q1 compared with the similar period of last 
year.Kermanshah was first with a significant year-
on-year growth in the number of home deals with 
94.9% and was trailed by South Khorasan with 81.8% 
and Hormozgan with 73.1%. This is while in Tehran 
Province, the number of Q1 home deals grew by an 
annual rate of 12.8% and was already showing signs 
of a massive decline compared to higher growths 
experienced in previous months, Financial Tribune 
reported.

The new US sanctions against 
Iran will seriously affect oil 
prices and the entire Middle 
East, Iranian Deputy Foreign 
Minister Abbas Araghchi said.

Deputy FM:New US sanctions 
on Iran to seriously affect oil

news

“Obviously, all countries in 
the Persian Gulf region want 
to sell their oil, and the world 
is in need of this region’s oil 
and other energy resources. 
So we should make 
everybody happy in the 
region and satisfied with the 
arrangements in the region, 
so all oil producers can sell 
their oil and all people in the 
region can enjoy their life.

Iranian Official Announces 
New Packages for Regulating 
Currency Market
 Head of Iran’s Plan and Budget Organization said the 
administration is going to implement five new packages of 
measures to regulate the foreign currency market.
 In comments at a working breakfast with business people in 
Iran’s Chamber of Commerce on Monday, Mohammad Baqer 
Nobakht said President Hassan Rouhani’s administration will 
start implementing five new packages soon.
He said the packages are meant to regulate the currency 
market and deal with other economic challenges, including an 
improvement of the livelihood conditions.

 Nobakht then outlined plans regarding two of the packages on 
employment and settlement of the problems that contractors 
are facing.
In late August, Rouhani appeared before the parliament to give an 
explanation about his administration’s performance following 
the decline of the national currency’s value and controversial 
economic policies.
On Sunday, the Iranian presidential office’s chief of staff, Mahmoud 
Vaezi, highlighted the role of the US, Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates in volatility in the country’s currency market.
On May 8, US President Donald Trump pulled his country out of 
the JCPOA, which was achieved in Vienna in 2015 after years of 
negotiations among Iran and the Group 1+5 (Russia, China, the 
US, Britain, France and Germany).
The US also re-imposed sanctions against Iran, announced 

plans to get as many countries as 
possible down to zero Iranian 
oil imports, and launched a 
campaign of “maximum 
economic and diplomatic 
pressure” on Iran.
Meanwhile, Iran’s market has 
experienced a hike in the value 
of foreign currencies and gold 
coin prices in recent months.There 
has been growing demand for dollars 
among ordinary Iranians, who fear more plunge in 
the value of their assets and growing price of goods, even those not 
imported from abroad.

 Official: No Cut in Iran’s Oil 
Output
A senior Iranian oil official dismissed plans for a reduction in the 
country’s crude production.
According to CEO of the National Iranian Oil Company (NIOC) Ali 
Kardor, there are no plans for any reduction in the country’s oil 
output.
He also said that Iran is easily receiving the income from oil sales, 
adding that the country itself is handling the insurance issues in the 
export of oil shipments.
Kardor also touched on the new model of Iran’s oil contracts, saying 
the next agreement using the new contract will be probably signed 

with a consortium of Russian oil companies.
Last week, Iranian Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh made 
assurances that the US administration can never drive the Islamic 
Republic’s crude exports down to zero.
On May 8, US President Donald Trump pulled his country out of 
the nuclear deal known as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), which was achieved in Vienna in 2015 after years of 
negotiations among Iran and the Group 1+5 (Russia, China, the 
US, Britain, France and Germany), and announced plans for new 
sanctions against Tehran.
The White House has also announced plans to get as many countries 
as possible down to zero Iranian oil imports and launch a campaign 
of “maximum economic and diplomatic pressure” on Iran.



. . .  have come to our 
country easily because 
of the sharp drop in the 
value of the Iranian 
currency. Now there 
are two issues. First, 
why should the value 
of our rial be so low 
that a few days trip to 
Iran and use of the best 
facilities are almost 
free for them? The 
second issue that is 
why tourism services 
should not be different 
for Iranians and 
travelers from other 
countries. Despite 
the development of 
tourism in the world, 
especially in advanced 
countries, today, the 
world has come to 
the conclusion that 
tourism for the host 
society also costs both 
economic and non-
economic benefits.

President of the 
Switzerland Alain Berset 
underlined the importance 
of Iran nuclear deal 
also known as the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) for the 
international community.
Speaking to the Islamic 
Republic News Agency 
(IRNA) on the sidelines 
of the 73rd session of 
the UNGA, Berset said it 
is very important for the 
International Atomic 
Energy Agency (IAEA) to 
preserve its capabilities and 
monitoring.
He referred to his July 
meeting with Iranian 
President Hassan Rouhani 
in Switzerland, saying they 
discussed JCPOA in the 
meeting.
The Swiss president 
also mentioned the 
role of his country as 
protecting the interests 
of the United States in 
Iran, saying Switzerland 
has always complied 
with commitments and 
attempted to bring the two 
sides closer together. 
Elaborating on the 
impact of US unilateral 
sanctions on the economic 
relations between Iran 
and Switzerland, he said 
Bern has to wait to see the 
influence of US November 
sanctions on Swiss firms.

US: 100s of Migrant Children 
Moved under Cover of Darkness to 
A Tent City
The administration of US President Donald Trump 
has been shipping undocumented children to an 
isolated camp on a desert in West Texas during the night, 
according to a report.
In recent weeks, children have been taken there in the 
middle of the night. The mass transfer is part of the 
administration’s attempts to find room for more than 
13,000 detained migrant children. More than 1,600 
kids have been shipped to West Texas so far as the mass 
reshuffling is underway.
“It is common to use influx shelters as done on military 
bases in the past, and the intent is to use these temporary 
facilities only as long as needed,” Evelyn Stauffer, a 
spokeswoman for the Health and Human Services 
Department, was quoted as saying in a New York Times 
report.
Stauffer further called for amelioration in the United 
States’ “broken immigration system”.
“The number of families and unaccompanied alien 
children apprehended are a symptom of the larger 
problem, namely a broken immigration system,” she 
stated, adding that “their ages and the hazardous journey 
they take make unaccompanied alien children vulnerable 
to human trafficking, exploitation and abuse. That is why 
H.H.S. joins the president in calling on Congress to reform 
this broken system”.
US Warship Sails near Chinese 
Islands as Trade War Rages on
A US Navy warship sailed near Chinese-claimed islands in 
the South China Sea, according to a US official, a move that 
is expected to intensify already high-running tensions 
between the two sides amid a growing trade war.
The close pass took place on Sunday, when the USS 
Decatur guided-missile destroyer traveled within 12 
nautical miles of Gaven and Johnson Reefs in the Spratly 
Islands, an unnamed US official told Reuters.
It is the latest in a series of similar missions by the US 
to stop what it calls China’s plans to limit “freedom 
of navigation” in the strategic waters, which acts as a 
gateway to about 5$ trillion in ship-borne trade each year.
While China has repeatedly denied the US claim, the 
official said Washington had no plans to stop the missions.
“We conduct routine and regular freedom-of-navigation 
operations, as we have done in the past and will continue 
to do in the future,” the US official added.
Self-sacrificing IRGC forces' 
firm resolve to fight terrorism is 
appreciable: FM spox
 Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram Ghasemi, 
referring to Iran's firm resolve to fight against support 
and training centers for terrorism, said "we witnessed 
this determination today in the morning on behalf of the 
self-sacrificing forces of IRGC."
Speaking durng his weekly press conference on Monday, 
Ghasemi expressed condolences over Ahvaz terrorist 
attack and strongly condemned the tragic incident; 
"fighting terrorism requires a global consensus in order 
to fully remove it in the world and our region," he noted.
"We hope that petrodollars and political jobbery between 
regional states and some extremist groups would not 
obstruct serious fight against terrorism," he said.
Ghasem expressed gratitude to all those who condemned 
the terrorist attack and conveyed their messages of 
condolences and sympathy to the Iranian people and 
government, adding "we consider this a positive step in 
the fight against terrorism."

Weakest US gov’t an opportunity for Iran

In fact, the combination of international 
isolation and internal resistance in 
Washington, which has led to a weak US 
government under Trump, has also created 
a situation with achievable potential for Iran 
diplomacy apparatus.
The international isolation of Trump 
administration was once again on display 
during the recent United Nations General 
Assembly and Security Council meeting 
where the US that had the Council rotating 
presidency, calls a session on Iran and then 
cancels it and then again puts Iran on agenda 
under another title only to further witness its 
international isolation.
This is while the US once could rally 
international support for its resolutions 
against Iran under Chapter VII of the UN 
Charter.
Several rounds of sanctions had been 
imposed on Iran under Chapter VII before 
the nuclear deal was concluded – which 
deals with sanctions and authorization 
of military force – because of its nuclear 
program. Those international sanctions 
were lifted in 2015 by a multilateral nuclear 
deal reached in 2015, which the US, despite 
dismay from allies, abandoned in May.
Besides this international isolation, the 
Iranian public and political officials need to 
also pay attention to a resistance in the US, 
whether knowingly or out of pragmatism, 
which has taken shape against Trump’s 
foreign policy.
There are numerous signs indicating that 
such a resistance exist, an example of which 
is the many books and articles written, by 

both incumbent and former US officials, 
against Trump’s foreign policy.
A will to revoke Trump’s decisions
The most manifest sign of such resistance 
is, however, a will inside deep levels of 
US foreign policy apparatus to revoke 
the decisions made by the Trump 
administration.
In other words, if you carefully look at 
how the US left international agreements, 
including JCPOA, you see that in most cases 
this exit has been engineered so as it would 
be possible for Washington to return to them 
after the end of Trump’s administration.
JCPOA is the official name of the Iran nuclear 
deal; the Joint Comprehensive Plan of Action.
Paris Agreement on climate change and 
North American Free Trade Agreement 
(NAFTA) are the other two examples that 
show how the ‘engineered exit’ leaves the 
door open for US return to the accords.
Although Trump repeatedly says that he has 
left Paris Agreement, the truth is that this 
exit has been done through a ‘statement’ 
that expresses the US ‘intention’ to leave the 
agreement.”
In case the US wants to legally operationalize 
its exit, it can only do so after 2020, that is 
after a new presidential election in the US.In 
the case of NAFTA, Trump’s claim of ‘exit’ is 
different from the ‘legal’ truth”, i.e. the US 

president has actually ‘suspended’ – and not 
abandoned – the deal.
US return to JCPOA?
A careful examination of US leaving of JCPOA 
demonstrates that the decision-making 
behind the US foreign policy has made 
sure not to do anything that would see the 
collapse of the nuclear agreement.
The US foreign policy apparatus has 
exercised this caution not to resort to 
‘trigger mechanism’ (or sanctions snapback 
mechanism) and revive the UN resolutions 
– something which would have demolished 
the agreement.The US has been satisfied 
with ‘resigning’ from JCPOA, which means 
here again – maybe to the disagreement of 
Trump and his hardliners – the US foreign 
policy apparatus has kept the ‘way back’ 
to the deal possible.There seems to be a 
pragmatist will inside US political system 
that does not want the ideological team 
around Trump to lead the nation towards 
‘absolute unilateralism’.
The question remains how Iran can use this 
situation to advance its national interest.
What tactics or approach can the Iranian 
government adopt to get best out of the 
US government international isolation 
and the pressure and resistance 
against it from within the internal  
structure?”

A turning 
point in 
tourism in 
Iran

Swiss President: 
JCPOA 
important 
agreement for 
world

The US under Donald Trump 
not only has been isolated 
internationally, but has also 
seen the creation of an ‘internal 
resistance’ within Washington 
that seeks to have Trump’s 
decisions revoked when he is 
out of office, a situation Iran can 
count on.

ehran is close to signing agreements to sell oil to 
Europe despite US threats to sanction countries 
that do business with Iran, said Iran Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif.
'If the arrangement comes to fruition — some 
British and French officials say they have their 
doubts — it would constitute the most open break 
between President Trump and European allies that 
objected vociferously to his decision to pull out of 
the 2015 nuclear deal,' New York Times wrote on 
Saturday.
'Several of European nations openly confronted 
Trump on Wednesday, when he led a United 
Nations Security Council meeting about weapons 

of mass destruction. They argued that he was 
throwing away the best chance the world has to 
keep Iran from building nuclear weapons in coming 
years,' added New York Times. 
NYT wrote that in an hour-long conversation with 
reporters, Zarif, who negotiated the nuclear accord 
with then Secretary of State John Kerry sounded 
far more optimistic than he had in recent months 
that he could peel away America’s traditional allies 
to break Trump’s effort to cut off Iran’s revenues.
Zarif is capitalizing on a renewed enthusiasm 
among some of the allies to push back at what they 
term bullying by Washington to sever ties with 
Iran simply because Trump decided to forsake 

the nuclear pact. All the other signatories to the 
agreement — Britain, China, France, Germany, Iran 
and Russia — have vowed to stand by it, NYT added.
European Union foreign policy chief Federica 
Mogherini said this past week, “No sovereign 
country or organization can accept that somebody 
else decides with whom you are allowed to do 
trade with.' 
She predicted that the financial arrangements 
could be in place before Trump issues the next set of 
sanctions in November, aimed at banks, businesses 
and countries that conduct business with Tehran.
At the core of the agreement that Iran and Europe 
are trying to forge is a mechanism for paying for 

Iran’s 
oil in barter and local 

currencies, rather than in American dollars. The 
idea is to route around the United States and 
prevent it from blocking financial transfers — and 
perhaps from identifying those involved in the 
transactions.

Oil deals with Europeans close despite threat of US sanctions: Zarif

report
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 Iranian Leader's Top Aide: 
Resistance Front Guarantees 
Syria's Territorial Integrity
Iranian Leader's Top Aide for International Affairs Ali Akbar 
Velayati underlined that the resistance front guarantees 
Syria's territorial integrity, stressing that Iran will continue 
its military advisory role in the war-hit country as long as the 
Syrian government demands.
"The resistance front will not allow seperation of even an inch 
of the Syrian soil. This has made the Americans angry and 
therefore, they always say that Iran should leave the region," 
Velayati said in a meeting with a Syrian academic delegation in 
Tehran on Monday.

"The Islamic Republic of Iran will remain in Syria as long as 
the country's government supports Iran's presence to fully 
guarantee Syria's independence," he added.
Velayati expressed confidence that US President Donald Trump 
will end his tenure but Syria, Iraq, Lebanon and other Islamic 
states will remain intact.
Iran has played a military advisory role in Syria and Iraq to help 
them fight against the terrorist groups.
Iranian Defense Minister Brigadier General Amir Hatami 
underscored in August the need for continued efforts to 
safeguard Syria's territorial integrity."Maintenance of Syria's 
territorial integrity and respect for Syria's national sovereignty 
will strengthen regional security because security of the 
regional states is interwoven," General Hatami said in a meeting 
with his Syrian counterpart Ali Abdullah Ayyoub in Damascus.

He also emphasized his country's 
continued support for the Syrian 
army's efforts to fully purge the 
terrorists from Syria.
General Hatami also warned that 
the trans-regional states were after 
sowing discord among the regional 
countries and creating rift in Syria.
"The Islamic Republic of Iran 
has opposed any idea and plan to 
disintegrate Syria since the very first day," h e 
underlined.General Ayyoub, for his part, said that the Iranian 
and Syrian military commanders were in continued contacts 
with each other, noting, "We do not allow any third party to 
interfere in the two countries' relations."

 Merkel Warns Trump Against 
Destroying UN
German Chancellor Angela Merkel warned US President Donald Trump 
against “destroying” the United Nations without having a replacement 
first.She denounced Trump for thinking “that multilateralism is not the 
answer to our problems”, describing the US chief executive as “one who 
only assumes that there can only be one winner in any given situation, 
who - unlike me - does not believe in win-win situations”, World News 
reported.Trump, therefore, “questions multilateral systems that go far 
beyond Europe, like the climate protection agreement, the functioning 
of the United Nations”, she added.
“The United Nations was founded on the ruins of the Second World 
War. And yes, it is not perfect. We've been wanting a reform of the 
Security Council, for many years. But ladies and gentleman, to destroy 
something without having built a replacement, that is highly dangerous 
as far as I am concerned, and can destroy our community of peace 
sooner than we think," the German head of state asserted.

 President Rouhani Lauds 
Tehran-Beijing Relations as 
Good
Iranian President Hassan Rouhani forwarded a message to his 
Chinese counterpart Xi Jinping, felicitating him and his nation on the 
69th anniversary of the founding of the People's Republic of China.
The Iranian head of government forwarded the message on Monday, 
extending greetings on the advent of the felicitous occasion asserting 
that Tehran-Beijing ties are at a good level because of the willpower of 
the senior officials of the two countries.Rouhani expressed hope that 
with regard to the long-standing history of relations between the two 
countries, further ties will develop in the new era.The National Day 
of the People's Republic of China is a public holiday and the Chinese 
celebrate the occasion annually on October 1. The PRC was founded 
on September 1949 ,21, with a ceremony marking the formation of the 
Central People's Government. 

By Reza Nasri*

Besides this 
international 
isolation, the 
Iranian public 
and political 
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to a resistance in 
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of pragmatism, 
which has taken 
shape against 
Trump’s foreign 
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Iranian Official Announces New 
Packages for Regulating Currency

 Police to counter any anti-security move: Iran police 
chief
The Iranian Police will counter any economic, social, or other move aimed 
at disrupting the security of the country, said the commander of the 
Iranian police on Monday.‘Iran’s security police won’t let any harm to the 
security of the country and will authoritatively resist against them,’ said 
Brigadier Hossein Ashatri in the opening ceremony of 17th international 
exhibition of police and security equipment.Regarding the Ahvaz terror 
attack on September 22, General Ashatari said, ‘In a blind illogical move, the 
terrorists martyred women, children and defenseless people.’‘Though located 
in a turbulent region, Iran enjoys a good security.’
‘Terror agents, which are backed by the US, the Zionist regime and their mercenaries, are after driving 
insecurity into Iran.’ 

With the start of the 
autumn and the end 
of summer, summer 
trips are also over, and 
road and tourist cities 
have become less 
prosperous. October 
was always a season for 
those who want to travel 
cheaper. Because in this 
month hotels and inn 
have fewer passengers 
and they were willing 
to give good discounts 
to attract people. 
However, this year the 
story is different. Still, 
tourist places are full 
of passengers with 
this difference that 
these travelers are not 
Iranian and came from 
neighboring countries 
to Iran for tourism. 
Travelers who are 
mostly Arabic speakers 
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 Former commander of the Islamic Revolution 

Guards Corps Mohsen Rezayee said that the IRGC's 

Monday missile strikes on the headquarters of the 

terrorists who carried out the September 22 attacks in South-

western Iran was just a flick, warning that a more powerful re-

venge is in the offing.
"The IRGC's missile strikes against the terrorists who 
conducted the Ahwaz attack was a flick to these criminals. 
The major punishment is on the way," Rezayee, who is the 
secretary of Iran's Expediency Council (EC), wrote on his 
twitter page on Monday.
The IRGC fired 6 ballistic ground-to-ground missiles 
and launched drone attacks on terrorists' positions in 
Eastern Euphrates region in Eastern Syria in revenge for the 
September 22 Takfiri terrorist attacks in Ahwaz city which 
killed dozens of Iranian people.
During the operations codenamed Zarbat-e Moharram (Blow 
of Moharram) carried out at 2:00 AM (local time) on Monday 
the headquarters of Takfiri terrorists near Albu Kamal 
region in Eastern Euphrates was attacked from Kermanshah 
province in Western Iran, 570km away from the targets.
The missiles were of Zolfaqar and Qiam classes with ranges 
of respectively 750km and 800km. At least one of the missiles 
bore slogans 'Death to America', 'Death to Israel', 'Death to Al 
Saud' and a Quranic verse meaning 'fight against the friends of 
Satan'. They travelled over the Iraqi airspace and hit Eastern 
Euphrates region in Syria.
Also, a few minutes after the missile strikes, 7 IRGC drones 
targeted the terrorists' positions in the region.
According to reports, heavy damage has been inflicted on the 
terrorists' infrastructures and positions.
26 people were killed and 69 others were wounded in an 
attack by al-Ahwaziya terrorist group during the nationwide 

military parades in the Southwestern city of Ahwaz on 
September 22.
The terrorists attacked the bystanders watching the annual 
Armed Forces' parades, marking the start of the Sacred 
Defense Week, commemorating Iranians' sacrifices during 
the 8 years of the Iraqi imposed war on Iran in 1980s, in 
disguise of the IRGC and Basij (volunteer) forces, killing and 
wounding several people, including innocent women and 
children.
None of the officials participating in the military parades in 
Ahwaz city in Khuzestan province was injured in the attack.
The number of the terrorists who carried out the attack in 
Ahwaz had on September 22 been put at 4 by Spokesman 
of the Iranian Armed Forces Brigadier-General Abolfazl 
Shekarchi. The general had explained that three of them were 
killed and the last one was captured by security forces.
He told FNA that none of the terrorists could escape, noting 
that other reports about the details of the attack are not 
confirmed.
Later the intelligence ministry put the number of terrorists at 
five, naming them as Ayad Mansouri, Foad Mansouri, Ahmad 
Mansouri, Javad Sari and Hassan Darvishi who were killed on 
the scene of the clashes with the Iranian security forces after 
riddling people with bullets.
Meantime, Head of the Islamic Revolution Guards Corps 
Public Relations Department and IRGC Spokesman General 
Ramezan Sharif said that the terrorists who attacked people 
during the Armed Forces' parades in Ahwaz were affiliated 
to al-Ahwaziya stream which is nourished by Saudi Arabia.
He added that the terrorists aimed to overshadow the 
magnificence of the Iranian Armed Forces' parades.
General Sharif said that people were also invited to watch 
the parades and the terrorists both fired at people and the 
Armed Forces.

Traders have registered import orders worth 35$ billion 
on the website of the Trade Organization of Iran in the first 
six months of the current fiscal year (March -21 Sep 22).
Mohammad Hasannejad, a member of the Parliament’s 
Economic Commission, announced the figure in an 
interview with IRIB late Sunday.
However, the official said that only 8$ billion of the 
registered goods have so far been successfully imported. 
The number accounts for nearly one-fourth of the total 
orders.The official put the blame on lack of coordination 
between different bodies responsible for imports and 
exports.Hasannejad expressed concerns that executive 
organizations’ unilateral acts have caused several 
problems including the spike in smuggling.

“People need their essential goods, no matter to what 
levels the agreements between the customs and the 
Ministry of Industry have been implemented,” he added.
The responsible bodies need to have a better concordance, 
he stressed.The official warned that as long as imports 
are hurdled by such problems, the inflation hike and the 
depreciation of the rial compared to the dollar will also 
continue.
The chief executive of Electronic Commerce Development 
Center of Iran, who was also present in the press meeting, 
said, “one of the most important measures [to tackle 
the problem] is to bring registration data back to the 
Integrated System of Certificates (ISC) from the Islamic 
Republic of Iran Customs Administration.”

 "If we prioritize "the city somartization" in all 

fields, surely we will reach to the ideal Isfahan," 

Isfahan deputy mayor for transportation and 

traffic said.
"Technology, innovation and startups exhibition was held 
for the first time in Isfahan; this is a great and important 
step toward the creative and innovative ideas," Alireza 
Slavati said.
Pointing to the necessity of holding this exhibition, he said, 
"Creativity and innovation are two main things that can 
help us to reach a good results and solve the city problems 

in the current situation of the economic recession." 
Referring to the relevance of the creativity to the urban 
issues, he said, "This exhibition showed that young people 
are concerned about urban issues." 
Saying that the priority of the transportation and traffic 
department of the municipality is creating a smart 
city, he added, "We support young people, knowledge-
based companies, and non-governmental organization 
(NGO) which have creative and innovative ideas. we have 
provided the suitable situation for everyone who have a 
suggestion to make known his/her idea."

The aerial firefighting system was unveiled in Shahin 
Shahr, Isfahan, with the presence of the Minister of Defense 
and Armed Forces Logistics of the Islamic Republic of Iran.
The first aerial firefighting system has been designed and 
built by the domestic experts to extinguish wide fire by 
using jet aircrafts.
This system was designed and built with the fire sprinkler 
system and compressed air foam and has been installed 
on the jet aircrafts. "This system was designed and built 
in the aerospace industry department of the defense 
ministry and it is monopolized by the Islamic republic of 
Iran," Hatami, the Minister of Defense and Armed Forces 
Logistics of the Islamic Republic of Iran said.
"In this advanced system, A large amount of water are 

stored and carried in the pressurized reservoirs in such a 
way that it doesn’t cause any unwanted effects such as fluid 
turbulence and weight change on the flight operations 
of the aircraft and during the rapid discharge; also, the 
aircraft's stability is maintained during and after the rapid 
diffusion," Hatami said.   
"This system can be installed on various and heavy 
aircrafts, they can be used to protect the natural resources 
and the environment of the country when there is a fire in 
all geographical regions and various climate conditions of 
the country," he said. So far, 16 firefighting aircraft stations 
have been launched in the country, and about three to five 
firefighting jets will be added to these facilities.

 MP: 8$bn worth of registered goods so far been imported

Ex-IRGC Commander Warns of Major Punishment 
after Monday Missile Strikes against Ahwaz 

Smartization key to make Isfahan ideal city

Aerial firefighting system unveiled in Isfahan

The Mayor of Isfahan:
Isfahan passed difficult 
situations of water crisis
"Concerning the crisis that the Zayande-Rood River is 
facing with, we have to pay attention to all other subjects 
such as tourism industry, public health, preservation of the 
green space and historical that are being influenced by the 
current situation of the river," the mayor of Isfahan said.
 "The strong concern about providing water to the city 
was somewhat resolved by making many attempts in the 
various departments of the municipality like city service 
department and parks and green space organization, 
however, unfortunately there is still a concern regarding 
the water crisis in the next few years as we will have more 
difficult days than the current conditions," Ghodratollah 
Nowrouzi said.
"The ideal is not only flowing the Zayndeh-Rood River, 
but also filling the runnels of Isfahan with water; this can 
helps us to preserve five thousand hectares of green spaces 
throughout the city, and also prevents the land subsidence 
and damaging to 500 hectares of the historical texture of 

the city," he emphasized.
Saying that saving the flowing of the Zayande-Rood River 
is not only for maintaining the green space, tourism 
boom, and preserving the historical heritage, the mayor 
of Isfahan said, "The presence of Zayandeh-Rood River 
can also maintain people's good health, since the lack of 
water in the Gavkhooni lagoon causes the dispersal of 
fine-grained sediment and endangers the public health."
Pointing out that irrigation and preserving 3,700 hectares 
of green space is not easy, he noted, "During the past 
months, several thousand water trucks were bought and 
used to irrigate and preserve the green space of Isfahan; 
now, new decisions should be made in such a way that 
the main identity of Isfahan will excellently maintained."
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