
 بازی اقتصادی 
به نام تالطم بازار؛

به استراتژی 
همکاری نیاز است

اقتصاد را می توان به یک صحنه 
بازی تشــبیه کــرد کــه در آن 
 مردم به دو گروه بازیگر تقســیم 
می شوند: خریداران و فروشندگان.
تالطم انواع بازارهای اقتصادی از 
بهمن ۱۳۹۶مساله ای غیرقابل 
انکاراست که عوامل مختلفی را 
می توان در ایجاد آن موثر دانست؛ 
اختــالف معنی دار نــرخ ارز در 
بازارهای رســمی و غیررسمی، 
کمبود تقاضای ناشی از افزایش 
بی برنامه صادرات برخی از انواع 
کاالها، تغییرات غیرقابل پیش 
بینی مقررات حاکم بر بازار، فقدان 
کنترل و نظارت کافی بر عملکرد 
اقتصاد، عدم هماهنگی نهادهای 
 دولتی مرتبط بــا فعالیت های
 اقتصادی، فســاد اداری، نظام 
مالی و بانکــی ناکارآمد، افزایش 
انتظارات تورمی، افزایش تقاضای 
کاذب، ورود هیجانی خریداران به 
بازار عواملی است که قطعا هریک 
سهم قابل سنجشی را در بی ثبات 
ساختن بازارها به خود اختصاص 
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ادامه در صفحه 

گزارشی از قاچاق سوخت؛  

پروژه های ملی تشنه بودجه، 
 سود 1400درصدی 
در جیب قاچاقچیان

 ســوداگران در حالی با قاچاق روزانه حدود ۱0 
میلیون لیتر بنزین و کســب سود هشت تا ۱4 
برابری، منابع و ثروت های ملی را در گالن های 
سوخت به آن سوی مرزها می برند که پروژه ها و 
طرح های متعدد اقتصادی کشور به علت کمبود 
بودجه و اعتبار نیمه کاره مانــده اند. وضعیت 
قاچاق بنزین و انواع دیگر سوخت به صورت غیر 
قابل کنترلی در حال افزایش است، به طوری که 
روزانه ده ها میلیارد تومان از منابع و ثروت های 
کشــور در داخل گالن های بنزین به آن سوی 
مرزها قاچاق می شود. در حالی که پروژه های  

متعدد اقتصادی...

      یک ناشر: در ابتدای  افزایش قیمت ها ناشرانی که می توانستند، کاغذ وارد کردند و نفروختند و به نوعی احتکار کردند و وقتی ناشران دیگر به کاغذ نیاز داشتند و کاغذ فروشان کاغذ
 نمی فروختند، آنها خواستند با قیمت بیشتر کاغذ را به ما بفروشند.

قیمت 500 تومان

حال ناخوش حوزه نشر: 

آرام تر ورق بزنید، گران است!

بالیی که شرکت های هواپیمایی بر سر »سفر« مردم 
می آورند

فروش بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی و خارجی از 
40 تا ۷0 درصد کاهش داشته است، نه تنها سفرهای 
توریستی بلکه بیزنسی هم کمتر شده است. طرفداران 
صندلی های »بیزنس و فرســت کالس« هم دیگر 

ترجیح می دهند با اکونومی ها سفر کنند.
سال های ۹۵ و ۹۶ اوج سفرهای خارجی ایرانی ها بود. 

سرجمع حدود ۱۹.۵ میلیون سفر خارجی برای این دو سال ثبت 
شده است. عددی که حجم زیادی از انتقادها را متوجه خود کرد و ...

بازار طال و سکه  97/7/14 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,126,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,380,0005,041,000جدید

2,120,0002,521,000نیم سکه

1,170,0001,441,000ربع سکه

680,000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18403,090488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24537,450651,920 عیار

تــازه ها

نوکیا 7.1 رسما معرفی شد؛ 
میان رده 350 دالری با 

دوربین دوگانه
طبق وعده  پیشــین نوکیا، این شرکت 
امروز از نوکیا 7.1 رونمایی کرد؛ دستگاهی 
که در کنار طراحی زیبا، از قیمت مقرون 

به صرفه ای برخوردار است.

HMD Global، شرکِت مادر نوکیا امروز 
از نسل جدید گوشــی نوکیا ۷ با نام نوکیا ۷.۱ 
رونمایی کرد که بازار میان رده ها را هدف قرار 

می دهد.
نوکیا ۷.۱ دارای صفحه نمایشی با بریدگی باالی 
نمایشگر است که رزولوشن ۲۲۸0 × ۱0۸0 را 
در اندازه ای ۵.۸4 اینچی ارایه می کند. محافظت 
از این نمایشگر برعهده  پوشش گوریال گلس ۳ 
است تا خیال کاربران تاحدودی از بابت خط و 
خش راحت باشد. با این حال، نکته  مهم درباره  
این صفحه نمایش، پشــتیبانی آن از فناوری 

HDR۱0 است که  در گوشی های میان رده به 
ندرت دیده می شود؛ افزون بر این، امکان تبدیل 
آنی محتوای ویدیویی HDR به SDR نیز 

وجود دارد.
قدرت بخش نوکیا ۷.۱ نیز پردازنده  میان رده  
اسنپدراگون ۶۳۶ از شرکت کوالکام است که 
در کنار رم ۳ و 4 گیگابایتی )به انتخاب کاربر( 
و حافظه  ذخیره سازی ۳۲ یا ۶4 گیگابایتی به 
انجام فرامین کاربر می پردازد؛ با این اوصاف، اگر 
از افرادی هستید که به حافظه  ذخیره سازی 
زیادی نیاز دارید، نوکیا امکانی را فراهم کرده 
 ،MicroSD تا از طریق درگاه حافظه  جانبی
به فضای ذخیره ســازی بیشــتری دسترسی 

پیدا کنید.
نوکیا برای دوربین سلفی این دستگاه، سنسور 
۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/۲.0 را 
در نظر گرفته که در کنار پشــتیبانی از هوش 
مصنوعی، امکان قفل گشایی دستگاه از طریق 
شناســایی چهره را فراهم می کند. در قسمت 
پشتی دستگاه نیز دوربین دوگانه ای قرار گرفته 

که از دو سنسور ۱۲ مگاپیکســلی با f/۱.۸ و 
سنسور ۵ مگاپیسکلی مونوکروم بهره می برد. 
نکته  مهم درباره  سنســور دوربین پشــتی 
Nokia ۷.۱، استفاده از فناوری نوری زایس 
است که در کنار ویژگی های نرم افزاری جذابی 
نظیر حالت »Bothie«، قابلیت های جذابی را 

در اختیار عشاق عکاسی قرار می دهد.
توان ســخت افزار فوق توســط باتری ۳0۶0 
میلی آمپر ساعتی تامین می شود که  به واسطه  
استفاده از درگاه USB-C، از فناوری نوین 
شارژ سریع نیز پشتیبانی می کند؛ طبق ادعای 
فنالندی ها، باتری این دستگاه در مدت زمان ۳0 

دقیقه از 0 به ۵0 درصد می رسد.
در قســمت نرم افزار نیز نوکیا از نســخه  ۸.۱ 
اندروید موسوم به اوریو استفاده کرده است؛ با 
این وجود، باتوجه به اینکه نوکیا ۷.۱ جزو برنامه  
اندروید وان اســت، کاربران می توانند در ماه 
نوامبر این گوشی را به  نسخه  تازه منتشرشده  
اندروید ۹ به روزرسانی کنند؛ عضویت در برنامه  
اندروید وان پشــتیبانی نرم افزاری دو ساله و 

پشتیبانی امنیتی سه ساله را به همراه دارد.
تمامــی ویژگی هــای نام بــرده شــده در 
بدنه ای شیشــه ای بــا فریمــی آلمینیومی 
 قرار گرفته که جلــوه ای جذاب به دســتگاه 

می بخشد.
امکان پیش خرید این دســتگاه از فردا فراهم 
خواهد شــد و خریداران می تواننــد از تاریخ 
ششم آبان به نوکیا ۷.۱ دسترسی پیدا کنند. 
نسخه  پایه  این دســتگاه با رم سه گیگابایتی 
و حافظه  ذخیره سازی ۳۲ گیگابایتی قیمتی 
۳4۹ دالری در ایاالت متحده خواهد داشت؛ 
این در حالی است که نســخه  یادشده و مدل 
دیگر با سخت افزار قوی تر به ترتیب ۳۱۹ و ۳4۹ 
یورو در اروپا قیمت گذاری شده اند. عالقه مندان 
می توانند این دستگاه را در رنگ های سرمه ای 

براق و استیل براق تهیه کنند.

زومیت
گـــزارش

کســب و کارهای فضــا پایه 
بر اســاس فناوری فضایی در 
خدمت رفاه جامعه، مدیریت 
منابــع و ارتقای بهــره وری 

تعریف می شود. 
فناوری فضایــی به مجموعه 
دانش هــا و فناوری هــای 
مرتبط با بررســی فضای اطراف کره زمین 
گفته می شود؛ شــناخت فضای پیرامون، 
موشک، ماهواره، اعزام انسان به فضا، شاتل، 
ایســتگاه های فضایی و غیره از شاخه های 

فناوری فضایی محسوب می شوند.
با توجه به رشــد روز افزون کاربرد دانش و 
صنایع فضایی در زندگی بشــر، طرح های 
فضایی در چند دهه اخیــر از انحصار برخی 
شــرکت های بزرگ یا دولتی خارج شده و 
بخش خصوصی به طور جدی وارد آن شده 

است.
در زمــان حاضر طرح های فضایی توســط 
 چند گروه انجام می شــود که یکــی از آنها 
شــرکت های خصوصی بزرگ با ســرمایه 
گذاری های کالن هستند که بیشتر در بحث 

سفرهای فضایی و گردشگری فضا فعالند.
از طرفی با توجه به اینکه کاربرد فضا فقط به 
سفر خارج از زمین محدود نمی شود، یکی از 
حوزه های مهم و پرکاربرد این حوزه، مطالعه 
زمین از منظر ماهواره ها و ســنجش از دور 
اســت که پردازش اطالعــات حاصل از آن 
بسیاری از نیازهای بشری را برطرف می کند.

بیشــتر مردم کاربرد ماهواره هــا را در حد 
ارتباطات رادیویی و تلویزیونی، مخابراتی و 
مطالعات هواشناسی می دانند اما اطالعات 
حاصل از سنجش از دور برای بسیاری دیگر 
از عرصه های کاربردی و نوپا، مثمر ثمر است.

مطالعه پدیده هایی مانند کاهش منابع آب 
سطحی و تغییرات پوشــش گیاهی مراتع 
از جمله این کاربردهای جدید اســت که به 
گفته مدیر مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان، 
زمینه جدیدی را برای گســترش کسب و 

کارهای فضا پایه فراهم کرده است.
 مهدی اســحاقی با بیــان اینکــه مطالعه 
پدیده هــای زیســت محیطــی از جمله 
کاربردهای ســنجش از دور اســت، افزود : 
بررسی کیفیت محصوالت کشاورزی و پدیده 

ریزگردها و پیدا کــردن راهکارهایی برای 
مقابله با آن نیز از جمله کاربردهای این عرصه 
است که می توان از طریق آن کسب و کارهای 

جدیدی ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت ها و 
دستگاه های اجرایی به چنین اطالعاتی برای 
برنامه ریزی و پیشبرد برنامه های خود احتیاج 
دارند، گفت : هزینه راه اندازی چنین کسب و 
کارهایی چندان باال نیست و بخش خصوصی 

به راحتی می تواند وارد این حوزه شود.
این کارشناس اضافه کرد : واحدهای فناور و 
شرکت های دانش بنیان می توانند با استفاده 
از اطالعات خــام ماهواره ای بــه مطالعه و 
پردازش مسائل مختلف به ویژه منابع آبی، 
محیط زیست، کشــاورزی و جلوگیری از 
بحران های زیست محیطی بپردازند و آنها را 

در اختیار متقاضیان قرار دهند.
به گفته وی بخش اعظمی از این اطالعات به 
صورت رایگان در اختیار می گیرد و بخشی را 

می توان با پرداخت هزینه تامین کرد.
وی افزود : دانشــجویان و دانش آموختگان 
رشته های هوا - فضا، مهندسی نقشه برداری 
ماهواره ای، مکانیک، ژئو فیزیک، مهندسی 
رایانه و برق فرصت خوبــی برای فعالیت در 

این زمینه دارند.
اسحاقی با اشاره به دیگر زمینه های دانش 
فضایی برای راه اندازی کسب و کار خاطرنشان 
کرد : در بخش ساخت تجهیزات » فضا پایه« 
مانند ماهواره و »هــوا پایه« مانند پهپاد نیز 
زمینه های خوبی جهت راه اندازی کسب و 
کار دانش بنیان و تجاری سازی آنها در ایران 

وجود دارد.
وی اضافه کرد : خانه نجوم ادیب اصفهان در 
همین راســتا رویدادی را به مناسبت هفته 
جهانی فضا و با موضوع آشــنایی با کسب و 
کارهای فضا پایه با هدف آشنایی دانشجویان، 
واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان با 

ظرفیت های حوزه فضایی برگزار می کند.
اســحاقی با اشــاره به اینکه ایــن رویداد 
چهارشــنبه ۱۸ مهر در ســالن اجتماعات 
کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار می شــود، 
یادآوری کرد که ســازمان فضایــی ایران و 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز از 
راه اندازی چنین کسب و کارهایی حمایت 

می کنند.
ســازمان فضایی ایران و شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان اردیبهشت امسال با هدف 
حمایت از ایجاد کســب و کارهــای نوین و 
توسعه کسب و کارهای فضا پایه، تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند. این تفاهم نامه برای 
بومی کردن فناوری  هــای جدید، توانمند 
سازی بخش خصوصی، توسعه اقتصاد فضا 
پایه و خودکفایی در حوزه  فناوری فضایی و 
کاربردهای آن در کشور منعقد شده است. 
همکاری در ارایه تسهیالت الزم برای استقرار، 
توانمند سازی و جذب سرمایه برای توسعه 
کسب و کارهای فضا پایه و ارایه مشاوره کسب 
و کار به شرکت های عضو شبکه شرکت های 
فضا پایه از طریق مراکز رشــد و پارک های 
علم و فناوری و دانشگاه ها از وظایف شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان در این تفاهم نامه 
است.همچنین براساس تفاهم  نامه مذکور، 
ســازمان فضایی ایران زیرساخت های فنی 
مورد نیاز به منظور توسعه کسب و کارهای 
فضا پایه از جمله امکانات آزمایشــگاهی و 
تقویت آرشیو ملی داده های فضایی را تامین 
خواهد کرد و ضمن برقراری تعامالت ملی با 
متولیان حوزه های کاربردی فناوری فضایی، 
زمینه اجرای طرح  های مشــترک توسط 
شــرکت های فضاپایه را فراهم می  کند.۱۲ 
تا ۱۸ مهر هر ســال به هفتــه جهانی فضا 
)WSW( نامگذاری شــده است که شعار 
این هفته در سال ۲0۱۸ »فضا جهان را متحد 

می کند« است.

بخش خصوصی قادر به توسعه کسب و کارهای فضاپایه در کشور است

خانه نجوم ادیب 
اصفهان در همین 
راستا رویدادی را 
به مناسبت هفته 

جهانی فضا و با 
موضوع آشنایی 

با کسب و کارهای 
فضا پایه با هدف 

آشنایی دانشجویان، 
واحدهای فناور و 

شرکت های دانش 
بنیان با ظرفیت های 
حوزه فضایی برگزار 

می کند.

کسب و کارهای فضاپایه از عرصه هایی است که با توجه 
به ظرفیت باالی نیروی انسانی و علمی در کشور، فرصت 
جدیدی برای واحدهای فناوری نوپا و شرکت های دانش 

بنیان متعلق به بخش خصوصی می شود.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S



 به استراتژی همکاری 
نیاز است

ادامه از صفحه یک:
...  ســه گروه خانوارها، بنگاه های 
خصوصی و دولــت در ایجاد و موثر 
واقع شدن هر یک از این عوامل در 
متالطم ساختن بازارها ایفای نقش 
می کنند؛ اما عاملی که از نگاه این 
یادداشت دارای اهمیت است، عامل 
ورود تقاضای غیرضروری و هیجانی 
خریداران کاذب به بازار است؛ زیرا 
به نحوه عمل مردم کــه در ادبیات 
اقتصادی از آنها با عنوان گروه خانوار 

نام برده می شود، مربوط است.
صحنه اقتصاد را مــی توان به یک 
صحنه بازی تشــبیه کرد که در آن 
 مردم بــه دو گروه بازیگر تقســیم 
می شوند: خریداران و فروشندگان. 
فرض کنید ورود هــر خرید اضافه 
به صحنه بازی یک واحد قیمت را 
افزایش می دهد و از این طریق یک 
واحد افزایش هزینه نصیب خریداران 
می شــود و یک واحد سود نصیب 
گروه فروشندگان. در مرحله بعدی 
خریداران به فروشنده و فروشندگان 
به خریدار تبدیل می شوند و مجددا 
بازی تقسیم منافع جمعی به صورت 
یک واحــد افزایش هزینــه برای 
خریداری که اکنون باید خرید خود 
را با یک واحد قیمت باالتر انجام دهد 
و یک واحد سود برای فروشنده ای 
که می تواند فروش خــود را با یک 
واحد قیمت باالتر انجام دهد، ادامه 

می یابد.
به ســادگی می تــوان دریافت که 
 جمع عایدی این بــازی برای همه 
گروه هایی که درون بازی هستند، 
صفر است. اگرچه این مثال به زبان 
خیلی ســاده، نتیجــه قطعی یک 
نظریه بســیار پیشــرفته با عنوان 
نظریه بازی را توضیح می دهد، ولی 
موضوع اصلی این یادداشــت این 
نظریه نیســت، بلکه موضوع اصلی 
توضیح این مســاله است که مردم 
 با فکر کســب ســود وارد صحنه 
بازی ای شده اند که صحنه گردان 
آن رانت جوهــا و فرصت طلب ها 
هستند که با طراحی عامدانه چنین 
فضایی مردم را به صحنه بازی می 
کشــانند تا خالص منافع مثبت را 
برداشت کنند؛ مثال گروه هایی که 
 به منابع ارز رسمی دسترسی دارند؛ 
بنگاه های انحصارگر که می توانند 

کمبود کاذب ایجاد کنند.
چطور یــک چنین صحنــه بازی 
طراحی می شود؟ متاسفانه عملکرد 
مسئوالن به نحوی است که از یک 
طرف شرایط را برای طراحی چنین 
صحنه هایی مناسب و از طرف دیگر 
اعتماد و امید به آینــده را تخریب 

می کند.
به عنــوان مثــال از یــک طرف 
دسترسی به بازارهای ارزی، تبعیض 
آمیز هستند، اختالف نرخ ارز بین 
بازارهای رسمی و غیررسمی برقرار 
است، تراکنش های مالی غیرقابل 
نظارت و کنترل هستند و به عبارت 
صحیح تر بازارهــای ارزی ناکامل 

هستند. 
هر چه جامعه از ســطح همکاری و 
همیاری اجتماعی باالتری برخوردار 
باشــد، آن جامعه در رســیدن به 
نقطه تعادل حاصل از همکاری در 
صحنه اقتصاد موفق تر عمل خواهد 
کرد. ایــن گونه جوامــع، آموزش 
 دیده و آگاهی یافتــه اند که منافع

 فردی شان با افزایش منافع جمعی 
در یک افق بلندمدت افزایش می یابد 
و انتخاب نقطه همکاری در مناسبات 
اقتصادیشان، یک انتخاب منطقی 
و به اصطالح اقتصــادی؛ یک رفتار 
عقالیی است و نه یک انتخاب ناشی 
از هیجانات انقالبــی و یک چنین 
انتخابی از روی آگاهی یک انتخاب 

پایدار خواهد بود.

اقتصاد استان
02
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اولویت نخست محیط زیست اصفهان تامین حق آبه تاالب گاوخونی است
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: اولویت نخست مدیریت زیست محیطی استان 

اصفهان تامین حقابه تاالب بین المللی گاوخونی است.
 رحمان دانیالی در دومین نشست سازمان های مردم نهاد محیط زیستی استان اصفهان در سال جاری 
گفت: تشکل های زیست محیطی می توانند نقش مهم و موثری در پیشبرد اهداف محیط زیست استان 

و کشور داشته باشند.
وی اظهار کرد: تشکل های محیطی زیستی استان ظرفیت های بزرگ اجتماعی به شمار می آیند که با استفاده 
از توان و پشتوانه مردمی آنان می توان در برابر بسیاری از نامالیمات زیست محیطی امروز جامعه تاثیرگذاربود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان  به نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در تحقق توسعه 
پایدار اشاره کرد و افزود: تامین حق آبه زیست محیطی زاینده رود و احیای تاالب بین المللی بایستی به عنوان اولویت نخست مدیریت زیست 
محیطی استان مد نظرمجموعه مردم و مسئوالن استان و کشور باشد . وی با استناد به پژوهش و مطالعات انجام یافته توسط مراکز دانشگاهی 
درباره تبعات خشکی تاالب بین المللی گاوخونی اظهارداشت: خشک شدن این تاالب در درازمدت منجر به ایجاد کانونی برای تولید گرد و غبار 

خواهد شد که تا شعاع 500 کیلومتری می تواند اثرات غیرقابل جبرانی بر محیط زیست و سالمت زیستمندان وارد کند.

۶۲ وقف جدید در استان اصفهان به ثبت رسید
سرپرســت معاونت فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: در شش ماهه 

اول سال جاری ۶۲ وقف جدید به ارزش تقریبی ۷0 میلیارد ریال در استان اصفهان به ثبت رسیده است.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان، حجت االســالم والمســلمین 
ولی ا... روان اظهار داشت: باتوجه به فعالیت های فرهنگی و ترویجی که توسط انجمن های یاوران وقف و 

همچنین کارشناسان فرهنگی ادارات اوقاف و امور خیریه در راستای توسعه فرهنگ وقف در استان اصفهان 
انجام شده است در شش ماهه نخست سال جاری ۶۲ وقف جدید به ارزش تقریبی ۷0 میلیارد ریال در استان 

اصفهان به ثبت رسیده اســت. وی افزود: نیات وقف هایی که به ثبت رسیده است در حوزه های مختلف از جمله؛ 
مذهبی، قرآنی، کمک به ازدواج زوج های جوان، کمک برای درمان افراد بی بضاعت است که از این تعداد 3۷ وقف متصرفی 

)اجرای نیت واقف و اداره موقوفه برعهده اوقاف است( و ۲5 وقف نیز غیر متصرفی )واقف برای اجرای نیت و اداره موقوفه متولی مشخص 
کرده است( است. سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان به تعدادی از وقف های جدیدی که براساس 
نیازهای روز جامعه در شش ماهه نخست سال جاری در استان به ثبت رسیده است اشاره کرد و گفت: در گلپایگان توسط محمد حسن حجتی 

و ربابه نیری موقوفه ای برای کمک به ازدواج جوانان نیازمند و تامین جهیزیه آنان وقف شده است.

ایمنا
یادداشـــت
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در حال حاضر فروش 
داشتیم اما بسیار کم در 

این میان ناشرانی هم 
هستند که منصفانه کار 

می کنند و کتاب های 
که منتشر می کنند به 

 قیمت های گذشته
 می فروشند این 

درحالی است که برخی 
ناشران کتاب هایی که 

قبال منتشر کرده اند را با 
 قیمتی دو برابر وارد بازار 

می کنند .

مریم قشقایی اظهار کرد: 
بخشــی از مشکالتی که 
در حال حاضــر در حوزه 
نشــر وجود دارد از سوی 
دولت به ناشران تحمیل 
 شده اســت و کتابی که 
می توانستم با نهایت پنچ 
هزار تومان به چاپ برسانم در حال حاضر 
باید با 35 تا ۴0 هزار تومان چاپ کنم آن 
هم اگر قیمت تمام شده همین شود چرا 
که امروز که قیمت می گیرم تا زمانی که 
کتاب برای چاپ می رود یک هفته طول 
می کشد و در این مدت  قیمت جا به جا 

می شود.
مدیر نشــر دژنبشــت ادامــه داد: در 
 ابتدای  افزایش قیمت ها ناشــرانی که 
مــی توانســتند، کاغــذ وارد کردند و 
نفروختند و به نوعی احتــکار کردند و 
وقتی ناشران دیگر به کاغذ نیاز داشتند 
و کاغذ فروشان کاغذ نمی فروختند آنها 
خواســتند با قیمت بیشتر کاغذ را به ما 

بفروشند.
وی با بیان اینکه تورم و باال بردن نرخ ارز 
به ناشران لطمه وارد می کند گفت: در 

حال حاضر تعدادی کتــاب برای چاپ 
دارم و نمی دانم باید آن ها را برای چاپ 
بفرســتم یا نه چون کتابی را که سه ماه 
پیش می توانســتم قیمت تمام شده با 
ســود ۴0 هزار تومان بر روی جلد درج 
کنم امروز باید ۱۷0 هزار تومان بزنم که 
درنهایت کسی آن را نمی خرد من یک 
ناشر هستم اگر کتاب منتشر نکنم چطور 

درآمد داشته باشم؟
قشــقایی افزود: در حال حاضر بیشتر 
مشکالت به قیمت ارز باز می گردد چرا 
که وقتی قیمت ارز پایین بیاید با چاپخانه 
تماس بگیریم در پاســخ می گوید مواد 

چاپ را با دالر وارد می کنم پس هزینه 
چاپ برای شما بیشتر می شود حتی ما 
برای خرید کاغذ نیز با قیمت های پرت و 

نجومی مواجه می شویم.
مدیر نشــر دژنبشت با اشــاره به اینکه 
در نیم ســال اول فقط یــک کتاب به 
چاپ رسانده اســت، اضافه کرد: کتاب 
آماده برای چاپ دارم اما هر لحظه که با 
چاپخانه تماس می گیرم با قیمت هایی 
جدیــد مواجه می شــوم و ایــن باعث 
می شود که نه تنها من بلکه همه ناشران 
در بالتکلیفی بمانیم چرا که وقتی با یک 
قیمت زیاد کتاب را چــاپ می کنیم و 

دالر سقوط می کند ضرر می کنیم پس 
ترجیح می دهیم کار نکنیم تا وضعیت 

بازار به ثبات برسد.
در حال حاضر فروش داشتیم اما بسیار 
کم در این میان ناشرانی هم هستند که 
منصفانه کار می کنند و کتاب های که 
منتشر می کنند به قیمت های گذشته 
می فروشند این درحالی است که برخی 
 ناشــران کتاب هایی که قبال منتشــر 
 کرده اند را با قیمتــی دو برابر وارد بازار 
می کنند کمی باید وجدان داشته باشیم 
و در این شرایط باید خودمان به یکدیگر 

رحم کنیم.

حال ناخوش حوزه نشر: 

توسعه گردشگری عشایری در آرام تر ورق بزنید، گران است!
اصفهان نیازمند برنامه ریزی است

گردشگری عشــایری در اصفهان یکی از ظرفیت های رونق 
اقتصادی است که این بخش می تواند با سرمایه گذاری و برنامه 
ریزی اصولی به یکی از کانون های بزرگ گردشگری در استان 

تبدیل و سبب جذب گردشگران داخلی و خارجی شود.

عشــایر اصفهان به عنوان یک جامعه پویا و مولد، نقش انکارناپذیری در 
جغرافیای استان داشته و به خاطر دارا بودن ویژگی های خاص عالوه بر 

مباحث اقتصادی ، از غنای فرهنگی بیشتری برخوردار بوده اند.
جاذبه های مختلف و متنوع محیطی، چشم اندازهای زیبا ، نوع زندگی 
)کوچ(، صنایع دســتی، تولیدات لبنی و مجمــوع جاذبه های فرهنگی، 
هنری، اجتماعی و اقتصادی عشایر در یک مکان، دارای جایگاه ویژه ای 

برای جذب گردشگران است.
برخی از کارشناسان بر این باورند که برای حفظ فرهنگ جامعه عشایری 
اصفهان و ایجاد منبع در آمد پایدار برای آنان ، دهکده گردشگری عشایر را 

باید در استان اصفهان راه اندازی کرد.
در شهرهای بویین میاندشت، فریدن و چادگان واقع در غرب استان ۲۷ 
هزار نفر عشایر ایل بختیاری و در ســمیرم، دهاقان و شهرضا در شمال 
استان ۲۴ هزار نفر از ایل قشقایی و محمدآباد و نصرآباد در شرق اصفهان 

سه هزار نفر عشایر از طایفه عرب جرقویه سکونت دارند.
مناطق عشایری استان اصفهان بستر مناسب برای توسعه گردشگری است 
که به گفته مسئوالن امر برای تحقق این مهم ۴0 منطقه شناسایی شده 
و در دو سال آینده به منطقه و کمپ گردشگری انتخاب و به کانون توجه 

گردشگران ایرانی و خارجی تبدیل خواهد شد.
مدیرکل امور عشایر اصفهان به ضرورت توجه بیشتر به گردشگری مناطق 
عشایری با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اشاره کرد و گفت : تفاهم نامه ای در این راستا منعقد شد تا بتوان توسعه 

این بخش را روز افزون کرد. 
مختار اسفندیاری افزود : تنوع آب و هوایی و زندگی منحصر به فرد عشایر 
از جمله ویژگی هایی است که بر مبنای آن گردشگران به حضور در مناطق 
زندگی آنان ترغیب می شــوند که تحقق آن مستلزم حمایت و تبلیغات 

مناسب است. 
وی اظهارداشت : بومگردی در مناطق عشایر در کنار کار اصلی این قشر 

جامعه می تواند به درآمدزایی بیشتر برای آنان تبدیل شود.
به گفته وی ۴0 نقطه عشایری این استان برای تبدیل به منطقه و کمپ 
گردشگری انتخاب و در دو سال آینده به کانون توجه گردشگران ایرانی و 

خارجی تبدیل خواهد شد.
وی ادامه داد : این مناطق در شهرستان های عشایرنشین استان از جمله 
سمیرم، فریدونشهر، چادگان، دهاقان، شــهرضا و اصفهان قرار دارد و از 
حیث آب و هوایی مناطقی زیبا و جذاب به شــمار می رود که خود برای 

حضور گردشگران جذابیت های زیادی ایجاد می کند.
اسفندیاری هزینه تجهیز و راه اندازی هر یک از این مناطق گردشگری را 
بین 500 تا یک میلیارد ریال تخمین زد و گفت : بخش عمده این هزینه از 

سوی خود عشایر به عنوان سرمایه گذار بخش خصوصی تامین می شود.
مدیرکل امور عشایر اصفهان اضافه کرد : اقامتگاه، کارگاه و نمایشگاه صنایع 
دستی در سیاه چادر، عرضه محصوالت فرهنگی بومی، لبنیات سنتی و 

گوشت ارگانیک این مناطق و کمپ های گردشگری را تشکیل می دهد.
وی مشارکت عشایر در صنعت گردشــگری را یکی از بهترین راهکارها 
برای کاهش آسیب های خشکســالی ذکر کرد و ادامه داد : البته در این 
طرح، آموزش و تسهیالت بانکی نقش ویژه ای دارد تا بهره وری و کارایی 
چنین طرح هایی افزایش یابد و رضایت مشتریان و گردشگران را در پی 

داشته باشد.
این مســئول به اهمیت راه اندازی چنین مناطق و کمپ هایی در خود 
کالنشــهر تاریخی اصفهان اشاره کرد و یادآور شــد : بر همین اساس به 
 شــهرداری بر واگذاری دو زمین در پارک های صفه و ناژوان درخواست 

داده ایم که تاکنون پذیرفته نشده است.
اسفندیاری به تولیدات عشایر استان اصفهان از جمله صنایع دستی اشاره 
و اضافه کرد : عشایر این خطه ساالنه 30 تا 35 هزار متر مربع انواع فرش، 

جاجیم، گلیم، کیف و محصوالتی از این دست تولید می کنند.

آرام میان کتاب ها قدم بردار، یار مهربان ناخوش است و در 
همهمه بازار فدا می شود، نمی داند به کدامین سو حرکت کند؛ 
چه بر سرمان آمده که این روز ها کاغذ بازی ارز ها را به ورق 

زدن آرام کتاب ترجیح می دهیم...
کتاب ها همان کتاب ها هســتند و عطر و بوی مهربانیشان 
فرقی نکرده است اما وضعیت کنونی بازار باعث شده که نه 
تنها قیمت ها دگرگون شود بلکه ناشران هم رغبتی به چاپ 

کتاب جدید نداشته باشند.

گــزارش

ایمنا
گـــزارش
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     یک ناشر: در ابتدای  افزایش قیمت ها ناشرانی که می توانستند، کاغذ وارد کردند و نفروختند و به نوعی احتکار کردند و وقتی ناشران دیگر به کاغذ نیاز داشتند و کاغذ 
فروشان کاغذ نمی فروختند آنها خواستند با قیمت بیشتر کاغذ را به ما بفروشند.

خـــبــــر

نماینده مردم سمیرم : 
دولت دست دالالن را از بازار ارز کوتاه کند

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی 
گفت: هدف باید حذف داللی در بازار ارز باشد، چرا که یکی از دالیل 
افزایش قیمت دالر همین دالالن هســتند، بنابراین دولت باید با 

راهکار مناسب دست دالالن را از بازار ارز کوتاه کند.

اصغر سلیمی ، در خصوص دالیل افت قیمت دالر در بازار، اظهار کرد: افزایش 
شدید قیمت ارز و سکه در چند ماه گذشته بر اساس اصول علمی و منطقی 
نبوده اســت. مباحث روانی و التهاباتی که در جامعه به وجود آمد و عملکرد 

نه چندان خوب دولت سبب شد قیمت دالر افزایش شدیدی داشته باشد.
وی افزود: رییس جمهور در مجلس اعالم کــرد می توانیم نرخ دالر را از قبل 
هم پایین تر بیاوریم. دولت این توانایی را داشت که ارز را کنترل کند، اما قصد 
داشت فضای اقتصادی کشور به یک تعادل برسد تا مردم بفهمند این افزایش 
قیمت ها منطقی نیست. بسیاری از مردم به اشتباه ارز زیادی خریداری کردند 

تا در آینده سود کنند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اســالمی، گفت: هیچ پشتوانه علمی در 

خصوص افزایش قیمت ارز و طال وجود نداشــت، اما متاسفانه یک سری افراد به 
افزایش قیمت دالر دامــن زدند و برخی دیگر اجناس مورد نیــاز مردم را احتکار 
کردند. امیدواریم سیستم قضایی قوه قضائیه، دولت و مجلس از این وضعیتی که به 

وجود آمد درس عبرت بگیرند.
سلیمی ادامه داد: بسیاری از خانواده ها به خیال سود بیشتر در آینده خانه های خود 
را فروختند که در نتیجه امروز دچار مشکل می شوند. درس عبرت باید بگیریم و 

پول های موجود را در بحث اشتغال و تولید هزینه کنیم. 
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: اگر 
این قیمت ها باز هم کنترل نشود ممکن اســت دوباره بازار ارز دچار التهاب شود. 
انتظار داریم قیمت دالر منطقی شــود. هدف باید حذف داللی در بازار ارز باشد 
چراکه یکی از دالیل افزایش قیمت دالر همین دالالن هستند، بنابراین دولت باید 

با راهکار مناسب دست دالالن را از بازار ارز کوتاه کند.
وی خاطرنشان کرد: باید تمهیداتی اندیشــیده شود که از مباحث اقتصادی تمام 
مردم سود ببرند نه یک عده دالل. قیمت واقعی دالر هم اکنون بین هفت تا هشت 

هزار تومان است.
ایسنا

خـــبــــر

    

وی با بیان اینکــه در مــواردی صاحبــان کارخانه مواد 
اولیه را بــا ارز ۴۲00 وارد کرده اند و امــروز که اجناس به 
کشور رســیده، دولت، مابه التفاوت ارز را از آن ها دریافت 
می کند و همین مســاله ســبب اعتــراض بســیاری از 
فعاالن اقتصادی شــده اســت که اگر قرار بر دریافت این 
مابه التفــاوت بــود به طورقطع جنســی وارد نمی کردیم، 
اضافه کرد: امروز صنایع مختلف اگــر بدانند یک ماه بازار 
ثابــت می ماند قطعا اقــدام به واردات و فــروش می کنند 
 اما حتی شــرایط این ســاعت با ســاعت دیگــر متفاوت

 است.
مدیر خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان افزود: 

در این شــرایط که هرکســی لقمه ای از کیک دالر و نفت 
می خورد همه به دنبال این هستند که از آن سودی ببرند و 
همین عامل سبب شده صاحبان کارخانجات امروز ندانند 
 در این آشفته بازار چگونه اقدام به تولید و عرضه کاال در بازار 

کنند.
وی تصریح کــرد: سیاســت گذاران حمایتــی از فعاالن 
اقتصادی نمی کننــد و تصمیمات آن ها منطقی نیســت 
و چــون در تصمیمــات از نظر کارشناســی افــراد خبره 
اقتصــادی در همان حوزه اســتفاده نمی کننــد بنابراین 
 همواره ضربه تصمیمات اشــتباه آن هــا را تولیدکنندگان 

خورده اند.

مدیر خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان:
تولیدکنندگان ضربه تصمیمات اشتباه مسئوالن را می خورند

مدیر خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: چون در تصمیمات از نظر کارشناســی افراد خبره اقتصادی در همان حوزه استفاده نمی شود 
بنابراین همواره ضربه تصمیمات اشتباه را تولیدکنندگان می خورند.

محمدرضا برکتین در خصوص تخصیص ارز دولتی به صنایع و تامین مواد اولیه کارخانجات اظهار داشت: در حال حاضر تمام فعاالن اقتصادی برای 
دریافت ارز دولتی به منظور واردکردن مواد اولیه پشت درب وزارتخانه ایســتاده اند و از طبقه پایین تا باال صف است و مسئوالن هم خود در حالت 

سرگردانی قرار دارند.



ارز مسافرتی ۱۱۸۰۰ تومان قیمت خورد
هر یورو امروز برای مسافران خارج از کشور حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان توسط بانک های عامل فروش 

ارز مسافرتی فروخته می شود.
 مسافران خارج از کشوری که اســناد و مدارک خواسته شده را به شــعب بانک های عامل ارایه کنند 
می توانند برای کشورهای همسایه و مشترک المنافع حداکثر 5۰۰ یورو و برای سایر کشورها تا ۱۰۰۰ 

یورو با نرخ حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری کنند.
براساس سیاست جدید بانک مرکزی که از روز ۱۸ شهریورماه آغاز شده، ارز پرداختی به مسافران یورو است 

و دالر به متقاضیان پرداخت نمی شود. طبق بخشنامه بانک مرکزی تامین و پرداخت ارز مسافرتی )به صورت 
اسکناس( از طریق بانک های  ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان به نرخ بازار بالمانع است.

بر این اساس بانک ها مجازند از محل ارزهای خریداری  شده و با تامین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز 
مسافرتی به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته از قبیل گذرنامه  معتبر، بلیط  مسافرت هوایی، ویزای کشور مقصدـ  
در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند اقدام کنند. همچنین الزم است مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری 

شود و اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفا از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز معتبر الزامی است.

مدیرعامل »سکه ثامن« بازداشت و به ایران بازگردانده شد
نیروی انتظامی طی اطالعیه ای اعالم کرد مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به 

»سکه ثامن« بازداشت شد و شب گذشته به کشور بازگردانده شد.
 نیروی انتظامی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: »فرهاد زاهدی فر« مدیرعامل شــرکت تجارت 
الکترونیکی ثامن معروف به »سکه ثامن« که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد 

تومان در چند استان کالهبرداری و از کشور متواری گردیده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطالعاتی 
پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضاییه بازداشت و ازطریق 

فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( به کشور بازگردانده شد.
در این اطالعیه تاکید شده است: به حول و قوه الهی، ســرپنجه های نظام جمهوری اسالمی ایران با هماهنگی و 

هوشمندی هر روز قوی تر از گذشته اجازه فعالیت های مجرمانه را به هیچکس نخواهند داد و با توکل به خداوند قادر متعال و به پشتوانه 
این توانایی و همکاری مردم فهیم و مومن، مجرمان و غارتگران بیت المال و اموال مردم را در هر مخفیگاهی حتی خارج از مرزهای 
میهن اسالمی شناسایی، دستگیر و برای تحمل مجازات قانونی، استرداد اموال و احقاق حق مال باختگان به کشور باز خواهند گرداند. 

مشروح خبر متعاقبا به آگاهی ملت عزیز خواهد رسید. 

اقتصاد ایران
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 ارز پایین آمد، 
بلیت هواپیما باال ماند

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی ایران گفت: افت ارزش ارز 
هنوز بازار سفرهای هوایی را تحت 
تاثیر قرار نداده و کاهش قیمتی که 
چند روز گذشته در بلیت هواپیما 
رخ داده صرفا به عرضه و تقاضا در 

این فصل مربوط می شود.
با کاهــش نرخ ارز در کــف بازار و 
بانک ها انتظار می رود روند افزایشی 
نرخ برخی کاالها و خدمات که در 
ماه های اخیر شــدت گرفته بود با 
همان شتاب در سراشــیبی قرار 
گیرد امــا اظهــارات دبیر انجمن 
صنفی شــرکت های هواپیمایی 
نشان می دهد این انتظار را دست  
کم در بخش سفرهای هوایی نباید 

داشت!
مقصود اسعدی ســامانی درباره 
تاثیر کاهش نرخ ارز بر قیمت بلیت 
هواپیما به برخی رســانه ها گفته: 
»باید دید در آینده چه می شــود؛ 
چرا که اکنون بازار ارز در وضعیت 

ثبات قرار ندارد.«
او قیمت گــذاری شــرکت های 
هواپیمایــی را در حالــی متاثر از 
سامانه »نیما« دانســته که بانک 
مرکزی روز چهارشنبه از کاهش 
نرخ ارز در این سامانه خبر داده و 
ارزش هر »یورو« را حدود ۹۱۹۶ 
تومان اعالم کرده بود. با این حال 
اسعدی ســامانی گفته که برخی 
شرکت ها هنوز نتوانسته اند ارز مورد 
نیاز خود را از این سامانه تهیه کنند 
و مجبور شــده اند از بازار آزاد ارز 

مصرفی خود را تامین کنند.
حرمت اله رفیعــی - رییس هیات 
مدیره انجمــن دفاتــر خدمات 
مســافرتی ایران - نیــز گفت: در 
 این مدت کــه ارز بــا افت قیمت

 روبه رو شده، اتفاق جدیدی در نرخ 
بلیت هواپیماها رخ نداده اســت و 
شرکت های هواپیمایی قیمت ها 
را پایین نیاورده اند و بیشتر پروازها 
همچنان خالی می روند و کاهش 
قیمتی که در چند روز اخیر اتفاق 
افتاده صرفا به خاطر عرضه و تقاضا 

در این فصل بوده است.
او در واکنش به گزارش هایی درباره 
کاهش قیمــت بلیــت در برخی 
مسیرهای هوایی که به زیر ۲۰۰ 
هزار تومان رســیده است، اظهار 
کرد: متاســفانه این اخبار درست 
نیست؛ چرا که با وجود افت قیمت 
ارز در سامانه نیما )که طبق دستور 
ســازمان هواپیمایی قیمت بلیت 
بر اساس نرخ آن تعیین می شود( 
قیمت ها نه تنها کاهش پیدا نکرده، 

بلکه همچنان باال است.
رفیعی یادآور شد: زمانی که قیمت 
ارز در بازار با شیب تند صعود کرد، 
شرکت های هواپیمایی ناعادالنه 
قیمت ها را افزایــش دادند و حاال 
که قیمت ارز به زیر ۱۰ هزار تومان 
رسیده، یک ریال هم کاهش قیمت 

نداشته ایم.

ایسنا
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گردشگری

بالیی که شرکت های هواپیمایی بر سر 
»سفر« مردم می آورند

فروش بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی و 
خارجی از ۴0 تا ۷0 درصد کاهش داشته است، 
نه تنها سفرهای توریستی بلکه بیزنسی هم 
کمتر شده است. طرفداران صندلی های »بیزنس و فرست کالس« 

هم دیگر ترجیح می دهند با اکونومی ها سفر کنند.

سال های ۹5 و ۹۶ اوج سفرهای خارجی ایرانی ها بود. سرجمع حدود ۱۹.5 
میلیون سفر خارجی برای این دو سال ثبت شده است. عددی که حجم زیادی 
از انتقادها را متوجه خود کرد و باعث شد قوانین سختگیرانه ای برای سفرهای 
خارجی ایرانی ها اعمال شود از افزایش سه تا شش برابری عوارض خروج گرفته 
تا فروش محدود ارز مسافرتی. اما آنچه سفرهای خارجی را از مدار خارج کرد، 
نوسانات ارز و گرانی بلیت هواپیما و خدمات سفر بود. با آن که سیاست دولت 
طبق توصیه مقام معظم رهبری تمرکز بر سفرهای داخلی و جایگزین کردن 
با ســفرهای خارجی بود، اما برنامه ای بر این اساس تنظیم نشد و سفرهای 
داخلی حتی از نوع جاده ایـ  با توجه به افزایش نرخ عوارضی ها در آزادراه ها 
و بزرگ راه ها، قطعات و تجهیزات خودروهای سواریـ  تحت تاثیر جو گرانی 
ارز قرار گرفت و نامه نگاری هایی که از رییس جمهور تا معاون وی برای کنترل 

قیمت خدمات سفر از جمله بلیت هواپیما انجام شده بود نیز بی اثر  ماند.

   سفر به مشهد هم سخت شده
برآورد اکبر غمخوارـ  عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی استان 
تهرانـ  بر این است که این مدت فروش بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی تا 
۷۰ درصد کاهش داشته است و در این باره می گوید: شرکت های هواپیمایی 
با وجود دستورهای متعدد مسئوالن، هنوز حاضر نشده اند قیمت ها را تغییر 
بدهند. هزینه بلیت رفت و برگشت برای هر نفر در مسیر پرترددی مانند تهران 
ـ مشهد بیشتر از ۳۲۰ هزار تومان است که در روزهای عادی بدون ازدحام سفر 
تا ۶5۰ هزار تومان هم می رسد. دیگر وسع یک خانواده از قشر متوسط جامعه 

نمی رسد که حتی به مشهد سفر کند.
او ادامه می دهد: ما درباره کاهش سفرهای 
خارجی ایرانی ها صحبت نمی کنیم، مساله 
کاهش سفرهای داخلی است که سیاست 
دولت افزایش آن  و جایگزینی با ســفرهای 
خارجی بوده است، ولی ظاهرا هیچ نگرانی و یا 
برنامه ای برای تغییر این وضعیت وجود ندارد.

غمخوار با اشاره به دفاعیات سازمان هواپیمایی 
از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، تاکید می کند: 
آژانس های مسافرتی و حتی مردم با آزادسازی 
موافقند ولی با رهاسازی، نه. شرایط حال حاضر 
شــرکت های هواپیمایی به هیچ وجه شــبیه 

آزادسازی نیست.

   حذف سفرهای خارجی به مرفهین 
جامعه هم سرایت کرد

علی اصغر توکلیـ  بــازرس انجمن صنفی دفاتر 
ـ اما عامل کاهش سفرهای  خدمات مسافرتی ایران 
داخلی را به دنبال ریزش مسافرت های خارجی تنها در گرانی و نوسانات ارز 
جست وجو نمی کند و به فرهنگ ســفر در ایران می پردازد و  می گوید: سفر 
آخرین اولویت خانوار ایرانی اســت، یعنی اگر همه چیز زندگی فراهم باشد، 
دست آخر برای سفر برنامه ریزی می شود. فرهنگ ایرانی ها در این باره مشابه 
اروپایی ها نیســت که زمانی را در عمر کاری و یا طول زندگی خود به ســفر 
اختصاص دهند، به خاطر آن از مدت ها قبــل برنامه ریزی کنند و مرخصی 
بگیرند. درحالی که در برخی کشورها حتی مرخصی های اجباری داده می شود 
تا کارمندان برای تجدید قوا چند روزی به سفر بروند. این موضوع تقریبا در دنیا 
اثبات شــده که فراهم کردن چنین انگیزه و امکانی برای کارمندان در رونق 
کسب و کار اثر مثبت دارد، فرهنگی که متاسفانه هنوز در ایران جا نیافتاده 
است و هنوز که هنوز است خانواده ایرانی آنقدر منتظر می ماند تا همه اسباب 
زندگی فراهم و کاستی ها برطرف شود و اگر پولی اضافه ماند برای یک سفر 

برنامه ریزی کند. زمان زیادی می برد تا این فرهنگ تغییر کند.
او سپس به شرایط حال حاضر ســفر مردم ایران می پردازد و اضافه می کند: 
با وجود چنین فرهنگ و پیشــینه ای در مردم ایران، پروژه محدودسازی و 
جایگزینی سفرهای خارجی به نتیجه نرسید، چون سفر آخرین اولویت سبد 

خانوار ایرانی است.
این مدیر آژانس در ادامه بیان می کند:  چه انتظاری می توان داشت که با اعمال 
محدودیت در سفرهای خارجی، سفر داخلی افزایش یابد، آن هم در این شرایط 
اقتصادی. شاید تا یک ســال پیش با یک و نیم میلیون تومان درآمد می شد 

زندگی کرد، اما حاال با پنج میلیون تومان هم نمی شود.
وی از تالش آژانس ها و تشــکل هایی چون انجمن صنفــی دفاتر خدمات 
مسافرتی برای ارزان سازی سفر سخن می گوید و می افزاید: تا به حال موفق 
نبوده ایم سفری ارزان طراحی کنیم، چون هتل ها حاضر نیستند قیمت ها 
را کم کنند، البته شــرایط آن ها را هم باید درنظر گرفت، به هر حال مخارج 
هتل هم در این گرانی زیاد شده است، همان طور که راهنماها و راننده های 
 تور به خاطر دشــواری معیشــت، نمی توانند دستمزدشــان را پایین  نگه 

دارند.
به زعم توکلی فروش بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی تا ۴۰ درصد و برای 

مقاصد خارجی تا ۷۰ درصد کاهش داشته است.

ایسنا
گـــزارش

در حالی که پــروژه های  
متعدد اقتصادی کشور به 
علت کمبود بودجه و اعتبار 
 نیمه کاره رها شــده اند، 
حجم عظیمــی از منابع 
 ملی صرف تامین بنزینی 
می شود که قرار است سود 
آن عاید قاچاق چیان و کشورهای همسایه 
شود. بنابراین باید فکری برای مقابله با این 
معضل ملی شود، زیرا در غیر این صورت، 
باید ادامه مشــاهده خروج منابع ملی در 

گالن های بنزین قاچاق باشیم.

     قاچاق روزانه 10 میلیون لیتر بنزین
آمار دقیق و رسمی از میزان قاچاق بنزین 
و انواع سوخت در کشور وجود ندارد، اما بر 
اساس برخی تخمین ها و پس از در نظر 

گرفتن شرایط و عوامل مختلف، تخمین 
زده می شود که میزان قاچاق بنزین حدود 
۱۰ میلیون لیتر در روز باشد. مصرف روزانه 
بنزین در فصل تابستان که به روزانه بیش از 
۱۰۰ میلیون لیتر رسیده بود، پس از ورود 
به فصل پاییز و کاهش سفرهای تابستانی 
به حدود ۹۰میلیــون لیتر در روز کاهش 
یافته اســت. بر این اساس می توان گفت 
که اکنون حدود ۸۰ میلیون لیتر از بنزین 
عرضه شده در داخل کشور مصرف شده و 
بقیه به کشورهای همسایه صادر می شود.

البته باید توجه داشت که رقم روزانه ۱۰ 
میلیون لیتر به قاچاق بنزین اختصاص دارد 
و میزان قاچــاق گازوییل بحثی جداگانه 

دارد که باید در جای خود بدان پرداخت.

    ایران دارنده دومین بنزین ارزان 
جهان

ایران دارنده دومین بنزیــن ارزان جهان 
است؛ جایگاه نخســتین بنزین ارزان به 
ونزوئال )بــا نرخ یک ســنت( اختصاص 
 دارد که اکنون با مشکالت و چالش های

 بی سابقه اقتصادی مواجه است . در حالی 
که بنزین معمولی در ایران لیتری یک هزار 
 تومان )معادل هشت ســنت( به فروش 
می رسد، میانگین قیمت این سوخت در 
جهان در اول اکتبر امسال )۹ مهر( حدود 
یک دالر و ۱۷ سنت بود. جایگاه سوم ارزان 
ترین بنزین جهان به سودان تعلق دارد که 
در آن بنزین معادل لیتری ۳۴ ســنت به 

فروش می رسد.

   بهای بنزین در کشورهای همسایه 
ایران

نگاهی به قیمت بنزین در بازارهای جهانی 
و کشورهای همسایه، به خوبی علت جاذبه 

باالی قاچاق بنزین را نشان می دهد.
باالترین قیمت بنزین در میان همسایگان 
ایران به ترکیه اختصاص دارد که در تاریخ 
اول اکتبــر )۹ مهر(، بنزیــن لیتری یک 
دالر و ۱۶ ســنت به فروش رسیده است؛ 
بهای بنزین در عراق، دیگر همسایه غربی 

کشورمان نیز ۶۳ سنت بوده است.
بهای بنزین در همســایگان شرقی ایران 
یعنی پاکستان و افغانستان نیز لیتری ۷5 

سنت به فروش رسیده است.
در همسایگان شــمالی یعنی جمهوری 
آذربایجان و ترکمنســتان نیز بنزین به 

ترتیب لیتری ۴۷ و ۴۳ سنت بوده است.
یاد آور می شود که مهم ترین مقصد قاچاق 
بنزین، کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان 
و افغانستان هستند و به سایر همسایگان 
)جمهــوری آذربایجــان، ارمنســتان و 
ترکمنستان( قاچاق این نوع سوخت کمتر 

انجام می شود.

    سود هشت تا 1۴ برابری قاچاق بنزین 
مقایســه قیمت ســوخت در ایــران و 
کشورهای همسایه نشــان می دهد که 
 قاچاقچیان ســوخت بــا در نظر گرفتن 

ریســک های مختلف، ســود سرشاری 
را از انتقــال این فراورده اســتراتژیک به 
کشورهای همسایه می برند. بر این اساس 
هر قاچاقچی در صورت حمل یک گالن 
۲۰ لیتری بنزین قاچاق به ترکیه ۲۳ دالر 
و دو سنت کسب می کند که معادل ۲۷۶ 
هزار تومان ارزش دارد در حالی که تنها ۲۰ 
هزار تومان در داخل ایران خرج خرید این 
بنزین کرده است. البته باید گفت قیمت 
دالر در زمان تنظیم گزارش در بازار آزاد 
حدود ۱۲ هزار تومان بوده است. در صورتی 
که این سوداگران اقدام به قاچاق بنزین به 
عراق کنند هشت برابر و در صورت قاچاق 
بنزین به پاکستان و افغانستان تا ۱۰ برابر 

سود کسب می کنند.
   مقصران قاچاق سوخت 

مهم ترین علت افزایش قاچاق ســوخت 
در کشــور، باال رفتــن نــرخ ارز و ارزانی 
قیمت بنزین و سوخت در ایران نسبت به 

کشورهای همسایه است.
بنابراین تا زمانی کــه این دو معضل رفع 
نشوند، چالش قاچاق بنزین و انواع دیگر 
سوخت همچنان ادامه داشته و ثروت های 

کشور را روانه جیب همسایگان می کند.
بر اساس برآوردها، پرداخت یارانه انرژی 
و پایین بودن قیمت ســوخت در ایران، 
عالوه بر بار مالی ۴۸۰ هزار میلیارد ریالی 
برای دولت، آسیب های زیست محیطی 

غیرقابل جبرانی را در پی داشته و موجب 
شدت گرفتن قاچاق سوخت شده است.

    راه حل کنترل قاچــاق: احیای 
سهمیه بندی و کارت سوخت 

برای کنترل قاچاق سوخت انواع ابزارهای 
قیمتی، جریمه، مالی و سهمیه بندی وجود 
دارد که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار 
گیرد. تجربه سال های گذشته نشان داده 
که کارت سوخت و سهمیه بندی، بهترین 
کارآمدی را در کنترل و مدیریت مصرف 
سوخت داشته اند. از طریق احیای کارت 
ســوخت، میزان مصرف همه دارندگان 
خودرو مشــخص شــده و امکان قاچاق 

گسترده سوخت از بین می رود.

گزارشی از قاچاق سوخت؛  

پروژه های ملی تشنه بودجه، سود ۱4۰۰درصدی در جیب قاچاقچیان

هر قاچاقچی در صورت 
حمل یک گالن 20 

لیتری بنزین قاچاق 
به ترکیه 23 دالر و دو 

سنت کسب می کند که 
معادل 2۷6 هزار تومان 
ارزش دارد در حالی که 
تنها 20 هزار تومان در 

داخل ایران خرج خرید 
این بنزین کرده است. 

 سوداگران در حالی با قاچاق روزانه حدود 10 میلیون لیتر 
بنزین و کسب سود هشت تا 1۴ برابری، منابع و ثروت های 
ملی را در گالن های سوخت به آن سوی مرزها می برند که 
پروژه ها و طرح های متعدد اقتصادی کشور به علت کمبود 
بودجه و اعتبار نیمه کاره مانده اند. وضعیت قاچاق بنزین 
و انواع دیگر ســوخت به صورت غیر قابل کنترلی در حال 
افزایش اســت، به طوری که روزانه ده ها میلیارد تومان از 
منابع و ثروت های کشــور در داخل گالن های بنزین به آن 

سوی مرزها قاچاق می شود.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اقتصاد کالن

نوبخت:
 بابت نوسانات قیمت ها از مردم عذر می خواهیم

محمدباقر نوبخت ضمن عذرخواهی از مردم و تولیدکنندگان بابت نوسان قیمت ها گفت: ما 
بابت نوسانات قیمت در مدت اخیر شرمنده مردم هستیم.

محمدباقر نوبخت - معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه وبودجه کشور - طی سفر به قزوین در 
جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به مشکالتی که وجود دارد، امروز توانایی آن را داریم تا از اعتبارات 

ریالی تامین شده برای ایجاد اشتغال و تولید استفاده کنیم.
وی افزود: به منظور ارایه تســهیالت ارزان قیمت برای واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هســتند، 
 پیش بینی الزم صورت گرفته تا بتوانیم مواد اولیه آن ها را از طریق تســهیالت و وجوه اداره شده تامین

 کنیم.
نوبخت خاطرنشان کرد: با موافقت شورای هماهنگی و سران سه قوه برای برخی واحدهایی که فعال هستند 
ولی نوسانات ارزی و افزایش هزینه تولید سبب ایجاد مشــکل برای آن ها شده، عالوه بر اعتبارات فعلی، 

معادل یک میلیارد دالر اختصاص داده ایم.
رییس سازمان برنامه وبودجه کشور یادآور شد: از تولیدکنندگان بابت شوکی که به بازار وارد شد و برای 
برخی واحدها ایجاد مشکل کرد، عذرخواهی می کنیم و تالش خواهیم کرد تا به سرعت مشکالت برطرف 

شود.
وی با اشاره به اینکه کشور ظرفیت های زیادی دارد که شهرک صنعتی کاسپین در قزوین یک نمونه از آن 

است، گفت: این ظرفیت ها بیانگر توانمندی ایران در تولید و صنعت است.
معاون رییس جمهور ادامه داد: با توجه به مشــکالت ایجادشــده در کشور خوشــبختانه فرصت برای 

سرمایه گذاری خارجی مهیا شده است و ما نیز حمایت می کنیم.
وی تاکید کرد: حضور سرمایه گذار فرانسوی در قزوین مصداق شرایط خوب کشور برای خارجی هاست و 
ما هم مصمم هستیم باسیاست گذاری اصولی و درست بتوانیم به سرعت همه مشکالت واحدهای تولیدی 

را برطرف کنیم.
نوبخت تصریح کرد: تولیدکنندگان و مردم مطمئن باشند که اجازه نخواهیم داد تا مشکالت تولید ادامه 

پیدا کند و در این راستا با کمک وزرا برنامه ریزی شده تا از نزدیک با واحدهای تولیدی در ارتباط باشیم.
رییــس ســازمان برنامه وبودجــه در پایــان گفت: هیــات دولت بــدون تعطیلــی و بــا کار میدانی 
 در تالش اســت تا مشــکالت و موانــع تولید را حــل کند و بــه زودی از ایــن مقطع عبــور خواهیم 

کرد.
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ایدههایخالقتجاریوتبدیلبهاپلیکیشنمیشوند
استارت آپ  ها و ایده های کسب وکارهای نوپا بخش مهمی از این ایده های اقتصادی برای سرمایه گذاران 
هستند. از این رو ایده های اســتارت آپی که قابلیت تبدیل شدن به اپلیکیشــن دارند پس از بررسی از 
سوی یک شرکت ایده پرداز به سرمایه گذاران معرفی می شود. شــرکت ها و افرادی که می خواهند در 
استارت آپ  ها ورود کنند، یکی از اهداف شان به اوج رسیدن زودتر از دیگر بنگاه های تجاری است. حال 

 TelePROMO Start-app( با توجه به اینکه نخســتین رویداد استارت آَپی شــرکت تله پرومو
Event ( به عنوان یکی از شرکت های فعال در نمایشگاه تلکام، با هدف شناخت و معرفی ایده های اصیل و 

آفرینش های تعاملی و خالقانه از 25 مرداد 1397 برگزار می شود، جوانان و صاحبان ایده، می توانند ایده هایی که 
امکان تبدیل شدن به اپلیکیشن موبایل را دارد تا 17 مهر ارایه و پس از بررسی کارشناسان و تایید از طرف شرکت برای ایده 

اپلیکیشنی منتخب، سرمایه گذار بیابند و ایده خود را تجاری کنند. عالقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانند با مراجعه به 
وبسایت جشنواره به آدرسhttp://telepromo.ir/submit-idea برای این رویداد، ثبت نام و ایده  خود را ثبت کنند که جایزه ای نیز 
 برای افراد برتر در نظر گرفته شده است، برای نفر اول 200 میلیون ریال، نفر دوم 100 میلیون ریال ، نفر سوم 50 میلیون ریال اعتبار در نظر 

گرفته شده است.
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 به دنبال سهم
 10 درصدی از 

گردشگری سالمت

گردشــگری یکی از حــوزه های 
 مهم راه اندازی اســتارت آپ ها در 
سال های گذشــته در ایران بوده 
 است و تاکنون در این زمینه ده ها 
 اســتارت آپ بــزرگ و کوچــک

 راه اندازی شــده اســت که حتی 
تعدادی از آن ها می توان به جرات 
گفت ایده هایی کامال شــبیه هم 
و حتی کپی دارند امــا در این بین 
افرادی هم هســتند که دســت به 
کارهایی جدیــد زده انــد و اتفاقا 
 همین تفــاوت باعث شــده که به 
موفقیت هایی دست پیدا کنند که 
اســتارت آپ » آریامدتور« یکی از 
آن هاست. اســتارت آپی در حوزه 
گردشگری ســالمت که به دنبال 
جذب توریســت هــای خارجی 
اســت که برای انجام انواع کارهای 
درمانی خــود به دنبال کشــوری 
 ارزان بــا پزشــکانی متخصــص 
می گردد و در این بین ایران حتما 
شــانس باالیی را دارد، به خصوص 
در شرایط کنونی که قیمت دالر و 
دیگر ارزهای خارجی در کشورمان 
بسیار رشد کرده اســت. در سایت 
مخصوص این اســتارت آپ نوشته 
شده:» آریامدتور پلت فرم گردشگری 
سالمت )مدیکال توریسم(، بستری 
برای جذب بیماران خارجی و معرفی 
آن ها به پزشکان و بیمارستان های 
با کیفیت ایرانی اســت. بیمارانی 
که به منظــور دریافــت خدمات 
پزشکی، درمانی و زیبایی به ایران 
ســفر می کنند. آریا مدتور درکنار 
خدمــات درمانی بــرای بیماران، 
خدمــات اقامتی و گردشــگری را 
نیز توســط تامین کنندگان فراهم 
آورده است. درحال حاضر بعضی از 
بیمارستان ها و پزشکان به صورت 
مجزا فعالیت هایی در جذب بیماران 
خارجی انجام می دهند، اما رقابت 
باالی بین المللی و پیچیدگی های 
بازاریابی در خارج از کشــور سبب 
می شود این فعالیت های جزیره ای 
و تنها چندان موفقیت آمیز نباشد. 
درنتیجه لزوم یک سایت تخصصی 
برای معرفــی حرفــه ای خدمات 
دهنده های ایرانی در سطح جهان 
انــکار ناپذیــر اســت. آریامدتور 
می کوشــد با تمرکز و اســتقاده 
از نیروهــای متخصــص بازاریابی 
دیجیتال، پتانســیل بــاالی ارایه  
خدمات پزشکی و زیبایی، ایران را به 
عالقه مندان به مدیکال توریسم نشان 
دهد و همچنین با کمک آژانس های 
گردشگری، تسهیالتی برای سفر 
آسان و با صرفه به ایران را مهیا کند.« 
مهم ترین خدماتی که این استارت 
آپ ارائــه می دهد شــامل معرفی 
مناسب بیمارستان ها، کلینیک ها و 
پزشکان ایرانی در سطح دنیا با هدف 
جذب بیماران خارجی و گردشگران 
سالمت و همچنین تسهیل  گری 
سفر به ایران برای بیماران خارجی 
با تعریف پکیج های متنوع ســفر و 
با همکاری آژانس های گردشگری 
است. البته آن ها هیچ بیمارستان و یا 
کلینیکی ندارند و مستقیما خدمات 
پزشــکی ارایه نمی کننــد و فقط 
پزشکان و بیمارســتان هایی که به 
مسافران خارجی خدمات می دهند 
را معرفی و تالش می کنند بیماران 
راحت  تر پزشک و بیمارستان مورد 

نظرشان را انتخاب کنند.
 جالب اســت بدانید اســتارت آپ 
آریامدتور را گروهــی از بچه های 
جنوب تهران و شهرری راه اندازی 

کرده اند.

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

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

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

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
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امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
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همچنین نیــل راکهام 
در  فــروش  اصــول 
دوران رکــود را بــرای 
فروشــندگان تشریح 
)بــرای  می کنــد 
آشــنایی با اصــول و 
مهارت هــای فــروش 
پیشــنهاد می کنــم بــه وبســایت 
 www.marketingshop.ir
مراجعه و مجموعــه فیلم های »هر 
آنچــه می خواهید دربــاره  فروش 
بدانید« را که شــامل بیــش از صد 
فیلم فروش است، مشــاهده کنید(. 
با این وجود، مواقعی پیش می آید که 
شــیوه  مدیریت مدیران فروش زبده 
با مدیران معمولی متفاوت می شود. 
آنها در صورت لزوم به اصول ســنتی 
مدیریت و فروش پایبند نمی مانند و 
برای ارتقای بهره وری فرایند فروش 
این اصول را زیر پا می گذارند. در ادامه 
برخی از اصــول مدیریتی این قبیل 

مدیران را بررسی می کنیم. 

   1. بیشــتر از تجربه به استعداد 
فروشندگان اهمیت دهید

آیا می دانید به دنبال چه استعدادها 
و توانایی هایــی هســتید؟ ابتدا باید 
مشــخص کنیــد نیروهــای فعلی 
فروش شــما دارای چــه مهارت ها و 
استعدادهایی هستند. نکته  مهم این 
است که به دنبال استعدادهای برتر 
باشید. اســتعدادهایی که نیروهای 
فروش شما را از نیروهای شرکت های 

دیگر متمایز سازد.
متغیر دیگری که با مقوله  اســتعداد 
ارتباط تنگاتنگی دارد، هوش هیجانی 
نیروهــای فروش اســت. بــه جای 
مطالعه  چندباره  رزومــه  نیروهای 
فروش برای ســنجش میزان تجربه  

آنها، ســواالتی از آنها بپرســید که 
مهارت های هیجانی شــان را کشف 
کنیــد. خودآگاهــی، خودکنترلی 
)خودتنظیمــی(، خودانگیزشــی، 
همدلــی، و مهارت های بین فردی از 
جمله مهارت هــای مرتبط با هوش 
هیجانی هستند. اگر نیروی بااستعداد 
و هوش هیجانی باال پیدا کنید خیلی 
ســریع میتوانید نــکات الزم را به او 

بیاموزید.

  2. کنترل خوب است اما نه اینکه 
از حد تعادل خارج شود

مدیران طراز اول به خوبی می دانند 
که افــراد زمانی که تحــت کنترل 
بیــش از حــد باشــند، نمی توانند 
بهترین عملکرد خــود را ارایه دهند، 
اما مدیران معمولــی تصور می کنند 
برای نیل بــه بهترین نتیجــه باید 
افراد زیر مجموعه  خــود را در تمام 
جزییات کنتــرل نمایند. آنها نه تنها 
برای کارکنان خود دقیقا مشــخص 
می کنند که چه کارهایی باید انجام 
دهند، بلکه جزییات کامل مربوط به 
نحوه  انجام آن را نیــز در اختیار آنها 
قرار می دهند تا از درست انجام شدن 

کارها اطمینان حاصل نمایند. 
مدیران کارآزموده بیشــتر بر نتایج 
کوتاه مدت و بلندمدت خود متمرکز 
می شــوند، لذا به فروشندگان اجازه 
می دهند از استعدادها و توانایی های 
خود برای نیل به این مهم اســتفاده 
نمایند. در واقع، بــه کارکنان اجازه 
می دهند بخش قابل توجهی از شیوه 
و فرایند کار را مشخص کرده و سپس 

با مافوق خود هماهنگ بشوند.
اگر نمی توانیــد به راحتــی چنین 
اجــازه ای به کارکنان خــود بدهید، 
از خود بپرســید چــرا نمی توانید به 
آنها اعتماد کنیــد؟ یک ضرب المثل 
چینــی می گوید »فقط افــرادی را 
اســتخدام کنید که می توانید به آنها 
اعتماد کنید و ســپس به آنها اعتماد 
کنید.« اگر نمی توانیــد به کارکنان 
خود اعتماد کنید، پس چــرا آنها را 

استخدام کرده اید؟

یادآور می شــوم تمام انســان ها به 

کنترل احتیاج دارند اما اگر این مورد 
هم از حد خارج بشود انسان ها را به 
ربات فرمانبردار )نه فرد تصمیم ساز و 

تاثیرگذار و خالق( تبدیل می کند.

 3. بر نقاط قوت متمرکز شوید.

برخی از مدیران نقــاط قوت افراد را 
بدیهی فرض می کنند و صرفا به نقاط 
ضعف آنها توجه می کنند. آیا به نقاط 
قوت کارکنان خود واقف هســتید؟ 
بهترین مدیــران فــروش می دانند 
که نمی توانند افــراد را به طور کامل 

اصالح کنند. همه  انســان ها در کنار 
نقاط قوت خــود دارای نقاط ضعف 
نیز هســتند. بنابراین، بر نقاط قوت 

کارکنان خود هم متمرکز شوید.

 4. گرفتار اصل پیتر نشوید.
در بســیاری از شــرکت ها، عملکرد 
خوب باعث ارتقای افراد به سمت های 
باالتر می شود. در واقع، آنها به سطحی 
که احتماال از عهــده  وظایف آن بر 
نمی آید، ارتقا پیــدا می کنند. به این 
پدیده اصــل پیتر گفته می شــود. 
مدیران کارآزمــوده افراد را در جایی 
به کار می گیرند که بیش ترین تناسب 
را بــا توانایی های آنها دارد. .بســیار 
اتفاق افتاده اســت که فروشندگان 
موفق به ســمت سرپرست فروش یا 
مدیر فروش ارتقا می یابند، اما نه تنها 
عملکرد مناســبی ندارند بلکه میزان 
فروش شــرکت نیز تحت الشعاع قرار 

می گیرد.
ممکن است در شرکت شما افراد در 

صورت عدم ارتقا جریمه شوند. توجه 
داشته باشید که این شــیوه به هیچ 
وجه درست نیست. اولویت شما باید 
این باشد که کارکنان در پست هایی 
به کار گرفته شوند که با استعدادها و 
توانایی هایشــان بیش ترین قرابت را 

داشته باشند.
چه بسا یک فروشــنده قابل و فعال 
که تیپ شخصیتی احساسی دارد در 
سمت فروشندگی بسیار موفق باشد 
اما این فرد چــون توانایی اداره چند 
نفر را ندارد نباید او را ارتقا دهیم. در 
 این صورت، پس از مدتی پشــیمان
 می شــویم و نتیجه این می شود که 
یک نیروی ارزشــمند در فروش را از 
دست می دهیم. چون او حاضر نیست 
به پســت قبلی خود برگردد و این را 
یک شکســت برای خودش می داند. 
لذا به شرکت دیگر می رود و فروشنده 
می شود اما در شــرکت ما نمی ماند. 
انتصاب نابجا به ضرر فرد و ســازمان 

خواهد بود.

این چرخه چهار مرحله ای را به خاطر بسپارید؛   

مدیرفروشموفقیعنیاین!

مدیران کارآزموده 
بیشتر بر نتایج کوتاه 

مدت و بلندمدت خود 
متمرکز می شوند، لذا 
به فروشندگان اجازه 

می دهند از استعدادها 
و توانایی های خود 

برای نیل به این مهم 
استفاده نمایند. در 

واقع، به کارکنان اجازه 
می دهند بخش قابل 

توجهی از شیوه و 
فرایند کار را مشخص 
کرده و سپس با مافوق 
خود هماهنگ بشوند.

مربیان برتر فروش جهان فروش را به مراحلی تقســیم 
می کنند و به فروشــندگان توصیه می کنند که با تسلط 
یافتن بر روی هر یک از این مراحل، بتوانند در انتها محصول 
یا خدمت خود را به مشتری بفروشند و رضایت او را جلب 
کنند. برای نمونه می توان به تام هاپکینز اشاره کرد که 
چرخه ای هفت مرحله ای برای فروش را به فروشندگان 

معرفی می کند. 

 
استــارت آپ

شما کارآفرین هستید یا خواست آفرین؟

به نظر می رسد این روزها همه خودشــان را یک کارآفرین می دانند و به 
دنبال این هستند که بتوانند تبدیل به یکی از بهترین کارآفرین های دنیا 
بشوند. اما حقیقت این است که هزاران هزار فرد در دنیا وجود دارند که 
فکر می کنند یک ایده خیلی خوب دارند و با آن می توانند یک کارآفرین 
فوق العاده شوند ولی هیچ وقت نتوانســته اند که این ایده را به مرحله 
عمل برســانند و قدم در راه کارآفرینی بگذارند. می توان این افراد را 

خواست آفرین نامید.

خصوصیات و ویژگی های زیادی وجود دارد که یک کارآفرین را از یک خواست آفرین متمایز 
می سازد، اما مواردی که در زیر به آنها اشاره می شود مهم ترین و متداول ترین این خصوصیات 

هستند:

   1- کارآفرین ها عاشق کار کردن هستند
همیشه از کارآفرین ها شنیده اید که می گویند اگر می خواهید 
موفق شوید باید عاشق کاری که انجام می دهید باشید، ولی کم تر 
شنیده اید که بگویند شما باید به طور کل عاشق کار کردن باشید.

جمله باال تا حدی بازی با کلمات بود ولی اگر با دقت آن را بخوانید 
متوجه می شوید که همین جمله ساده تا چه حد می تواند به شما در 
دنیای کسب وکار کمک کند. اکثر کارآفرین های موفق فقط عاشق 
کار خودشان نبوده اند، بلکه به کسب وکار و فعالیت در معنای عام 

آن هم عالقه مند بوده اند.
برای اینکه بتوانید یک ایده را از طرح به یک کار بزرگ و موفق تبدیل 
کنید باید سرمایه گذارها، مشتریان، همکاران و کارمندان خود را 
راضی کنید که به تصورات و برنامه های شما ایمان بیاورند. اگر خودتان 
عاشق محصوالت و خدمات خود نباشــید و به کار خود باور نداشته 

باشید، چرا دیگران باید به شما اطمینان کنند؟
اجازه دهید یک سوال از شما بپرسم: اگر پول و زمان برای شما نامحدود 
بود آیا باز هم دل تان می خواست که کار خودتان را راه بیاندازید؟ اگر پاسخ 
شما به این سوال منفی است پس از همین حاال بدانید که نمی توانید یک کارآفرین باشید و 
بهتر است وقت خود را خرج ایده های تان نکنید. اگر همین امروز دست از ایده پردازی بردارید 

کلی وقت و پول برای خودتان ذخیره می کنید.
به بیان دیگر می توان این طور نتیجه گرفت که یک کارآفرین عاشق کار کردن و رسیدن به 
اهداف کاری خودش است ولی یک خواست آفرین فقط دوست دارد فکر کند که یک کارآفرین 

است.

   2- کارآفرین ها از پیش رفتن نمی ترسند
وقتی بحث کارآفرینی باشد، قدم برداشــتن و پیش رفتن جایگاه مهمی دارد. کارآفرین ها 
حتی وقتی وب سایت، طرح یا محصول شان هنوز آماده نشده هم با اطمینان کامل به جلو 

گام برمی دارند.

اگر فکر می کنید آماده نیستید اصال نگران نباشید، وقتی کار را شروع کنید بیشتر از آنچه 
مطالعه کردید یاد خواهید گرفت. همه آن کتاب هایی که قبال خواندید هیچ کدام نمی توانند 
شما را برای تمام اتفاقات آماده کنند و برای اهداف و تصوراتی که شما در ذهن می پرورانید هم 
ساخته نشده اند. کارآفرین ها همان کاری که می گویند را انجام می دهند، ولی خواست آفرین ها 

در مورد کارهای مورد نظرشان فقط حرف می زنند و هیچ وقت شروع نمی کنند.

اجازه ندهید اطالعات جلوی دست و پای شما را بگیرند، از پیش رفتن نترسید و همین امروز 
اولین قدم را بردارید.

   3- کارآفرین ها خودشان را وقف کارشان می کنند
خواست آفرین ها می توانند تصور کنند که یک کارآفرین بودن چگونه است. در تصور آنها شاید 
یک کارآفرین کسی است که می تواند خیلی راحت پولدار شود، هر وقت دلش خواست کار 

کند و رییس خودش باشد و مجبور نباشد به کسی جواب پس بدهد.
اما برای اینکه مجبور نباشید به دیگران جواب پس ندهید باید خودتان بیشتر از هر رییس 
دیگری به خودتان سخت بگیرید. اگر بخواهید هر وقت دلتان خواست کار کنید آن وقت در 
ابتدای راه کارآفرین شدن باقی خواهید ماند و پیشرفت نخواهید کرد چون اوایل راه کلی ایده 
و کار و پروژه وجود دارد که شما باید همه آنها را انجام دهید. اگر برای انجام این کارها وقت 
نگذارید و با جدیت دنبال شان نکنید هیچ وقت نمی توانید به مراحل بعدی کارآفرینی برسید.

از ســوی دیگر، کارآفرین های موفق ســود را به عنوان معیاری برای اندازه گیری موفقیت 
خودشان در نظر می گیرند و می دانند که باید زمان و تالش زیادی را صرف کنند تا بتوانند کار 
خود را به سود دهی برسانند. آنها می دانند و ایمان دارند که برای رسیدن به موفقیت هیچ راه 

میانبری وجود ندارد.
این را بدانید که برای شروع، پیشرفت و در نهایت به موفقیت رساندن ایده خود یک چرخ و فلک 
احساسی پیش روی خود دارید. گاهی اوقات ممکن است احساس خستگی و درماندگی کنید 
و فکر کنید حتما دیوانه بوده اید که دست به چنین کارهایی زده اید. ولی مواقعی هم هست که 

احساس پیروزی می کنید و فکر می کنید االن روی قله بلندترین کوه ایستاده اید.

استارت آپ شو
گــزارش

مجله درگی
گـــزارش
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،،
چه بسا یک فروشنده قابل و فعال که 

تیپ شخصیتی احساسی دارد در سمت 
فروشندگی بسیار موفق باشد اما این فرد 
چون توانایی اداره چند نفر را ندارد نباید 

او را ارتقا دهیم. در این صورت، پس از 
 مدتی پشیمان می شویم و نتیجه این 

می شود که یک نیروی ارزشمند در 
فروش را از دست می دهیم.



Isfahan Amin House
A beautiful Qajar mansion, which has lost 
its courtyard, during modernizing the old 
quarters. During Qajar dynasty, beautiful 
private houses were constructed, their 
own lives were important and there was 
a competition for building comfortable 
places for their private lives. Plaster 
work and mirror work of this building is 
remarkable.

Isfahan Sheikh Al Islam House
One of the most glorious houses in Isfahan. 
Mirror work, plasterwork and fabulous 
inlaid ornamented doors are famous. 
The house has large courtyard, a pool of 
water in the center, with two beautiful 
flowerbeds at the two sides. High walls, 
northern and southern building, a large 
fantastic reception hall and beautiful 
ornamented rooms. The house, especially 
the courtyard was used for religious 
ceremonies. In the Moharram month, on 
first ten days the house held ceremonies, 
which commemorated the third Shiite, 
Imam Hossain mourning.

Isfahan Alam’s house
The Alam’s house is a historical house in 
Isfahan, Iran. The owner of the house was 
one of the Qajar aristocrats. The house has 
a yard, which is surrounded from every 
side by residential parts. The northern part 
is distinguished by a columned veranda 

and has a reception hall. There are two 
rooms on the two sides of the reception 
hall. In this hall, there are stucco and 
decorations with cut mirrors. The hall 
faces to veranda by seven sash windows 
and leads to the rooms by khatamkari 
doors. The southern part of the house is a 
narrow and long dining room, which has 
painted windows. Eastern and western 
parts have identical plans. Both of them 
have reception halls, which lead to the 
smaller rooms. All parts of the house have 
been decorated by brickwork, tiles, stucco 
and gilding.This house was built during 
Qajar dynasty, similar to other house, 
having a large courtyard, the magnificent 
eivan and beautiful rooms, the reception 
hall and rooms next to it, the stained glass 
large windows. Each part of the house is 
rich by decorated.
Tile work stuccowork, brick works are 
fantastic. This house similar to many other 
buildings was repaired and restored.

Isfahan ANGURESTAN- E MALEK
Angourestan- e Malek “The vineyard”, it 
was built in the early Qajar dynasty. Next to 
Angourestan a Hoseinieh was built. Malek 
Al Tojjar was one of the richest merchants 
of Qajar period. His name came after this 
building, because it was passed to him. 
During the false expansion of Isfahan and 
construction of the new imposed designs, 
which were imported by, so called modern 
architects and urban planners a part of 
Angourestan and the related Hoseinieh 
was demolished.Later the Angourestan’s 
courtyard was roofed. At the northern 
part of the building, there is a magnificent 
room. The merchant and his wife were 
buried there. This monument is used as a 
Hoseinieh now and closed to public

Isfahan Mojtahed Zadeh House
On Ahmad Abad Ave. across from Golzar 
Street, there is an old quarter named Dar- 

ol- Betiekh about 200 mters farther down 
Ahmad Abad, a house No 100, called Dar 
– ol - Quran branch is located.
Repaired many years ago and adapted to 
a cultural religious center,it resembles a 
children institute.
It covers an area of 400 square meters with 
an alcove on its northern side, with plaster 
work,gilt work and an attractive general 
decorative genre.

Isfahan Dibai House
Is located in the Harunie district, in the 
center of the Isfahan’s Old Quarter.
Dibai House is a traditional Persian 
residence that has been restored entirely 
and in detail. Transformed into a hotel, 
offers its guests the opportunity to stay in 
a historic mansion at the very center of the 
Old City, and surrounded by a picturesque 
and artistic setting.Dibai House dates 
from the 1670’s. Nevertheless, modern 
facilities have been carefully added, so that 
the house can boast of being able to offer a 
truly comfortable and altogether enjoyable 
accommodation.Dibai House has ten 
rooms to cater for twenty guests. There are 
three single rooms, five twin rooms, and 
two triple rooms. Two of the twin rooms 
are en-suite, whilst the other rooms share 
five modern bathrooms.The house has 
various common areas, open to all:
The shah neshin, or talar. This room is a 
feature common to all traditional Persian 
residences and was historically the house’s 
main daily hub, and where guests were 
received and entertained. Nowadays 
it is used as a big living room.Spacious 
shabestans, or basements, where the 
dining room is located.The chai khane, 
or tea room, with a samovar and fresh 
local pastry, a place to chill out and relax 
enjoying a cup of teaThe magnificent 
hoz khane, or pool house, with intricate 
window and mirror works, paintings, 
reliefs, and beautifully crafted walls.
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Fall in Love 
With Badab-e 
Surt, Iran’s 
Terraced Hot 
Springs

Iran is not only an ancient 
civilization with plenty 
of historical sites, but it 
also has an abundance of 
natural wonders. A perfect 
day trip from Tehran, this 
natural beauty lets you 
witness geological rock 
formations that glow in 
the sunlight and dazzle the 
eyes. Grab your camera 
and head to the colorful 
stone terrace of Badab-e 
Surt.
Geology enthusiasts will 
especially fall for Badab-e 
Surt. Located in the 
Mazandaran province, 
the name comes from a 
combination of bâd, gas, 
âb, water, and surt, the 
old name of the village of 
Orost located 7 kilometers 
to the west. Although 
there are a handful of 
similar places on earth, 
such as Mammoth Hot 
Spring in the U.S. and 
Pamukkale in Turkey, 
Badab-e Surt is unique due 
to its distinctive orange 
hue, resulting from a 
concentration of iron 
oxide.
This travertine terrace sits 
at 1,840 meters (6,040 
feet) above sea level 
and is the culmination 
of thousands of years of 
limestone deposited by 
water flowing from two 
mineral hot springs, 
which are thought to have 
medicinal properties 
on account of their high 
mineral content. As water 
reaches the surface, 
carbon dioxide degasses, 
depositing mineral 
carbonate. Because the 
heavier minerals settle 
at the top of the steps, the 
water becomes clearer 
as it flows down, turning 
this site into a dreamy, 
sky-reflecting staircase of 
mirrors that shifts colors 
depending on the time of 
day the sunlight glistens 
upon it.
How to Get There
It may not be the most 
easily accessible site, 
but Bâdâb-e Surt is well 
worth the visit. About 
370 kilometers from 
Tehran, two main routes 
from either Semnan or 
Mazandaran lead to this 
location. The Semnan 
route passes through 
Semnan city, towards 
Mahdishahr, Shahrmirzad, 
and Fulad Mahalleh before 
reaching Orost, the village 
after which the site is 
named. The more scenic 
of the two routes goes 
through Mazandaran and 
passes through Sari and 
the forests around Kiasar 
before arriving at Orost.
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RESTAURANT ADDRESS TEL

Shahrzad Restaurant Abbas Abad Street, Esfahan, Iran  +98 31 3220 4490

Khan Gostar Restaurant Hakim Nezami Street, Jolfa Hotel, Jolfa, Esfahan, Iran +98 311 627 8989

Firouz Sherbat Cafe Jolfa St. | Near the Vank Church, Esfahan 81464, Iran +98 31 3626 8009

Hermes Restaurant & Cafe Jolfa Alley, Nazar St, Esfahan 81464, Iran +98 31 3629 3349

Manouchehri House Restaurant No. 49, 7 Emarat, Sabet Alley, Mohtasham Street, Kashan 87134, Iran +98 31 5524 2617

Arabo Sandwich Kelisaye Vank, Esfahan, Iran  +98 31 3627 6325
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history

handicrafts

In 1597–98, Isfahan became the new capital of Iran 
when Shah ‘Abbas I (r. 1587–1629) moved the Safavid 
government there as part of his larger plan to lift the 
country from the slump into which it had fallen. In order to 
revive the national economy, ‘Abbas courted foreign traders 
and made commercial agreements with several European 
nations. He increased carpet and textile production in 
state workshops and settled 300 Chinese potters and 
their families in Iran to capitalize on the vogue for Chinese 
ceramics. He then relocated the Armenians from the city of 
Julfa, who controlled much of the Persian end of a bustling 
international silk trade, to a neighborhood in Isfahan called 
New Julfa and gave them the monopoly on silk exports. 
‘Abbas also created a new standing army that halted the 
encroachments of the Mughals and the Ottomans and 
restabilized the country’s territories.
‘Abbas reinforced the image of the Safavid polity with the 
architecture of his new capital. From the old Seljuq city 
center, he built a two-kilometer-long bazaar to a new town 
square called the Maidan-i Shah, located to the south near 
the Zaianda River. Four commanding structures were 
ranged on the sides of this square: an entrance to the bazaar 
painted with murals depicting ‘Abbas’ victories over the 
Uzbeks on the north, the Shah Mosque (1611–66) on the 
south, the Mosque of Shaikh Lutfallah (1603–19) on the 
east, and the ‘Ali Qapu, a two-story audience hall, on the 
west. The four bases of the Safavid state—religion, trade, 
military, and the royal family itself—were thus united in 
one monumental visual statement.
Jean Chardin, a French jeweler who traveled throughout 
Iran in 1664–70 and again in 1671–77, exclaimed that 
Isfahan was “the greatest and most beautiful town in 
the whole Orient.” He described the city’s population 
as a mix of Christians, Jews, fire-worshippers, Muslims, 
and merchants from all over the world. He counted 162 
mosques, 48 colleges, 1,802 caravanserais, 273 baths, and 
12 cemeteries, testifying to ‘Abbas’ extensive architectural 
work in the city. Among the most scenic quarters was 
the area behind the ‘Ali Qapu, where a series of gardens 
extended to the Chahar Bagh, a long boulevard lined with 
parks, the residences of nobles, and the palaces of the royal 
family. Tile panels and frescoes from the pavilions of the 
Chahar Bagh in the Museum’s collection are examples of 
the lavish decoration of these structures.
Shah ‘Abbas was also an active patron of painting and book 
production. His commission of a Shahnama reestablished 
the royal painting atelier that had shrunk during the reigns 
of his two predecessors. He also had the fifteenth-century 
Timurid manuscript Mantiq al-tair (Language of the Birds) 
refurbished; four paintings were added and the manuscript 
presented to the shrine at Ardabil in 1609. His reign 
witnessed the careers of such artists as Aqa Riza, Sadiqi Beg, 
Riza-yi ‘Abbasi, and Mir ‘Imad.
After ‘Abbas’ death in 1629, both the Safavid state and its 
capital suffered. His successors were ill-prepared to rule, 
and cities such as Shiraz rose to prominence as regional 
rulers became more powerful. The glory days of Isfahan 
came to an end in 1722 when the city was besieged by one 
of the Afghan tribes then in rebellion against the Safavids, 
and the dynasty, for all intents and purposes, ceased to rule.

Termeh  is a type of Iranian handwoven cloth, produced 
primarily in the Isfahan province.Weaving Termeh requires a 
good wool with tall fibers. Termeh is woven by an expert with 
the assistance of a worker called “Goushvareh-kesh”. Weaving 
Termeh is a sensitive, careful, and time-consuming process; 
a good weaver can produce only 25 to 30 centimetres (10 to 
12 in) in a day. The background colors used in Termeh are 
jujube red, light red, green, orange and black. Termeh has been 
admired throughout history: Greek historians commented 
on the beauty of Persian weavings in the Achaemenian (532 
B.C.), Ashkani (222 B.C.) and Sasanidae (226–641 A.D.) 
periods and the famous Chinese tourist Hoang Tesang admired 
Termeh.During the Safavid period (1502–1736 A.D.), Zarbaf 
and Termeh weaving techniques were significantly refined. 
Due to the difficulty of producing Termeh and the advent of 
mechanized weaving, few factories remain in Iran that produce 
traditionally woven Termeh. Rezaei Termeh is the most famous 
of the remaining factories.

There is a 
treasury of 
old houses in 
Isfahan from 
Safavid era to 
Qajar period. 
Unfortunately, 
several old 
houses were 
destroyed. 
Construction 
of new streets, 
especially in 
historic axis of 
Isfahan, which 
dates back 
to Safavid 
and Qajar 
dynasty, is an 
unforgivable 
mistake.

There is a treasury of old houses in 
Isfahan from Safavid era to Qajar 
period. Unfortunately, several 
old houses were destroyed. 
Construction of new streets, 
especially in historic axis of Isfahan, 
which dates back to Safavid and 
Qajar dynasty, is an unforgivable 
mistake.
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A report on Iran’s imports in the 
first half of the current Iranian 
year shows the value of imports 
from Russia has doubled when 
compared with the corresponding 
period last year.The Iranian 
Customs Office’s report on half-
yearly imports indicates that 
Russia has exported more than 
$633 million in goods to Iran 
between March 21 and September 
22.Figures show that the value of 
imports from Russia has risen by 
99.88 percent in comparison to 
the previous year.China, the United 
Arab Emirates, South Korea and 
India were the four top exporters 
to Iran in the 6-month period, 

although the value of imports 
from all of the four countries has 
declined.The largest reduction in 
the value of Iran’s imports came in 
trade with the UAE and Turkey.
Iran and Russia, both faced with 
US sanctions, have devised plans 
to increase trade interaction and 
ease mercantile regulations.
Iranian President Hassan Rouhani 
has described Tehran and 
Moscow as “strategic partners”.
In June, Rouhani and his Russian 
counterpart Vladimir Putin in a 
meeting in China highlighted the 
need to maintain and promote 
economic relations between the 
two sides.

  Japan’s 
crude import 
costs to rise 
from replacing 
Iranian barrels
Japan’s crude oil import 
costs are set to rise from 
September as local 
refiners start to replace 
Iranian barrels with 
more expensive supplies 
from the Middle East 
and elsewhere, while 
the upward trend in 
international outright 
oil prices remained 
firmly intact.
Replacing Iranian oil 
will be ‘a significant 
economic loss’ for 
Japanese refiners, 
who still hope to see 
Japan exempted from 
US sanctions that snap 
back on November 5, an 
industry source familiar 
with the situation said, 
reported Platts.
The VLCC Yufusan 
arrived at Kiire, in 
Japan’s southwest on 
October 3 after loading 
oil at Assalouyeh and 
Kharg Island in Iran 
and Mina Al Ahmadi in 
Kuwait, according to 
S&P Global Platts trade 
flow software cFlow.
Japan’s Iranian oil 
imports will likely 
decrease in September 
after showing a fourth 
consecutive month of 
year-on-year increase 
until August amid signs 
that domestic refiners 
were attempting to 
take as many cargoes 
as possible before US 
sanctions against Iran 
come into effect in 
November.
Some Japanese refiners 
have started looking to 
secure alternative term 
supplies to Iranian oil, 
starting from around 
January, as well as 
asking for incremental 
supplies from existing 
key suppliers from the 
Middle East, according 
to market sources.
Iranian export 
grades have long 
been considered 
highly attractive and 
economical feedstocks 
for many Northeast 
Asian refiners, market 
sources said.
Analysts indicated that 
the likely cutback in 
Iranian crude imports 
and higher intake from 
other Middle Eastern 
suppliers could increase 
Japan’s overall crude 
procurement costs by 
around 1$-0.50$ per 
barrel.
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Iran’s H1 Imports from Russia Double in Value

The Federal Tax Administration (FTA) said 
on Friday it had for the first time exchanged 
financial account data at the end of September 
under global standards that aim to crack down 
on tax cheats, Reuters reported.
Bank secrecy still exists in some areas — Swiss 
authorities cannot automatically see what 
citizens have in their domestic bank accounts, 
for example — but gone are the days when well-
paid European professionals could stash wealth 
across the border and beyond the prying eyes of 
their tax man.
The initial exchange was supposed to be with 
European Union countries plus nine other 
jurisdictions: Australia, Canada, Guernsey, 
Iceland, Isle of Man, Japan, Jersey, Norway and 
South Korea.
“Cyprus and Romania are currently excluded 
as they do not yet meet the international 
requirements on confidentiality and data 
security,” the FTA said.
Transmission of data to Australia and France 

was delayed “as these states could not yet 
deliver data to the FTA due to technical reasons”, 
it said, adding that it also had not yet received 
data from Croatia, Estonia and Poland.
About 7,000 banks, trusts, insurers and other 
financial institutions registered with the 
FTA collect data on millions of accounts and 
send them on the Swiss tax agency. The FTA in 
turn sent information on around two million 

accounts to partner states. It put no value on the 
accounts in question.
The information includes the owner’s 
name, address, country of residence and tax 
identification number as well as the reporting 
institution, account balance and capital income. 
This lets authorities check whether taxpayers 
have correctly declared their foreign financial 
accounts.

Iran welcomes foreign Investment 
in renewables
 The head of the Renewable Energy and Energy 
Efficiency Organization of Iran – a state-owned 
entity also known as Satba – announced the Energy 
Ministry’s readiness for attracting foreign investors 
in the country’s renewable sector.
Staba chief, Mohammad Sadeghzadeh, noted that 
the government welcomes foreign investments in 
the renewable ventures in a bid to increase the clean 
energy’s share in the country’s energy mix as well as 
exporting the renewables output.
He was addressing the second IORA Renewable Energy 
Ministerial Meeting in Greater Noida, India.
Indian Ocean Rim Association (IORA) comprises 
Australia, Bangladesh, Comoros, India, Indonesia, Iran, 
Kenya, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Mozambique, 
Oman, Seychelles, Singapore, Somalia, South Africa, Sri 
Lanka, Tanzania, Thailand, the UAE and Yemen.
The Energy Ministry has called on Satba to prepare the 
ground for private sector investment in and export of 
renewables.
Satba is obligated to devise the regulations and 
establish the infrastructure for investors to generate 
and sell electricity to foreign buyers.
The scheme could also help to harness renewable 
energies, including geothermal, solar and wind power 
for domestic use.
The country’s power output currently stands at about 
80 gigawatts. The lion's share of power is produced 
with the help of fossil fuel-based power plants. The 
share of renewables in Iran’s energy mix is as low as 
612 MW.

 India to Continue Iranian Oil 
Imports after US Sanctions
 In the first clear indication of India's willingness to 
continue trade with Iran despite US sanctions, state 
refiners have contracted import of 1.25 million tons 
of crude oil from the Persian Gulf nation and are 
preparing to replace dollar payments with rupee trade.
Top industry sources said Indian Oil Corp (IOC) and 
Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) 
have contracted 1.25 million tons of Iranian oil for 
import in November, the month when the US sanctions 
against Iran's oil sector will kick in, the Economic 
Times reported.  
While India wants to continue importing Iranian oil, 
US Secretary of State Mike Pompeo last month said 
Washington would consider waivers on the embargo 
but made clear that these would be time-limited, if 
granted.Sources said IOC is importing the "usual" 
monthly volumes of oil from Iran. It had planned to 
import 9 million tons of Iranian oil in the 19-2018 
fiscal (April 2018 to March 2019) or 0.75 million tons 
a month.US sanctions against Tehran will become 
effective from November 4, which will block payment 
routes.Sources said India and Iran are discussing 
reverting to rupee trade after November 4."Iran has 
been off-and-on taking rupee payments for oil it sells. 
This rupee it uses for paying for imports of medicines 
and other commodities. A similar arrangement 
is in works," a source said.Details of the payment 
mechanism would emerge in the next few weeks, he 
said.Oil refiners such as state-owned IOC and MRPL 
could use UCO BankNSE 1.76- % or IDBI BankNSE 0.79 
% to route oil payments to Iran, sources said.

T he era of mystery-cloaked numbered 
Swiss bank accounts has officially come 
to a close as Switzerland, the world’s 
biggest center for managing offshore 
wealth, began automatically sharing 
client data with tax authorities in dozens 
of other countries.

Era of Bank Secrecy Ends as Swiss Start 
Sharing Data

news

 US trade deficit jumps to six-
month high in August despite 
Trump tariffs
The US trade deficit spiked in August to its highest level in six months 
as exports of tariff-targeted goods fell and imports hit a record high, 
suggesting that the trade war with China could lower economic 
growth in the third quarter.The US Commerce Department said on 
Friday the trade gap widened to 53.2$ billion in August, an increase 
of 6.4 percent, from 50$ billion in July.The trade gap — the difference 
between what America sells and what it buys abroad — was 50$ 
billion in July.
Exports of goods and services fell 0.8 percent to 209.4$ billion in 

August. Soybean exports dropped 1.0$ billion and shipments of crude 
oil fell 0.9$ billion. Imports of goods and services increased 0.6 percent 
to a record 262.7$ billion in August.
The politically sensitive goods trade deficit with China surged 4.7 
percent to a record high of 38.6$ billion. The trade gap with Mexico hit 
8.7$ billion -- both the highest monthly totals ever.
The trade deficit continues to widen despite President Donald 
Trump’s “America First” policies, which have led to a bitter trade war 
between the United States and China. Washington has also engaged in 
tit-for-tat import duties with Canada, Mexico and the European Union.
The jump in trade deficit suggests that trade could subtract as much 
as one percentage point from gross domestic product in the third 
quarter.
In September, Trump announced 10 percent tariffs on 200$ billion 
worth of Chinese goods and China slapped 60$ billion in retaliatory 

tariffs on US goods. The American 
tariffs would rise to 25 percent in 
January.
Trump initially imposed 25 
percent tariffs on 50$ billion on 
Chinese imports in the summer 
and has threatened to target 
everything China sells to the United 
States.
Higher tariffs would have both positive 
and negative effects for the country 
imposing them. Consumers would face higher costs as the prices 
of imported goods reflect the higher tariffs. On the other hand, they 
might turn to domestically produced goods, boosting their nation’s 
economy.

Pak ex-minister 
urges enhanced 
trade ties with 
Iran
 Pakistan has no other option but 
to enhance trade ties with Iran, 
Pakistan’s former interior minister 
Rehman Malik said in a recent 
interview with Iran’s official news 
agency.
Pakistan has to watch for its own 
interests, Malik said during a recent 

interview with the Islamic Republic 
News Agency (IRNA).
And if you watch your own interests, 
your neighbors are more important, 
more than anybody else, he added.
“I think interaction between the 
two countries is very important to 
enhance bilateral ties”, the senator 
of Pakistan People’s Party (PPP) 
said, referring to frequent high-level 
exchange of visits between the two 
friendly countries.
Malik said now that the United 
States has put Iran under sanctions, 

Islamabad must support Tehran. 
You cannot bully people in the 
world, the Pakistani lawmaker 
said, referring to the unilateral US 
withdrawal from the 2015 Iran 
nuclear deal and re-imposition 
of sanctions against Iran and 
threatening other countries that 
continue to engage with Iran with 
secondary sanctions. 
Even the European allies of the US 
have not said yes to the sanctions, 
he said.
He went on to reiterate that Pakistan 

has no other option but to boost trade 
relations with Iran.
“We have already signed agreement 
with Iran regarding import and 
export, how can those agreements 
which have been signed already can 
be stopped or will be affected with 
the new [US unilateral] sanctions,” 
he said.
Malik added that these are the 
sanctions from one country, they 
are not from the UN. So government 
of Pakistan has to asses intelligently 
what is good for Pakistan, he said.

U.S. actively considering waivers 
on Iran oil sanctions; report
The Trump administration is actively considering 
waivers on sanctions it will reimpose next month 
for countries that are reducing their imports 
of Iranian oil, a U.S. government official said on 
Friday.
The administration withdrew from a deal 
over Tehran’s nuclear program in May and is 
unilaterally reimposing sanctions on Iran’s crude 
oil consumers on Nov. 4. Iran says it has abided by 
the 2015 nuclear deal, which was struck with five 
other world powers, besides the United States.

The administration is “in the midst of an internal 
process” of considering exceptions called SRE 
waivers, or significant reduction exemptions, said 
a government official, who spoke on the condition 
of anonymity.
It was the first time a U.S. official said the 
administration was in the process of considering 
waivers. Secretary of State Mike Pompeo said in 
India last month that the administration would 
consider waivers and that some buyers of Iranian 
oil would take a “little bit of time” to unwind their 
trade with Iran.
White House National Security Adviser John 
Bolton said on Thursday that the administration’s 

objective was that there be no waivers and 
“exports of Iranian oil and gas and condensates 
drops to zero.” He added that the administration 
would not necessarily achieve that.
The administration is “prepared to work with 
countries that are reducing their imports on a 
case-by-case basis,” the official said.
The comments followed news that India, 
Iran’s No. 2 oil customer after China, will buy 
9 million barrels of Iranian oil in November. 
It was an indication that India will continue 
purchasing crude from Iran, despite the Trump 
administration’s push to get countries to stop 
their purchases



Iran. Now they just withdrew 
from the [1955 Treaty of 
Amity] that we have with the 
United States because the 
International Court of Justice 
ruled against them,' Zarif 
added. 'That tells you that 
whatever you negotiate with 
this president and with this 
administration, they're not 
going to be bound by it.'
The Hague-based ICJ, which is 
the principal judicial organ of 
the United Nations, announced 
its ruling on Wednesday 
regarding the July lawsuit 
brought by Tehran against 
Washington's decision to re-
impose unilateral sanctions 
following the US withdrawal 
from the nuclear agreement 
Iran signed with the P1+5 
group of countries in 2015.
Iran’s lawsuit argued that the 
sanctions violate the terms 
of the 1955 Treaty of Amity 
between Iran and the US. It 
also called on the court to order 
Washington to immediately 
suspend the measures.

Iran has lashed out 
at Israel's President 
Reuven Rivlin for 
making insolent 
comments against the 
Iranian nation, warning 
the Tel Aviv regime's 
racist, narcissistic and 
impolite officials of the 
consequences of their 
thoughtless remarks.
It is a shame that officials 
of a regime which has 
"brutality, aggression, 
d i s g r a c e f u l n e s s , 
maliciousness and 
deceit" as among its 
main characteristics, are 
addressing the richly-
cultured, brave and 
civilized Iranian people 
in such an insulting way, 
Iran's Foreign Ministry 
Spokesman Bahram 
Qassemi said .
During remarks on 
Thursday, the Israeli 
president, whose role in 
government is largely 
ceremonial compared 
with the prime minister, 
said, "From our point 
of view, now is the time 
to join the effective 
sanctions on Iran 
and not to circumvent 
them.""The Iranian beast 
must be starved and not 
fed. This is the only way to 
guarantee the stability of 
the world," Rivlin added.

Missing Interpol Chief Detained in 
China for Questioning: Report
Interpol President Meng Hongwei has been detained in 
China for questioning as part of an investigation against 
him, a media report said Saturday, a day after he was 
reported missing in his native country.Meng, 64, the 
first Chinese head of the international law enforcement 
agency headquartered in France, was "taken away" for 
questioning by discipline authorities "as soon as he 
landed in China" last week, Hong Kong-based South 
China Morning Post quoted a source as saying.It was 
not immediately clear why he is being investigated or 
exactly where he is being held.Meng, who is also a vice-
minister at China's Ministry of Public Security, is under 
investigation in China, the Post reported amid mystery 
surrounding his disappearance after his wife reported to 
the French police that he had gone missing.The French 
police said on Friday that they have launched a probe for 
Meng after being contacted by his wife.Interpol, which 
is based in Lyon, said on Friday that it was aware of 
reports of Meng's "alleged disappearance" and that the 
issue was a matter for the relevant authorities in France 
and China.Meng was last seen in France on September 
29, according to reports from France.So far neither the 
public security ministry nor the foreign ministry in 
China has commented.Under China's supervision law, 
a suspect's family and employer must be notified within 
24 hours of detention, except in cases where doing so 
would hinder an investigation. It appears Meng's wife 
was not informed.
EU must take concrete action to end 
Saudi war on Yemen
The European Union should take concrete action to put 
an end to Saudi Arabia’s military aggression against 
Yemen, says an academic, adding that condemnation 
alone cannot save the lives of Yemeni people.
The comments came after the European Parliament 
called for imposing an arms embargo on Saudi Arabia 
because of its deadly war on Yemen.“The solution has 
to be direct action against the governments backing the 
Saudi invasion. The UK and the US is directly involved in 
the bombing campaign, we have bombs made in the US 
falling on children in Yemen, we have bombs made in 
France and weapons made in Britain being used and as 
this goes on it is a hypocrisy for the EU to really take these 
postures I think. They need to be much more effective 
and we need to be aware that these kind of gestures have 
happened many times before,” Kenneth Fero, lecturer at 
Coventry University said in an interview . 
EU's Juncker defends Iran nuclear 
deal despite US sanctions
The European Union should remain strong on its 
commitment to the Iran nuclear deal and not be swayed 
by a change in policy from the United States, the head of 
the European Commission said in a speech Friday.
Jean-Claude Juncker gave an address at the Austrian 
Parliament where he said the EU should defend its 
participation in the historic pact – which saw Tehran 
trade-in its nuclear program for less restrictive 
international sanctions – so that European businesses 
were not affected by fresh US sanctions drawn up 
after President Donald Trump's decision to scrap his 
country's involvement in the 2015 deal.
Europeans have resorted to the implementation of 
the ‘Blocking Statute’ in order to protect European 
companies cooperating with Iran to counter US 
sanctions imposed on Iran.Also, Brussels is set to launch 
a new mechanism to continue legal banking exchanges 
with the Islamic Republic of Iran against Washington’s 
financial sanctions.

US sanctions on Iran can affect trade 
of humanitarian goods: Nephew

The fellow at the Center on Global 
Energy Policy at Columbia University, 
says, “ICJ asked for the US and Iran 
to avoid taking steps that would 
exacerbate the situation.  The US 
would interpret this only as steps that 
would foreclose the kind of trade that 
the ICJ suggests must stay in place.”
Following is the text of the interview:
The International Court of Justice 
(ICJ) ordered the US to lift a part 
of its restrictive measures against 
Iran. Do you think that Trump 
administration will commit to 
respecting the vote?
This is not how I see the ICJ’s ruling.  
What the ICJ ruled, in my view, is that 
the United States needs to ensure 
Iran can obtain humanitarian goods 
as well as access to items for safety of 
flight.  It is certainly true that sanctions 
can affect this trade and the hostile 
licensing policy from the United 
States on civil aviation licenses is a 
complication.  But, the ICJ does not say 
that the United States must lift its 
sanctions.  Rather, it just says that they 
need to accommodate this trade, as 
these licenses would do.
The ICJ suggested that the US avoids 
the implementation of forthcoming 
sanctions against Iran. Shall we 
expect the US to respect the vote?
Well, as noted above, the US would 
interpret the ICJ’s ruling as only 

ensuring there are allowances for the 
types of trade that are to be permitted.  
This is fundamentally different than 
stopping new sanctions, though I 
acknowledge the ICJ also asked for the 
US and Iran to avoid taking steps that 
would exacerbate the situation.  The 
US would interpret this only as steps 
that would foreclose the kind of trade 
that the ICJ suggests must stay in place.
ICJ ordered the US to allow the 
exports of “humanitarian” 
goods such as food, medicines, 
agricultural products and aviation 
safety equipment. Do you think that 
the US will exclude these items from 
the sanctions?
Yes, it already has.
For the food, medicines, and 
agricultural products part, the US 
has wide-ranging licenses that would 
permit this trade by US and foreign 
companies.  Though banking and 
shipping sanctions may complicate 
this, they don’t preclude this trade.
Civil aviation represents the closest-
to-the-line prohibitions in the new US 
sanctions, in that the licensing policy is 
decidedly hostile to the trade.  But, it is 
not completely forbidden and, in this 
way, the US will argue it has already 

done what it can.  For this complaint to 
have much teeth, there would have to 
be a clear case of clear safety of flight 
licenses being denied.
According to ICJ, the US must lift 
the restrictions on “humanitarian” 
goods but as you know, on a general 
basis, the sanctions will place 
the strict limits on Iran financial 
transactions. What’s your opinion 
on this matter?
Yes, that’s the real issue here.  The ICJ 
did not weigh in on financial sanctions 
or any other.  Consequently, there 
are no real, solid arguments to be 
made that the ICJ ruling would require 
modification of those sanctions on 
the US part.But, ultimately, this is 
why the ICJ ruling was unlikely to 
change anything practical with 
regard to sanctions imposition: 
the US does have sovereign right 
to take some of these steps even if, 
as I have maintained, they are ill-
advised.  For its part, Iran’s real win 
here is that it has an international 
body on the record in support of 
some of its claims and arguments.  
That has political salience and may 
be helpful in managing foreign  
partnerships.

We not eager 
to meet with 
President 
Trump; zarif

Iran warns 
'racist, narcissist 
Israel' against 
thoughtless 
statements against 
Iranians

Richard Nephew, who served as 
the lead sanctions expert for the US 
team negotiating with Iran, is of the 
opinion that it is certainly true that 
US sanctions on Iran can affect the 
trade of humanitarian goods and 
the hostile licensing policy from 
the United States on civil aviation 
licenses is a complication.

Saudi crown prince Mohammed bin 
Salman said Saudi Arabia could survive 
for 2,000 years on its own and without the 
support of the US.
“...if you look at the United States of 
America, when for example they wanted 
to free the slaves. What was the price? 
Civil war. It divided America for a few 
years. Thousands, tens of thousands 
of people died to win freedom for the 
slaves,” Bin Salman told Bloomberg, in a 
wide-ranging interview published Friday.
“Here we are trying to get rid of 
extremism and terrorism without civil 

war, without stopping the country from 
growing, with continuous progress in 
all elements,” the crown prince claimed. 
“So if there is a small price in that area, it’s 
better than paying a big debt to do that 
move.”
Bin Salman brushed off US President 
Donald Trump’s humiliating comments 
about Saudi Arabia perishing within 
two weeks without American support, 
claiming that his kingdom existed 
decades before the US and will need 
“something like around 2,000 years to 
maybe face some dangers.”

“Actually, we will pay nothing for our 
security," the prince firmly stated, 
explaining that since Trump’s statements 
were clearly addressed to a domestic 
audience he did not find them offensive.
“We believe that all the armaments we 
have from the United States of America 
are paid for, it’s not free armament,” he 
reiterated.
Explaining that, after Trump became 
US president, Saudi Arabia has already 
agreed to procure nearly 60 percent of its 
arms from Washington, he emphasized 
that Riyadh owes nothing extra because 

it 
always pays 

for weapons supplies in cash.
“I love working with him. I really like 
working with him,” bin Salman said of 
Trump, calling his comments a “one 
percent” disagreement between allies.

S Arabia to Survive ‘2,000 Years’ without US, Crown Prince Tells Trump
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 Kerry warns of military conflict after 
Trump pulls out of Iran nuclear deal
Former US Secretary of State John Kerry has warned of increased risk of 
war with Iran after President Donald Trump pulled out of the 2015 nuclear 
deal, saying regional leaders had privately pressed the White House to 
take military action.
By withdrawing from the historic accord, Trump has "made it more likely 
that there will be conflict in the region because there are people there who 
would love to have the United States of America bomb Iran," Kerry told the 
Council on Foreign Relations on Friday.
Kerry, a former senator and presidential candidate, played a key role in 
negotiations between Iran, the US and other world powers that led to the 
signing of the nuclear deal, officially known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA). Under the accord, Iran undertook to limit its 

nuclear activities in return for removal of sanctions.
Kerry said that Saudi Arabia's late king Abdullah and Egypt's ousted 
president Hosni Mubarak had both told him that the US should attack 
Iran. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had also asked then 
US President Barack Obama for the green light to bomb Iran’s nuclear 
facilities, he said.In May, President Trump pulled the US out of that deal 
despite warnings from other signatories and pledged to reinstate tough 
sanctions against Iran.While UN inspectors had repeatedly declared that 
Iran was in compliance of the JCPOA, Trump called the deal a disaster 
for not addressing other issues including Iran’s missile program and 
its rising influence in the region.Tensions have increased between the 
Trump administration and Kerry, who has criticized the White House’s 
approach toward Iran as “ill-advised” and based on no “broad strategy.” 
The former diplomat has also accused Trump of “making things up” about 
Iran.Trump’s anti-Iran foreign policy is “ill-advised” and based on no 

“broad strategy,” says former Secretary 
of State John Kerry.Kerry angered 
Trump in May following reports 
that he had secretly met with 
world leaders in a bid to salvage 
the Iran deal ahead of Trump’s 
announcement to withdraw 
from it.The president has been 
at loggerheads with Kerry ever 
since, frequently mocking him on 
Twitter.“I see that John Kerry, the father 
of the now terminated Iran deal, is thinking 
of running for President,” Trump tweeted l a s t 
month. “I should only be so lucky — although the field that is currently 
assembling looks really good — FOR ME!”

Iran Not to 
Compromise on 
Security: Police 
Chief
Iranian Police Commander Brigadier General 
Hossein Ashtari hailed the improved security 
situation in the country and said the Islamic 
Republic’s Armed Forces will not compromise 
on security.In a speech in Tehran Saturday 
morning on the occasion of the Police Week, 
Brigadier General Ashtari described the week 
as an opportunity to have more contacts 
with the people and provide them with more 
services.     He further pointed to violent 
protests held earlier this year over price 
hikes and said his colleagues performed well 

in dealing with the incidents.  
“Today, the people’s security is a red line of the 
Police and the Armed Forces,” the commander 
said, adding, “We would not compromise on 
or trifle with (the issue of security) ...” 
During late December and early January, 
peaceful protests over rising prices and 
economic problems broke out in some Iranian 
cities, but the unauthorized gatherings 
turned violent after a number of opportunists, 
some of them armed, vandalized public 
property and launched attacks on police 
stations and government buildings.
Iranian security officials say they have hard 
evidence that the protests were directed 
from abroad.
They say many rioters arrested in the unrest 
have been trained by the MKO or had links 
with Takfiri terrorist groups.

Following the unrest, people held several 
demonstrations across the country to 
condemn the violent riots and acts of 
vandalism, and voice support for the Islamic 
Republic’s Establishment.
Iranian officials maintain that people have 
the right to stage protests to express their 
opinions as long as rallies comply with the 
legal conditions.

United States 
needs to ensure 
Iran can obtain 
humanitarian 
goods as well as 
access to items for 
safety of flight.  It 
is certainly true 
that sanctions can 
affect this trade 
and the hostile 
licensing policy 
from the United 
States on civil 
aviation licenses is 
a complication.  



U.S. actively considering waivers 
on Iran oil sanctions; report

Tehran to host first intl. off-road, 
camping expo
Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (ICHHTO) 
is set to hold Off-road, Camping, Adventure and Related Industries 
Exhibition for the first time in the country.
According to ICHHTO’s website, the five-day event will commence at the 
iconic Milad Tower in north of Tehran on Oct. 15 and will last through Oct. 
19.
The move comes as ICHHTO sectors, especially tourism, are receiving special 
attention by the government.
Enthusiasts can visit the website at www.ichto.ir for details about the event and for  
registration.

The US is not a reliable 
negotiating partner and 
Iran is not actually eager 
to negotiate with that 
country, Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif said 
in an interview with Qatar-
based Al Jazeera network in 
New York.
'We're not actually eager 
to meet with [US President 
Trump] because the United 
States is not a reliable 
negotiating partner,' Zarif told 
UpFront host Mehdi Hasan.
Elsewhere in the interview 
which was released on 
Friday, Zarif referred to US 
withdrawal from the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), adding 'The 
nuclear deal is the best the 
United States can get, and 
it's the best Iran can get, and 
it's the best the international 
community can get.'
'They were always saying that 
we want a treaty with
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The head of Iran's Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization (ICHHTO) says the number of foreign tourists 
visiting the country surged %51 in the first six months of the 
current fiscal year (started on March 21) in comparison with 
similar period last year.
According to Ali Asghar Mounesan, the surge comes despite 
the decline in the number of inbound tourists in first six 
months of the past year.
Data released by ICHHTO, shows that 2,619,310 foreign 
tourists entered the country in the first half of last year, down 

from 2,701,859 the year before.
However, last year’s collective number of tourists shows a 
slight growth. A total of 5,113,524 foreign tourists traveled 
to Iran in the last Iranian year, showing a %4.33 increase year 
on year.
Implicating the depreciation of the rial’s value to dollar, the 
official noted that Iran has become a considerably cheap 
destination for foreign visitors.
Therefore, the growth in tourism is expected to rise through 
the current year, Mounesan added.

US President Donald Trump possesses an 'outdated 
imperialist thinking' which will lead to US's eventual decline, 
a Chinese military strategist said.
Trump's out-dated imperialist thinking puts the US and the 
world in hot water, Qiao Liang, who co-wrote 'Unrestricted 
Warfare' with Steve Bannon, told the South China Morning 
Post on Saturday. 
The expert on strategic military affairs was of the opinion that 
the United States has fallen into decline due to the problems 
it has created. 
He sharply criticized Trump and said through stupid and 
imperialist thinking, the US president has made efforts to 
wage a trade war against China.
The US “is declining because they have so many problems, 

which were all created by themselves, but they put the blame 
on China', Qiao further told the Hong Kong English-language 
newspaper. 
Qiao argued by provocative actions and some emotional 
tricks, Trump seeks to ally US Republicans with him to win 
the mid-term elections, and the trade war with China is part 
of the scenario.
The Chinese strategist said, in a bid to remain the world's 
only superpower, the United States is trying to contain China 
through a trade war and hiking tariffs on Chinese goods.
According to Bannon, 'Unrestricted Warfare' was published 
in 1999 and a number of experts who have been closely 
involved with the situation in the United States and China 
have contributed to it.

The UN refugee agency (UNHCR) has expressed deep concern 
over the fate of seven Rohingya Muslim men deported from India 
to Myanmar despite warnings they could face persecution in their 
country of origin.
India deported seven Rohingya Muslim refugees, who had 
been incarcerated since 2012 for illegal entry, to Myanmar on 
Thursday. "UNHCR continues to seek clarification from the 
(Indian) authorities on the circumstances under which these 
individuals were returned to Myanmar," spokesman Andrej 
Mahecic told reporters in Geneva .He added that the UN agency 
was "concerned that they did not have access to legal counsel, 
were not given the chance to access asylum processing and have 
their claims assessed in India."
Before their deportation, the UN denounced the forcible return 
of the Rohingya as a violation of international law, slamming 
New Delhi for ignoring the danger they faced in their country 
of origin.Myanmar’s Rakhine has been the scene of communal 
violence since 2012. Many Muslims have been killed while tens 
of thousands have been forced to flee as a result of attacks by 
Buddhists. The refugees largely live in camps in dire conditions.
Last year, Myanmar’s armed forces, backed by Buddhist extremist 
mobs, launched a state-sponsored crackdown campaign against 
Rohingya Muslims in Rakhine, using a series of attacks on military 

posts by gunmen they linked to Rohingya as a pretext.The 
crackdown, described by UN rights officials as a textbook example 
of ethnic cleansing, forced over 700,000 Rohingya to flee to 
neighboring Bangladesh, where they are camped in overcrowded 
refugee centers in dire living conditions.
According to Press TV, Rohingya Muslims, who have lived in 
Rakhine State for many generations, are denied citizenship 
and branded illegal immigrants who hail from Bangladesh, 
by Myanmarese officials.Last year, Prime Minister Narendra 
Modi's Hindu nationalist government ordered to deport the 
Rohingya, whom New Delhi described as a security threat. An 
estimated 40,000 Rohingya live in India after having fled violence 
in Rakhine. The Supreme Court is hearing a case challenging the 
order as unconstitutional.Mahecic had no information on the 
whereabouts of those deported to Myanmar, noting "Current 
conditions in Myanmar's Rakhine state are not conducive for 
safe, dignified and sustainable return of stateless Rohingya 
refugees."UNHCR aid workers on Friday began to assess 
conditions in three Rakhine townships, following a limited 
assessment last month in 23 villages where they found that "the 
Muslim communities are not allowed to move freely", Mahecic 
said."Fear and mistrust are the prevalent sentiments there now," 
he added.

 The 20th annual meeting of Isfahan and Flor-

ence, sister cities, held on Thursday. The sister-

hood agreement of this twins concluded during 

the trip of Lamberto Dini, the foreign minister of Italy with his 

political corps in 1998.
During the meeting Alireza Jafari-Zand, an archaeologist, 
Referred to the role and the influence of different nations 
on culture and said "What we can take advantage of in the 
modern world is the cultural interactions and the language 
of culture that has a significant role in communications and 
the developments of human knowledge."
Saying that one of the most important features of Italian 
people is their connection with the Persian language, 
he added, "In the research conducted about the works 
of Hakim Abolghasem Ferdowsi by Italian people, their 
connection with the Persian language is obvious, even a 
few years ago, a square in Rome, the capital of Italy, was 
called Ferdowsi."
Pointing to this fact that the relationship between Iran 
and Italy in Safavid era is one of the prominent cases of the 
cultural interactions, an Iranologist, Mohammad Hassan 
Riahi said, "Flourishing the relationship between Isfahan 

and Italy was amazing due to the transference of the ex-
capital to Isfahan in Safavid era."
"Florence has a harmonious and homogeneous 
architecture; it is interesting to hear that some buildings 
have been built with a time interval of 700 years. You 
should know that all of buildings in Italy are constructed 
according to one standard principle. But in the historical 
city of Isfahan that dates back at least to Achaemenid era, 
there is no harmony, and we are faced with the cluttered 
architecture; but constructing Chaharbagh pavement was 
one of the positive steps taken in this regard.

 "Isfahan municipality has negotiated with dif-

ferent international organizations and institu-

tions to take advantage of their experiences 

and knowledge to solve the environmental problems," the 

mayor of Isfahan said.
 "Air pollution is very important matter, so Isfahan 
municipality tries to provide a safe and healthy 
environment for citizens to have a peaceful life by using 
the fundamental strategies," Ghodratollah Nowrouzi said. 
"Atmospheric and acoustic pollution threatens Isfahan; so 
far, we have interacted with all related departments and 
organizations of Isfahan  and Tehran provinces to reduce 
the pollutants," he added.
"The most important measures which have been taken 
by Isfahan municipality to reduce the pollutants are 
developing the public transport network, enhancing 
the public transport services, strengthening the subway 
infrastructures, recommending people to use their cars 
less than before, filtering the factories around Isfahan and 
observing the environmental issues," he noted.
Saying that the municipality tries to receive the technical 

assistance and necessary knowledge from international 
environmental organizations such as the World Bank, he 
said, "The municipality has focused on this subject to make 
the environmental pollution more tangible for all people."
Referring to establishing the Air Quality Monitoring 
Stations in Isfahan, Nowrouzi said, "Nine stations are 
active throughout the city to monitor air and sound;  
Improving the stations is on the agenda to provide us with 
higlhly accurate data."

China strategist slams Trump's 'outdated imperialist 
thinking'

UN concerned over India’s deportation of Rohingya to Myanmar

Foreign tourists visiting Iran up %51 in Sep.Isfahan and Florence meet each other 
for twentieth time

Isfahan municipality interacts with World 
Bank to solve environmental problems
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