
بوی خوش ارزانی 
می آید؟

1- بعــد از چندین مــاه گرانی 
سلســله وار اجناس در کشــور 
چند روزی است به دلیل دخالت 
دولت در بــازار ارز این بازار روی 
ارزانی را به خود گرفته اســت. 
وقتــی دالر در کشــور پله های 
 گران شــدن را به ســرعت باال 
می رفــت تمام فروشــندگان، 
کارخانــه داران و وارد کنندگان 
به بهانه گرانی دالر اجناس خود 
را هر روز گران می کردند اما حاال 
که دالر دچار کاهش قیمت شده 
آیا قیمت ها با همان ســرعت به 
 سر جای خود باز خواهد گشت؟ 
هم وطنی می گفت برای خرید 
موز از میوه فــروش محله مان 
قیمت را پرسیدم و میوه فروش در 
جواب گفت»بگذار قیمت دالر را 
بپرسم تا قیمت موز هم مشخص 
شــود« آیا حاال هم برای فروش 
 میوه های خود قیمــت دالر را 
می پرسید یا دیگر کاری به قیمت 

دالر ندارید؟ 
2- برای بررســی دالیل کاهش 
نرخ دالر باید ســری بــه بانک 
مرکزی زد . این بانک با داشــتن 

ذخایر ارزی فراوان ...
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استان اصفهان

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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N E W S

ادامه در صفحه 

 بررسی تاثیر سقوط قیمت دالر
بر خرید و فروش ملک ؛   

 سرنوشت مبهم بازار مسکن،
 رکود یا رونق؟

 از ۹مهرماه روند ســقوط قیمــت دالر در بازار 
و شهرهای مختلف آغاز شــده است ، سرمایه 
گذاران در تمامی بازارهای کشــور این سوال 
مهم را مطرح می کنند، چه خواهد شــد ؟ آیا 
ســقوطی بزرگ در انتظار بازاری چون مسکن 

هم خواهد بود؟
ادامــه این وضعیت می تواند ســبب شــود تا 
نقدینگی حاصل از فــروش دالرهای خانگی به 
صورت سرگردان در جامعه دست به دست شود 
و  ســر از بازارهای دیگر در آورد. این در حالی 
اســت که ریزش بورس و اعالم احتمال سقوط 
مســکن کمی فضا را مبهم کرده است .  برخی 

کارشناسان معتقدند ...

      استاد دانشگاه اصفهان : بدون شک ایران در حوزه تولیدات مختلف مانند مواد غذایی دارای مازاد تولید بسیار است و تصور اینکه در تهیه این محصوالت دچار مشکل
 و در نهایت قحطی شویم، کامال اشتباه است.

قیمت 500 تومان

گزارشی از رفتار پراضطراب مردم در بازار: 

هیجانی که پایان ندارد

پیامد افت نرخ دالر؛ 

 کمبود عرضه گوشی و
 کاهش میلیونی قیمت ها

بازار گوشی همراه که در هفته های گذشته همزمان با نوسان های ارزی، روی 
مدار افزایش قیمت قرار گرفته بود،دو روز گذشته را با افت بها و کمبود عرضه 

سپری کرد.  امروز نیز، به دنبال کاهش نرخ ارز،  روند پایین آمدن قیمت در بازار 
تلفن همراه ادامه داشت. در همین پیوند، برخی فروشندگان گوشی همراه ضمن 

اعالم کاهش قیمت، از نبود گوشی برای عرضه گفتند.
این فروشنده ادامه داد: مدل های مختلف آیفون تا شش میلیون تومان ارزان شده  ...

بازار طال و سکه  97/7/11 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,151,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,380,0005,041,000جدید

2,130,0002,521,000نیم سکه

1,180,0001,441,000ربع سکه

680,000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18408,930488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24545,900651,920 عیار

تــازه ها

رونمایی مایکروسافت از 
دو مدل سرفیس لپ تاپ

   سرفیس پرو 6 مایکروسافت؛
 لپتاپی هیبریدی با پردازنده چهار هسته ای

 مایکروسافت روز گذشــته لپتاپ هیبریدی 
سرفیس پرو 6 را معرفی کرد که این بار در رنگ 
مشکی مات از راه می رســد و به پردازنده های 

نسل هشتم اینتل مجهز شده است.
از زمان عرضه آخرین به روز رسانی سخت افزاری 
قبلی که برای سرفیس پرو عرضه شده بود در 
حدود یک سال و نیم می گذرد. مایکروسافت 
همچنین آخرین بار بیش از پنج سال قبل بود 
که رنگ مشــکی را در این سری از لپتاپ های 
خود )در ســرفیس پرو 2 و سرفیس پرو اولیه( 

به کار برده بود.
طراحی این لپتاپ تغییر چندانی را تجربه نکرده؛ 
شاهد لوالی مشابه با قبل هستیم و قلم سرفیس 
پن هــم برای آن در نظر گرفته شــده اســت. 
نمایشگِر 12.3 اینچی نســبت 3 به 2 دارد و به 
این ترتیب می تواند استفاده از دستگاه به عنوان 

را  تبلت 
آسان کند. میزان تراکم پیکسلی نمایشگر هم 
افزایش یافته و اکنون به 267 نقطه در هر اینچ 
رسیده است. مایکروسافت ادعا می کند نمایشگر 
سرفیس پرو 6 بهترین میزان کنتراستی را ارایه 

می دهد که آنها تا به حال به آن دست یافته اند.
رم ســرفیس پرو 6 تــا میــزان 16 گیگابایت 
اســت، به حافظه داخلی تا یک ترابایت از نوع 
SSD و درگاه USB-A مجهز شــده و البته 
خبــری از درگاه USB-C نیســت. دوربین 
8.0 مگاپیکسلی است و عالوه بر امکان استفاده 
 برای چت تصویری، با ویندوز ِهلو سازگار است و 
می تواند چهره کاربر را تشخیص دهد تا به راحتی 
 Core i5 به سیستم الگین کند. پردازنده هم
نسل هشتم اینتل با چهار هسته پردازشی است و 
به گفته مایکروسافت سرفیس پرو 6 تا 67 درصد 

سریع تر از نسل قبل خود شده است.
باتری دستگاه با یک بار شارژ شدن تا 13.5 ساعت 
دوام می آورد. در کنار رنگ مشــکی رنگ های 
قرمز، آبی و خاکســتری نیز در نظر گرفته شده 
است. وزن سرفیس پرو 6 بین 700 تا 800 گرم 
است. مایکروسافت قصد دارد این محصول را در  

کنار سرفیس لپتاپ 2 از 24 مهر ماه روانه بازار 
کند. قیمت آن هم حداقل 8۹۹ دالر است.

  سرفیس لپ تاپ 2؛
 85 درصد سریعتر از مدل قبلی

به گفته کمپانی ردموندی سرفس لپ تاپ 2 از 
باریکترین نمایشگر LCD در میان لپ تاپ های 
لمسی بهره خواهد برد که سایز آن 13.5 اینچ 
بوده و با نرخ کنتراست باالی 1.500:1 اسناد و 
تصاویر را با دقتی باالتر به نمایش درخواهد آورد. 
تعداد پیکسل های این لپ تاپ با بهینه سازی 
صورت گرفته حاال 3.8 برابر از مک بوک ایر 13 
بیشتر اســت.عالوه بر این مایکروسافت مدعی 
شده  که ســرفیس لپ تاپ 2 به لطف پردازنده 
چهار هسته ای نسل هشتم اینتل دو برابر از مک 
بوک ایر سریعتر بوده و توان پردازش گرافیکی آن 

نیز 50 درصد باالتر  است.
این کمپانی همچنین با انجام اصالحاتی روی 
کیبورد، صدای تولید شــده حین تایپ را نیز تا 
حدودی کاهش داده است. ظرفیت باتری نیز به 
صورت دقیق مشخص نشده اما سازندگان آن از 
دوام 14.5 ساعتی سخن گفته اند. از ویژگی های 
دیگر مدل جدید می توان به پشتیبانی از قابلیت 
 Instant و Windows Hello امنیتــی

On اشاره کرد.
کمپانی سازنده هنوز جزییات کامل سرفیس لپ 
تاپ 2 را اعالم نکرده اما برای اولین بار نسخه ای 
به رنگ مشکی مات از این دستگاه توسعه پیدا 
کرده اســت. ظاهرا در بخش های دیگر شاهد 
تغییر چشمگیری نباشیم که به معنی سپری 
 USB-C کردن یک ســال دیگر بدون پورت

خواهد بود.
قیمت پایه این دســتگاه کــه از دو هفته دیگر 
عرضه آن آغاز می شود، ۹۹۹ دالر تعیین شده 
که نسبت به سال گذشــته دستخوش تغییر 

نشده است.

جی اس ام
گـــزارش

مصطفی رناسی با بیان اینکه 
افزایش و یا کاهش نرخ ارز تا 
حد زیادی متاثر از رویدادها 
و اتفاقات سیاســی است، 
اظهار کرد: نرخ ارز همواره 
دارای دو قیمت است. یکی 
قیمت اقتصــادی ارز که به 
راحتی و تحت تاثیر شــرایط اجتماعی، 
سیاســی و هیجانات موجود بازار و مردم 
تغییر نمی کند و عوامل موثر بر آن شامل 
رشد اقتصادی، میزان درآمد و اموری از 

این قبیل است.
وی با بیان اینکــه دومین نرخ ارز، نرخی 
است که براســاس رویدادهای سیاسی 
و هیجــان موجود در میان مــردم برای 
خریدوفــروش تعیین می شــود، افزود: 
این قیمت معموال دارای ثبات نیســت و 
می تواند با انتشــار یک خبر و یا تغییر در 
سیاست خارجی کشــور دچار تغییرات 

ناگهانی شده و افزایش یا کاهش یابد.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان ادامه 
داد: مثال اگر فــردا رییس جمهور آمریکا 
سخنی درباره اعمال تحریم ها و یا توقف 

آن ها داشته باشد، فورا بر نرخ ارز در ایران 
اثر می گذارد و مردم برای خرید و یا فروش 
ارز ترغیب می شــوند، بنابراین در چنین 
شرایطی نرخ ارز واقعی و از ثبات برخوردار 

نیست.
وی با بیان اینکه در حــال حاضر نرخ ارز از 
سوی کارشناسان اقتصادی بین هشت  تا 
10 هزار تومان تعیین شده است، اظهار کرد: 
کارشناسان اقتصادی این نرخ را بر اساس 

تورم و سبد کاالی مردم تعیین کرده اند. 
وی با تاکیــد بر اینکه در صــورت وقوع 
تحریم ها و توقف فروش نفت ایران، نرخ 
ارز افزایش چشــمگیری خواهد داشت، 
گفت: وقوع ایــن رویدادهــا و هر اتفاق 
 سیاســی دیگــری می تواند نــرخ ارز را 

گران کند.
رناســی با بیان اینکه کاهــش و افزایش 
ناگهانی نرخ ارز تاثیر بســیار مخربی بر 
روند تولیدات داخلی داشته است، تصریح 
کرد: سردرگمی ناشــی از بی ثباتی نرخ 
ارز تاثیر بســیار مخرب و نابودکننده ای 
بر نحوه و میزان تولید در داخل کشــور 

خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه تولیدکننده نیازمند 
ثبات در نرخ ارز اســت، تصریح کرد: چه 
قیمت ارز باال باشد و چه پایین، باید دارای 
ثبات باشد تا تولیدکننده بتواند تکلیف 
خود را با آن مشخص کرده و براساس آن 
برنامه ریزی برای تولید و ارتقا تکنولوژی 

خود داشته باشد.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان؛
کاهش نرخ ارز به معنای تثبیت قیمت آن نیست

در صورت وقوع 
تحریم ها و توقف 

فروش نفت ایران، 
نرخ ارز افزایش 

چشمگیری خواهد 
داشت. وقوع این 

رویدادها و هر اتفاق 
سیاسی دیگری 

 می تواند نرخ ارز را 
گران کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: نرخ ارز همچنان 
در نوسان است و کاهش ناگهانی آن در روزهای گذشته به 

معنای تثبیت نرخ ارز نیست.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:
ذخیره سد زاینده رود به 157 میلیون مترمکعب رسید

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهان گفت: اگر 
بارش های فصل آبی به موقع آغاز نشود و میزان آن در حدی نباشد که ذخیره 

سد شود، برای تامین آب شرب در پاییز شرایط سختی خواهیم داشت.
با بیان اینکه درحال حاضر ذخیره سد زاینده رود 157 میلیون مترمکعب و 
ورودی به مخزن سد 5 مترمکعب بر ثانیه است، اظهار کرد: سال گذشته در 
این مقطع زمانی ذخیره سد زاینده رود بدون احتساب آب کشاورزی 1۹2 

مترمکعب و در درازمدت 745 میلیون مترمکعب بود.
 وی با بیان اینکه سایر سدهای استان نیز با وضعیت بسیار نامناسبی مواجه 
هستند، افزود: سد َحنا در شهرستان ســمیرم تقریبا خالی از آب است و 
درحالی که ظرفیت سد 50 میلیون مترمکعب است، اکنون تنها یک و نیم 
 میلیون مترمکعب آب دارد، هم چنین سد خمیران در باالدست تیران و کرون 

حدود 600 هزار مترمکعب ذخیره دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهــان ادامه داد: 
درحالی که ظرفیت سد گلپایگان 40 میلیون مترمکعب است، درحالی که 

حاضر ذخیره آن 8 میلیون مترمکعب است. 
وی در خصوص انتقال آب گلپایگان به قم و تاثیر این انتقال در کمبود حجم 
ذخیره آب شرب این شهرستان، گفت: این پروژه مشکلی در تامین آب شرب 
شهرستان گلپایگان ایجاد نکرده و آبی که به قم منتقل می شود مربوط به 
حوضه دز است، هم چنین آب شــرب شهرستان های خوانسار و گلپایگان 
هم اکنون از این منبع تامین می شــود. ساسانی با اشاره به پیش بینی های 
هواشناسی برای بارش های ســال آبی جاری، اظهار کرد: بر اساس اعالم 
هواشناســی تا نیمه دوم آبان ماه بارش های موثری نخواهیم داشت و اگر 
بارش های فصل آبی به موقع آغاز نشود و روان آب کافی به سد ملحق نشود، 

برای تامین آب شرب در پاییز شرایط سختی پیش رو خواهیم داشت.

نقل قول



 بوی خوش ارزانی 
می آید؟

ادامه از صفحه یک:
...  در صورتی که روزهای اول گرانی 
دالر  وارد عمل شــده بود بازار ارز 

دچار این نوسانات نمی شد.  
اما ماهی را هر وقــت از آب بگیری 
تازه اســت. مداخله بانک مرکزی 
اقدام دیرهنگامی بود که باید پیش 
از این از ســوی بانک مرکزی انجام 
می شــد و این بانک وارد مدیریت 
بازار ارز می شد اما به هر حال با تاخیر 
 وارد شــد و این را به فال نیک باید 

گرفت. 
اراده بانک مرکــزی برای مدیریت 
بازار ارز باید تداوم داشته باشد چرا 
که در غیر این صورت جز هدر دادن 
منابع نتیجه دیگری نخواهد داشت. 
البته به نظر می رسد برای مردم نیز 
درس بزرگی شد تا دیگر برای خرید 
دالر به بازار هجوم نیاورند و حداقل 
فکر دیگر هموطنان خود باشند و 
بدانند با هجوم آنها بــه بازار هر روز 

دالر گران تر خواهد شد.
3- با وجود آنکه بســیاری از اقالم 
اساســی از جمله حبوبــات، برنج، 
مرغ، تخم مرغ و میوه تولید داخل 
 اســت، امــا افزایش قیمــت دالر

 بهانه ای شده تا قیمت این کاالها 
به طــور چشــمگیری در بــازار 
افزایش یابد کــه نتیجه آن چیزی 
 جز کوچک شــدن ســفره خانوار

 نیست. 
طی ماه هــای اخیر همزمــان با 
ماراتن افزایش نرخ دالر، بســیاری 
از تولیدکننــدگان و کارخانه های 
تولیدی به سبب کمبود یا گرانی مواد 
اولیه اقدام به افزایش دو تا سه برابری 
قیمت محصوالت خود کرده اند که 
این امر با انتقاد شدید مغازه داران و 

خریداران روبه رو شد .
اما همان طور که بــازار این روزها 
اثبــات کــرد، دالیــل بســیاری 
برای تقویــت ارزش ریــال وجود 
دارد کــه از جمله آن هــا می توان 
بــه سیاســت گذاری صحیــح 
بانــک مرکــزی بــرای دخالــت 
 علمــی در بــازار و مجاز شــدن 
صرافی ها و اشخاص به واردات ارز به 

داخل کشور اشاره کرد.
 اخبار مثبت از تداوم همکاری اروپا با 
ایران نیز یکی از دیگر دالیل سقوط 

دالر است. 
با افزایش قیمت دالر تمام کاالهای 
اساسی قیمتی صعودی پیدا کرد. 
هــر از گاهی نوســان قیمت اقالم 
 اساســی و قــوت اصلی مــردم به

 بهانه های مختلف در بــازار تکرار 
می شــود و خانوارها را برای تامین 
مایحتــاج خــود با چالــش های 

متعددی روبه رو می کند. 
امــا متاســفانه وقتــی قیمت ها 
 در ایــران بــه آســانی افزایــش

 می یابد به آسانی کاهش نمی یابد 
 و انگار متولیان امر دلشان نمی آید 
 قیمت های افزایش یافته را کاهش 

دهند.
 اما همــان طور که بــا گرانی دالر 
مــردم برای خرید مایحتاجشــان 
دچار مشکل شدند اکنون نیز باید 
 بوی خــوش ارزانی به مشامشــان 

برسد .
 با وجود آنکه بسیاری از مسئوالن 
دولتی قــول داده بودند که قیمت 
کاالهای اساســی افزایش نخواهد 
یافت، جای این سوال مطرح است 
که چرا نظارتی بر بازار نیست و کسی 
 بــه وضعیت اقتصادی رســیدگی 

نمی کند.
شــاید یک تیم قوی نظارتی بتواند 
مشکل بازار ایران را حل کند و اگر 
با جدیت با چند گرانفروش برخورد 
شود دیگران حساب کار دستشان 
بیاید و دست از گرانفروشی بی دلیل 

خود بردارند. 

اقتصاد استان
02
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تعاملی بین شهرداران کشور در حوزه سرمایه گذاری وجود ندارد
 شهردار اصفهان گفت: تعاملی بین شهرداران کشور در حوزه هدایت سرمایه گذاران وجود ندارد و این یک 
نقص بزرگ است.   قدرت اله نوروزی پیش از ظهر دیروز در سیزدهمین نشست مدیران سرمایه گذاری 
و مشارکت های مردمی شهرداری های کالن شهرهای کشور اظهار داشت: مساله تعامل و همدلی بین 
شهرداران کشور در زمینه هدایت سرمایه گذاران باید از سوی دبیر خانه مجمع شهرداران کالن شهرها 

پیگیری شود تا با ایجاد این همدلی و ارتباطات بتوانیم در راستای ساختن شهرها استفاده کنیم. وی بیان 
داشت: اگر می خواهیم به توسعه پایدار دست یابیم باید تعاملی بین شهرداری ها ایجاد شود. شهردار اصفهان 

با اظهار اینکه تنها در سایه تعامل می توان اقدام سازنده ای برای بشریت رقم زد، ادامه داد: آنچه امروز افت و آسیب 
سرمایه گذاری شده است این است که درگیر یکسری از عناوین شدیم. وی با اعالم اینکه در اصفهان قرارداد اجاره به شرط 

تملیک نداریم که جای آن خالی است،  تصریح کرد: آنچه در این گردهمایی ها مهم است این است که چقدر در فایناس ها و این نوع جلسات 
توانسته به تعامل بین شهرداری ها کمک کند تا متوجه شویم خروجی خوبی در برداشته است. نوروزی با بیان اینکه اصفهان از سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی استقبال می کند، گفت: وقتی زمینه اجرای نوعی سرمایه گذاری در اصفهان وجود ندارد یا توجیهی برای سرمایه گذار نیست، 

بدانیم در کدام شهر این ظرفیت وجود دارد که سرمایه گذاران را به سمت آنها هدایت کنیم.

تولید و انتقال آب تنها راه نجات زاینده رود است
رییس شورای شهر اصفهان گفت: تولید آب از طریق باران مصنوعی و انتقال آب به حوضه آبریز زاینده رود 
تنها راهکار احیای دایمی این رودخانه اســت. وی با اشاره به چشم انداز شورای شهرستان، تصریح کرد: 
همانطور که مهمترین دغدغه جمعیت استان اصفهان موضوع خشکسالی و کمبود منابع آبی است، در 
شورای شهرستان اولویت نخست حقابه کشاورزان است و تالش می کنیم حقابه مردم شهر اصفهان را با 

کمک نمایندگان مجلس  شورای اسالمی احیا کنیم. رییس شورای اسالمی شهرستان اصفهان در پاسخ به 
این سوال که برای احیا حقابه ها چه اقداماتی انجام شده است، گفت: با توجه به اینکه شورای شهر یک شورای 

فرادستی است، قانون اختیاراتی را به آن داده که بر اساس آن از طریق مبادی ذی ربط از جمله استانداری و وزارت 
نیرو از برداشت های بی رویه باالدست زاینده رود جلوگیری کنیم. وی تاکید کرد: شورای شهر اصفهان برای تحقق پروژه های 

انتقال آب از هیچ تالشی فروگذار نیست تا امید به زندگی در اصفهان باقی بماند، از تخلیه روستاها جلوگیری شود و کشاورزان به شغل 
خود ادامه دهند. وی اظهارکرد: در باالدست زاینده رود از سمت سد، چند کیلومتر داخل استان رودخانه ادامه دارد، بعد به استان همجوار و دوباره 
آب به استان باز می گردد، در این مسیر برداشت های بی رویه یا به روایتی دیگر »دزدی آب« انجام می شود، البته جلوی بخشی از آنها گرفته 
شده و امیدواریم از طریق وزارت نیرو حق مسلم مردم اصفهان که استفاده از رودخانه زاینده رود بر اساس طومار شیخ بهایی است را محقق کنیم.

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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تغییرات و نوساناتی 
که در بازار ارز، سکه، 
طال، کاالها و اجناس 
مختلف ایجاد شده، 

دلهره و نگرانی زیادی 
را نسبت به آینده 
برای مردم ایجاد 

کرده است، از سوی 
دیگر اعتماد چندانی 
در میان مردم وجود 
ندارد و نگرانی هایی 

مانند اینکه در آینده 
تحریم ها جلوی واردات 

را بگیرد و تولیدات 
داخلی نیز کاهش و 

احتکار بیشتری رخ 
دهد، موجب شده تا 
سیگنال های منفی 

زیادی در جامعه منتشر 
و در نهایت منجر به بروز 

رفتارهای رمه وار در 
اقتصاد شود.

ایــن روزهــا ایرانی ها با 
صحنه هــای مشــابهی 
مواجه هستند. سبدهایی 
که جلوی قفسه ها لبریز 
از اجنــاس و کاالهــای 
مختلــف شــده و بعد از 
خالی شدن، اجناس روانه 
خانه هایی می شــود که گویا اهالی آن، 
دچار وحشــت و هراس شده اند و هر چه 
اندوخته مالی دارند را برای خرید کاالهای 
موردنیازشان همچون برنج، روغن، شکر و 
... هزینه می کنند. آن ها حتی دارایی های 
نقدی شان را در صف خریدوفروش دالر به 
دست صرافان و دالرفروشان سپرده اند، تا 
چند هفته پیش از خرید دالر خوشحال 
بودند و امروز بــرای اینکه جلوی ضرر را 
بگیرند، دالرهایشان را دوباره با نرخ هایی 

پایین تر به ریال تبدیل می کنند.
این در حالی اســت که دولت بارها اعالم 
کرده هیچ نگرانی بــرای تامین کاالها و 
اجناس مورداستفاده مردم وجود ندارد. 
رییس اتاق اصنــاف اصفهان نیز پیش از 
این با رد هرگونه سهمیه بندی کاالهای 
موردنیاز مردم در اصفهان گفته بود که  
»در حال حاضر مشــکلی بــرای تامین 
کاالهای اساســی نداریم و اگر کسبه ای 
بخواهد به صــورت مــوردی و به تعداد 
محدود اجناس خــود را عرضه کند، به 
نوعی تخلف بوده و به دنبال تشــویش 

اذهان عمومی است«.
رســول جهانگیری تاکید کرده بود که 
تمام کاالهــای اساســی در اصفهان به 
وفور موجود اســت و حداقل تا یک سال 
آینده ذخیره سازی این کاالها در کشور 
انجام شده و مشکلی در تامین مایحتاج 

مردم وجود ندارد.
مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان 
اصفهان نیز چندی قبــل، اعالم کرد که 
»در تامین کاالهای اساســی که شامل 
22 قلم کاالی اساسی و سبد خانوار است 
و به خصوص مواد غذایی هیچ کمبودی 
در کشور و به خصوص در استان اصفهان 
نداریم و بر اساس بازرسی های شخصی ام 

در انبارهای اصفهان به جرات و قاطعانه 
می گویم که اگر هیچ کاالی اساســی تا 
دو ســال آینده وارد اصفهان نشود، هیچ 

کمبودی نخواهیم داشت.«
اگرچه بروز چنین رفتاری از سوی مردم 
با نوسانات و تغییرات ناگهانی و بی اساس 
نرخ ارز و به ویژه تولیدات داخلی ارتباط 
مستقیم دارد و باوجودی که دولتمردان بر 
تامین اجناس موردنیاز مردم تاکید دارند، 
علت منطقی و معقولی برای خریدهای 
سرسام آور و پر کردن انبارهای خانگی از 

اجناس و کاالهای مختلف وجود ندارد.
اســتاد تمام اقتصاد بین الملل دانشگاه 
اصفهان  در این رابطه، اظهار کرد: تغییرات 
و نوساناتی که در بازار ارز، سکه، طال، کاالها 
و اجناس مختلف ایجاد شــده، دلهره و 
نگرانی زیادی را نســبت به آینده برای 
مردم ایجاد کرده اســت، از سوی دیگر 
اعتماد چندانی در میان مردم وجود ندارد و 
نگرانی هایی مانند اینکه در آینده تحریم ها 
جلوی واردات را بگیرد و تولیدات داخلی 
نیز کاهش و احتکار بیشــتری رخ دهد، 
موجب شده تا سیگنال های منفی زیادی 
در جامعه منتشر و در نهایت منجر به بروز 

رفتارهای رمه وار در اقتصاد شود.
 کمیل طیبــی ادامه داد: ایــن رفتار به 
خصوص در بازار ارز و طال بیشتر مشاهده 
می شود، چراکه قیمت ها در این بازارها به 
صورت ساعتی تغییر می کند و به رفتار 

رمه وار دامن می زند.
وی با بیان اینکه چنین وضعیتی منجر 
به ایجاد حبــاب در قیمت ســکه و ارز 
شده است، اظهار کرد: اگر در اثر شرایط 
مختلف سیاسی، اقتصادی و ... این حباب 
بشکند، رفتار رمه وار مردم معکوس شده 
و برای فروش دالرهایشان به بازار هجوم 
می آوردند که این وضعیت منجر به سقوط 
قیمت ها و از دســت رفتن منابع زیادی 
می شــود که در زمان گرانی دالر هزینه 
شده و درنتیجه اقتصاد با نوسان زیادی 

روبرو می شود.
ایــن اقتصــاددان، فرهنگ ســازی و 
شفاف سازی را بهترین راهکار در شرایط 
اقتصادی امروز دانســت و گفت: در این 
وضعیــت باید بــه مردم مشــاوره های 
اجتماعی داده شــود تا از خرید بیشتر 
صرف نظر کرده و تقاضایشــان را عقب 
بیندازند و شــاید تبدیل ریــال به دالر 
در شرایط فعلی ســود آنی در برداشته 
باشــد، اما خطــرات زیــادی همچون 
ســرقت، ناامنی و از همه مهم تر سقوط 
 قیمــت و شکســتن حبــاب را در پی 

خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه رسانه ها در آگاهی 
دادن به مردم نقش بسیار زیادی دارند، 
تصریح کرد: مسئوالن باید مسائل را به 
گوش مردم رسانده و به روش های مختلف 
اطمینــان را به بــازار برگردانند، چراکه 
تنش زدایی در اعالم مواضع کمک زیادی 

به رفع بحران می کند.
طیبی، استفاده از تجربه کشورهای دیگر را 
راهکار دیگری برای حل این معضل عنوان 
کرد و گفت: تجربه کشورهایی همچون 
ترکیه، ژاپن، آلمان و زیمباوه که چنین 
دورانی را از پشت ســر گذرانده اند برای 
مردم ایران بسیار مفید است. این کشورها 
از طریق شفاف ســازی، آگاهی رســانی 
به مردم و سیاســت گذاری های صحیح 
اقتصادی بازارهای خود را آرام و التهاب 

اقتصادشان را کنترل کردند.
وی افزود: شاید امروز بتوانیم بگوییم منابع 
زیادی مانند نفت، نیروی انسانی و ... در 
اختیار داریم، اما تجربه کشورهای دیگر 
نشــان می دهد که در اثر همکاری تمام 
بخش های جامعه با یکدیگر می توان به 

نتایج مطلوب اقتصادی برسیم.
وی ادامه داد: مثال اگر امروز با نظارت بانک 
مرکزی تنها یک نرخ برای ارز اعالم شود و 
با نرخ های مختلف در اختیار قسمت های 
دیگر قرار نگیرد، به از بین رفتن زمینه های 

رانت در اقتصاد کمک زیادی خواهد شد.
مهدی طغیانــی دیگر اســتاد اقتصاد 
دانشــگاه اصفهان نیز در تحلیل هراس 
مــردم از وقوع قحطی، بــروز رفتارهای 
وحشت زده و احتکارهای خانگی مردم، 
گفت: بخشی از این مساله به رفتارهای 
مخرب رسانه های خارجی و شبکه های 
اجتماعی بازمی گردد. بدون شک ایران 
در حوزه تولیدات مختلــف مانند مواد 
غذایی دارای مازاد تولید بســیار است و 
تصور اینکه در تهیه این محصوالت دچار 
 مشکل و در نهایت قحطی شویم، کامل

ا اشتباه است.
وی ادامه داد: طبق یک قاعده اقتصادی، 
عرضه و تقاضای انبوه و غیرمعمولی، بازار 
را در تامین کاال دچار مشــکل می کند. 
بنابراین ابتدا باید آرامش روانی در جامعه 
ایجاد شود که این مساله نیز تا حد زیادی 

بر عهده رسانه ها است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه عملکرد 
رسانه ها و شفاف سازی از سوی مسئوالن 
دو عامــل غلبه بر نااطمینانــی مردم به 
آینده است، اظهار کرد: سیاست گذاران 
و دولتمردان باید با مــردم حرف بزنند 
و در عمل نشــان دهند که اوضاع تحت 

کنترل است.
وی تاکید کرد: اقتصاد ایــران حتی در 
صورت اجرایی شدن تحریم های آمریکا 
تحمل عبور از این اوضاع را دارد. در سال 
91 تمام کشورهای دنیا، ایران را تحریم 

کردند، اما توانستیم آن را از سر بگذرانیم.
طغیانی با اشاره به تجربه مشابه کشورهای 
دیگر و عبور آن ها از این وضعیت، گفت: 
در تحریم های اخیری که کشــورهای 
عربی علیه قطــر انجام دادنــد، مردم از 
ترس قحطی به فروشگاه ها حمله کردند، 
درحالی کــه این وضعیــت کوتاه مدت 
بود و قطر توانســت به ســرعت حداقل 
 از طریــق واردات شــرایط را به حالت

 قبل برگرداند.

گزارشی از رفتار پراضطراب مردم در بازار: 

تاملی بر اقتصاد شهری در اصفهانهیجانی که پایان ندارد
ایمنا: اقتصاد شــهری یکی از پایه های مهم مبحث مدیریت 
شهری است و یکی از وظایف مهم شهرداری ها، صیانت از رونق 

اقتصاد شهری است.

سرانه تولید در شهرها به ویژه در کالن شهرها عموما نسبت به سایر نقاط 
جهان بیشتر است و درعین حال شهرهای بزرگ استعداد بیشتری برای 

دستیابی به رشد اقتصادی باالتر را از خود نشان داده اند.
این اکسیر اقتصاد شهری که به این کامیابی ها دامن می زند، از چه مایه 
می گیرد؟ پاسخ ساده است از تنوع و گوناگونی فرهنگی، نژادی و اجتماعی 
در محیطی پویا که امــکان تعامالت هرچه موثرتــر را فراهم می آورد و 
درنتیجه سبب بروز زمینه فراگیری بهتر و ســریع تِر مهارت ها می شود. 
شهرها به این ترتیب از غنای منابع انسانی بیشتری برخوردار هستند، ضمن 
آنکه از انباشتگی سرمایه و امکانات مالی نیز به طور تاریخی بهره می برند. 
این ها به یک فاکتور آزادی عمل و خالقیت در ایجاد کسب وکار و توسعه 
اقتصادی منتهی می شود، مسیری که باید از آغاز تا پایان از سوی مدیران 

شهری به رسمیت شناخته شده و مورد مراقبت و پرورش قرار گیرد.
دلیل اهمیت و چرایی صیانت از اقتصاد شــهری نیز واضح است؛ اقتصاد 
شهری در رابطه مستقیم با کیفیت زندگی شــهروندان است. شهری با 
اقتصاد قوی تر می تواند نه تنها در حفظ نیروی انسانی خالق خود موفق تر 
عمل کند که بر جریان مهاجرت نیز حاکم  شود و چرخه پویاتری از تنوع  و 

تکثر و برخورداری از مواهب نیروی انسانی را مدیریت کند.
اقتصاد شــهری درعین حال باید به سمت کاســتن از معضالت شهری 
جهت دهی شــود و نباید رونق اقتصادی شــهر به یک توسعه بی رویه و 
لگام گسیخته منجر شود. از اینجاست که نقش حاکمیت شهری پررنگ تر 
می شود. تدوین اســتراتژی های اقتصادی عمدتا در جهت ایجاد شغل و 
ارتقای درآمدهای مالیاتی که حیات دولت های شهری را قوام می دهد، 
صورت می گیرد و شخص شهرداران در نوشتن راهبرد بلندمدت و شکل 
دادن به اســتراتژی اقتصادی شــهرها نقش پررنگ تری نسبت به سایر 

بازیگران ایفا می کنند.
به نظر می رسد آن دسته از شــهرداران و دولت های شهری توانسته اند 
کارنامه ای موفق در تدوین و پیشبرد استراتژی های اثربخش اقتصادی را 
برجای گذارند که یا خود یا پیشینیانشان ساختارهای حاکمیت شهری را 
اصالح کرده اند. اصالح ساختارها که عمدتا معطوف به یکپارچگی حاکمیت 
شهری است اگرچه دست بازتری به دولت  شهری می دهد اما درعین حال 

اجازه منحرف شدن از مسیر هویت و تنوع و تکثر شهری را می بندد.
این خط قرمز به ویژه در سیاســت گذاری های مرتبط با کاربری زمین و 
خانه سازی، بیشتر خود را نشان می دهد و ازاین رو شهرهای موفق همگی 
سیاست هایی را در پیش می گیرند که به گونه ای سنگین بهای مسکن و 

زمین را زیر کنترل بگیرد.
یکی از زیرشاخه های مهم اقتصاد شهری همچنین بررسی جغرافیای فقر 
در شهر است. بررسی یک به یک محالت و اینکه ویژگی های اقتصادی و 
اجتماعی محالت چگونه فرصت هایی را برای رونق اقتصادی یا گستردن 
دام هایی برای فروکشــاندن در ورطه فقر، جلوی پای شهروندانش قرار 

می دهد.
ازاین رو اقتصاد شــهری در خدمت حیات، زندگی و زیست شهری دیده 
می شود و ازاین روست که اقتصاد پایدار شهری معنا و مفهوم عمیق تری 

یافته است.
در اصفهان به عنوان یک کالن شهر، اقتصاد شهری با پرسش های فراوانی 
دست به گریبان است. آیا سیاست های مرتبط با کاربری اراضی و مشوق های 
ساخت وساز تورم زا نیست؟ آیا چرخه درآمد برای اداره شهر به نوعی نابرابری 
اقتصادی دامن نمی زند؟ یکپارچگی حاکمیت شهری که از سوی شهرداری 
حمایت می شود، در صورت تحقق خواهد توانســت مهاری باشد بر لگام 
گسیختگی پروژه هایی که در دو دهه گذشته هویت شهری را مخدوش کرده 
است؟ اصوال راهبرد توسعه اقتصادی شهر کدام است و چرا در تدوین آن تعلل 
می شود؟ اگر راهبرد توسعه اقتصادی بر صنعت گردشگری تاکید کند، که 
استانداردهای زیست محیطی فراتر از معمول دارد، مساله آب و آلودگی را 
چگونه باید رفع کرد؟ چگونه باید مسیر اقتصاد پایدار را هموار کرد در شرایطی 
که با روند مهاجرتی و خروج نخبگان و چهره های خالق شهر اصوال غنای 

نیروی انسانی هم با تردیدهای عمده مواجه است.

بازتاب اجتماعی و مدنی نوســانات و تغییرات نابهنگام و 
بی برنامه اقتصادی، گاه از خود آن تغییرات مخرب تر و بدتر 
است. انتشار اخبار منفی، عدم آگاهی صحیح مردم از وضعیت 
بازار، ابهام در آینده معامالت و خریدوفروش ها، عدم امکان 
پیش بینی وضعیت سیاست خارجی و از همه مهم تر جنگ 
رسانه ای در خصوص اعمال تحریم های سنگین باعث شده 
تا مردم نسبت به آینده کشور و تصمیم گیری های مسئوالن و 
دولتمردان بی اعتماد شده و ترجیح بدهند سرمایه شان را به 

ارزشمندترین وجه موجود در بازار تبدیل کنند.
گویی قحطی بزرگی در راه باشــد، مــردم طبقات مملو از 
اجناس و کاالها را در فروشــگاه ها و مراکــز خرید خالی 
 کرده و سبد خریدشــان را تا جایی که امکان داشته باشد، 

پر می کنند!

گــزارش

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
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     استاد دانشگاه اصفهان : بدون شک ایران در حوزه تولیدات مختلف مانند مواد غذایی دارای مازاد تولید بسیار است و تصور اینکه در تهیه این محصوالت دچار مشکل و 
در نهایت قحطی شویم، کامال اشتباه است.

خـــبــــر

رییس هیات عامل ایمیدور:
برای رسیدن به افق 1404 به 162 میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم

معاون طرح های توســعه مــدرن و صنایع معدنی 
ایمیدرو تولید ریل UIC60 در ذوب آهن اصفهان را گام مهمی در جهت 
توسعه زیرساخت های صنعت کشور به ویژه صنعت فوالد دانست و گفت: 
برای دســتیابی به اهداف افق 1404 نیاز به 162 میلیون تن سنگ آهن 

داریم.

به گزارش شرکت ذوب آهن اصفهان اردشیر سعدمحمدی در چهارمین کنفرانس استیل 
پرایس، دستیابی به تولید 55 میلیون تن فوالد را مستلزم سرمایه گذاری 13 هزار میلیون 
یورویی در بخش زیرساخت دانست و اظهار کرد: بخش عمده این زیرساخت به حمل ونقل 
ریل بازمی گردد که خوشــبختانه ذوب آهن اصفهــان با تولید ریل UIC60 بر اســاس 

استانداردهای جهانی، کمک شایانی به تحقق توسعه حمل ونقل ریل کرده است.
وی افزود: برای به ظرفیت رساندن کوره های بلند کشور، نیاز به سه میلیون تن کک داریم که 
این امر مستلزم تهیه پنج میلیون تن کنسانتره زغال است، درحالی که تولید فعلی زغال سنگ 

کشور حدود یک و نیم میلیون تن است.  
معاون طرح های توسعه مدرن و صنایع معدنی ایمیدرو اضافه کرد: تولید سنگ آهن در سال 
گذشته حدود 76 میلیون تن بود، اما برای دستیابی به اهداف افق 1404 نیاز به 162 میلیون 

تن سنگ آهن داریم که این امر با برنامه ریزی و انجام طرح های خاص امکان پذیر است.
وی مساله آب را برای کشور بسیار مهم دانست و تاکید کرد: کل مصرف آب صنعت کشور دو 
میلیون و 300 هزار مترمکعب معادل دو درصد کل آب مصرفی کشور است، درحالی که بخش 
کشاورزی 80 درصد آب کشور را مصرف می کند. البته این به معنای نفی کشاورزی نیست، اما 
باید با مدیریت صحیح، مصرف آب را به سمت محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر، هدایت کنیم.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این همایش با بیان اینکه صادرات این شرکت از سال 
92 تاکنون رشد چشمگیری داشته و از 132 هزار تن در سال 92 به یک میلیون و 198 هزار 
تن در سال 96 رسیده است، گفت: صادرات این شرکت به 14 کشور دنیا در چهار قاره انجام 
می شود و با دریافت گواهینامه کرز درسال گذشته، صادرات میلگرد ذوب آهن به اروپا نیز در 
حال انجام است. منصور یزدی زاده افزود: در سال جاری اگر تحریم های ظالمانه آمریکا مانع 

نشود، این شرکت به صادرات یک میلیون و 300 هزار تن دست خواهد یافت.
 وی از تحریم های ظالمانه آمریکا به عنوان یکــی از چالش های صادرات فوالد ایران نام برد 
و با اشــاره به برخی راهکارهای مقابله با آن، گفت: راه اندازی NGO های صادراتی برای 
از بین بردن قابلیت ردیابی موسسات مالی، بهره گیری از ظرفیت های بانک های خصوصی 
برای تبادالت مالی با افزایش حساســیت بر روی تراکنش هــای بانک های دولتی، تالش 
برای انجام معامالت با ارز سایر کشــورها به منظور عدم رهگیری تراکنش توسط آمریکا، 
عقد قراردادهای Barter با خریــداران در بازارهای هدف به عبارت بهتــر واردات مواد 
اولیه در برابرصادرات محصول، حمایت از صادرکنندگان برای جبران بخشی از هزینه های 
 تحمیل شده ناشی از تحریم ها با استفاده از مشــوق های صادراتی و معافیت های مالیاتی

 و ... است.

ایسنا
خـــبــــر



رونق دوباره فرودگاه کاشان از اولویت های فرمانداری است
سرپرست فرمانداری ویژه کاشان با تاکید بر نیاز این شهرستان به فرودگاه، رونق گرفتن دوباره آن را جزو 

اولویت های کاری فرمانداری عنوان کرد.
علی اکبر مرتضایی قهرودی در حاشیه بازدید از فرودگاه کاشان به خبرنگاران گفت: ظرفیت های صنعتی 
و گردشگری، وجود جمعیتی قابل توجه، محدودیت های جاده ای و عالقه زیاد مردم منطقه به زیارت 

مشهد مقدس و سایر عتبات عالیات راه اندازی هر چه سریعتر این فرودگاه را ضروری می نماید.
وی افزود: بر اساس وظیفه قانونی از هیچ تالشی برای راه اندازی دوباره فرودگاه کاشان فروگذار نخواهد شد اما 

شاید موانعی در ادامه روند کار وجود داشته که از آنها بی اطالع هستم؛ فرصت می خواهم تا پس بررسی مشکالت 
با اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار، بتوانم پاسخگو باشم.

مدیر فرودگاه کاشان نیز در جریان بازدید سرپرست فرمانداری کاشان از قسمت های مختلف این فرودگاه تشریح کرد: مجموعه 
کنونی سال 96 به صورت رسمی راه اندازی شد و نخستین پرواز آن به مقصد مشهد مقدس بود. سید مسعود مسعودی اضافه کرد: تا 
کنون بیش از 470 سورتی پرواز از فرودگاه کاشــان انجام و افزون بر 75 هزار نفر مسافر جا به جا شدند.وی با اشاره به توقف پروازها از 

فرودگاه کاشان به مشهد مقدس از اردیبهشت ماه سال جاری عنوان کرد: پروازها پیش تر با 97.5 درصد سطح اشغال انجام می شد.

فرصت های سرمایه گذاری آران و بیدگل نیازمند توجه است
 نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی گفت: شهرستان آران و بیدگل با 
برخورداری از فرصت های تاریخی، طبیعی و صنعتی گوناگون ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه 

گذاران دارد که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
سید جواد ســاداتی نژاد در آیین تکریم و معارفه فرماندار آران و بیدگل بیان کرد: کویر و میزبانی 

تعدادی از امامزادگان واالمقام یک ظرفیت بی مانند برای رونق گردشگری، جذب سرمایه گذاری و 
ایجاد اشتغال در این شهرستان است.

وی افزود: دریاچه نمک و ظرفیت آب شور آران و بیدگل نیز ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری است و با 
ایجاد شهرک های پرورش ماهی آرتیمیا می توان از آن برای اشتغال زایی بهره برد.

نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس اضافه کرد: برخورداری از نیروی انسانی متعهد و توانمند موجب اشتیاق سرمایه گذاران برای 
حضور در این شهرستان بوده که نرخ بیکاری 5.7 درصدی در آران و بیدگل نیز آن را تایید می کند. 

 وی در ادامه نیز با اشاره به برخی از مشکالت بخش صنعت این شهرســتان گفت: پایین بودن فناوری و اندازه کارگاه های تولیدی، 
تک محصولی بودن و پایین بودن سطح خدمات از مشکالت این بخش است که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

اقتصاد ایران
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 »ایران تلکام« نوزدهم 
با حضور 24 شرکت 

خارجی آغاز به کار کرد

 

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع مخابرات و اطالع رســانی 
)تلــکام 2018 ( کمتــر از دو ماه 
پس از برگزاری بیست و چهارمین 
نمایشگاه الکترونیک، کامپیوترو 
تجارت الکترونیکی )الکام( با شعار 
»دستاوردهای تازه، فرصت های 
پیش رو« با حضور 206 شــرکت 
داخلی و 24 شرکت خارجی آغاز 

بکار کرد.
در ایــن نمایشــگاه کــه دیروز 
محمدجــواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
آن را افتتــاح کــرد، شــرکت 
های فعال داخلــی و خارجی در 
بخــش ارتباطات از کشــورهای 
مختلفی همچــون ایتالیا، آلمان، 
 لهستان، روســیه و چین کشور، 
محصول های تــازه خــود را به 

نمایش درآوردند.
یکی از اهداف این نمایشــگاه ها، 
شناســایی ظرفیت های بومی و 
معرفی آنها به صنعــت مخابرات 

اثرگذار است.
معرفــی دســتاوردهای صنعت 
مخابــرات در حوزه هــای جدید 
همچون اینترنت اشــیا، رمزارزها 
و توســعه پوشــش ارتباطــات 
روســتایی، از دیگر ظرفیت های 
نمایشگاه تلکام نوزدهم به شمار 

می رود.
»ســیدجمال هادیــان« رییس 
مرکز روابــط عمومــی و اطالع 
رسانی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در این رابطه گفته بود، 
در نخســتین روز از برگزاری این 
 نمایشگاه، محصوالت شرکت های

 تولیــدی داخلی با حضــور وزیر 
ارتباطات رونمایی می شود.

وی افزود: در سال حمایت از کاالی 
ایرانی با وجود مشــکالت متعدد 
این روزها، متخصصان و محققان 
ایرانی توانســته انــد محصوالت 
جدیــد در صنعت مخابــرات را 
طراحــی، تولید و آمــاده عرضه 
کنند. چهــار پنــل تخصصی در 
حاشیه نمایشگاه برگزار می شود 
که نخستین آن، امروز با موضوع 
 »اینترنــت اشــیا؛ فرصــت ها و

 چالش ها« در ســالن کنفرانس 
شماره یک نمایشگاه بین المللی 

از ساعت 15 است. 
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع مخابرات و اطالع رســانی 
)تلکام 2018 ( از دیروز تا شــنبه 
14 مهرماه از ساعت 9 صبح تا 17 

پذیرای عالقه مندان است.

ایرنا
خـــبـــر
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گردشگری

 عبور آرام گردشگری ایران
 از دروازه صفر و یک

با وجود فعالیت 86 استارت آپ ایرانی در حوزه 
گردشگری که بیش از همه در زمینه »رزرو 
هتل و مراکز اقامتی، تــور و بلیت« فعالیت 
می کنند، به نظر می رسد همچنان ظرفیت های زیادی برای استفاده 

از تحول دیجیتال برای رشد صنعت گردشگری ایران وجود دارد.

تحوالت دیجیتال و نوآوری های فناوری اطالعات، ارتباط بخش های مختلف 
حیات فردی و اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار می دهند که بخش گردشگری 
نیز از این تغییرات بی تاثیر نبوده و بر همین اســاس، شعار امسال سازمان 
گردشگری جهانی »گردشگری و تحول دیجیتال« انتخاب شده و به طور خاص 
نقش »هوش مصنوعی«، »داده های عظیم«، »یادگیری ماشین« و »اینترنت 
اشیا« در تحوالت و نوآوری های بخش گردشگری مورد توجه قرار گرفته است.

   پیش بینی آینده گردشگری با صفر و یک های دیجیتال
بر اساس پیش بینی UNWTO از تاثیر تکنولوژی بر گردشگری در سال 
2050، افزایش 305 میلیارد دالری ارزش بخش گردشگری نسبت به سال 
2016 از طریق افزایش سودآوری، انتقال 100 میلیارد دالر از نقش آفرینان 
سنتی گردشگری به رقبای جدید و در نهایت، ایجاد مزیتی برابر با 700 میلیارد 
دالر از طریق کاهش آثار محیط زیستی، بهبود ایمنی و امنیت و صرفه جویی 

در زمان و هزینه را در جهان شاهد خواهیم بود.

   مجارستان، میزبان ایده های نو در گردشگری
مراسم امسال روز جهانی گردشگری به میزبانی کشور مجارستان برگزار شد. 
این کشور در سال 2017 میزبان 16 میلیون گردشگر بین المللی بوده که این 
میزان 50 درصد نسبت به سال 2010 بیشتر است. مجارستان در اواخر سال 
2017 »استراتژی توسعه گردشگری ملی 2030« را با هدف توسعه بلندمدت 
پایدار در این بخش، در دستور کار قرار داد که بر این اساس، سرمایه گذاری 

معادل 2.7 میلیارد یورو تا سال 2030 برای 
تقویت ورزش، فرهنــگ و طبیعت گردی 
هدف گذاری شده است و پیش بینی می شود 
این سرمایه گذاری سهم گردشگری از تولید 
ناخالص داخلی این کشــور را از 10 درصد 
به 16 درصد افزایش دهد. همچنین تعداد 
کارکنان این بخش را از 364 هزار نفر به 450 

هزار نفر برساند.
مهم ترین بخش برنامه امســال، اولین رقابت 
جهانی بین استارت آپ های حوزه گردشگری 
بود که مرحله نیمه نهایی این مسابقه با حضور 
تیم های برگزیده از روز چهارشنبه تا جمعه در 

بوداپست برگزار شد.

   آغوش باز ایران برای گردشگران
بر اســاس آمارهای ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری تعداد کل گردشگران 
ورودی به کشور با رشد چهار درصدی نسبت به 
سال 1395، به بیش از پنج میلیون نفر در سال 1396 رسیده است که بیش از 
50 درصد این گردشگران از سه کشور عراق، آذربایجان و افغانستان به کشور 

وارد شده اند.
آخرین آمارهای گردشگری داخلی نیز مربوط به بهار 1396 است که توسط 
مرکز آمار منتشر شده و بر این اساس، بیش از 102 میلیون سفر انجام شده 
است که حدود 53 درصد آن ها با اقامت شبانه و حدود 47 درصد بدون اقامت 
شبانه در مقصد بوده است. در این میان، سه شهر تهران، مشهد و شیراز در صدر 

مقاصد اصلی سفرهای داخلی قرار گرفته اند.
حال سوال اینجاست که استارت آپ های فعال در حوزه گردشگری ایران چه 
خدماتی را به عالقه مندان سفر ارایه می دهند و درواقع تحوالت دیجیتال از چه 

مسیری بر گردشگری ایران تاثیر می گذارند؟

   تجربه گردشگری با استارت آپ های ایرانی
گزارش مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کســب وکارهای نوپای سازمان 
فناوری اطالعات در سال 1396 نشان می دهد 3.8 درصد از استارت آپ های 
ایرانی به طور مستقیم در زمینه گردشگری فعالیت می کنند، اما آنچه در این 
میان اهمیت می یابد محدوده بازار فعالیت استارت آپ ها ست. به طور کلی تنها 
شش درصد از استارت آپ ها دارای بازار جهانی هستند که به نظر می رسد سهم 

گردشگری در بازار جهانی نیز اندک باشد.
بر اساس پایش فهرست استارت آپ  های ثبت شده در این مرکز، بیشترین 
استارت آپ های ثبت شده مربوط به »رزرو هتل و مراکز اقامتی، تور و بلیت« 
هستند که شامل 23 مورد از مجموع 86 مورد استارت آپ این حوزه است که 
پس از آن، »راهنمای سفر و اشتراک گذاری تجربیات سفر« و »سامانه های 
جامع )شامل معرفی مقاصد و رویدادهای گردشگری، رزرو اماکن اقامتی، تور 
و بلیت(« به طور مشترک با 19 مورد در رتبه دوم قرار دارند و رتبه سوم مربوط 

به »گردشگری روستایی، عشایری و بوم گردی« با پنج مورد فراوانی است.
به نظر می رسد بسترســازی و حمایت از ایده هایی که امکان حضور در بازار 
جهانی را دارند می تواند مزایای تحوالت دیجیتال را به بخش گردشــگری 
کشور منتقل کند و میزبانی ایران از گردشگران جهانی را در فضای رقابتی 

امروز افزایش دهد.

اقتصاد ایران
گـــزارش

برخــی کارشناســان 
معتقدنــد بایــد انتظار 
ریزش در بازار مسکن را 
داشت . بازاری که امسال 
رکوردهــای شــگفت 
انگیزی به خــود دید و 
در برخی نقاط قیمت ها 
بعضا تا دو بر ابر افزایش یافت اما برخی 
دیگر نیز منطقی شدن وضعیت و رونق 
واقعــی را آینده محتمل ایــن بازار در 
صورت تعادل و ثبات نرخ ارز می دانند. 
هر چه هست بررسی ها نشان می دهد 
این بازار فضا مناسبی برای عالقمندان به 
سودهای یک شبه و کوتاه مدت نیست.  
یک تحلیلگر بازار مسکن درباره تمایل 
ســرمایه های حاصل از کاهش نرخ ارز 
و فروش دالر به بازار مسکن اظهار کرد: 

برای نتیجه گیری و قضاوت در خصوص 
تاثیر ریزش ها بر بازار مســکن بسیار 
زود است زیرا نوع عملیاتی که در بازار 
ارز صورت می گیرد به شکلی ماهیتی 
با آنچه در بازار مســکن اتفاق می افتد،  

متفاوت است. 
مهدی سلطان محمدی افزود: در بازار ارز 
سودگرانی که معامالت روزانه می کنند و 
به نوسانات کوتاه مدت دل بسته اند،  وارد 
می شوند؛  آن بخشی از بازیگران که نرخ 
دالر را به مرزهای 20هزار تومان کشانده 
بودند عمدتا از همین سوداگران بودند 
در حالی که کنشگران اقتصادی و افراد 
باتجربه تر که از مسایل اقتصاد آکاهی 
دارند، می دانستند که چنین رقم هایی 
برای شرایط فعلی رقم موجهی نیست. 

وی تصریح کــرد: خریداران نیز عمدتا 
کسانی بودند که به امید نوسان گیری 
وارد بازار ارز شــده بودنــد این قبیل 
خریــداران معموال عالقه ای بــه بازار 
مســکن ندارند و اگر قرار باشد به بازار 
دیگری برود،  آن بازار در درجه نخست 

بازار بورس خواهد بود. 
وی گفــت: بازدهی بازار مســکن در 
طوالنی مــدت اتفاق خواهــد افتاد و 
خیلی تحت تاثیر نوسانات روزانه قرار 
نمی گیرد از سوی دیگر افزایش شدید 
قیمت دالر سبب بردن تقاضا به سمت 
بازار مسکن شده بود و با این تصور که با 
تورم شدید روبه رو خواهیم بود در واقع 

فروشندگان مسکن را متقاعد کرده بود 
که قیمت های باالتری ارایه دهند زیرا 
انتظار تورمی باالتری بود؛  اگر این انتظار 
تورمی یک مقدار تعدیل شود،  انتظارات 
فروشندگانی که قیمت های باالیی برای 
فروش داده اند ممکن است تعدیل شود. 
این کارشــناس تاکید کرد:  اثرات این 
مساله، اثراتی دوگانه است. البته ممکن 
است بخش کوچکی از سرمایه ها به بازار 
مسکن هدایت شود البته این سرمایه 

قابل توجه نیست هرچند ممکن است 
اثر تعدیل کننده داشته باشد به خاطر 
اینکه انتظــارات تورمــی را در جامعه 

کاهش خواهد داد. 
سلطان محمدی درباره راه های چگونگی 
هدایت منطقی سرمایه های سرگردان به 
بازار مسکن گفت: کاری که سیاست گذار 
باید انجام دهد این است که انتظارات 
نامعقول تورمی که ایجاد شده را تعدیل 
کند،  تعبیر نامعقول را نام می برم زیرا 

ادراک و برداشت بسیاری از شهروندان 
و مردم این اســت که با تورم تجاری و 
غیرقابل کنترل ممکن اســت روبه رو 
باشیم البته برداشــت بنده این است 
که باید اصالح شــود و سیاســتگذار 
باید بــه نحوی عمل کند کــه اعتماد 
بیشــتری جلب کند و مردم متقاعد 
 شوند با چنین وضعیت بحرانی مواجه 

نخواهیم شد. 
این تحلیلگر بازار مسکن بیان کرد: این 

روند باعث می شــود تا سرمایه گذاری 
از حالت بازارهای سوداگرانه به سمت 
بازارهای قابل اعتماد ترند و این سرمایه 
باید بیشتر به سمت بازارهای تولید برود 
که بخشی از این سرمایه به سمت بورس 
خواهد رفت و قسمتی نیز به بازار مسکن 
می رود و بخشی به صورت سپرده های 
بلند مدت سرمایه گذاری می شود این  
روند باید برنامه سیاست گذار در چنین 

وضعیتی باشد. 

بررسی تاثیر سقوط قیمت دالر بر خرید و فروش ملک ؛   

سرنوشت مبهم بازار مسکن، رکود یا رونق؟

خریداران ارز عمدتا 
کسانی بودند که به 

امید نوسان گیری وارد 
بازار ارز شده بودند این 
قبیل خریداران معموال 
عالقه ای به بازار مسکن 
ندارند و اگر قرار باشد به 

بازار دیگری برود،  آن 
بازار در درجه نخست 

بازار بورس خواهد بود. 

 از ۹مهرماه روند ســقوط قیمت دالر در بازار و شهرهای 
مختلف آغاز شده است ، سرمایه گذاران در تمامی بازارهای 
کشور این سوال مهم را مطرح می کنند، چه خواهد شد ؟ آیا 
سقوطی بزرگ در انتظار بازاری چون مسکن هم خواهد بود؟
ادامه این وضعیت می تواند سبب شود تا نقدینگی حاصل از 
فروش دالرهای خانگی به صورت سرگردان در جامعه دست 
به دست شود و  سر از بازارهای دیگر در آورد این در حالی 
است که ریزش بورس و اعالم احتمال سقوط مسکن کمی 

فضا را مبهم کرده است . 

خبرآنالین
گـــزارش
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بازار

پیامد افت نرخ دالر؛ 
کمبود عرضه گوشی و کاهش میلیونی قیمت ها

بازار گوشی همراه که در هفته های گذشته همزمان با نوسان های ارزی، روی مدار افزایش قیمت قرار 
گرفته بود،دو روز گذشته را با افت بها و کمبود عرضه سپری کرد.

 امروز نیز، به دنبال کاهش نرخ ارز،  روند پایین آمدن قیمت در بازار تلفن همراه ادامه داشت. در همین پیوند، برخی 
فروشندگان گوشی همراه ضمن اعالم کاهش قیمت، از نبود گوشی برای عرضه گفتند.

این فروشنده ادامه داد: مدل های مختلف آیفون تا شش میلیون تومان ارزان شده است؛ به گونه ای که مدلی که تا 
دیروز 20 میلیون تومان قیمت داشت اکنون 14 میلیون عرضه می شود.

یکی دیگر از فروشندگان از نبود گوشی برای عرضه گفت. وی افزود: درست است که قیمت ها پایین آمده است اما 
االن گوشی برای عرضه وجود ندارد.

یکی از فروشندگان گوشی همراه گفت: قیمت ها کاهش چشمگیری یافته که این کاهش برای برخی مدل ها چهار 
میلیون تا شش میلیون است.

در بازار گوشی، برخی فروشندگان به فروش تمایل داشــتند و حتی با قیمت های پایین تری عرضه می کردند اما 
خریداری در بازار حضور ندارد. 

به گفته وی، مشتری ها می دانند شاید دالر ارزان تر شود و از خرید االن متضرر شوند؛ پس در خرید دست نگه می دارند.
با این همه، برخی فروشــندگان با نصب اطالعیه در ورودی مغازه خود به مراجعه کنندگان اعالم کرده اند قیمت 

تجهیزات با توجه به نوسان نرخ ارز محاسبه و اخذ می شود.
رییس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

جانبی از روند کاهش قیمت در بازار تلفن همراه خبر داد.
مهدی محبی گفــت: کاهش قیمــت ارز تاثیری 100 
درصدی بر قیمت در بازار گوشی های تلفن همراه دارد؛ زیرا 
این کاال با ارز وارد می شود. بررسی میدانی دیروز،چهارراه 
 اســتانبول و خیابان های منتهی به آن در تهران نشــان 
می دهد هیچ یک از صرافی های مجاز معامالت ارزی ندارند 
و دالالن، خریدارند.بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
نیز در اطالعیه ای با توجه به تمایل مردم به فروش ارز، از 
آنان خواست با مراجعه به شعبه های ارزی بانک های دارای 

مجوز، ارزهای خود را به قیمت اعالم شده بفروشند.
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جشنوارهکارصدفآبانماهدردانشگاهعلموصنعتایرانبرگزارمیشود
پارک فناوری پردیس معاونت علمی با همکاری مجموعه دانشکار به عنوان کارگزار، جشنواره کار صدف 
را آبان ماه امســال در دانشــگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد کرد. این رویداد با حضور شرکت ها و 

استارت آپ های برتر، در سه فاز مختلف و در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آبان برپا می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، امروزه کشور با بسیاری 

از نیروهای جوان و با انرژی مواجه است که در سطح عالی از دانشگاه های برتر کشور تحصیل کرده اند ولی 
یکی از دغدغه های اصلی آن ها، یافتن شغل مناسب و مفید برای جامعه و مرتبط با رشته تحصیلی است که 

در اکثر موارد با شکست مواجه می شوند؛ یکی از دالیل اصلی این معضل اجتماعی، عدم ارتباط سازنده صنعت با 
دانشگاه است. از طرفی یکی از بزرگترین و اصلی ترین مشکالت صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور تامین نیروی انسانی 

بامهارت است. چرا که مسیر ارتباط مناسبی مابین افراد جویای کار و کارفرمایان وجود ندارد و اکثر کارفرمایان به روش های متداول 
قدیمی به تامین نیروی انسانی خود می پردازند. رفع عواملی که مانع اشتغال کارجویان به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی می شود از یک سو و 
نبوِد بستری مناسب برای ارتباط مستقیم کارفرمایان و کارجویان از سوی دیگر، باعث شد تا مجموعه  دانشکار با برگزاری جشنواره  کار فضای 

مناسبی را برای کارجویان و کارفرمایان فراهم کند.
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 استارت آپ ها از 
اشتغال زا ترین کسب و 

کار های کشورند

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری با اشاره به بهبود 
شاخص های حوزه فناوری و نوآوری 
ایران در سال های گذشته اظهار کرد: 
ارتقای جایگاه ایران در شاخص های 
جهانی نوآوری )GII( باعث شــده 
است تا جایگاه کشورمان در حوزه 
برخی از فناوری های کلیدی در بین 

کشور های برتر دنیا قرار بگیرد.
ســتاری بهبود شــاخص جهانی 
نوآوری ایران از رتبــه ۱۲۰ به ۶۰ 
اشاره کرد و گفت: این سیاست ها در 
راستای ایجاد محیط مساعد کسب 
و کار پایه ریزی شده است چرا که 
ایجاد این محیط، مهمترین الزمه 
برای رونق کسب و کار های دانش 
بنیان و ارتقاء جایــگاه ایران از نظر 
نوآوری و کارآفرینی به شمار می رود.

وی ادامــه داد: بهبــود قابل توجه 
وضعیت علم و فناوری ایران متاثر 
از سیاست های دولت برای حرکت 
به سوی اقتصاد دانش بنیان و ایجاد 
زیســت بوم مســاعد کارآفرینی و 

نوآوری در سال های اخیر است.

مســاعد  زیســت بوم   
کارآفرینی و نوآوری زمینه ساز 

همکاری های بین المللی
رییس بنیاد ملی نخبگان، جایگاه 
 مطلــوب ایــران از لحــاظ تعداد 
فارغ التحصیالن رشــته های علوم 
پایه و فنی و مهندسی را یادآور شد 
و گفت: تعداد متخصصان فعال در 
حوزه های نانو فناوری  و زیســت 
فناوری علوم شناختی بهبود قابل 
توجهی داشــته و وضعیــت علم و 

فناوری ایران را ارتقا بخشیده است.
وی با اشاره به ایجاد محیط مساعد 
کسب و کار شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپی افزود: در ایران محیط 
و مساحت برای فعالیت شرکت های 
دانش بنیان ایجاد شــده است به 
طوری که برخی از استارت آپ های 
موفق طی پنج سال گذشته توانستند 
جای خود را در میان درآمدزاترین 
و اشــتغال زا ترین کسب و کار های 

کشور پیدا کنند.
 وی با اشــاره بــه این کــه در این 
زیســت بوم کارآفرینی و نوآوری، 
خدمــات و محصــوالت مختلفی 
تولید و ارایه شــده و زمینه خوبی 
برای اشــتغال جوانان شده است، 
اظهار کرد: بــا ایجاد بســتر های 
حمایتی مناسب، توانستیم ارتباط 
میان مراکز نــوآوری و متخصصان 
محصوالت مختلف را به نوآوری و 

تولید برسانیم.
معاون علمــی و فنــاوری رییس 
جمهوری ابراز امیــدواری کرد این 
جلسه بتواند فتح بابی برای ارتباطات 
شــرکت های دو طــرح و تبادالت 
فناوری در حوزه هــای مختلف از 
جمله شــرکت های دانش بنیان و 

استارت آپ ها شود.
معاون علمــی و فنــاوری رییس 
جمهــوری به عــزم ایــران برای 
توســعه روابط مبتنی بر توســعه 
علمــی و همکاری هــای فناوری 
 اشاره وتاکید کرد: ایران با ظرفیت

 خــارق العــاده نیروی انســانی و 
زیســت بوم کارآفرینــی و نوآوری 
آماده توسعه همکاری های علمی 
فناوری و اقتصادی با کشــور های 
دنیا است و همکاری های و توسعه 
همکاری های این حوزه با کشور های 
اتحادیه آفریقا، جــزو اولویت های 
جدی دولت جمهوری اسالمی ایران 

قرار دارد.

خبرنگاران جوان
یــادداشت
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اما دلیل اصلی پیشــرفت 
آمازون چه بود؟ پاسخ این 
ســوال در نحوه مدیریت 
مجموعه نهفته است؛ زیرا 
آمازون تحت رهبری جف 
بزوس توانســت با تمرکز 
بر مشــتری و پیش بینی 
درست روندهای خرید در آینده، با اختالف 
از رقبا پیشی بگیرد و برند خود را در سراسر 

جهان مطرح کند.
اســتارت آپ آمازون اندک اندک با ورود 
به ســایر حوزه های فروش آنالین مانند 
موسیقی، نرم افزار، اســباب بازی، لوازم 
ورزشــی و حتی مواد غذایی، به کمپانی 
آمازون تبدیل شد و بازار آمریکای شمالی 
را عمال در اختیار گرفت. این شــرکت از 
طرفی در سال ۲۰۰7 با معرفی کتاب خوان 
الکترونیکی »کیندل« با کاربری آسان و 
دسترسی به میلیون ها نسخه کتاب، درآمد 

قابل توجهی کسب نمود.
برگ برنده بزوس اما کاهش هرچه بیشتر 
هزینه های تبلیغات و صــرف این مبالغ 
در جلب رضایت مشتری بود؛ وی ویژگی 
ارسال رایگان کاالهای خریداری شده را 
در آمازون ارایه نمود کــه این موضوع در 
 کنار قیمت های نزدیک به کــف بازار و 
تخفیف های مناسبتی، کمپانی آمازون 

را در حوزه تجارت آنالین بی رقیب کرد.

   جف بزوس؛ موسس آمازون
جفری پرستون بزوس در تاریخ ۱۲ ژانویه 
۱9۶4 و در شهر البوکرکی ایالت نیومکزیکو 
آمریکا به دنیا آمد. جف بزوس در دو رشته 
مهندسی برق و علوم کامپیوتر از دانشگاه 
پرینستون مدرک کارشناسی گرفته است

پس از فارغ التحصیلی در ســال ۱9۸۶، 
 جف بــزوس جــوان پیشــنهاد کار در

 Bell Labs شرکت هایی مانند اینتل و 
)از شاخه های تحقیقاتی نوکیا( را رد کرد 

و به استارت آپ »Fitel« پیوست. بزوس 
پس از مدتــی فیتل را هم رهــا کرد و در 
 D. E.« شرکت مشاوره ســرمایه گذاری
Shaw & Co« مشغول به کار شد. او 
توانست در این کمپانی خیلی سریع پله 
های ترقی را طی کند و در ســال ۱994 
به جوانترین مشاور ارشد سرمایه گذاری 
D. E. Shaw & Co در وال استریت 
بدل شود. جف بزوس در این دوران تمام 
شاخصه های یک انسان موفق را داشت؛ اما 
برنامه او برای آینده چیز دیگری بود و حتی 
فیش حقوقی شش رقمی نیز نمی توانست 
جلویش را بگیرد. بزوس سرانجام در سال 
۱994 درست پیش از دریافت یک پاداش 
هنگفت از D. E. Shaw & Co خارج 
شد و برای راه اندازی فروشگاه آنالین خود 

به سیاتل رفت.

   آمازون؛ کتاب فروشی آنالین
ایده اولیه تاسیس فروشگاه اینترنتی زمانی 
در ذهن جف بزوس شکل گرفت که او در 
حال جســت و جوی اینترنتی برای پیدا 
کردن گزینه های مناسب سرمایه گذاری 
شرکت D. E. Shaw & Co بود. بزوس 
در حین جست و جو به آمار رشد ۲۳ برابری 
استفاده از اینترنت در هر ماه برخورد کرد 
که از پتانسیل باالی بستر آنالین برای ایجاد 

کسب و کار حاکی بود.
در همین زمان دادگاه عالی آمریکا قانونی 
وضع کرد که بر اساس آن، شرکت هایی 
که کاالی خود را به صورت پســتی برای 
مشتریان ارسال می کنند، در شهرهایی 
که حضــور فیزیکی ندارنــد از پرداخت 
مالیات معاف خواهند بود. بزوس با اطالع 
از این جریان به ظرفیت بسیار باالی فروش 
آنالین محصوالت پی برد و مطالعه درباره 
نحوه راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی 

را آغاز کرد.
او پس از جست و جوی بسیار لیستی از ۲۰ 
کاالی مناسب برای فروش اینترنتی تهیه 
کرد و با تحلیل موردی همه گزینه ها، در 
نهایت کتاب را به عنوان محصول مورد نظر 
برگزید. دلیل این انتخاب وجود میلیون ها 
عنوان کتاب مختلف بود که به زعم بزوس، 
حتی بزرگترین کتاب فروشی های آمریکا 
نیز تنها می توانستند تعداد محدودی از 
آنها را در فروشگاه خود به نمایش بگذارند؛ 
محدودیتی که برای یک کتاب فروشــی 

مجازی آنالین وجود نداشت.
بزوس تصمیم خود را گرفــت و پیش از 
 D. E. Shaw دریافت پاداش خــود از
Co &، نیویورک را به مقصد سیاتل ترک 
نمود و در طول مســیر وقتی همسرش 
مکنزی در حال رانندگی بود، نقشه تجاری 
استارت آپش را ترســیم کرد و با سرمایه 

گذاران بالقوه تماس گرفت.

   آمازون کار خود را با پنج کارمند و در 
پارکینگ یک خانه اجاره ای آغاز کرد

استارت آپ آمازون ســرانجام با سرمایه 
یک میلیون دالری که از اعضای خانواده 

و دوستان تامین شــده بود، در پارکینگ 
یک خانه اجاره ای کار خــود را آغاز کرد. 
دلیل انتخاب شهر سیاتل از سوی بزوس 
نیز نزدیکی بــه انبار گروه چاپ و نشــر 
»Ingram« بود که بخش قابل توجهی 
از کتاب های مورد نظر جف برای آغاز کار 
را تامین می کرد. تیم آمازون متشــکل 
از بزوس و پنج کارمنــد اولیه حدود یک 
سال تنها در زمینه نحوه تامین کتاب ها 
و طراحی وبســایت کاربرپسند مطالعه و 
فعالیت کردند و نهایتا در جوالی ۱995، 
درب های مجازی کتاب فروشــی آنالین 
Amazon.com را بــا یک میلیون 

عنوان کتاب و شــعار »بزرگترین کتاب 
فروشی دنیا« به روی مشتریان گشودند.

   دوران رشد آمازون
آمازون تنها با ارسال ایمیل های تبلیغاتی و 
بازاریابی از طریق مشتریان خود، در مدت 
کوتاهی به موفقیت رسید و طی سه سال 
از شرکتی با ۱۰۰ کارمند و درآمد ساالنه 
۱5.7 میلیون دالر، به یک کمپانی بزرگ 
با بیش از سه هزار کارمند و درآمد ساالنه 

۶۱۰ میلیون دالر تبدیل شد.
جف بزوس خط فکری متفاوتی داشت و 
علی رغم بعضی شکست ها، تصمیم داشت 
آمازون را به یک کمپانی مشــتری محور 
تبدیل کند. از همین رو کتاب فروشــی 
آنالین آمازون پس از مدتــی وارد حوزه 
خرده فروشی آنالین شــد و محصوالت 
متنوعــی را وارد لیســت پیشــنهادی 
خود کرد. این شــرکت حتی بــه حوزه 
 )eBay حراجی هــای آنالین )ماننــد
نیز وارد شد و تحت شراکت با هولدینگ 
»Sotheby«، در ســال ۱999 سایت 
sothebys.amazon. حراجــی

com را راه اندازی نمود.
کمپانی آمازون در پایان سال ۲۰۱4 رکورد 

درآمد ۸۸.۸ میلیارد دالر را ثبت کرد
استراتژی های آمازون در نهایت موثر واقع 
شد و این کمپانی توانست بر خالف بسیاری 
از رقبا که در دوران رکود کسب و کارهای 

اینترنتی از صحنه رقابت حذف شدند، با 
مدیریت منابع و البته از دست دادن ۱5۰۰ 
کارمند، موجودیت خــود را حفظ کند. 
آمازون پس از دوران رکود برای نخستین 
بار در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۱ اولین سود 
خالص خود را روانه جیب سرمایه گذاران 
کرد که مقدار آن پنج میلیون دالر در ازای 
درآمد یک میلیارد دالری )یک سنت برای 

هر سهم( شرکت بود.
سرعت رشــد آمازون در سال های بعد و 
با گسترش دسترسی به اینترنت بیش از 
پیش افزایش یافت و فروشگاه آنالین جف 
بزوس تا پایان سال ۲۰۰4 به رکورد درآمد 
۶.9 میلیارد دالر رسید. رقم مذکور یک 
سال بعد به ۸.5 میلیارد دالر افزایش یافت و 
آمازون توانست با معرفی محصوالت جدید 
و همچنین عرضه کتاب خوان کیندل و 
تبلت کیندل فایر، تا پایان ســال ۲۰۱4 
درآمد خود را به بیش از ۱۰ برابر افزایش 

دهد و رقم ۸۸.۸ میلیارد دالر را ثبت کند.

   آمازون در حال حاضر
کمپانی آمــازون هم اکنون بــا بیش از 
5۶۶ هزار کارمند، بزرگترین فروشــگاه 
اینترنتی دنیاست. ارزش بازار این شرکت 
هم اکنون برابر ۶۸4.۳ میلیارد دالر است و 
با درآمد ۱77 میلیارد دالری در پایان سال 
۲۰۱7 میالدی، عنوان چهارمین کمپانی 

ارزشمند آمریکا را در اختیار دارد.

آمازون، بزرگترین فروشگاه اینترنتی دنیا  چگونه در کسب و کارش موفق شد؟   

قصهیکجنگلآنالین!

آمازون تنها با ارسال 
ایمیل های تبلیغاتی 
و بازاریابی از طریق 
مشتریان خود، در 

مدت کوتاهی به 
موفقیت رسید و طی 
سه سال از شرکتی با 
100 کارمند و درآمد 

ساالنه 15.7 میلیون 
دالر، به یک کمپانی 
بزرگ با بیش از سه 

هزار کارمند و درآمد 
ساالنه 610 میلیون 

دالر تبدیل شد.

آمازون ابتدا کار خــود را تحت عنوان اســتارت آپ 
»Cadabra« در سال 1994 آغاز کرد. استارت آپ مذکور 
که توسط »جف بزوس« راه اندازی شده بود، در سال 1995 
فعالیت آنالین خود را با فروش کتاب شروع کرد و بزوس نام 
آن را به آمازون تغییر داد. کتاب فروشی آنالین جف بزوس 
امروز به بزرگترین فروشگاه اینترنتی دنیا تبدیل شده و در 

اکثر کشورهای دنیا خدمات خود را عرضه می کند.

 
استــارت آپ

افزایش هزینه ها، کاهش قدرت خرید و افت سرمایه گذاری

مشکالت اقتصادی کشــور این روزها به استارت آپ ها هم تسری یافته 
است. استارت آپ ها از چند سال قبل با حضور در فضای کسب وکار ایران 
رونق و فضای تازه ای را به عرصه اقتصاد تزریق کرده بودند اما شرایط چند 
ماه اخیر روی زیست بوم استارت آپی و کسب وکار استارت های بزرگ و 

کوچک نیز تاثیر گذاشته است. 
بی سبب نیست که طی هفته های اخیر شاهد کنار رفتن برخی استارت آپ ها و تعطیل شدن 

آنها، تعدیل نیرو در برخی دیگر و به طور کلی کاهش سرعت رشد در آنها هستیم. 
اگرچه در این میان شاهدیم برخی از استارت آپ های شــناخته شده با تغییر مدل کسب 
و کارشان ســعی دارند از این بحران اقتصادی گذر کنند، با این حال، خیلی از آنها به خاطر 
چالش هایی مانند تامین سرمایه با شرایط سختی روبه رو شده اند. البته تامین منابع مالی تنها 
یکی از چالش های پیش روی استارت آپ های کشور بوده  است اما در روزهایی که بازارهای 
موازی از رونق خوبی برخوردارند انتظار از ســرمایه گذاری در فضای اســتارت آپی و بالقوه 
ریسک پذیر هم نمی رود. در این راستا ناصر غانم زاده، کارشناس حوزه استارت آپ ها گفت: 

افزایش قیمت ارز، گذشــته از اینکه هزینه باالیی برای تامین 
ابزارها، هاستینگ و ... برای استارت آپ ها به همراه داشته، موجب 
باال رفتن هزینه استخدام نیروی انسانی شده است. البته با توجه 
به افزایش تورم، درخواست حقوق و دستمزد طبیعی بوده و چه 
بسا افزایش ۲۰ یا ۳۰درصدی دیگر قانع کننده نیست. همه این 
عوامل دست به دست هم می دهد تا استارت آپ ها زودتر از آنچه 
که انتظار می رفت با کمبود سرمایه مواجه شده و به دنبال تامین 
منابع مالی بیشتری باشند. این در حالی است که فضای اکوسیستم 
استارت آپ کشــور که پیش از این با چالش کمبود سرمایه گذار 
ریسک پذیر یا جسورانه روبه رو بود، دوباره در شرایط مالی بدتری، 
این وضعیت را تحمل کند. به هر حال، در همان شرایط قبل نیز فضای 
استارت آپی کشور حداقل 4۰ صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر یا 
VC( Venture capital( فعال می خواست. اما در شرایط کنونی 
اقتصادی، در کل، چهار یا پنج VC فعال وجــود دارد که آنها نیز با 
ظرفیت کامل کار نمی کنند. در نهایت اینکه، استارت آپ ها در شرایطی 
 به ســر می برند که عالوه بر کاهش مقدار و ارزش سرمایه آنها، تعداد

 VCهای فعال که ســرمایه ای در اختیار دارند، نیز کمتر شده اســت. شناخت ناکافی در 
اکوسیستم استارت آپی از نظر احسان داوودی، بنیان گذار یک استارت آپ مسافرتی، چالش 
اصلی در تامین سرمایه، فقدان روش های مشخص و شفاف برای ارزش گذاری استارت آپ ها 
و نبود تفاهم و درک مشترک بین استارت آپ ها و شرکت های سرمایه گذاری است. در حالی 
که در اکثر کشورها فرمول ها و روش های مشخصی وجود دارد که براساس آنها استارت آپ ها 
ارزش گذاری شده و پس از آن اقدام به جذب سرمایه می کنند. عالوه بر آن، تعداد شرکت های 
سرمایه گذاری خطرپذیر کم بوده و ممکن است تعداد این شرکت ها به تعداد انگشتان دو دست 
هم نرسد. البته در حال حاضر بیشتر این شرکت ها فعالیت خاصی در زمینه سرمایه گذاری انجام 
نمی دهند. همین موضوع باعث شده که تعادل عرضه و تقاضا به هم خورده و استارت آپ ها 
گزینه های بسیار کمی برای جذب سرمایه داشته باشند. وی در ادامه اشاره می کند: نداشتن 
درک صحیح از مفهوم سرمایه گذاری خطر پذیر توسط شرکت های VC و انتظار بازگشت 
سرمایه سریع تر از موعد مشخص، آن هم در شرایط بازدهی باالی سایر بازارها، باعث شده 

آنها تمایلی برای تامین مالی استارت آپ ها نداشته باشند. پیش از تحریم ها اکثر منابع مالی 
شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر خصوصی از خارج کشور تامین می شد که در شرایط 
جدید عالوه بر متوقف شدن ورود این پول ها، با توجه به چشم انداز نامشخص اقتصادی پیش 
رو سرمایه گذاران ایرانی نیز عقب کشیده اند. حال و اوضاع صندوق های VC کشور چشم امید 
استارت آپ ها در شرایط فعلی اقتصاد کشور به صندوق های VC است که بتوانند آنها را در 
این روزهای سخت همراهی کنند. این امیدها در حالی نقش بسته که به گفته رضا زرنوخی، 
مدیرعامل صندوق مالی توســعه تکنولوژی ایران، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد«، تغییر 
فضای اقتصادی کشور در سال جاری باعث شده سرمایه گذاری خطرپذیر روندی کاهشی 
را نشان دهد. به هر حال، ســرمایه گذارهای خطرپذیر وابسته به نهادهای مالی هستند که 
سرمایه گذاری های دیگری هم انجام می دهند. پس الزامی نمی بینند، همه سرمایه خود را 
در این حوزه وارد کنند، بنابراین، منابع آنها جذب بازارهایی مانند ارز، طال و بورس می شود. 
به هر حال بازدهی باال و کوتاه مدت ســایر بازارها به ویژه در شرایط نااطمینانی فعلی مانع از 
سرمایه گذاری ریسک پذیر از سوی آنها شده است. زرنوخی اشاره می کند: به طور غیررسمی 
حدود 4۰ صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر وجود دارد که بخشی از اینها بورسی هستند و 
بخشی غیربورسی. االن پنج صندوق در بورس فعالند و ۱۰ صندوق دیگر مجوز تاسیس دریافت 
کرده اند، ولی هنوز وارد بورس نشده اند. صندوق های غیربورسی نیز منابع خود را در پروژه های 
فعلی صرف کرده اند و سرمایه ها را به استارت آپ جدیدی تزریق نمی کنند. در واقع، فعالیت 

پرریسک مانند استارت آپ ها از اولویت های شرکت های سرمایه گذاری خارج شده است. 
این در حالی است که بعد از شرایط تشدید تحریم که با خروج آمریکا از برجام رقم خورد، دیگر 
سرمایه گذار خارجی نداشتیم. از نظر مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران، بخشی 
از این کمبود سرمایه های ریسک پذیر به کاهش قدرت خرید مردم برمی گردد که به تبع آن 
تعداد کاربران سایت های استارت آپی کم شده است. اکثر استارت آپ ها کاال و خدماتی ارایه 
می دهند که در کاالی مصرفی خانوارها اســت، بنابراین زمانی که تقاضا برای آنها کاهش 
می یابد این شرکت با اقبال کمتری در جذب سرمایه گذار مواجه می شود. به هر حال، دیدگاه 
سرمایه گذارها نسبت به اکوسیستم استارت آپ ها وسیع تر و حساس تر شده است و همین امر 
باعث شده با دقت بیشتری به دنبال انتخاب ایده های ناب و نوین باشند. بنابراین مانند سال های 
گذشته نیست که استارت آپ ها صرفا با حضور در شتاب دهنده ها، پارک های علم و فناوری یا 

در رویدادها، بتوانند سرمایه جذب کنند. 

شعار سال
گــزارش

SuccessStory :منبع
گـــزارش
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جالب است بدانید که با وجود

 نرخ رشد قابل توجه درآمدهای 
آمازون در هر سال و کسب رتبه

 سوم در میان بزرگترین کتاب
 فروشی های آمریکا، این شرکت
 در چند مرحله متحمل ضررهای

 بزرگی شد )مانند ضرر 30 میلیون 
دالری سال 1997(



VISIT
The city’s oldest mosque and largest 
in Iran, Jameh Mosque is a repository 
of Islamic styles over 900 years. 
Imam Square is surrounded by great 
historic buildings. Elegant Imam 
Mosque is covered in sumptuous 
pale blue and yellow tilework and 
topped by soaring minarets. More 
modest Sheikh Lotfallah Mosque is 
exquisite in blue. Opposite stands Ali 
Qapu Palace, both a royal residence 
and monumental gateway leading 
from the square to parklands and 
other palaces such as Chehel Sotun, a 

pleasure pavilion shimmering above 
a rectangular pond.

EAT
You can’t beat the decor and 
local liveliness of Chehelsotoun 
Restaurant (abbasihotel.ir), though 
the food is middle-of-the-road. 
Shahrzad (shahrzad-restaurant.
com) has utterly delicious Iranian 
classics such as kebabs, pilaf, and 
stews, dished up amid opulent decor 
inside a 14th-century building. 
Hit the bazaar in the morning 
for hot flatbread with honey and 
cream cheese, and for lunchtime 
biryani at Haj Mahmood Beryani 
(beryaniazam.com). Imam Square 
has several great ice-cream shops.
LOOK
The vast Bazaar-e Bozorg is another 
testament to superb Islamic 
architecture, with its dome-topped, 
covered passageways punctuated 
by shafts of sunlight. Some parts of 
the bazaar date back a millennium, 
though most survive from the early 
17th-century. Still a vibrant part 
of the city’s daily life and shopping 
needs, it’s a fascinating labyrinth in 
which to wander, nibble on dried fruit 
and nuts, and seek out handicrafts 
such as metalwork, miniature 
paintings, and carpets.

MUST
Stroll the promenades that line 

Zayandeh River and admire its five 
historic bridges. Khaju Bridge is the 
finest, with a double-tier of arches 
and locks beneath. It was built in 
1650 and retains faded frescoes and 
tiles, as well as an elegant central 
pavilion. The local favorite is Si-o-
Se Bridge, completed in 1602 and 
quite the spot for locals in the early 
evening for its popular teahouse at 
the northern (city) end.

SLEEP
Esfahan (and Iran) is short of 
international-standard hotels; 
expect middling, old-fashioned 
accommodations. Abbasi Hotel 
(abbasihotel.ir) benefits from being 
in an old caravanserai surrounded 
by lovely gardens, though its new 
wing is unedifying. The small budget 
Iran Hotel (iranhotel.biz) in a quiet 
backstreet has English-speaking 
management, good rooms and a 
surprising smattering of style. Dibai 
Heritage House (dibaihouse.com) 
inhabits a blue-painted historic 
courtyard mansion in a convenient 
location.

TIP
Ignore misleading stereotypes of 
Iran, which receives a steady stream 
of mostly European travelers and 
tour groups. Locals are friendly 
and helpful, and you only have to 
loiter in Imam Square to strike up 
conversations with curious students.

Travel guide and things to do in 
Esfahan: The three-minute guide

Koohpa Caravansary Hotel: 
A perfect option to take a 
break in the Iran classic route

Hotel Jahan; Historical 
Negligence
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Gheymeh 
Rizeh; 
Easily-Made 
Isfahanian 
Dish Popular 
with Almost 
Everyone

Gheymeh Rizeh, a local 
dish originally made 
in Iran’s Isfahan, is 
prepared with small 
meatballs, chickpea 
flour and fragrant 
green-leaf vegetables.
The meatballs are often 
called Kalleh Gonjeshki 
that literally means 
sparrow heads. The 
recipe here applies 
potatoes, but if you 
do not like it, you can 
simply forget it. The 
total time you may 
spend to prepare the 
dish is almost 15 to 20 
minutes. Then you just 
need to set it over mild 
flame for about an hour 
to be cooked well.
Ingredients:
200g minced mutton
1 tablespoon of frying 
oil
1 medium-sized onion
1 medium-sized potato
1 tablespoon of tomato 
paste
1.5 cups of water
2 tablespoons of 
chickpea flour
2-3 tablespoons of 
dried fragrant leafy 
vegetables
1 teaspoon of turmeric
Salt and pepper as much 
as needed
Instructions:
Wash the onion and 
peel. Cut into halves. 
Grate one half into a 
mixing bowl, adding 
minced meat. Then add 
the dried vegetables, 
salt, pepper and half a 
teaspoon turmeric. Mix 
well and form them into 
small meatballs. Put 
them aside.
Take the other half 
of onion and chop up 
finely. Place a small 
pot over medium heat. 
Add oil to get hot. Put 
in the chopped onion. 
Sprinkle the remaining 
half a teaspoon 
turmeric and sauté for 
2 to 3 minutes.
Peel off the potatoes 
and cut into medium-
sized pieces. Add them 
into the pot and keep 
sautéing for 2 more 
minutes. Then add in 
tomato paste and go on 
a little bit. Pour 1.5 cups 
of water inside and put 
the lid. Allow it to boil.
Once boiling, put in the 
meatballs and lower the 
heat. Cover again and let 
it cook well on low heat 
for about an hour. Serve 
the dish with bread and 
fresh vegetables. Bon 
appetite!
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where to stay

cultural heritage

Koohpa Caravansary Hotel is located in Isfahan – 
Naeen road in Koohpayeh historical city. In 2000, 
it was registered as a national opus and it was 
renewed by Iranian Caravansary Hotel Group in 
2014. Now, Koohpa Caravansary Hotel welcomes 
the distinguished guests for a memorable 
accommodation.Koupa Caravansary Hotel is a 
distinguished traditional hotel and a good option 
for a really different experience located on Naein 
Road near Isfahan.The caravansary dates back to 
Safavid Era but renewed in 2015, equipped with 
modern facilities and reused as a caravansary hotel.
The hotel enjoys an Iranian architecture consisting 
of a large courtyard with a small pool in the center 
and rooms surrounding the courtyard.Staying in 
cozy rooms of Koupa Hotel feels like living in old 
Iran due to the Iranian architecture and design but 
with modern hotel’s accommodation.You can also 
enjoy visiting the historical highlights of Kuhpaye 
City such as Jame Masque and ancient city of 
Varzaneh, during your stay.
The characteristics of Koohpayeh division
Koohpayeh is one of the oldest divisions in Isfahan 
province in the edge of Iranian Central Desert. It 
has three cities (Koohpayeh, Sajzi and Toodshak) 
as well as 548 villages and farms. Geometrical 
studies indicate that Kooypayeh was totally under 
water (except than its mountainous regions) 
and it was converted to desert overtime. If such 
theory is through, the cities and villages located 
in mountainous areas are older than other ones. 
Obviously, the cultural, historical and ancient 
background and places along with the literacy 
rate of its people indicate the cultural oldness and 
richness of this region.
Agricultural jobs, livestock, handicrafts, services 
and administrative affairs are common in this area.
The characteristics of Koohpayeh Abbassi 
Caravansary 
Concerning geographical situation, oldness, 
growth and ecology, Koohpayeh Abbassi 
Caravansary is a locus to fascinate both domestic 
and foreign tourists.
Today, global museums and ancient places have 
lost their static status and are moving dynamically. 
Creating a “museum hotel” is an idea toward 
a cultural pheromone for users of buildings. 
Hence, Iranian Caravansary Hotel Group renewed 
Koohpayeh Abbassi Caravansary without 
destroying it in order to attract tourists. 

“Amrik”, “Ferdosi”, and “Jahan” are three old names of a 
hotel in Chaharbagh Abbasi Avenue. This palace with a 
neoclassical architecture and pediment roof is one of 
the first modern hotels in Isfahan; its eastern side has 
three floors and 32 rooms, and the western side has 2 
floors and about 12 rooms. This historical building was 
the theater center of Isfahan for 20 years, however it 
turned to boys dormitory in 1980s. Hotel Jahan, like 
other historical and magnificent buildings of Isfahan, 
was being forgotten, and now it is nearly collapsing. 
It is reminded as the “Historical negligence”, but 
this year, the urban management has tried to revive 
this 90-years old building to regain its prosperity by 
removing the obstacles.

In fact, 
Asarkhane 
is the oil-
extracting 
factory in 
which the 
roasted 
seeds such 
as castor, 
sesame, 
poppy, and 
sunflower 
were ground 
and the 
extracted oils 
used in food 
preparation, 
soap 
production 
and in oil 
lamps. 

WHY
Poised on trading and diplomatic 
routes between Asia and the 
Middle East, Esfahan is 2500 years 
old but especially flourished during 
the early 17th century under Shah 
Abbas the Great, who made it his 
capital and embarked on building 
mosques, canals, stone bridges, 
religious schools, pavilions, and 
parks. A visit provides a fabulous 
showcase of Islamic architecture, 
wonderful browsing through 
bazaars, and a graceful, laidback, 
civilized urban sojourn that 
challenges your every assumption 
about Iran.

A spectacular rainbow of 
stained glass makes the “Pink 
Mosque” one of the most 
beautiful in Iran. 
Shiraz is one of the oldest 
Iranian cities, with a 
vibrant culture of art and 
craftsmanship and a rich 
history, both of which are on 
spectacular display at the 
Nasir al-Mulk Mosque, one of 
the most beautiful mosques 

in Iran.
With dazzling stained glass, 
thousands of painted tiles on 
the ceiling and Persian rugs 
covering the floor, this place of 
worship is a gorgeous rainbow 
of color in every direction, like 
stepping into a kaleidoscope. 
Inside the mosque is an open 
courtyard with a rectangular 
pool in the center, surrounded 
by flowers. The building’s 

facade features dozens of 
arabesque arches, adding to 
the beauty of the light show 
from the stained glass.
Nasir al-Mulk Mosque was 
constructed between 1876 and 
1888, during the Qajar dynasty, 
which ruled Iran from 1785 
to 1925. It has been dubbed 
the “Pink Mosque” due to the 
plethora of pink-colored tiles 
blanketing the ceiling. The best 

time 
to visit the 

mosque is in the early morning, 
when the sun reflects the 
stained glass patterns onto 
the floor. 

Nasir al-Mulk Mosque: Mixture of Architecture 
and Art

Iran

Brian Johnston



Currency

USD 42000

48628

54569
42690

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,203.2 $

SudokuNO 51  Solution: NO 50

 19th International Exhibition of 
Telecommunications, Information 
Technology, and Innovative ICT 
Solutions (Iran Telecom 2018) 
kicked off at Tehran’s Permanent 
Fairground on Wednesday.
Telecom considers as Iran’s 
biggest event in the field of 
telecommunications during 
which the latest products and 
capabilities of domestic and 
foreign companies and experts in 
the fields of telecommunication 
and information technology are 
presented.
Iran Telecom 2018 was officially 
opened on Wednesday in the 
presence of Communication and 
Information Technology Minister, 

Mohammad Javad Azari-Jahromi, 
heads of operators and other senior 
officials and activists.
The four-day event hosts some 
230 domestic companies and 24 
foreign firms from Italy, Germany, 
China, Russia and Poland active in 
the key sector.
The exhibition is a good 
opportunity for the participants 
to present their latest products 
and achievements and exchange 
views with potential investors and 
entrepreneurs.
Symposiums and conferences will 
also be held during the exhibition, 
where research centers active in 
the field of communications and 
technology will present their ideas.

  Iran’s 
Economy 
Could Survive 
for Years 
without Oil: 
Ex Official
A former deputy 
governor of the 
Central Bank of Iran 
said the country holds 
such a large supply 
of foreign exchange 
reserves that it could 
take care of economic 
issues for at least three 
years even without 
any oil revenues.
In comments on 
Wednesday, Seyed 
Kamal Seyed-Ali said 
even a cut in Iran’s oil 
exports would not 
affect the country’s 
f o re i g n - e xc h a n g e 
reserves, because 
increasing oil prices 
would make up for 
reduced exports.
The Central Bank 
holds around 100$ 
billion in forex 
reserves, he noted, 
adding that with such 
an amount the country 
could be run for three 
years even without 
any oil income.
The former official 
predicted that the 
value of Iran’s non-oil 
exports would hit 60$ 
billion in the current 
Iranian year, whose 
second half has just 
begun.
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.  
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Telecom 2018 kicks off in Tehran

The exchange rate of US dollar to Iran’s 
rial witnessed an almost 33% plunge 
on Monday after a new set of regulatory 
measures were put into effect by the 
Iranian Central Bank.
On Monday afternoon (Tehran local 
time), US dollar lost a record amount of 
its value on Iran’s black market which 
provides the foreign currency needed 
for at most 3 percent of trade inbound 
Iran. Comparing with the highest rate 
of US dollar to rial in the past couple of 
months, which was 21,000 rials for one 
dollar, it is even a record 43 percent of 
depreciation for the greenback against 
Iranian national currency.
The official exchange rate offered by 
the Central Bank of Iran (CBI) to those 
importing basic commodities and 
pharmaceuticals, is almost one-third of 
the current rate on the black market.
There are now three exchange rates in 
the country; one for importing basic 
commodities and pharmaceuticals, 
another one for importing goods other 
than necessary, and finally the rate on 
the black market for those trading hard 
currency.
The greenback is offered at 42000 
against Iranian national currency by 
the CBI; an exchange rate fixated by the 
Iranian Vice-President Eshaq Jahangiri, 
since April 9. The rate is between 75,000 
and 80,000 rials for one US dollar in 
the secondary market. These two 
rates are used in almost 97 percent of 
commercial relations for importing 
foreign goods to Iran and they see none 
of the fluctuations, which according to 
Iranian intelligence reports are fanned 
by an anti-Iran economic alliance of the 
US, Saudi Arabia, and the UAE.
Foreign interference in Iran’s forex 
market sparked an untrue scarcity and 
frenzy on the demand side, intensifying 
the psychological hype in the public 
opinion perpetuating further increase 
in demand . After the US-led anti-Iran 
alliance gave consecutive shocks on 
the black market of foreign currencies 
in Iran, some middle-class people 
have been rushing to the black market 
to acquire small amounts of hard 
currency and therefore contributed to 
the artificial rise in demand. To many 
experts, the expectations of an increase 

in the rate in the future have been a big 
contributor to the soaring of rates on 
the black market in the past couple of 
months.
The protection unit of Iran’s economy 
ministry rolled out a report in mid-
September recounting that the US 
state and treasury departments, in 
collaboration with the CIA, had put on 
agenda operations to stir chaos in Iran’s 
foreign currency market by inducing 
repeated shocks.
“Based on the collaboration plan among 
the US state and treasury departments 
and the CIA, an operational program is 
underway to stir chaos in Iran’s foreign 
currency market through inducing 
scheduled shocks to eventually destroy 
trust in the stability of rial value vis-à-
vis the foreign currencies, by means of 
offices in some nearby states,” the report 
said.
It ensured that the investigation center 
of the economy ministry’s protection 
center have discovered and traced 
these operations, noting, “Most of the 
field agents active in Iran and used in 
this project are not aware that such an 
intelligence mechanism is underway 
by the US and see themselves as market 
profiteers who make gains by partnering 
in these transactions.”
The report said the aforementioned 
operation run by such US offices includes 
identifying rial origins and gates, 
funneling Iranians’ capital out of the 
country in the form of travellers’ cheque 
and through border areas.
Organization of a network of regional 
foreign currency agents with extensive 
interactions with Iran’s currency and 
liquidity market and sending groups 
with vast sums of Iranian rial to the 
bordering cities and even deep into the 
country to collect dollar from one hand, 
and bringing major foreign currency 
market profiteers into direct interaction 

with organized agents in meetings at 
the stated offices, on the other hand, are 
other parts of the measures adopted by 
the US state and treasury department 
as well as the CIA, the Iranian economy 
ministry’s protection center said.
Establishing market convergence 
among agents to concentrate shocks 
on the market, attempts to maintain the 
shock operations for 5 working days 
and funneling the collected foreign 
currencies out of the country in a move 
to disturb Iran’s economic system are 
among other joint measures adopted by 
the US state and treasury departments 
and the CIA in their operation to trigger 
disorder in Iran’s currency market, the 
report said.
Senior Iranian officials have attributed 
the currency market volatility to the 
enemies, saying, “The enemies are out to 
destroy the country’s assets and instill 
disappointment among the public.”
A sharp drop in rial’s value prompted 
a registration flurry of new companies 
which have reportedly received 
government dollars at concessionary 
prices for imports, but have sold them at 
inflated rates in the black market.
The situation arose after US President 
Donald Trump withdrew from May 
2015 landmark nuclear deal with Iran 
and announced the most restrictive 
sanctions on the Islamic Republic.
The sanctions target Iran’s purchase of 
US dollars, its trade in gold and other 
precious metals as well as its automotive 
and aviation sectors.
Iranian officials have said US measures 
are tantamount to an “economic war”, 
but President Hassan Rouhani stressed 
in July that threats against Iran would 
have the opposite effect.
“Threats will further unite us; we will 
certainly defeat America,” he said, 
adding, “That will carry some costs for 
us, but the benefits will be greater.”

Dollar usage in bilateral trade ‘in 
decline’: FM Zarif
 Iranian Foreign Minister Zarif said Washington’s use 
of the sanctions regime has decreased the dollar usage 
in bilateral trade, adding that as such, the role of the 
dollar has waned in the global financial system.
Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad Zarif made 
the remarks at a UN session on multilateralism and 
JCPOA on Tuesday evening.
“The US is putting pressure on one country after 
another, which leads them to use their own national 
currency in bilateral trade, and this trend is on the 
rise,” Zarif added.
Talking about the possibility of a meeting with US 
President Trump, Zarif said taking a photo together 
and signing a two-page document cannot solve the 
problem.
“We had a 150-page document, which the current US 
president may not like… I know every single word of 
this document. I know what the US wants, what we 
want, and what Europe is after. Why should we start 
all over again?”
Zarif added that even if Iran, on the off chance, agreed 
to renegotiations, there was no guarantee that the 
next US president would remain committed to the 
agreement.
“The JCPOA is beneficial for the Iranian people, the 
international community, and the peace and security 
of the region,” Zarif stressed.
Talking about the EU’s promised mechanism for 
easing trade with Iran within the framework of a 
‘Special Purpose Vehicle’, Zarif said the EU efforts is 
not because they like Iran, but because they want to 
save the effectiveness of international diplomacy.
The Iranian top diplomat further stressed that the 
UN General Assembly could do more to support 
multilateralism.

Iran: SEO Working to Empower 
Capital Markets
A range of new financial products, from Islamic bonds 
to warrants and insurance-linked securities, are 
being developed to help give local firms more funding 
options as US sanctions pile pressure on the economy.
The Iranian rial has plunged 70% against the US 
dollar since April, inflation is galloping and foreign 
trade disrupted after Washington abandoned the Iran 
nuclear deal and reimposed sanctions.
But Iran’s financial system is resilient and has been 
able to ride out past storms that have emerged almost 
regularly soon after the Islamic Revolution in 1979. 
Now officials say they are working on new products 
to stimulate the capital markets. The products are 
structured in a way as to uphold Islamic principles, 
such as a ban on interest payments, Reuters reported. 
The capital market regulator, the Securities and 
Exchange Organization, said it had started work 
on a new structure for Islamic bonds, according to 
Financial Tribune.
The sukuk will use an agency format known as wakala, 
which is widely used in Asia and the Middle East but 
not yet offered in Iran, said Majid Pireh, senior Islamic 
finance expert in the SEO research, development and 
Islamic studies department.
“This will be a new financing instrument for 
companies,” Pireh said by telephone, adding that 
regulations could be ready in six to nine months.

Russia is unable to materially 
increase crude supplies to 
Asian markets who are faced 
with the loss of Iranian imports 
due to existing transportation 
constraints, Russia’s deputy 
energy minister Pavel Sorokin 
said.

US Dollar Nose-Dives Unprecedentedly, 
Iran Rial Regains Value

news

The exchange 
rate of US dollar to 
Iran’s rial witnessed 
an almost %33 
plunge on Monday 
after a new set 
of regulatory 
measures were put 
into effect by the 
Iranian Central 
Bank.

 Tehran Currency Market: Rial 
Rally Continues
The Iranian rial continued its rally on Tuesday after weeks of 
depreciation had sent it to a series of record low. New gains for 
the national currency came unexpectedly as people rushed 
to exchange shops to convert their greenbacks into the local 
currency.
In Tehran, money exchange shops offered 135,000 rials for one 
US dollar in the afternoon but the rial was also traded as low as 
100,000 rials to the dollar during the day. As different rates were 
quoted, exchange rate websites stopped showing the USD rate 
and exchange bureaux suspended trade. 
The day before, the rial was selling 170,000 to 1$, with prices 

recently going as high as 190,000.
The bearish trend for foreign currencies is attributed largely 
to the government bestowing more power to the central bank 
to intervene in the foreign exchange market to prop the rial, 
Financial Tribune reported.
Optimism over Iran's cooperation with Europe to establish 
a mechanism for Iran to benefit from the 2015 nuclear deal 
after the US exit is said to have contributed to the trend. Others, 
however, point to the rial rally as temporary and driven by public 
excitement as later in the day, the exchange rate rose to 144,500 
rials. 
The High Economic Coordination Council of the Heads of 
the Three Government Branches gave new powers to the 
central bank on Tuesday including the ability to issue rial and 

forex bonds and conduct open 
market operations. The CBI 
also communicated the details 
and conditions of the new 
mechanism announced earlier 
for meeting currency needs 
for non-commercial, everyday 
purposes to eleven agent banks 
through a directive, the bank’s 
website reported on Monday.
The bank sent the directive to the 
eleven banks stating that providing foreign currency 
is possible through the ‘Hawala’ system via the banks’ 
correspondence relations or certified exchange bureaux. 



... The central bank 
with plenty of foreign 
exchange reserves 
If it had acted earlier 
the exchange market 
did not suffer from 
this fluctuation. 
Central Bank 
intervention was 
late which should be 
done by the central 
bank beforehand and 
managed the foreign 
exchange market. 
The central bank's 
will to manage the 
foreign exchange 
market should 
continue. It seems 
that people took a 
great lesson to no 
longer attack the 
market to buy dollars 
And at least think of 
their compatriots 
And they should 
know that flocking 
to the market make 
the dollar more 
expensive every day.

Japanese delegates told US 
counterparts during a recent 
meeting in Washington that 
Japanese corporate activities 
should not be impacted by 
looming sanctions against 
Iran, Japan's Ministry of 
Foreign Affairs said.During 
the latest meeting, "both 
sides actively discussed the 
US' reimposition of sanctions 
against Iran," while Tokyo 
reiterated its basic principle 
that Japanese corporate 
activity should not be 
impacted by the US sanctions, 
Japan's Ministry of Foreign 
Affairs said in a statement 
Tuesday, Platts reported.The 
meeting, the fourth round 
of its kind, came just over a 
month before US sanctions on 
Iran snap back on November 
5. Tokyo has been seeking a 
US exemption for its Iranian 
oil imports as it sees the 
supplies as important for the 
country's energy security 
and businesses.Japan's 
crude oil imports from Iran 
jumped %65 year on year 
in August, marking the 
fourth consecutive month 
of increase, according to the 
latest METI data. This signals 
domestic refiners' efforts 
to take as many cargoes as 
possible before US sanctions 
against Iran come into effect 
in November.

US action to relocate embassy to 
Slovenia strongly supports the Iran 
Deal
Ljubljana is determined to develop economic cooperation 
and trade exchange with Tehran, Slovenian foreign minister 
said Wednesday, stressing that his country strongly 
supports Iran nuclera deal.Slovenia wants the deal to 
continue, Miro Cerar told the Islamic Republic News Agency 
(IRNA) in an interview held in New York, US.To keep the Iran 
Deal alive, Slovenia will move in line with the stance taken by 
the European Union on the issue, Cerar said. US President 
Donald Trump withdrew unilaterally from the Iran Deal, 
formally known as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), on May 8. His move drew world leaders’ including 
the Europeans’ criticism.At the recently-held 73rd session 
of the United Nations General Assembly, the participants 
stressed the need to counter unilateralism across the world.
Cultural ties top on Iran-Japan 
relations: JICA
Boosting Japan-Iran requires setting stage in various fields, 
particularly cultural and educational ones, head of Japan's 
agency for international cooperation said.
Iran studies in Japan can contribute to bilateral cultural 
relations, the President of Japan International Cooperation 
Agency (JICA), Shinichi Kitaoka said in a meeting with 
Iran's Ambassador to Tokyo, Morteza Rahmani-Movahed, 
on Tuesday evening.'JICA supports the studies,' he said.
Referring to the multi-century-old Iranian collection at 
Nara museum, the Japanese official said the existence 
of such cultural items attests that the bilateral ties are 
historical dating back to the ancient Silk Road era. Echoing 
the Japanese official remarks, the Iranian diplomat said, the 
long-lasting, friendly relations need care.
Trump Tells Saudi King He Wouldn't 
Last for 2 Weeks without US Support
 US President Donald Trump made a new remark about 
close ally Saudi Arabia on Tuesday, saying he warned Saudi 
Arabia’s King Salman he would not last in power “for two 
weeks” without the backing of the US military.
“We protect Saudi Arabia. Would you say they’re rich. And I 
love the King, King Salman. But I said ‘King - we’re protecting 
you - you might not be there for two weeks without us - you 
have to pay for your military,’” Trump said to cheers at a 
rally in Southaven, Mississippi, Reuters reported.Trump 
did not say when he made those remarks to the Saudi 
monarch.Trump made Saudi Arabia his first stop on his 
maiden international trip as president last year.Trump 
called King Salman on Saturday and they discussed efforts 
being made to maintain supplies to ensure oil market 
stability and global economic growth, according to Saudi 
state news agency SPA.Speaking at the United Nations 
General Assembly in New York last month, Trump claimed 
OPEC members were “as usual ripping off the rest of the 
world.”“We defend many of these nations for nothing, and 
then they take advantage of us by giving us high oil prices. 
Not good. We want them to stop raising prices, we want 
them to start lowering prices,” Trump said.
German amb. vows full support for 
JCPOA
Speaking in a ceremony Tue. on the occasion of the Day of 
German Unity, German Ambassador to Tehran Michael 
Klor-Berchtold expressed his full support for Iran nuclear 
deal.
Stressing that US exit from the JCPOA was a major 
setback, politically and economically and a setback for the 
international rule-based order, German Ambassador to 
Tehran Michael Klor-Berchtold said "we should not forget 
that we still have in place a valid Resolution of the Security 
Council adopting and endorsing the JCPOA."

Rejection of FATF to pose ill impacts 
on Iran

Pointing to the comments and 
expectations of the officials who have 
referred to the Parliament on FATF, 
Falahatpisheh said “Central Bank of Iran 
has announced that if Iran fails to comply 
with FATF regulations, Iranian banks 
will go bankrupt.”
Referring to the topics discussed at 
the meeting with Foreign Ministry 
officials, Falahatpisheh said “today, 
the number of members sates of the 
Financial Action Task Force (FATF) 
is more than those of United Nations, 
which makes it impossible for at least 
four million Iranians not to be able to 
work abroad with Iranian identity, and 
they have to take the nationality of other 
countries, among whom there are elites 
and businessmen; in the meantime our 
embassies cannot do any financial work 
and major trade transactions.”
It has been reported that banks of 
different sides, including China, have 
put Iran on their blacklist, which has led 
to the increased trade costs and risks 
with Iran; I have already mentioned that 
FATF review sessions should be aired 

live on IRIB, so that everyone, including 
government officials, experts and MPs 
could comment on what decisions are 
made, he noted.
Falahatpisheh pointed to the reports 
of Intelligence Ministry over the 
issue, and said “the ministry have 
officially announced that, according 
to intelligence reports, enemies are 
seeking to cut Iran’s cooperation with 
the Special Financial Action Task Force,” 
adding these are expert talks that are 
held at parliamentary meetings with 
experts and related organizations, and 
we believe that they should be open to 
the public.
Back in June, 2018, members of the 
Iranian Parliament discussed the CFT 
accession bill, which is one of the four 
bills proposed by the government on 
Iran’s adopting the FTAF standards, 
but shelved it for two months.
The Parliament also approved a bill 
on the country’s accession to the 

United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime, also 
known as Palermo Convention, but 
the bill was rejected by the Guardian 
Council. Then the Parliament insisted 
on its decision, and the case has been 
referred to the Expediency Council 
to make the final decision.The same 
thing happened to an amendment to 
the anti-money laundering law of the 
Islamic Republic, which was proposed 
by the government, approved by the 
Parliament, but rejected by the Guardian 
Council. This one has also been rejected 
by the Expediency Council.
Meanwhile, the fourth bill, which was an 
amendment to the country’s law against 
financing terrorism, was approved 
by the Parliament and the Guardian 
Council, and signed into law by President 
Hassan Rouhani.Some factions and MPs 
in the Parliament have opposed signing 
up to the FATF rules, since it has been 
offerred by President Hassan Rouhani.

Nice 
smell of 
cheapness

Corporate 
Activities 
Should Not Be 
Affected by Iran 
Sanctions, Japan 
Tells US

 Chairman of National Security 
and Foreign Policy Commission of 
Iranian Parliament Heshmatollah 
Falahatpisheh said that Iranian 
nation should be aware of the 
impacts of Iran’s accession to the 
FATF, referring to the comments 
of the experts and authorities in 
the Parliament responsible for 
reviewing the Combating the 
Financing of Terrorism (CFT).

Secretary of Iran’s Supreme National Security 
Council (SNSC) Ali Shamkhani deplored 
Washington’s hostilities against Tehran and said 
the Islamic Republic will counter all threats and 
defeat the US government in the economic war it 
has launched against the country.
In a speech on Tuesday evening, Shamkhani 
pointed to recent remarks by US National Security 
Adviser John Bolton and said the American official 
has urged Iran to take the US seriously.
“Commander of the Islamic Revolution Guards 
Corps Aerospace Force Brigadier General Amir 
Ali Hajizadeh took you seriously when he landed 
missiles three miles away from you (US forces in 

Syria),” he added.
“What are Daesh (ISIS or ISIL) and (other) 
terrorist groups doing just three miles away from 
you?” Shamkhani wondered.
Elsewhere, the security official pointed to 
economic threats posed by Washington against 
Tehran and said Iran will defeat the US “villains” 
and the current US administration in the area of 
economy.   
On May 8, US President Donald Trump pulled his 
country out of the Iran 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.  
Last week, Bolton had warned Iran over any move 
against its forces in Syria, saying “I might imagine 
they would take me seriously when I assure 
them today that if you cross us, our allies or our 
partners, if you harm our citizens, if you continue 
to lie, cheat and deceive. Yes, there will indeed be 

hell 
to pay.”

On Monday morning, the IRGC Aerospace Force 
fired six mid-range ballistic missiles at the bases of 
Takfiri terrorists in an area east of the Euphrates 
in Syria in retaliation for a terrorist attack in Iran’s 
southwestern city of Ahvaz last week.

Iran to Rout US in Economic Battle: Top Security Official
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UN court orders US to lift anti-
Iran sanctions on medicine, 
food, aviation
 International Court of Justice (ICJ) issued an interim order to 
the United States on Wednesday to lift its sanctions against Iran 
linked to civil aviation, humanitarian goods, and medicines.
Judges at the International Court of Justice, the principal judicial 
organ of the UN, have handed victory to Tehran over a case against 
US which states that the US sanctions imposed in May against Iran 
violate the terms of their 1955 Treaty of Amity.
In its initial ruling broadly in favor of Iran, the International Court 
of Justice has demanded the US suspend sanctions on Iran related 
to humanitarian aid, agriculture, spare parts supplies for civil 

aviation, and relevant services including banking channels.
The ICJ has ordered the US, in accordance with its obligations 
under the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and 
Consular Rights, to remove, “by means of its choosing”, any 
"impediments raising from the measures announced on 8 
May 2018 to the free exportation to the territory of the Islamic 
Republic of Iran of medicines and medical devices, foodstuffs 
and agricultural commodities; and spare parts, equipment 
and associated services (including warranty, maintenance, 
repair services and inspections) necessary for the safety of civil 
aviation."
"To this end, the United States must ensure that licences and 
necessary authorizations are granted and that payments and 
other transfers of funds are not subject to any restriction in so 
far as they relate to the goods and services referred to above," the 

ruling added. 
The Court has unanimously 
told both parties to 
“refrain from any action 
which might aggravate 
or extend the dispute 
before the Court or 
make it more difficult 
to resolve.”
The Court further 
reaffirmed that its “orders 
on provisional measures 
... have binding effect” and 
thus create international legal 
obligations for both parties. 

Iran not trusting US: Chinese 
media
 As long as the United States does not fulfill its obligations, Tehran will 
not open negotiations with Washington, the official Chinese news 
agency said, in an analytical report.
Iranian officials have repeatedly highlighted the fact that by 
withdrawing from the Iran nuclear deal, formally known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), the US president Donald 
Trump closed the door on the possibility of further talks with Iran, 
Xinhua on Tuesday.Senior Iranian officials have reaffirmed their 
position on negotiations with the US and believe Washington has not 
paved the way for negotiations, the Chinese media added.By ignoring 
an international document, Trump caused a lot of global problems, 
which led to Iran's distrust of the US as well, it further said.Xinhua went 
on to say Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif believes 
when a party signs an agreement and then violates it, 'everything 
will fall apart' and then the other party has to wait for 'some sense of 
realism'. 'Iranian authorities have stressed that Tehran will not sit for 
negotiations under Washington's threats and sanction pressures,' the 
Chinese media said.
According to the report, the United States has both violated the Iran 
nuclear deal and seeks to push for a renegotiation, but sitting at a 
negotiating table will not be possible under sanctions and threats.

IIran to be ‘a little more patient’ 
to see the effectiveness of 
proposed mechanisms: Zarif
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said that Iran is 
going to be ‘a little more patient’ to see the effectiveness of European 
countries’ proposed mechanism to encounter US sanctions against 
Iran.He made the remarks in an interview with BBC, a part of which 
was published on Wednesday.“The Europeans probably made 
better commitments than anybody expected,” he said, adding that 
these commitments were needed to be translated to mechanisms 
in the next phase.He went on to say that the level, which is ‘more 
difficult’ is to see whether those mechanisms work. Iran is going to 
be a little more patient to see the results but “it doesn’t mean that our 
patience will never run out.”Asked about the possibility of Rouhani-
Trump summit, Zarif said that “nothing is impossible.”However, he 
added, “the outcome of President Trump’s summit with President 
Rouhani would be a photo opportunity and a two-page document. 
We have a -150page document … which was negotiated word 
by word not only by Iran and the United States but by six other 
powers.”“Having negotiated that deal and having involved in this 
process for a very long time, I can assure President Trump that US 
cannot get a better deal.”

“Central Bank 
of Iran has 
announced 
that if Iran fails 
to comply with 
FATF regulations, 
Iranian banks will 
go bankrupt.”



UN court orders US to lift anti-Iran 
sanctions on medicine, food, aviation

US Dollar Nose-Dives Unprecedentedly, 
Iran Rial Regains Value
 Russia is unable to materially increase crude supplies to Asian markets who 
are faced with the loss of Iranian imports due to existing transportation 
constraints, Russia’s deputy energy minister Pavel Sorokin said. The 
exchange rate of US dollar to Iran’s rial witnessed an almost 33% plunge 
on Monday after a new set of regulatory measures were put into effect by the 
Iranian Central Bank.On Monday afternoon (Tehran local time), US dollar lost 
a record amount of its value on Iran’s black market which provides the foreign 
currency needed for at most 3 percent of trade inbound Iran. Comparing with the 
highest rate of US dollar to rial in the past couple of months, which was 21,000 rials for one dollar, it is 
even a record 43 percent of depreciation for the greenback against Iranian national currency...

After several 
months of rising 
prices of goods 
in the country, 
it’s been a few 
days due to 
g o v e r n m e n t 
i n t e r f e r e n c e 
in the foreign 
exchange market 
this market has 
become cheap. 
When the dollar 
in the country 
quickly became 
more expensive 
all sellers, 
manufacturers, 
and importers 
increased the 
price of their 
goods daily. Now 
that the dollar 
is downgraded, 
will prices go 
down at the 
same pace?... 
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  Trade between Iran and Pakistan is improving as 

the bilateral trade volume has increased by 46 

percent in the past four months, ambassador of 

Iran to Pakistan Mehdi Honardoost has said.
Speaking at Quetta Chamber of Commerce and Industry 
(QCCI), he said constructive dialogue was held between 
Iran and the new government in Pakistan on resumption of 
banking ties, enhancing bilateral trade and other matters 
of mutual interests.He said that despite all conspiracies of 
imperialist forces and difficulties, people and government 
of Iran are sticking to the basic principles of the Islamic 
Revolution.He added that enemies of Iran for the last four 
decades have been trying all-out efforts to weaken the Islamic 
Republic but failed miserably.

Mehdi Honardoost went on to say that imperialist forces 
are behind current unrest of the Islamic world while Iran is 
paying the price of resisting the imperialist pressures. 
'Iran will improve its ties with all of its neighbors,' he noted.
The envoy said Iranian Free Trade Zones have great potential 
for Pakistani businessmen and they should avail this 
opportunity through joint ventures.
Patron in Chief of Chamber of Commerce and Industry Quetta 
Ghulam Farooq Khailji expressing his views said that the 
Quetta trade body is playing a vital role to enhance ties with 
neighboring Iran. He also suggested signing a Free Trade 
Agreement with Iran to boost the bilateral trade. 
Earlier Patron in Chief of QCCI and President Haji QCCI Juma 
Khan Badazai welcomed the Iranian ambassador upon arrival 
at the head office of the trade body in Quetta. 

New York state tax authorities are investigating after the 
New York Times reported that Donald Trump engaged 
in “dubious tax schemes during the 1990s, including 
instances of outright fraud”, as he and his siblings took 
control of a real estate empire.
 “The tax department is reviewing the allegations in the 
NYT article and is vigorously pursuing all appropriate 
avenues of investigation,” the state taxation authority 
told the Washington Post.In a blockbuster investigative 
report built on interviews with the elder Trump’s former 
employees and more than 100,000 pages of documents 
including tens of thousands of pages of confidential 
records, the Times unfolds the story of how Trump 
“received the equivalent today of at least 413$m from his 
father’s real estate empire, starting when he was a toddler 
and continuing to this day”.
Little of the information had previously come to light. Its 

publication, which was subject to blanket denials by a 
lawyer for the president and by the White House but which 
was not refuted in detail, fundamentally alters the visible 
facts establishing the center point of Trump’s identity: 
his wealth.The investigation drew on the president’s 
late father Fred Trump’s tax documents but did not 
unearth the president’s personal tax filings, which Donald 
Trump has refused to disclose.The story of a nine-figure 
inheritance contradicts Trump’s portrayal of himself, 
going back more than 40 years, as a self-made man. He has 
characterized his father’s real estate empire as a “tiny” 
concern and said he only ever took a 1$m loan from his 
father, which he paid back with interest. “I got peanuts,” 
Trump told one interviewer. “My father didn’t leave a 
great fortune. It was Brooklyn and Queens real estate. I 
built this empire and I did it by myself. Nobody did it for 
 me.”

 "The comprehensive micro-zoning and the seis-

mic risk management plan of Isfahan that em-

phasized on land subsidence has put on the 

agenda to detect the vulnerable areas in Isfahan," The depu-

ty of urban planning and architecture of Isfahan municipality 

said.
 "The comprehensive micro-zoning and seismic risk 
management plan of Isfahan has been sent to the Human 
Resource Planning and Development Department of 
Isfahan municipality to provide the financial resources," 
Seyed Ahmad Hosseini Nia said.  
"Land subsidence is so important that it is known as 
the silent earthquake in scientific meetings and 
researches; therefore, this serious risk should be managed 
appropriately. One of the most important outputs of this 

project is offering accurate knowledge for planning the 
necessary measures to protect the cultural and historical 
heritage and the nation's wealth of Isfahan," he emphasized.
Saying that the study plan and codifying the sustainable 
building criteria has put on the agenda with the cooperation 
of Architecture and Urban planning department of Art 
University, he continued, "This study plan has developed 
by 40 percent, a part of this plan refers to the "ecological 
and sustainable architecture" and "urban planning" and 
the other parts to the water shortage and using innovative 
and creative concepts and technologies to solve the water 
crisis."
"Decreasing rainfall, the dryness of the Zayande-Rood River, 
decreasing the level of ground water, and lack of feeding the 
groundwater resources have caused the land subsidence, 
so basic studies are needed to carry out regarding the 
groundwater," he noted.

"The southern side of the park located along the Zayandeh-
Rood River, between Khajoo and Bozorgmehr bridges, will 
be named as "Elder Park", the social deputy of the cultural-
social organization of Isfahan municipality said. Saying 
that out of home advertising with the subject of respect 
and importance of the role of elderly people in family and 
society have been prepared in "Older Persons Week", 
Morteza Rashidi said, "About 150 advertising columns 
with the sizes of one in two meters will be installed in 
the main streets with the theme of the importance of 
respecting senior citizens.""Sports, recreational, cultural, 
and artistic programs have been scheduled; we hope 
elderly people will enjoy them," he noted. "All sidewalks, 
type of chairs at parks, space creation, urban symbols 
and beautification of the parks in Isfahan have also been 
appropriated for Elder people," the head of health culture 
development department of Isfahan municipality said.  

"In the Heart Health Week, participatory special programs 
will be held with the cooperation of health culture 
development department, Chamran hospital, Isfahan 
medical science university and heart health association 
on Thursday, October 4. In this special program, many 
pavilions will be established on the southern side of 
Khajoo square and health monitoring will be carried 
out for all citizens for free with the presence of expert 
physicians," she added.Referring to the holding of 
walking meeting for Health Week in this week as the other 
programs of health culture development department 
of Isfahan municipality, she said, "This walking meeting 
will be held with the participation of the students of 
the Medical Science University, the doctors of Chamran 
hospital, and the members of heart health charity on the 
health path of Najavan on Friday, October 5, from 8 to 11 
a.m."

New York Tax Authorities Investigating Trump 
Fraud Allegations

Iran-Pak bilateral trade increases by 46 pct in four 
months: Iran envoy

Areas prone to land subsidence to detect 
in Isfahan

"Senior Park" for Isfahani elderly citizens

 Scientists Find Natural Product That Slows Aging
 New research showed that treatment of aged mice with the natural product Fisetin 
has significant positive effects on health and lifespan.Previous research showed it 
was possible to reduce the burden of damaged cells, termed senescent cells, and 
extend lifespan and improve health, even when treatment was initiated late in life.
They now have shown that treatment of aged mice with the natural product Fisetin, 
found in many fruits and vegetables, also has significant positive effects on health 
and lifespan.As people age, they accumulate damaged cells. When the cells get to a 
certain level of damage they go through an aging process of their own, called cellular 
senescence. The cells also release inflammatory factors that tell the immune system 
to clear those damaged cells. A younger person's immune system is healthy and is 
able to clear the damaged cells. But as people age, they aren't cleared as effectively. 

Iran-Turkey trade at 5.2$ billion in H1
Trade volume between Iran and Turkey amounted to 5.2$ billion in the first half of 
2018, with Iran’s exports sitting atop, said an Iranian envoy in Turkey.According to 
Iranian Commercial Attaché in Turkey Alireza Jafarbeiglou, Iran's exports volume 
to Turkey during the six months amounted to around 3.8$ billion. In return, Turkey 
exported some $.14 billion worth of goods to the Islamic Republic.He referred to the 
“agricultural sector as one of the main potentials of boosting Tehran-Ankara trade, 
saying talks are underway to enhance Tehran-Ankara trades of such products.The 
official noted that dried fruits, dates, watermelon, and several other agricultural 
products had a lion share of Iran’s agricultural exports to Turkey.According to 
Jafarbeiglou, Iran exported over 97,000 tons of agricultural products worth 58$ million 
to turkey in the first four months of the current Iranian year (March -21 July 22).

Iran’s cooperation with FATF to strengthen its 
financial system: Pak economist
Former finance minister of Pakistan and senior economist strongly believes 
that Iran’s cooperation with the Financial Action Task Force (FATF) would 
strengthen financial system of the Islamic Republic of Iran.Iran’s cooperation 
with FATF to strengthen its financial system: Pak economistIn an interview 
with the Islamic Republic News Agency (IRNA) Dr. Salman Shah said FATF is a 
global financial system, kind of a monitor and it is also very important for Iran 
to join this organization so that their global financial commercial transactions 
can be facilitated. He noted that financial system today is under scrutiny in the 
whole world and if there is some money laundering or terrorism financing in the 
financial system of anybody, then it cannot function on a global scale. 
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