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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,700,005,001,000قدیم

سکه طرح 
4,880,0005,182,000جدید

2,400,0002,331,000نیم سکه

1,300,0001,241,000ربع سکه

690,000661,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,104,0002,335,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18452000539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

مصوبه ای که رد شد؛ 

گسترش مناطق ویژه 
اقتصادی و آزاد تجاری؛ 

تحول یا آسیب؟
پیشــنهاد افزایش تعداد مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی در حالی توســط دولــت به مجلس 
شورای اسالمی ارائه و تصویب شد که با مخالفان 
و موافقان بســیاری همراه بــود. چندی پیش 
پیشنهاد ایجاد هشــت منطقه آزاد تجاری در 
مناطق مرزی و ۱۲ منطقه ویــژه اقتصادی از 
سوی دولت به مجلس ارائه شــد، نمایندگان 
مجلس نیز در ۱۱ شــهریورماه امسال ضمن 
تصویب این الیحــه ۸۶ منطقه ویژه اقتصادی 
دیگر را به این پیشنهاد افزودند که گویا حجم 
باالی تغییراتی که مصوبه مجلس نســبت به 

الیحه دولت داشت باعث رد آن توسط...

ایرنا
یــادداشــت

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
         اسالمی در شرایطی این پست را از عباس آخوندی، تحویل می گیرد که بخش مسکن در شرایط خوبی به سر نمی برد و سیاست های اعمال شده در این سال ها دستاورد قابل دفاعی به همراه 

نداشته است. موضوعی که رییس جمهور نیز در صحبت های خود در مجلس به آن اذعان داشت: »دولت در زمینه مسکن به ملت بدهکار است و باید جبران کند«.

سه گام مهم وزیر جدید برای ساماندهی بازار؛  

َمسکن در انتظار نوشدارو

3

کمک خرج دولت به کارکنان با حقوق  زیر سه میلیون تومان
یک کارشناس حوزه کار معتقد اســت پرداخت کمک جبرانی دولت به 

حقوق بگیران زیر ســه میلیون تومان تنها بخشی از فشار 
افزایش هزینه ها و تورم را از دوش انها بر می دارد و همه 

را جبران نمی کند.
علیرضا حیــدری  درباره مصوبــه پرداخت کمک 
جبرانی به کارکنان دارای حقوق زیر ســه میلیون 

تومان، اظهار کرد: این طرح در زمان آقای ربیعی 
وزیر ســابق کار اســتارت خورد و به شکل های 
مختلفی دهک های یک و دو جامعه که عموما از  ...

امتیازها و چالش های 
ممنوعیت صادراتی

 ایجاد تعادل در بازار از مهمترین 
اقــدام های ضــروری دولت در 
شرایط کنونی است که به شدت 
بر فضــای تولید و مهــار تورم 

تاثیرگذار است.
با افزایش شتابان نرخ ارز اتفاق 
مهمی که رخ داد، فراهم شــدن 
 بســتری عظیم برای فســاد و 
سوء اســتفاده ســودجویان و 
اخاللگران بازار بود. جذابیتی که 
صادرات در شرایط فعلی و کسب 
درآمد ارزی برای صادرکنندگان 
ایجاد کرد منجر به این شــد که 
بســیاری از تولیدکننــدگان، 
تولیدات و مواد اولیه و محصوالت 
را بــه داخــل تزریــق نکنند و 
مهمترین ایــن تولیدات صرف 
صادرات و کســب سود و درآمد 
بیشتر شــود و همین امر سبب 
کمبــود مواداولیه و محصوالت 
در بازارهــای داخلــی و ایجاد 
فضای حاصل از ترس از قحطی، 
احتکار و افزایش شدید تقاضا در 

بازارهای داخلی شد.
با توجه به تخصیص ارز دولتی، 
امســال ثبت ســفارش کاالها 

چندین برابر شده و این امر...

 به اعتقاد کارشناسان ، ثبات اقتصاد کالن، 
کیفیت زیرســاخت های کشور، کیفیت 
دستگاه های اجرایی، نظام وضع قوانین 
و مقررات، هزینه و امکان دسترســی به 
اطالعات و آمار، فرهنــگ و کار از عوامل 

موثر در فضای کسب و کار هستند. 
به گفته فعاالن اقتصادی به نظر می رسد 
به دلیل کمبود آموزش ها و پایین بودن 
سطح آگاهی از قوانین و مقررات، میزان 
موفقیت در کســب و کارها در کشورمان 
در سطح چندان مناســبی قرار ندارد به 
طوری که بر اساس آخرین آمار، رتبه ایران 
در فضای کسب و کار در دنیا صد و بیست 

و چهارم است. 
به همین دلیل با توجه به فعالیت بیش از 
پنج هزار شرکت دانش بنیان در کشورمان 
که بیشتر مدیران و کارکنان آنها را دانش 
آموختگان دانشگاه ها تشکیل می دهند، 
آشنایی هرچه بیشتر آنها با فضای حاکم بر 
کسب و کار جهت پیشبرد بهتر برنامه ها و 

اهدافشان ضروری به نظر می رسد. 
شــرکت های دانش بنیان، موسسه های 
خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور 
افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر 
پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی 
در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در 
نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه 
) شامل طراحی و تولید کاال و خدمات ( در 

حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده 
فراوان ) به ویژه در تولید نــرم افزارهای 

مربوط ( تشکیل می شود. 
تعدادی از کارشناسان اعتقاد دارند که با 
توجه به نوپا بودن بحث شرکت های دانش 
بنیان و جوان بودن قوانین و آیین نامه های 
موجود در کشــور، نیاز است که مدیران 
و کارشناســان این بنگاه ها آموزش های 
الزم را درباره فضای کسب و کار حاکم بر 

کشور ببینند. 
بنابراین آشنا نبودن این شرکت ها با فضای 
کسب و کار حاکم بر جامعه باعث به هدر 
رفتن ســرمایه های مالی و دانش آنها و 
ایجاد مشکالت جدی حتی ورشکستگی 

می شود. 
نایب رییس کمیته کســب و کار دانش 
بنیان اتاق بازرگانی اصفهان، آشنا نبودن 
شرکت های دانش بنیان با فضای کسب و 
کار را یکی از مهمترین مشکالت آنها ذکر 
و تصریح کرد : این موضوع باعث ناتوانی 
در مدیریت کســب و کار، ناتوانی در ارائه 
محصوالت، فقدان سرمایه کافی برای راه 
اندازی کسب و کار و آشنا نبودن با منابع و 

تسهیالت مالی می شود. 
مسعود رجایی آشنا نبودن با فرایند قیمت 
گذاری و مشــکالت بازاریابی و فروش را 
از دیگر مشکالت ناشــی از آشنا نبودن با 
فضای کسب و کار خواند و افزود : همین 

مسائل باعث می شــود تا در برخی موارد 
از این شرکت ها در جهت مقاصد خاصی، 

سوء استفاده شود. 
وی آشنا نبودن شرکت های دانش بنیان 
با فضای کسب و کار را از مشکالت درون 
سازمانی این بنگاه ها دانســت و گفت : 
آموزش کسب و کار و خودشناسی بهترین 

راهکار برای رفع این مشکل است. 
به گفته وی الزم اســت پارک های علم و 
فناوری و مراکز رشد کشور بیش از گذشته 
به آموزش فضای کسب و کار به واحدهای 
فناور نوپا و شرکت های دانش بنیان توجه 
کنند و افرادی که قصد تاســیس چنین 
شــرکت هایی دارند نیز این آموزش ها را 

جدی بگیرند. 
رجایــی از دیگر نیازهای شــرکت های 
دانش بنیان به حمایت هــای تبلیغاتی 
 به ویژه برای خریــد کاالی تولید داخل و 
معافیت های مالیاتی و تسهیالت بانکی 

اشاره کرد. 
بنابر آمار اعالم شده از سوی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری حدود پنج هزار شرکت 
دانش بنیان در کشور فعال است که از میان 
آنها بیش از سه هزار و 500 شرکت به طور 
رسمی به عنوان دانش بنیان ثبت شده و 
مجوز گرفته اند که 5۶ درصد آنها تولیدی 

و 44 درصد نوپا  هستند. 

توسعه شرکت های دانش بنیان در گرو آشنایی با فضای کسب و کار است
نایب رییس کمیته کسب و کار دانش بنیان اتاق بازرگانی اصفهان: آشنا نبودن شرکت های دانش بنیان با فضای کسب و کار ، یکی از مهمترین مشکالت آنهاست.

 شرکت های دانش بنیان یکی از پایه های پیشرفت و توسعه اقتصادی هستند اما به تاکید کارشناسان این بنگاه ها برای ورود به بازار نیاز 
مبرم به آشنایی با فضای کسب و کار دارند. منظور از فضای کسب و کار، مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوقی، نهادی و قوانین است 

که بر فعالیت های کسب و کار حاکم است و مدیران بنگاه های اقتصادی نمی توانند آنها را تغییر دهند. 

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
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الزم است پارک های 
علم و فناوری و مراکز 

رشد کشور بیش از 
گذشته به آموزش فضای 
کسب و کار به واحدهای 
فناور نوپا و شرکت های 

دانش بنیان توجه کنند و 
افرادی که قصد تاسیس 

چنین شرکت هایی 
دارند نیز این آموزش ها 

را جدی بگیرند. 



امتیازها و چالش های 
ممنوعیت صادراتی

ادامه از صفحه یک:
...     عموما به نوعی سودجویی تبدیل 
شده است. همین امر بازار داخل را 
به شدت با مشــکل مواجه کرده و 
تولیدات داخل نمی تواند جوابگوی 
تقاضای بازار و تامین نیازهای داخل 
باشد. یکی از دالیل اصلی افزایش بی 
رویه قیمت ها نیز همین امر است. 
در شش ماهه نخست امسال، میزان 
صادرات محصوالت کشــاورزی و 
صنایع غذایی سه میلیون و 514 هزار 
تن و بــه ارزش 3149 میلیون دالر 
بوده که از نظــر وزن 6.2 درصد و از 
نظر ارزش 13.6 درصد کل صادرات 
کاالهای غیر نفتی کشور را به خود 
اختصاص داده اســت. میزان ارزش 
صادرات شش ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه پارسال 27.1 
درصد افزایش داشــته و در مقایسه 
با همه سال های قبل از آن باالترین 

رقم بوده است.
براســاس ارائــه آمــار وزارت 
جهادکشــاورزی مبنی بر رشد 86 
درصدی صادرات ســیب زمینی و 
125 درصدی صادرات گوجه فرنگی 
نسبت به مدت مشــابه پارسال، به 
خوبی مشــهود اســت که افزایش 
چشمگیر قیمت دالر این جذابیت 
را برای صادرکننــدگان ایجاد کرده 
تا به هر قیمتی محصوالت کشاورزی 

پرطرفدار را صادر کنند.
این درحالی اســت که در سال های 
گذشــته به حدی گوجه فرنگی و 
سیب زمینی روی دست کشاورزان 
باقی می ماند که در برخی موارد به 
ســبب نبود صرفه اقتصادی و مازاد 
تولید در بازار، سر مزرعه رها و یا امحا 
می شــد. صادرات بــی رویه گوجه 
فرنگی و رب گوجه به ویژه به کشور 
عراق سبب شــد تا این محصول در 
بازار داخل با کمبود شدید و بحران 
تامین نشدن نیاز داخل مواجه شود 
و قیمت آن به شــکل سرسام آوری 
افزایش یابد. این امر ســبب شد تا 
قیمت بســیاری از کاالهای داخلی 
که مواداولیــه وارداتی هم ندارند به 
شدت افزایش یابد. به عالوه بسیاری 
از صادرکنندگان از عرضه ارز حاصل از 
صادرات با قیمت های تعیین شده در 
سامانه نیما خودداری کرده و با نرخ 
آزاد و غیرواقعی بــه عرضه و فروش 
آن پرداختند کــه این خود به نوعی 
گسترش فســاد در بازار با سودای 
سودآوری بیشتر است. در شرایطی 
که بازارهای صادراتی بر بازار داخلی 
ترجیح داده می شود و تولیدکننده 
با انگیزه کسب صرفه و سود بیشتر 
در بازارهای صادراتی، عرضه تولیدات 
به داخل کشور را کاهش می دهد و 
اگر محصولی در بازار داخلی عرضه 
می شــود قیمــت آن بــا دالرهای 
صادراتی محاسبه می شود، بطور قطع 
با افزایش شدید قیمت کاالهایی روبرو 
خواهیم بود که بطور کامل در داخل 
تولید شده و هیچ وابستگی به خارج 
از کشــور ندارند. از دیگر پیامدهای 
تغییرات نرخ ارز، ارســال محصول 
پیش از رســیدن کامــل و آمادگی 
برای صادرات به کشور مقصد توسط 
صادرکننده اســت، با هدف اینکه 
صادرکننده بتواند از باالترین نرخ ارز 
 استفاده کند. اگر این رویه ادامه یابد 
می تواند در آینده بــه بازار صادرات 
کشــور لطمه وارد کنــد. دولت در 
اقدامی اساســی بــرای کنترل این 
بحران کاالهــای اساســی، دارو و 
هرآنچه با ارز 4200 تومان تامینی 
اعتبار می شــد را مشــمول قانون 
ممنوعیت صادرات کرد. بر اســاس 
این مصوبه جدید ممنوعیت صادرات 
50 قلــم کاال در بخش محصوالت 
پتروشیمی، کشــاورزی و صنعتی 

اعالم شد. 

اقتصاد استان
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صادرات اصفهان ۳۹ درصد افزایش داشته است
مدیر کل گمرک اصفهان گفت: در هفت ماهه نخست امسال، بالغ بر یک میلیارد و 235میلیون دالر کاال از 
استان اصفهان به مقصد 96 کشور جهان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر ارزش 

39 درصد افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی گمرک اصفهان، اسداله احمدی ونهری اظهارکرد: درهفت ماهه اول  1397 از 

استان اصفهان، یک هزار و 22 قلم کاال به  وزن سه میلیون و 47هزار تن و به ارزش یک میلیارد و  235 میلیون  
دالر به مقصد 96 کشور جهان صادر شده  که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از لحاظ وزن 15 درصد و از 

حیث ارزش 39 درصد افزایش داشته است.
مدیر کل گمرک اصفهان عمده کاالهای صادراتی از استان اصفهان را ، آهن و فوالد به ارزش 456 میلیون دالر، محصوالت 

پتروشیمی 234میلیون دالر، فرش 121 میلیون دالر و محصوالت شیمی آلی 75 میلیون دالر عنوان کرد و افزود: مهمترین کشورهای 
مقصد کاالهای صادراتی استان  اصفهان عراق با 341 میلیون دالر و 28 درصد سهم از کل صادرات، افغانستان با 184 میلیون دالر و15درصد، 
امارات متحده عربی با 146میلیون دالر و 12درصد، عمان با 104 میلیون دالر و 8 درصد و پاکستان با 97 میلیون دالر و 8 درصد  سهم از 

کل صادرات استان، بوده است.

حفاری غیراصولی ساالنه 200 میلیارد ریال به اصفهان خسارت می زند
 معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: حفاری های متعدد و مرمت های غیراصولی ساالنه 200 

میلیارد ریال به آسفالت خیابان ها و معابر شهر اصفهان خسارت وارد می کند.
ایرج مظفر افزود : شهرداری اصفهان هر سال برای روکش آسفالت خیابان ها و معابر شهر اصفهان 400 
 میلیارد ریال اعتبار اختصاص می دهد که حدود 50 درصد از روکش آســفالت در سطح شهر به دلیل 

حفاری های متعدد و مرمت های غیر اصولی زودتر از عمر معمول روکش جدید می شوند.
وی با بیان این که همه هزینه های این حفاری ها که مصوب و تعریف شد از نهادهای مجری اخذ می شود، 

اظهارداشت :  پارسال 200 میلیارد ریال، هزینه حفاری ها به صورت نقدی و تهاتر از دستگاه ها گرفته شد.
به گفته وی شرکت آب و فاضالب با رقمی بالغ بر 80 میلیارد ریال باالترین هزینه حفاری در شهر اصفهان را پرداخته است.

مظفر با تاکید بر این که اصفهان یکی از بهترین کالنشــهرها در کشــور اســت که توانسته با کمترین خســارت و بیشترین 
هم افزایــی با دســتگاه ها، حفــاری هــا در شــهر را ســاماندهی کند، گفــت : تحقــق مدیریــت واحد شــهری تنهــا راه برای 
 توقف موازی کاری در امر حفاری هاســت زیرا برنامه هماهنگ شــده یکســاله بــرای انجام همزمــان حفاری ها در شــهر تدوین و

 تعریف می شود.

سرمایه گذاران 
خارجی می توانند 

فقط ۱0 درصد از 
نیروهای موردنیاز 

خود را با افراد 
غیرایرانی تامین 
کنند اما باید ۹0 

درصد دیگر نیروی 
داخلی باشد که این 

مهم در راستای 
اشتغال زایی در آن 
منطقه بسیار مفید 

است.

الیحه ای که بسیاری افراد 
تصویــب آن را، متحول 
کننــده اقتصــاد قلمداد 
می کننــد و عــده ای نیز 
توسعه چنین مناطقی را 

آسیب زا می دانند.
دلیل نمایندگان مجلس 
نیز بــرای موافقت با شــکل گیری این 
مناطق، تحقق سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی مبنی بر توســعه حوزه عمل 
مناطــق آزاد و ویژه اقتصــادی، انتقال 
فناوری های پیشــرفته، تسهیل تولید و 
صادرات و تامین نیازهای ضروری و منابع 
مالی از خارج و حل بخــش عمده ای از 

مشکل بیکاری منطقه بود.
رضا رحمانی، کارشناس و تحلیلگر مسائل 
اقتصادی از تفاوت میان مناطق ویژه و آزاد 
اقتصادی می گویــد؛ فعالیت در مناطق 
ویژه اقتصادی و آزاد تجاری با امتیازات 
خاصی همراه است که در دیگر نقاط کشور 
نمی توان از این امتیازات استفاده کرد اما 
تفاوت هایی نیز بین این دو منطقه برای 
فعالیت وجود دارد ضمــن آنکه قوانین 
و مقرارات هر دو منطقــه نیز با یکدیگر 

متفاوت است.
وی می افزاید: معموال مناطق آزاد درکنار 
بنادر واقع می شــوند و در آن ها قوانین 
گمرکی که مربوط به محدوده گمرکی 
کشوراســت اجرا نمی شــود، همچنین 
برای تشویق سرمایه گذاران، مشوق های 
فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد بســیار 

جذاب تر از مناطق ویژه است.
این کارشناس تصریح می کند: منطقه 
ویژه اقتصادی به محدوده جغرافیایی در 
داخل مرز کشور اطالق می شود که قوانین 
تجاری حاکم بر آن تا حد زیادی در مقایسه 
با سایر مناطق کشور محدودیت کمتری 
دارد، ایجاد ایــن مناطق به منظور جذب 
سرمایه های خارجی و داخلی و همچنین 
ایجاد عرصه فعالیت های تولیدی و تجاری 
برای افزایش صــادرات کاال و ارائه بهینه 
خدمات برای حضور فعــال در بازارهای 

منطقه ای و بین المللی است.
رحمانی بیــان می کند: صــدور مجوز 
ساخت و ســاز به صورت رایگان، تبعیت 
از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی، 
ورود تجهیزات و ابــزار خط تولید بدون 

پرداخت عــوارض گمرکــی ومعافیت 
گمرکی تا ســقف ارزش افزوده از مزایای 

مناطق ویژه اقتصادی است.
وی می افزاید: یکی از تفــاوت های این 
دو منطقه مربوط به خرده فروشــی کاال 
است که در مناطق ویژه اقتصادی فقط 
برای اتبــاع خارجی امکان پذیر اســت، 
اما در مناطق آزاد، خرده فروشــی برای 
اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر است، 
همچنین مقررات کار و بیمه اجتماعی 
در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد 
تابع مقررات خاص مناطق است، ولی در 
مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل 
کشوراست به عالوه اینکه فعاالن مناطق 
ویژه امکان اســتفاده از صندوق ذخیره 
ارزی را دارند ولــی درمناطق آزاد چنین 

امکانی وجود ندارد.

  واکنش ها نســبت به گسترش 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

برخی کارشناســان دلیــل اینکه چرا 
شــورای نگهبان این مصوبه را رد کرد، 
حجم گســترده تغییراتی می دانند که 
مصوبه مجلس نســبت به الیحه دولت 
داشت. با این توضیح که بر اساس الیحه 
پیشــنهادی دولت صرفا ایجاد هشــت  
منطقــه آزاد تجــاری- صنعتــی و 12 
منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی شــده 
بود، اما بر اساس مصوبه مجلس اوال حوزه 
مناطق آزاد تجــاری- صنعتی به موجب 
اصالحات مجلس گســترش پیداکرد، 
ثانیا ایجاد 12 منطقــه ویژه اقتصادی به 
103 منطقه افزایش یافت، به عالوه آنکه 
احکام متعددی ناظر بر مناطق جدید آزاد 
و ویژه اقتصادی پیش بینی شد، بنابراین با 
توجه به گسترش دامنه اصالحات مجلس، 
ساختار الیحه دولت دچار دگرگونی شد و 
درنتیجه مصوبه مزبور از ســوی شورای 
نگهبان مغایر با اصل 74 قانون اساســی 

شناخته شد.
اکبر ترکــی نماینــده مــردم فریدن، 
فریدون شــهر و چــادگان در مجلــس 
شورای اسالمی نیز برگشت این الیحه به 

کمیسیون اقتصادی مجلس را برای رفع 
ایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان 

عنوان می کند.
البته به غیر از مخالفت شورای نگهبان با 
این الیحه بسیاری از اقتصاددانان نیز با 
گسترش این مناطق به دالیلی همچون 
افزایش فاصله طبقاتی، افزایش مناطقی 
بدون زیرساخت و فناوری الزم، ضروری 
نبودن بررســی این موضوع در مجلس، 
خیانت به اقتصاد ملی، تلف شــدن وقت 
کشــور، افزایش مبادی ورودی کشور، 
تشدید قاچاق و افزایش شکاف طبقاتی 
میان بومیان محل، مخالفت می کنند و 
معتقدند کارنامه این گونه مناطق ضعیف 

و غیرقابل دفاع است.
ضمن آنکه گفته می شود زیرساخت های 
موردنیاز بــرای ایجاد مناطــق جدید 
فراهم نشــده، به ویژه اینکه هزینه ایجاد 
زیرســاخت ها در این مناطق چند هزار 
میلیارد ریال برآورد می شود. درمقابل نیز 
عده ای ایجاد این مناطق را دارای منافع و 

مزایای فراوان می دانند.
نماینــده مردم فریدن، فریدون شــهر و 
چادگان در مجلس شــورای اسالمی که 
از موافقان ایجاد مناطق ویژه و آزاد تجاری 
اســت بیان می کند: الیحه ایجاد هشت 
منطقه آزاد تجــاری و 12 منطقه ویژه 
اقتصادی از سوی دولت ارائه اما با تغییراتی 

به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
اکبر ترکی می افزاید: پس از بررسی شورای 
نگهبان، به دلیل توســعه این مناطق در 
مصوبه مجلس، ایراداتی به این الیحه وارد 
و برگشت داده  شــد، البته مقرر شد این 
مصوبه در کمیسیون اقتصادی مجلس 
رفع اشکال شود و پس از تصویب دوباره 

به شورای نگهبان برگردد.
در ادامه این نماینده در رابطه با انتخاب 
فریدن به عنــوان یکــی از مناطق ویژه 
اقتصــادی پیشــنهادی خاطرنشــان 
می کند: با توجه به شــرایطی همچون 
زیرساخت های مناسب، منابع اقتصادی 
و فاصله از مرکز استان در چهار شهرستان 
غرب اســتان اصفهان که شامل فریدن، 

فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت 
می شــود پیشــنهاد ایجاد منطقه ویژه 
اقتصــادی در غرب اســتان به مرکزیت 
فریدن داده شد. وی می افزاید: از طرفی 
فریدن قطب کشاورزی و دامداری است 
اما نبود صنایع تبدیلی در این منطقه باعث 
نبود پیشرفت شده و همچنین با توجه به 
باال بودن میزان بیکاری و مشکالت تامین 
معیشت در این منطقه لزوم چنین اقدامی 

بیشتر محسوس بود.
ترکی می گوید: باوجود چنین شرایطی 
با تصویب کمیســیون، فریدن به عنوان 
منطقه ویــژه اقتصــادی انتخاب و پس 
از تصویــب نهایــی و ابــالغ آن ، ایجاد 
زیرســاخت های الزم در این منطقه به 

کمک بخش خصوصی، آغاز خواهد شد.
ترکــی در رابطه با مزایــا و ویژگی هایی 
که چنین اقدامی بــرای منطقه فریدن 
دربر خواهد داشــت، می گوید: معافیت 
از پرداخــت عوارض گمرکــی کاالهای 
وارداتی، جذب سرمایه گذاران خارجی، 
آزادی ورود و خــروج ســرمایه، کاهش 
هزینه های تمام شده محصوالت و افزایش 
صادرات ازجمله مزایای این مناطق بشمار 

می آید.
به گفته این نماینده مجلس به طورکلی 
یکســری از قوانیــن حاکــم در داخل 
کشــور در مناطق ویژه اجرا نمی شــود 
ودرصــورت تصویب، ایــن معافیت ها 
شــامل منطقه ویژه اقتصــادی فریدن 
هــم خواهــد بــود، به عنوان مثــال بر 
صــادرات و وارداتی کــه انجام می گیرد 
عوارض گمرکی تعلــق نمی گیرد و این 
باعــث تشــویق ورود ســرمایه گذاران 
 خارجــی و داخلــی بــه ایــن مناطق

 می شود.
ترکی می افزاید: همچنین سرمایه گذاران 
خارجــی می تواننــد فقــط 10 درصد 
از نیروهــای موردنیــاز خود را بــا افراد 
غیرایرانی تامین کنند اما باید 90 درصد 
دیگر نیروی داخلی باشد که این مهم در 
راستای اشتغال زایی در آن منطقه بسیار 

مفید است.

مصوبه ای که رد شد؛ 

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه مطرح کرد:گسترش مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری؛ تحول یا آسیب؟

توسعه صادرات بهترین راهکار 
حمایت از صنایع در دوران تحریم

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه گفت: تمرکز دولت 
بر سیاســت های تقویت کننده صادرات در شــرایطی که 
تحریم های ظالمانه در کنــار رکود حجم تقاضای داخلی را 
تحت تاثیر قرار داده است باید به عنوان یکی از اولویت ها 

مورد نظر قرار گیرد.

محمود اکبری در خصوص استراتژی صادراتی فوالد مبارکه از بدو 
تاسیس این شــرکت اذعان کرد: فوالد مبارکه در سال 1371 که با 
ظرفیت 2.4 میلیون تنی آغاز به کار کرد؛ صادرات را به عنوان یک 
راهبرد استراتژیک برگزیده و طی 26 ســال فعالیت خود عالوه بر 
تامین حداکثری نیاز داخلی، با حضور مستمر و قدرتمند در بازارهای 
جهانــی، ارز مورد نیاز خود بــرای تامین مواد اولیــه و تجهیزات و 

همچنین فاینانس طرح های توسعه های خود را تامین کند.
وی در ادامه افزود: این منابع ارزی در چارچوبی مشخص و با برنامه 
صرف توسعه ظرفیت و گسترده شدن زنجیره تولید در فوالد مبارکه 
شده و در این بازه زمانی، افزایش 330 درصدی ظرفیت تولید فوالد 
مبارکه و رســیدن به عدد 10.3 میلیون تنــی، اتفاقی بی بدیل در 

توسعه ظرفیت فوالد کشور بوده است.
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه متذکر شــد: این نرخ رشد، 
باالترین نرخ رشد تولید فوالد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
بوده است و باعث شده تا سهم فوالد مبارکه از تولید ناخالص داخلی 
کشور به پنج درصد برسد و به طور غیرمستقیم برای بیش از 350 

هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.
اکبری با اشاره به ســهم 50 درصدی فوالد مبارکه در تولید فوالد 
کشور یادآور شــد: این شــرکت به طور میانگین 1.5 میلیون تن 
محصول صادر کرده و موجبات توسعه بازارهای صادرات غیرنفتی 

ایران در جهان شده است.
وی همچنیــن تصریح کرد: فــوالد مبارکه در این مــدت موفق به 
دســتیابی به بازارهای متنوع اروپا، آمریکا، شــرق آسیا و منطقه 
خاورمیانه شد و توانست کیفیت محصوالت خود در این بازارها را به 

عنوان یک برند آشنا تثبیت کند.
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه تاکیــد کرد: صادرات فوالد 
مبارکه حتی در شرایط سخت رقابتی و تحریم های متعدد سال های 
گذشته کامال صعودی بوده و این شــرکت توانسته در سال 1392 
حدود یک میلیون تن، ســال 1393 حدود 1.5 میلیون تن، سال 
1394 حدود 1.8 میلیون تن، سال 1395 حدود 1.5 میلیون تن، 
سال 1396 حدود 1.3 میلیون تن و در 6 ماهه نخست سال 1397 

حدود 700 هزار تن محصوالت خود را صادر کند.
به گفته اکبری، فوالد مبارکه توانســته در مجموع طی پنج ســال 
گذشــته حدود 1.1 میلیون تن تختال، پنج میلیون تن محصوالت 
گرم، 350 هزار تن محصوالت سرد و حدود 100 هزار تن گالوانیزه 

را به حدود 40 کشور در اقصی نقاط دنیا صادر کند.
وی با اشــاره به تجربه عبور از تحریم در ســال های گذشته اذعان 
کرد: تجربه سال های گذشــته به ما نشان داد که در شرایط تحریم، 
بهترین راهبرد برای مقابله با رکود در برخی بخش های تولید، توسعه 
صادرات است و خصوصا زمانی که در اثر تحریم در بعضی بخش های 
صنعت کاهش تقاضای موثر ایجاد می شــود؛ می توان این کاهش 

تقاضا را با افزایش صادرات جبران کرد.
به گفته معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه این شــرکت در دور 
قبل تحریم ها و زمانی که ظرفیت بهره برداری شده کشور به نصف 
خود کاهش یافت توانست با اتکا به افزایش صادرات، کمترین تاثیری 

پذیری از تحریم ها را متحمل شود.
اکبری بیان داشــت: از ایــن رو تمرکــز دولت بر سیاســت های 
تقویت کننده صادرات به ویژه در شــرایطی که تحریم های ظالمانه 
اخیر به همراه رکــود دامنه دار در بخش های پایین دســتی فوالد، 
حجم تقاضای داخلی را تحت تاثیر قرار داده است باید به عنوان یکی 

از اولویت ها مورد نظر قرار گیرد.

پیشنهاد افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حالی 
توسط دولت به مجلس شورای اسالمی ارائه و تصویب شد که 
با مخالفان و موافقان بسیاری همراه بود. چندی پیش پیشنهاد 
ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری در مناطق مرزی و ۱2 منطقه ویژه 
اقتصادی از سوی دولت به مجلس ارائه شد، نمایندگان مجلس 
نیز در ۱۱ شهریورماه امسال ضمن تصویب این الیحه ۸۶ منطقه 
ویژه اقتصادی دیگر را به این پیشنهاد افزودند که گویا حجم باالی 
تغییراتی که مصوبه مجلس نسبت به الیحه دولت داشت باعث رد 

آن توسط شورای نگهبان شد.

گـــزارش
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       نماینده فریدن: فریدن قطب کشاورزی و دامداری است اما نبود صنایع تبدیلی در این منطقه باعث نبود پیشرفت شده و همچنین با توجه به باال بودن میزان بیکاری و 
مشکالت تامین معیشت در این منطقه لزوم چنین اقدامی بیشتر محسوس بود.

خـــبــــر

مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان؛

توجه به آموزش های مهارتی به کاهش بیکاری می انجامد
 مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان گفــت : توجه به
 آموزش های مهارتی، عالوه بر تولیدات با کیفیت، کاهش بیکاری 

و افزایش اشتغال را به دنبال دارد.

آرش اخوان افزود: یکی از دغدغه های اشتغال نبود آموزش های مهارتی 
در کشور است در حالی که این آموزش ها موجب افزایش توانایی های 
دانش، مهارت، قدرت درک افراد و انجام مطلوب تر کار در محدوده وظایف 

شغلی می شود. 
 وی اظهارداشــت: همچنین یکــی از دالیل بیکاری در کشــور فقدان 
مهارت های موردنیاز بازار کار از سوی جویندگان کار است که سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای با ارائه آموزش های مهارتی نقش بسزایی در کاهش 

میزان بیکاری ایفا می کند. 
مدیرکل فنی و حرفه ای اصفهان ادامه داد : آموزش های فنی و حرفه ای 
به سبب انعطاف پذیری نشــات گرفته از خصیصه های بازار کار و اوضاع 
اقتصادی و به دلیل آموزش و ایجاد مهارت های الزم در افراد برای توانایی در 

احراز مشاغل، نقش بسزایی در اشتغال دارد. 
وی تاکید کرد: این آموزش ها هم مهارت های خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارت های 
عمومی بازار کار را فراهم می سازد و برای شاغالنی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار 

کاهش کارایی می شوند، امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می کند. 
اخوان ادامه داد : برای اولین بار در کشور طرح صالحیت حرفه ای کارکنان در استان 
 اصفهان اجرا شــده است که در این طرح توانایی شــغلی افراد مشغول کار، سنجش 
می شود و کســانی که نیاز به آموزش و مهارت دارند به دو روش آموزش کالسی و یا 

تجربی آموزش داده می شود. 
وی خاطرنشان کرد : ساالنه حدود60 هزار نفر در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان 

اصفهان آموزش های الزم را فرا می گیرند. 
به گفته اخوان بیش از 65درصد افرادی که در مرکزهای آموزش فنی و حرفه ای آموزش 

دیده اند، موفق به ورود به بازار کار شده اند. 
هم اکنون دســت کم یکهزار حرفه مهارتی در بخش های صنعــت، خدمات فنی، 
گردشگری، آی تی، آی سی تی و مشاغل خانگی در 54 مرکز آموزش فنی وحرفه ای . 

بالغ بر یک هزار و 200 آموزشگاه بخش خصوصی ارایه می شود. 
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تمام موتورخانه های ساختمان های اصفهان استاندارد می شود
مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت: تمام موتورخانه های ساختمان ها از جمله ساختمان های 

مسکونی، تجاری و اداری استاندارد خواهد شد.
غالمحسین شفیعی اظهار داشت: برای اعطای مجوز استاندارد به ساختمان باید موتورخانه ساختمان 

دارای مجوز استاندارد باشد.
وی بیان داشت: تهیه استاندارد برای موتورخانه های ساختمان ها با همکاری شرکت گاز صورت می گیرد. 

مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه بدنبال مانع تراشی برای واحدهای صنعتی نیستیم، تصریح 
کرد: اداره استاندارد حامی تولید کننده است و تمام تالش خود را می کند که چرخه تولیدی متوقف نشود.

وی گفت: در پی این هستیم که امر نظارت و بازرسی را به خود واحدهای تولیدی با همکاری تشکل های اقتصادی 
واگذار کنیم که الزم است ساز و کار این نظارت تعریف شود.

شفیعی از امضای تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی با این نهاد خبر داد و گفت: این تفاهم نامه بین یک بخش دولتی و خصوصی در 
راستای تسهیل فضای کسب و کار استان اصفهان باشد.وی اظهار داشت: عدم اطالع صنعتگران و تولیدکنندگان از قوانین استاندارد 

به ویژه در بخش های نمونه برداری، آزمایش و آزمون محصوالت از چالش های مهم این اداره کل است.

بخشنامه تدوین برنامه عملیاتی و بودجه ۹۸ به شهردار اصفهان ابالغ شد
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: بخش نامه تدوین برنامه عملیاتی و بودجه 

۹۸ به شهردار اصفهان ابالغ شد.
بهروز ارباب شیرانی اظهار کرد: بر اساس مصوبات شورا و اقدامات معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان 
در خصوص فرایند و ساختار تدوین بودجه ۹۸، از مدت ها قبل جلساتی برگزار، برروی فرایند تدوین بودجه 

آسیب شناسی هایی انجام، راهکارها استخراج و جمع بندی نهایی جلسات انجام شد.
وی افزود: پس از تهیه اصول و سیاست های بودجه، پیش نویس بخشنامه آن آماده و پس از انجام مراحل تدوین 

اصالح ، بخش نامه تدوین برنامه عملیاتی و بودجه ۹۸ به شهردار اصفهان ابالغ شد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در پاسخ به این سوال که در اصالح بودجه ۹۸ چه راهکارهایی 

پیشنهاد شده که آن را از بودجه ۹۷ متفاوت کرده است؟، تصریح کرد: در فرایند بودجه ۹۸ همزمان با تدوین بودجه ستاد و مناطق شهرداری، 
بودجه سازمان ها از نظر ساختار، فرمت و زمان در فرایندی همزمان با هم دیده شده و در انتها بودجه تلفیقی از بودجه شهرداری و سازمان های 
وابسته را خواهیم داشت. وی ادامه داد: در فرایند تدوین بودجه سال آینده سعی شده اولویت بندی پروژه ها قبل از تدوین بودجه انجام شود تا 

تخصیص اعتبارات بر اساس اولویت بندی ها صورت گیرد.

اقتصاد ایران
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کمک خرج دولت به 
 کارکنان با حقوق

 زیر سه میلیون تومان

یک کارشناس حوزه کار معتقد است 
پرداخت کمــک جبرانی دولت به 
حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان 
تنها بخشی از فشار افزایش هزینه ها 
و تــورم را از دوش انها بر می دارد و 

همه را جبران نمی کند.
علیرضــا حیدری  دربــاره مصوبه 
پرداخت کمک جبرانی به کارکنان 
دارای حقوق زیر سه میلیون تومان، 
اظهار کرد: این طرح در زمان آقای 
ربیعی وزیر سابق کار استارت خورد 
و به شکل های مختلفی دهک های 
یک و دو جامعه که عموما از کمیته 
امداد و بهزیســتی بودند را تحت 
پوشش قرار داد ولی در حال حاضر 
شکل و جامعه هدف طرح متفاوت 
شــده و همه گروه ها را در برگرفته 

است. 
وی ادامــه داد: تا قبــل از این که 
قدرت خرید مردم به شدت کاهش 
یابد و ارزش پول ملی پایین بیاید 
می توانســتیم بگوییم کــه تنها 
دهک های یــک و دو از کمک های 
جبرانی بهره مند شوند ولی با شرایط 
امروز اقتصاد و افت شــدید قدرت 
خرید ناگزیر به حمایــت از آحاد 

جامعه هستیم.
این کارشــناس حوزه کار متذکر 
شــد: در این مصوبه همه صاحبان 
درآمدها اعم از کشوری و لشگری، 
حقوق بگیران تامیــن اجتماعی و 
شاغالن تحت پوشش قانون کار و 
کارکنان قراردادی و پیمانی دیده 
شــده اند و دولت مصمم است تا با 
کمک های جبرانی فشار را از روی 
اقشاری که به ســمت دهک های 
یک و دو متمایل شده  و جمعیتشان 

فراگیر شده کم کند.
به گفته حیدری، وقتی جامعه هدف 
یک طرح بزرگ تر می شود باید طرح 
جامع تر و فراگیرتری هم ارائه شود تا 
به لحاظ کمیتی جمعیت بیشتری را 

تحت پوشش قرار بدهد.
وی درباره پرداخــت کمک های 
جبرانی به افراد دارای دریافتی زیر 
سه میلیون تومان گفت: صرف نظر 
از این که درآمد سه میلیون تومان با 
شرایط تورمی امروز همخوانی ندارد 
و به نظر می رسد که دولت پذیرفته 
است که دریافتی سه میلیون تومان 
کفاف هزینه های معیشتی اقشار 
جامعه را نمی دهد، لذا حقوق های 
زیر سه میلیون تومان را مرجع تلقی 

کرده است.
این کارشــناس حوزه کار متذکر 
شد: از ســوی دیگر با توجه به این 
که منابع اجرای طرح محدود است 
و عددی که دولت می خواهد در این 
ارتباط توزیع کند بر اساس توانایی 
دولت است، لذا جامعه هدف را به 
نحوی انتخاب کــرده که با رقمی 
 که توزیــع می کنــد، همخوانی 

داشته باشد.
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مطابق آخریــن گزارش 
بانک مرکــزی از بــازار 
معامالت مسکن در شهر 
تهران که چنــد روز قبل 
منتشــر شــد، میانگین 
قیمت مســکن در شهر 
تهران در مهرماه امسال به 
رقم هشت میلیون و ۶۱۰ هزار تومان به 
ازای هر مترمربع رســیده است که از دو 
برابر شدن قیمت مسکن طی ۱۸ ماه اخیر 
 حکایت دارد. همچنین تعداد معامالت
 آپارتمان های مسکونی شهر تهران در این 
ماه به ۹.۴ هزار معامله رسیده که نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵ 

و ۳۲.۳ درصد کاهش را نشان می دهد.
کارشناسان معتقدند کاهش تولید و عرضه 
مسکن و همچنین دست باِز سوداگران 

برای سودجویی در این بازار، علت افزایش 
شدید قیمت ها، کاهش توان خرید مردم 
و در نتیجه کاهش چشمگیر معامالت در 

بازار مسکن بوده است. 

  کاهش تولید با وجود نیاز به عرضه 
مهدی غالمی، کارشناس مسکن گفت: 
آقای اسالمی باید سیاســت هایی را در 
پیش گیرد تا کمبود تولید و عرضه مسکن 

جبران شود. 
این کارشــناس اقتصادی افزود: بررسی 
آمار کشــور بیانگر کمبود عرضه مسکن 
در این سال ها است. مطابق با داده های 
حاصل از سرشماری ســال ۹۵ در حالی 
که تعداد خانوار کشــور به ۲۴.۱ میلیون 
نفر رسیده اســت، کل موجودی مسکن 
کشور ۲۲.۸ میلیون واحد اعالم شده است. 
عالوه بر این با توجه بــه جمعیت جوان 
کشور، بازار مسکن در این سال ها همواره 
با حجم عظیمی از تقاضاهای جدید ناشی 
از ازدواج رو به رو است. همچنین حدود 
۳۰ درصد از جمعیت شــهری کشور و 
۶۰ درصد از جمعیت روستایی کشور در 
بافت های فرسوده زندگی می کنند. این در 
حالی است که در چند سال اخیرساخت 
مسکن با کاهش ۵۰ درصدی روبرو شده 
است. توقف طرح مسکن مهر و همچنین 
 ســرعت کند نوســازی مســکن های
 غیرمقاوم روستایی از تبعات عدم توجه به 

تولید مسکن بوده است.

  تولید مسکن، فرصت اشتغالزایی 
در دوران تحریم

وی ادامه داد: بنابراین اولین گام ضروری 
و مهم وزیر جدیــد، کمک به رونق تولید 
مسکن است؛ رونق تولید مسکن به دلیل 
ارتباط گسترده این بخش با صنایع دیگر، 
می تواند سبب اشتغال زایی فراوان و رونق 
سایر بخش های اقتصاد کشور شود. ضمنا 
اشتغال زایی ناشــی از تولید مسکن در 
پهنه کشور گسترده است و تبعاتی چون 
ایجاد تمرکز و مهاجرت از روستا به سمت 
شهرهای بزرگ را در پی نخواهد داشت. به 
ویژه اینکه شرایط تحریمی کشور ایجاب 
می کند بخش هایی مانند مســکن که 
وابستگی کمتری به واردات دارند، مورد 

توجه بیشتری قرار گیرند.

  مقابله با سوداگران بازار مسکن، 
وظیفه دیگر وزیر جدید

مدیر گــروه مســکن مرکــز مطالعات 
اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به 
افزایش تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه 
در بازار مسکن طی سال های اخیر گفت: 
سود سرشار و همچنین ریسک پایین بازار 
مسکن سوداگران را تشویق به حضور در 
این بازار کرده است. از طرفی عدم اجرای 
مالیات های تنظیمی باعث شده تا میزان 
سفته بازی و احتکار از طریق خالی نگه 
داشتن خانه های مسکونی افزایش پیدا 
کند. بنابراین یکــی از راهبردهای اصلی 

و نجات دهنده بخش مســکن کشور از 
وضعیت کنونی، رهایی دادن این بخش از 

دست سوداگران و سفته بازان است. 
غالمی عدم پایبندی بــه مصوبه قانونی 
مجلس برای تکمیل سامانه ملی امالک 
 و اســکان کشــور را باعــث وارد آمدن 
خسارت های بســیاری به کشور دانست 
و گفت: با وجود این که سال ۹۴ مجلس 
شورای اســالمی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ 
مکــرر قانون مالیــات های مســتقیم 
وزارت راه و شهرســازی را موظف کرده 
بود تا پایان بهمن آن ســال، سامانه ملی 
امالک و اســکان کشــور را ایجاد کند 
تا زمینه برای اخذ مالیــات بر خانه های 
خالی فراهم شود، متاســفانه هنوز هم 
این اتفاق نیفتاده است. در نتیجه تعداد 
 واحدهای مســکونی خالی کشــور در 
ســال های ۹۰ تا ۹۵، بــا افزایش نگران 

کننده یک میلیون واحدی به ۲.۶ میلیون 
واحد رسیده است.

وی از وزیر جدید راه و شهرسازی خواست 
تکمیل این سامانه و عملیاتی کردن آن را 
بعنوان دومین گام ضروری جهت سامان 
یافتن بازار مســکن در دســتور کار این 

وزارتخانه قرار دهد. 

  مالیات بر عایدی سرمایه، گام مهم 
در مقابله با سوداگری

وی خاطرنشان کرد: مالیات دیگری که 
می تواند نقش بســیار مهمی در تنظیم 
بازار مسکن داشته باشد، مالیات بر عایدی 
ســرمایه زمین و مسکن اســت. در این 
مالیات، دولت ها درصدی از مابه التفاوت 
قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن 
اخذ می کنند تا حاشیه سود در معامالت 
مســکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای 

ســوداگرانه کاهش پیدا کند. البته خانه 
اول هر فرد که تقاضای مصرفی اســت 
و تولیدکنندگان مســکن از این مالیات 
معاف هســتند. در واقع با اجــرای این 
مالیات سرمایه هایی که سود خود را در 
بازار و خرید و فروش و ســفته بازی می 
دیدند، به ســمت تولید و عرضه مسکن 
هدایت خواهند شــد. غالمی بیان کرد: 
نمایندگان مجلس در حال بررسی اجرای 
این مالیات در قالب طرح »الحاق یک ماده 
به قانون مالیات های مستقیم و مقابله با 
سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن« 
هســتند، گفت: همــکاری و همراهی 
وزارت راه کمک شایانی در پیشبرد این 
طرح می تواند داشــته باشد و الزم است 
بعنوان سومین گام موثر در سامان یافتن 
 بازار مسکن در دســتور کار وزیر جدید

 قراربگیرد. 

سه گام مهم وزیر جدید برای ساماندهی بازار؛  

َمسکن در انتظار نوشدارو

مهر
گـــزارش
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گردشگری

یورو 
و دالر پول رایج ایران است؟

برخــی  و  رســتوران ها  هتل هــا، 
فروشگاه های شهرهایی از ایران که این 
روزها پاتوق بیشتر گردشگران خارجی 
شده اند، در ازای فروش کاالهای مصرفی و خدماتی، یورو و 

دالر می گیرند.

 ایــن اتفاق تحــت تاثیر کاهــش ارزش پــول ملی کشــور افتاده 
اســت. از ســوی دیگر وقتی گردشــگران خارجی امکان استفاده 
از کارت هــای اعتبــاری را در ایران ندارند و در ســفر با نوســانات 
لحظــه ای نــرخ ارز و قیمت هــای متفــاوت مواجــه می شــوند، 
 طبیعی اســت کــه از معامله بــا ارز رایج کشــور خود اســتقبال

 کنند.
برخی راهنمایان گردشگری به ایســنا اطالع داده اند: فروشگاه های 
صنایع دستی و فرش فروشــی هایی که محل آمد و شد گردشگران 
خارجی هستند نیز این روزها بیشتر معامالت را به ارز خارجی انجام 

می دهند. 
حتی برخی راننده های تاکسی هم از گردشگرانی که ریال ندارند، پول 
ُخرد خارجی قبول می کنند. در بعضی رستوران ها ترجیح می دهند از 

خارجی ها ارز بگیرند و باقی مانده را به ریال برگردانند.
یک گردشگری فرانسوی از این که می تواند خریدهایش را با ارز رایج 
کشورش انجام دهد خرسند اســت و برای ایسنا تعریف می کند که 
در بازار شیراز هر کاالیی که می خواســته، از جمله ادویه و گلیم را 
با پرداخت یورو خریده اســت. حتی آب میوه اش را به یورو حساب 

کرده است.
این بانوی کهنسال که همراه گروه به ایران سفر کرده است، می گوید: 
تبدیل ارز در ایران کمی سخت اســت، هتل، صراف و بانک هر کدام 
یک قیمت می دهند. ترجیح ما این اســت که پولمان را به باالترین 

نرخ موجود تبدیــل کنیم تا 
 هزینه هــای ســفر ارزان تــر

 شود. 
اما در برخی جاهــا اصال الزم 
نیست ریال ایرانی بدهیم، چون 
آن ها ســکه های ما را هم قبول 

می کنند.
در برخی اماکن توریســتی که 
زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری 
نبوده  و ملــزم نیســتند مصوبه 
هیات وزیران دربــاره نرخ بلیت را 
رعایت کنند، گاهــی ورودیه ها با 
گردشگران خارجی، ارزی حساب 

می شود.
هاســتل ها و اقامتگاه های کوچک 
از دیگر مراکزی هســتند که خیلی 
پیش تر از بازی دالر و یورو در ایران، 
خدماتشان را به گردشگران خارجی،  
ارزی عرضه می کردند و حاال با تدوام روش ســابق خود، قیمت ها را 
کمی هم جابه جا کرده اند که نرخ های ریالی برای مشــتریان ایرانی 

تحت تاثیر آن، گران تر شده است.
 هرچنــد صاحبــان ایــن اقامتگاه هــای کوچــک کــه بیشــتر 
مسافرانشــان از نوع گردشــگران ارزان اروپایی هســتند، یا منکر 
این افزایش قیمت می شــوند، یا با بیان این جمله مرســوم که »چه 
 چیز گران نشــده که حاال ما گران نکنیم«، از عملکــرد خود دفاع 

می کنند.
این میان هتلداران نیز با توجه به ارزش ریــال در برابر یورو و دالر، 
از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری درخواست 

کرده اند: قیمت هتل ها دو نرخی شود. 
این تقاضــا مخالفــان زیــادی دارد چرا کــه برخــالف دفاعیات 
هتلــداران که ارزی شــدن نــرخ اقامت بــرای اتبــاع خارجی را 
شیوه ای مرســوم در دنیا دانسته اند، اما کارشناســان، تورگردانان و 
راهنماهای گردشــگری که تجربه های سفر به کشــورهای زیادی 
را دارند این درخواست را نامتعارف با شــیوه های جهانی دانسته اند 
و معتقدند: دو نرخی شــدن هتل هــا مغایر با سیاســت های پولی 
 کشــور اســت و تنها به بی ارزش تر شــدن پول ملی منجر خواهد

 شد.
جامعه تورگردانان ایران نیز به تازگی در نامه ای خطاب به علی اصغر 
مونسانـ  رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
ـ  به این تصمیم هتلداران انتقاد و اعالم کرده است: »این اقدام به پول 
ملی ضربه می زند و پول خارجی را تقویت می کند، درحالی که وظیفه 

ما تقویت پول ملی است. 
امــروزه همــه کشــورها بــرای تقویــت واحــد پولــی کشــور 
خــود تــالش می کننــد. بــرای مثــال روســیه و چیــن توافق 
 کرده انــد در معاملــه با ایــران ارزهای خــود را جایگزیــن دالر و

 یورو کنند.«

ایسنا
گـــزارش

در شهر

مدت گارانتی خودرو با سن معافیت معاینه فنی باید متناسب باشد
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، گفت: اثربخشی معاینه فنی از راهکارهای الزم برای کاهش 

آلودگی هوا اســت؛ از این رو، مــدت زمان گارانتی 
خودروهای نو با سن معافیت معاینه فنی، باید تناسب 

داشته باشد.
به گزارش سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
مهدی جمالی نژاد در حاشیه جلسه کاهش آلودگی 
هوای شهرهای کشور، اظهار داشت: در سایر کشورها 
به منظور حمایت از مصرف کننده و کاهش آالیندگی 
خودروها، سن معافیت خودروهای نو از معاینه فنی، 
کمتر از مدت زمان گارانتی پیش بینی می شود تا در 
صورت وجود ایراد در خودرو که در مراکز معاینه فنی 
تشخیص داده می شود، راننده بدون نیاز به هزینه کرد 

مجدد گارانتی، قطعات معیوب را تعویض و ایرادهای خودرو را رفع کند.
وی با بیان اینکه یکی از قطعات مهم در کاهش آالیندگی خودرو کاتالیست است که در صورت عدم تعویض آن در 
دوره گارانتی به علت باال بودن قیمت، هزینه بسیار زیادی را به راننده تحمیل خواهد کرد، اضافه کرد: کاتالیست در 
مسیر اگزوز خودروها قطعه بسیار مهمی در کاهش آالیندگی تولیدی خودرو است که در صورت سالمت کارکرد 
موتور خودرو عمری در حدود سه سال دارد و در صورت عدم تغییر سن معافیت یا افزایش مدت زمان گارانتی توسط 

خودروسازان بدیهی است هزینه باالی تعویض این قطعه برعهده مصرف کننده خواهد بود.
جمالی نژاد با تاکید بر سه اصل »ارتقا کیفیت تولید خودرو«، »همکاری رانندگان در نگهداشت صحیح خودرو« 
و »نظارت بر خودروهای در حال تردد در شهر« برای ســاماندهی، مدیریت و کنترل وضعیت آالیندگی خودروها 
افزود: در حال حاضر بحث نظارت بر وضعیت خودروها با اجرای فاز دوم طرح کاهش و کنترل معاینه فنی خودروها 
 به صورت مکانیزه توسط دوربین در تمام شهرها با جدیت در حال انجام اســت و شهروندان نیز در خصوص رعایت 
 دستورالعمل های شــرکت های ســازنده خودرو و مراجعه به هنگام به نمایندگی های خدمات پس از فروش برای
 بازدید های دوره ای به خوبی همکاری می کنند اما تنها قسمت مغفول مانده و شاید مهمترین موضوع کیفیت پایین و 
نامناسب تولید خودروها در کشور است.  رییس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با بیان اینکه خودروهای 
تولیدی به رغم داشتن استاندارد یورو۴ به هنگام تولید، به علت بکارگیری قطعات با کیفیت پایین به سرعت از استاندارد 
شرایط تولید خارج و چندین پله نزول می کنند، اعالم کرد: این مساله اثربخشی ســایر حوزه ها در بخش نظارت و 
نگهداشت خودرو را تحت شعاع قرار داده و نتیجه مورد نظر که کاهش آالیندگی ناشی از خودروها است، حاصل نمی شود.

 کارشناسان معتقدند افزایش »تولید و عرضه مسکن« و همچنین 
مقابله با سوداگران بازار از طریق »تکمیل سامانه امالک« و وضع 
»مالیات برعایدی مسکن« می تواند راه نجات بازار مسکن از 
شرایط فعلی باشد. در پایان جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای 
اسالمی، محمد اسالمی با کسب رای اعتماد از نمایندگان، وزیر 
راه و شهرسازی شد. اسالمی در شرایطی این پست را از عباس 
آخوندی، تحویل می گیرد که بخش مسکن در شرایط خوبی به 
سر نمی برد و سیاست های اعمال شده در این سال ها دستاورد 
قابل دفاعی به همراه نداشته است. موضوعی که رییس جمهور 
نیز در صحبت های خود در مجلس به آن اذعان داشت: »دولت در 

زمینه مسکن به ملت بدهکار است و باید جبران کند«.

 رونق تولید 
مسکن به دلیل 
ارتباط گسترده 

این بخش با 
صنایع دیگر، می 

تواند سبب اشتغال زایی 
فراوان و رونق سایر 

بخش های اقتصاد کشور 
شود. ضمنا اشتغال زایی 

ناشی از تولید مسکن 
در پهنه کشور گسترده 

است و تبعاتی چون 
ایجاد تمرکز و مهاجرت 

از روستا را در پی 
نخواهد داشت.
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استارت آپ ویکند در حوزه سالمت برگزار می شود
استارت آپ هایی برای حل چالش های موجود در خدمت رسانی مرتبط در حوزه سالمت در آذرماه گردهم 
می آیند. رویداد کارآفرینی سالمت شمال غرب کشور، با هدف حمایت از شکل گیری زنجیره ها و شبکه های 
ارزش و دانش بر فناوری های جدید با علوم سالمت در حوزه های کارآفرینی در شهر اردبیل برگزار خواهد شد

محورهای اصلی این رویداد با توجه به ظرفیت های شــمال غرب کشور در چهار بخش خدمات هاسپیس 
)Hospice(، طرح مراقبت بیماران در منزل )Home Care(، توســعه گردشگری سالمت و تولید و 

گسترش نرم افزار ها و ابزارهای هوشمند برگزار خواهد شد.
خدمات هاسپیس )Hospice(، شامل تهیه وسایل استراحت کامل بیمار در خانه، تهیه افزارهای پزشکی مورد 

نیاز بیمار در خانه، تهیه همه داروهای مورد نیاز، کلیه خدمات پرستاری و پزشکی، خدمات مشاورهای پیش و پس از 
مرگ بیمار می شود.

 طرح مراقبت بیماران در منزل )Home Care( با هدف کاهش زمان بستری بیماران در بیمارستان، کاهش هزینه های درمانی و کاهش 
عفونت های بیمارستانی صورت می گیرد. همچنین تولید و گسترش نرم افزارها و ابزارهای هوشمند برای پایش سالمت آحاد مردم و ارائه خدمات 

به آنها از دیگر بخش های این رویداد به شمار می رود.
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استارت آپ

برند سازی شخصی یا )Personal Branding( چیست؟

خیلی از افراد فکر می کنند برند سازی شخصی خیلی راحت 
تر از برند سازی برای یک استارت آپ اســت. افرادی شناخته شده و 
معروفی هستند که از نام خودشان برند ســاخته اند. امروزه پرسونال 
برندینگ به هدفی بزرگ برای افرادی مثل تاجران،مدیران،بازیگران، 
ورزشکاران و غیره تبدیل شده است. با توجه به عنوان این مقاله که برند 
سازی شخصی یا )Personal Branding( چیست؟ نام دارد قصد دارم 

به مفهوم برند سازی شخصی بپردازم.

    برند سازی شخصی یا )Personal Branding( چیست؟
برند شخصی یا Personal Brand برندی است که نام آن شما هستید. یعنی نام 
شما می تواند عنوان برندتان باشد. برند شخصی تصویری است که شما از خودتان در 
ذهن افراد می سازید. هدف از برند سازی شخصی این است که ویژگی های یک برند 
در یک انسان قرار داده شــود. در این صورت افرادی مثل صاحبان کسب و کارهای 
کوچک، کار آفرینان و هنرمندان می توانند صاحب شــهرت، اعتبار و شــخصیت 

ارزشمندی همچون یک نام تجاری یا برند در زمینه کاری خود شوند.

یک استارت آپ در شــروع کار خود برندی 
ندارد و برند آن در واقع همان برند شــخصی 
بنیان گذار آن است. برای استارت آپ ها که 
در شروع کار خود بودجه ای برای  بازاریابی و 
برند سازی ندارند برند سازی شخصی بنیان 
گذاران آن استارت آپ یک عامل کلیدی برای 
رشد کسب و کار محسوب می شود. رشد یک 
استارت آپ با داشــتن یک برند شخصی قابل 
اعتماد و شــناخته شــده ی بنیان گذاران آن 

سریع تر انجام می شود.
برند ســازی شــخصی و تبدیل شــدن به فردی 
شناخته شده چندان هم آسان نیست! اما در عصر 
دیجیتال امروز با برقراری ارتباط در شــبکه های 
مجازی مثل فیسبوک،تویتر و اینستاگرام می توانید 
این کار را خیلی راحت تر از گذشــته انجام دهید. 
شما می توانید با ایجاد ارزش و اعتبار اجتماعی و در 
نتیجه نفوذ در ذهن مخاطبانتان برای خودتان برند 

شخصی ایجاد کنید.
یکی از راه های مناســب برای برندسازی شخصی راه 
اندازی سایت و ارائه محتوای جذاب به مخاطبانتان است. هم چنین می توانید با 
ایجاد ارتباط دو سویه با مخاطبان سایتتان و پیگیری نظرات و پیشنهاد های آنها، 

خودتان و برند شخصی تان را بیشتر به آن ها معرفی کنید.
یک راه دیگر برای برند سازی شخصی ایجاد محتوای جذاب و با کیفیت در حوزه 
کاری مربوط به کسب و کارتان و انتشار آن در سایت های شناخته شده با تعداد 
کاربران باال و شبکه های اجتماعی است. که همان بازاریابی محتوا نام دارد. مثال 
با انتشار محتوای جذاب و متفاوت در سایت هایی مثل فیسبوک و اینستاگرام و یا 
سایت هایی با تعداد زیاد کاربر مخاطبانتان را با برند شخصی خودتان آشنا کنید.

   برند سازی شخصی با شبکه های اجتماعی
یکی از بهترین راه ها برای برند سازی شخصی استفاده از تبلیغات کلیکی است. 
شــما در تبلیغات کلیکی می توانید به صورت کامال هدفمند کسب و کار خود را 

به عالقه مندان به موضوع کاریتان معرفی کنید. از رپورتاژ آگهی در سایت های 
بزرگ و خبری نیز می توانید برند سازی شخصی خودتان را سریع تر انجام دهید. 
ولی اگر می خواهید در ابتدا از روش رایگان اســتفاده کنید اینستاگرام را به شما 
 پیشنهاد می دهم. امروزه افراد بسیار زیادی بیشــتر وقت خود را در اینستاگرام 
می گذارند. اما اگر می خواهیــد برندتان را حرفه ای تر معرفی کنید از شــبکه 
اجتماعی Linkedin اســتفاده کنید و سعی کنید بیشــتر از قبل وبه صورت 

صحیح در آن فعالیت کنید.

   به این نکات مهم در برند سازی شخصی توجه کنید
 آیا می توانید در یک جملــه خود را معرفی کنید و بگویید که هســتید؟ این که 
نمی توانید به این سوال پاســخ دهید و ارزش های خود را نمی دانید بزرگترین 
 خطر برای شما در برند سازی شــخصی تان محسوب می شود. مردم باید بدانند 
ویژگی های و ارزشش های منحصر به فرد شما چیست؟ باید بدانند مزایای برند 

شما نسبت به دیگر رقبایتان چه هست!
سعی کنید در برابر دیگران شفاف باشید. در برند ســازی شخصی تان یک پیام 
داشته باشید و از داشتن چندین پیام پرهیز کنید. با چند پیام مخاطب خود را گیج 

نکنید. سعی کنید یک هدف اصلی داشته باشید و در آن بهترین باشید.
پیامی را که از طریق برند شــخصی تان می خواهید به مخاطبانتان منتقل کنید 
را انتخاب کرده اید؟ اگر نه سریع دست به کار شوید و آن را انتخاب کنید و سعی 

کنید شبکه های اجتماعی خود را هم با آن پیام هماهنگ کنید.
 همیشه ارتباطتان را با مخاطبانتان حفظ کنید و وقت زیادی را برای این ارتباط 
صرف کنید. بعد از آن با شمارش تعداد الیک ها و میزان بازدید محتواها جذابیت 
آن را برای مخاطبانتان بسنجید. بعد از مدتی وضعیت برند شخصی تان با بررسی 
تعداد بازدیدکنندگان ســایتتان یا تعداد افراد دنبال کننده شما در شبکه های 
اجتماعی مشخص می شود. با این کار درک می کنید که آیا واقعا مخاطبانتان از 

شما همان تصویری را در ذهن دارند که خودتان می خواستید یا خیر.
سخن آخر این است که یادتان باشــد ایجاد برند شخصی در یک هفته یک ماه و 
یا یک سال اتفاق نمی افتد. این کار یک فرایند تدریجی است اما با گذشت زمان 
به سرعت پیشرفت می کند. یادتان باشــد در برند سازی شخصی اگر از خودتان 
شخصیت منفی بسازید بر خالف شرکت ها که می توانند از اول با نام دیگری برند 

خود را بسازند شما قادر نخواهید بود خودتان را عوض کنید.

سرمایه گذاری در 
استارت آپ ها به جای 

خرید خودرو

اگر ۳۰ هزار نفری که یک شبه 
با ۳۵ میلیــون دالر ســرمایه 
برای پیش فروش خــودرو در 
کشــور ثبت نام کردند، سرمایه 
شــان را در اســتارت آپ های 
ســرمایه گذاری   A ســطح 
می کردند می توانســتند ۱۲۵ 
کســب و کار نوپای رو به رشد 
را حمایــت کنند، و ایــن امر 
نه تنهــا بــه کارآفرینی کمک 
می کــرد بلکه ارزش ســرمایه 
آنها را طی چند ســال به میزان 
قابل توجهی افزایــش می داد 
که اخیرا با قانونی شدن تامین 
ســرمایه خرد جمعی در ایران 
 این امکان برای مــردم فراهم 

شده است.
مهشاد سبحانی یک کارآفرین 
در جذب ســرمایه برای کسب 
و کارهای نوپــا درباره چگونگی 
ســرمایه گذاری در اکوسیستم 
استارت آپی، اظهارداشت: نگاهی 
گذرا به جذب سرمایه در کسب 
و کارهای نوپایــی که دیگر این 
روزها به کسب و کارهای بزرگ 
تبدیل شده  اند نشان می دهد که 
عمده سرمایه راه یافته به آن ها، 
توسط سرمایه گذاران خارجی 

تامین شده است.
وی ادامــه داد: صــرف نظر از 
جذابیــت ســرمایه گذاری در 
کســب و کارهای نوپای ایرانی 
برای خارجی هــا، عدم حمایت 
ســرمایه  گذارهای داخلــی از 
اســتارت آپ ها موضوع مهمی 
است که باید واکاوی شده و راه 
 حلی برای رفع آن پیدا شود. اما 
مشخص است ســرمایه گذاران 
خرد و کالن داخلی با دو معضل 
بی  اعتمــادی و عــدم آگاهی 
با اکوسیســتم اســتارت آپی 

درگیرند.

 آیا سرمایه گذاری در هر 
استارت آپی منجر به سود و 

ارزش می شود؟
سرمایه گذاری در استارت آپ ها 
یک نوع ســرمایه گذاری بلند 
مدت محســوب می شود. مدت 
بازگشــت ســرمایه به صورت 
استاندارد بین چهار تا ۱۰ سال 
است. به گفته مدیران یک پیک 
موتوری اینترنتــی ، ارزش این 
کسب و کار فقط طی یک سال 
۵۰ برابر شده اســت. اما این به 
آن معنا نیســت کــه کار همه 
کسب و کارهای نوپا به موفقیت 
ختم می شود. اســتارت آپ ها 
به همان اندازه که قابلیت رشد 
و پیشــرفت دارند، بــه همان 
 اندازه هــم احتمال شکســت

 دارند.
مهشــاد ســبحانی افــزود: 
کارشناســان مالــی معتقدند 
سرمایه گذاری در استارت آپ ها 
نقدینگی نــدارد و جلوی تورم 
را خواهد گرفــت. به گفته وی، 
جای استارت آپ هایی در زمینه 
هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء 

و بالکچین در ایران خالیست.
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امــروزه، فروشــندگان 
راه های زیادی برای یافتن 
و ارتباط برقــرار کردن با 
مشتریان احتمالی دارند. 
در واقع، آن ها در داده های 
مشــتریان و فرصت های 
تعامل و تماس با مشتریان 
خود غرق شده اند. اما این فرصت ها اغلب 

فروشندگان را دستپاچه می کند.
این برای خبرگان فروش، پارادوکســی 
را ایجاد کرده اســت. در سازمان هایی با 
تیم های فروش مجهز که در میان داده های 
مشتریان و ردپاهای دیجیتالی آن ها غرق 
شده اند، نرخ های تبدیل فروش باالست. 
اما در فروش سازمانی، این اطالعات خیلی 
کارساز نیست. در میان داده های نامرتب، 

بهبود فروش امری مشکل است.
با ایــن حال، راهــی وجــود دارد که هر 
فروشنده می تواند آن را امتحان کنید و از 
میان نویزهای ناشی از داده ها و چند نقطه 
تماس عبور کند و بهبود نرخ تبدیل فروش 

به بیش از ۵۰ درصد را محقق کند.
بعضی از موفق ترین فروشنده ها، زمانی 
کمی  را برای مشتری صرف می کنند؛ حتی 
برای مشتریان احتمالی جذاب. این شاید 
کمی  برخالف غزیــره یا روال معمولی به 
نظر برسد؛ اما باید بدانید که امروزه مشتری 
سازمانی صبر زیادی ندارد. بیشتر اقدامات 
خرید در مجراهای دیجیتالی رخ می دهد. 

نصف آن ها تمایل دارند که زمان کمتری 
را با فروشنده ها تعامل داشته باشند. یک 
فروشنده موفق، این را محترم می شمارد و 
انتخاب می کند که زمان کمتری را با ارباب 
رجوع صرف کند. در نتیجه، هم مشتری و 

هم فروشنده سود می کنند.

 چگونگی کار یک فروشنده ماهر 
در یک کسب و کار صنعتی و پیچیده 

آورده شده است:
او ۱۵ تا ۳۰ دقیقه اش را برای یک مالقات 
حضوری با مشتری احتمالی اختصاص 

داده است.
او ۳۰ دقیقه را برای لحاظ کردن سواالتش 
در رابطه با مشتری و برنامه ریزی درباره 

گام های بعدی اش اختصاص می داد.
او زمانی مازاد را نیز به بلوک زمانی مالقات 
با مشتری در حالتی که مشتری به زمان 
بیشــتری نیاز دارد اختصاص می داد. به 
این دلیل که او آمادگی زیادی داشــت، 
مشتری ها اغلب از این زمان مازاد استفاده 
می کردند )او هم چنین برنامه روز بعدش 
را در تقویمش هر شب یادداشت می کرد 
و آن را دســت نخورده نگه می داشت، و 
در صورت نیاز می توانست زمان پرسش 

گری اش را به آن بالک اضافه کند.(
او آن زمان دست نخورده را هر هفته برای 
مطالعــه درباره یک مشــتری احتمالی 
بالک می کرد. او تنها بــه اطالعاتی که از 
بازار به دســت آورده بود، هر چقدر هم 
که خوب بودند، اعتمــاد نمی کرد. او این 
زمان را سرمایه گذاری می کرد، چرا که او 
می دانست که مشتریان احتمالی سازمانی، 
به عالوه اینکه نمی توانستند برای تماس 
زیادی صبر کنند هم چنین از مواجهه با 

فردی که آمادگی ندارند نفرت داشتند.
 نتایــج او چــه بودنــد؟ مالقات هــای 
موفقیت آمیز با مشتریان احتمالی بیشتر 
از همتایانش، و یک راهبری برتر و منظم. 
در عین حال او زمان مشــتریان را تلف 
نمی کرد، و زمان خودش را نیز از دســت 

نمی داد.
مصرف کارآمد زمان- چه زمان خود چه 

زمان مشتری- نیاز به تحلیل های پیچیده 
پیش فروش و هم چنین تیم ندارد. این 
ویژگی تنها در فروشنده است و یک کلید 
اساسی برای باز کردن قفل نرخ های تبدیل 

باالتر در مشتری های احتمالی است.

درباره تکنیک های مدیریت زمان در 
فروش یادآوری چند نکته متفاوت هم 

خالی از لطف نیست:

  1- چگونه از بــه تعویق انداختن 
کارها جلوگیری کنیم؟

بهترین راه این اســت کــه برنامه ریزی 
صحیحی انجام دهید، کارهایتان را اولویت 
بندی کنید و اولین فروش تلفنی تان را 
سریعا انجام دهید. وقتی روز کاری تان آغاز 

می شود، سعی کنید در اولین فرصت کار 
مهمی انجام دهید این کار باعث می شود 
در طول روز بازدهی باالتری داشته باشید.

 2- تماس تلفنی ناتمام
زمانی که برای فروش تلفنی آماده نیستید 
و اطالعات الزم را در اختیار ندارید، معموال 
فروش تلفنی تان را ناتمــام می گذارید 
و این باعث می شــود که زمانتــان را از 
دست بدهید. زمانی که در حال صحبت 
با مشتری هستید متوجه می شوید که در 
آن لحظه نمی توانید فروش را تکمیل کنید 
و آن را به تماس بعدی موکول می کنید، 
تماسی که اغلب اوقات هیچ وقت دوباره 

تکرار نمی شود!

 3- نداشتن دانش درباره محصول
 نداشــتن اطالعات درمــورد محصول
 می تواند تمام تالش های شــما را هدر 
دهد و باعث شــود فروشــتان را ازدست 
بدهید. ولی نکته اینجاست که می توانید 
با اختصاص زمان و مطالعه این مشــکل 
را حل کنید.چگونگی آمادگی و کســب 

اطالعات در مورد محصول، فروشندگان 
حرفه ای را از دیگــران متمایز می کند. 
آنها به دقت تمام جزییات مربوط به کاال 
 یا خدماتشــان را شناســایی می کنند. 
آموخته هایشــان را مرور می کنند و از 
نکات مهم یادداشــت برداری می کنند. 
 امکان ندارد که مشتریان از فروشندگان 
حرفه ای سوالی بپرسند که نتوانند به طور 

کامل پاسخ دهند.

 4- قرار مالقات های تایید نشده
گاهی اوقات بعضی از فروشندگان برای 
مالقات با مشتری مسافت زیادی را طی 
می کنند و وقتی به محــل مالقات می 
رسند متوجه می شــوند که مشتری در 
دفترش نیست، قرار مالقات دارد و یا حتی 
به هر دلیلی نمی توانند با او صحبت کنند! 
در این صورت وقت بــاارزش زیادی را از 
دست داده اند و حتی ممکن است نیمی 
از روز را هم در مسیر رفت و آمد طی کرده 
 باشند. اینجاست که باید همیشه قرارهای
 کاری تان را چک کنید تــا باعث اتالف 

وقتتان نشود.

افزایش موفقیت در فروش با تکنیک های مدیریت زمان ؛

برای مشتریان کمتر وقت بگذارید!

مصرف کارآمد زمان- 
چه زمان خود چه 

زمان مشتری- نیاز به 
تحلیل های پیچیده 

پیش فروش و هم 
چنین تیم ندارد. 

این ویژگی تنها در 
فروشنده است و یک 
کلید اساسی برای باز 

کردن قفل نرخ های 
تبدیل باالتر در 

مشتری های احتمالی 
است.

جنیفر استنلی، مشاور کسب و کارهای مختلف است و 
در بوستون فعالیت می کند. حوزه تخصصی او بازاریابی 
و فروش سازمانی اســت و تمرکز مطالعاتی اش روی 

اثربخشی نیروی فروش و قیمت گذاری است. 
او در باره مدیریت موفق زمان در کســب و کار مقاالت 
پر سرو صدای زیادی نوشته است یکی از آنها را با هم 

می خوانیم:
مدیریت کارآمد زمان برای فروشنده هایی که به دنبال 
بهبود نرخ تبدیل خود هســتند مهم است و زمانی که 
صحبت از زمانی که با مشتریان صرف شده می شود، در 
کمال شگفتی باید گفت که این زمان هرچه کمتر باشد 

بهتر است

،،
 نداشتن اطالعات درمورد محصول

 می تواند تمام تالش های شما را هدر
 دهد و باعث شود فروشتان را ازدست 

بدهید. ولی نکته اینجاست که می توانید 
با اختصاص زمان و مطالعه این مشکل 
را حل کنید.چگونگی آمادگی و کسب 

اطالعات در مورد محصول، فروشندگان 
حرفه ای را از دیگران متمایز می کند.

کار و کسب
یـــادداشت
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A couple of hours away from 
Tehran, there is a great place 
that no Words to describe 
its beauties. The captivating 
beauty of the Rig-e Jenn 
located in the central desert 
of Iran can surprise you 
with the presence of so 
much interesting life in an 
apparently dead place.It was 
not traveled by the old caravan 
travelers, who believed it 
is a place where evil spirits 
live. Even today some in 
the neighboring towns and 
villages believe this. Sven 
Hedin, the famous desert 
explorer avoided this area 
in his 1900s explorations to 
Iranian deserts.To the south 
of Semnan lies Rig-e Jenn 
between the Great Desert and 
Kavir National Park. Due to 
high sand dunes, vast swamps, 
and scarcity of water, the 
desert challenges even the avid 
trekker with the most arduous 
hike. The desert is not a good 
place for beginners. Even 
seasoned trekkers must plan 
carefully before setting foot 
on the desert.Caravans dared 
not travel along the Rig-e Jenn, 
believing it to be a place where 
evil spirits and “jinn” dwell. 
Even today in the neighboring 
towns and villages some still 

hold this belief. Sven Hedin, 
the famous Swedish desert 
explorer avoided the area 
during his 1900s travels to 
Iranian deserts and in the 
1930s, Alfons Gabriel only 
managed to cross the southern 
‘tail’ of the desert on his way 
from Ashin to Aroosan. The 
rough terrain and harsh 
conditions have limited 
successful passage to only a 
handful of individuals.The 
desert consists of sand dunes, 
dry riverbeds, crystallized 
salt flowers, salt planes, rare 
vegetation here and there 
and a hard and often dried 
and cracked mud surface.It 
has been by trials and much 
error to finally find a feasible 
path through Rig-e Jenn. A 
successful desert crossing was 
finally achieved in 2005 by Ali 
Parsa. Even in spite of using 
the latest modern equipment 
and aids, such as jeeps, maps, 
aerial photos, laptops and GPS 
devices, some not so modern 
modes of transportation such 
as camels had been utilized 
to avoid unpredictable 
conditions such as mud 
sinkholes, appearing in the 
middle of the uninhabited 
desert.Rig’e Jenn received its 
name from the belief that the 
area was haunted by spirits 
and the devil. This belief was 
strengthened by, and probably 
originated from the fact that 
perhaps many had entered 
the desert and never returned. 
Sometimes the notorious 
winds of Rig-e Jenn howl 
ominously, sounding like a 
supernatural wail that triggers 
even the most rigid skeptics’ 
imagination.
Caravans dared not travel 
along the Rig-e Jenn, believing 
it to be a place where evil 
spirits and “jinn” dwell. Even 

today in the neighboring 
towns and villages some still 
hold this belief. Sven Hedin, 
the famous Swedish desert 
explorer avoided the area 
during his 1900s travels to 
Iranian deserts and in the 
1930s, Alfons Gabriel only 
managed to cross the southern 
‘tail’ of the desert on his way 
from Ashin to Aroosan. The 
rough terrain and harsh 
conditions have limited 
successful passage to only a 
handful of individuals.
The desert consists of 
sand dunes, dry riverbeds, 
crystallized salt flowers, salt 
planes, rare vegetation here 
and there and a hard and 
often dried and cracked mud 
surface.
It has been by trials and much 
error to finally find a feasible 
path through Rig-e Jenn. A 
successful desert crossing was 
finally achieved in 2005 by Ali 
Parsa. Even in spite of using 
the latest modern equipment 
and aids, such as jeeps, maps, 
aerial photos, laptops and GPS 
devices, some not so modern 
modes of transportation such 
as camels had been utilized 
to avoid unpredictable 
conditions such as mud 
sinkholes, appearing in the 
middle of the uninhabited 
desert.
Rig’e Jenn received its name 
from the belief that the area 
was haunted by spirits and 
the devil. This belief was 
strengthened by, and probably 
originated from the fact that 
perhaps many had entered 
the desert and never returned. 
Sometimes the notorious 
winds of Rig-e Jenn howl 
ominously, sounding like a 
supernatural wail that triggers 
even the most rigid skeptics’ 
imagination.

Rig-e Jenn, Desert of Spirits

Safir Hotel:Relax within 
modern architecture in 
historic Isfahan city
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Kan; The 
Jewel of 
Tourism 
in Western 
Tehran

There are many 
small villages on 
the outskirts of 
Tehran which have 
now been turned 
into districts, such 
as Kan, which has 
kept its old fabric, 
trees, gardens, back 
alleys, and historic 
sites.
Many of these are 
to be turned into 
tourist attractions 
on the outskirts of 
western Tehran, 
such as Haj 
M o h a m m a d - A l i 
Bridge.
Little villages 
around Tehran, 
such as Vanak 
village, Tajrish, 
Kan, and Sulughun, 
were once lush 
villages that were 
taken over by 
the expanding 
capital. The 
remaining parts 
are peaceful green 
hamlets always 
welcoming the tired 
inhabitants of the 
polluted city who 
crowd in on these 
little oases at the 
weekends for their 
attractions.
The local council 
for district 5 
in Tehran has 
announced “Kan” 
as the tourism pole 
of western Tehran, 
and said, “The high 
potential of this old 
area, including its 
lush, hundred-year 
old trees, shrines, 
and other historic 
buildings, the 
tourism office of 
Kan is endeavoring 
to restore these 
sites and register 
them as the 
country’s national 
heritage.”
“Kan” is an old part 
of Tehran with an 
adobe vernacular 
architecture and 
metal gabled roofs. 
The beautiful 
houses and back 
alleys of this ancient 
district are now 
exposed to possible 
damages due to 
merciless urban 
expansion.

Iran
Attraction
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where to stay

Looking for a nice and clean hotel in Isfahan? 
Safir Hotel Isfahan is run very professional 
team in the best location in Isfahan city center. 
Relax within modern architecture. At the 
same time, you are in the historic Isfahan city.
Guests will love being so near Isfahan city 
attractions including Hasht Behesh palace, 
Chaharbagh Blvd. These include Jahan 
Square and the traditional art market. The 
multilingual staff can thus tell you more 
about Esfahan sights and activities. Make 
early reservations to avoid the holiday rush. 
Online bookings are also available. The 
most noteworthy front desk welcomes your 
inquiries. Experience unmatched Persian 
hospitality. Do this without having to pay 
an expensive price. The Safir Hotel Isfahan 
provides for your every need.
There are sixty especially relevant rooms 
at the Safir Hotel Isfahan. There are double 
rooms, triple rooms, suites and apartments. 
Extra guests can get an extra bed. Each room 
features a sit-down toilet. Also a bathroom 
and bathtub. There are double glazed 
windows and spacious bedrooms. Room 
amenities include satellite television, clock 
and radio. Enjoy 24-hour room service. 
There is a direct dial phone, refrigerator and 
bathroom. There are also dry cleaning and 
laundry services. Indulge in a complimentary 
breakfast every morning. Make room 
reservations based on your room preferences 
and services that you expect from Safir hotel.
Get connected in the internet cafe in the 
lobby. You will also love the view from the 
restaurant at the top floor. The Safir Hotel 
Isfahan facilities include a parking lot for 
guests. Relax in the Jacuzzi while the family 
checks out the shops. There is also a gym 
and sauna to work out. Host a meeting in the 
conference hall. Stay up to date with work 
using the business services in the hotel. There 
is also a taxi service for your convenience.
Around the hotel are tourist sites including 
Sio Se pol and Khajoo Bridge. Also Niyasar 
Cafe and Chehel Sotune palace. Take the whole 
family on an Isfahan tour knowing you can 
come home to this luxurious hotel.

To the south of Semnan lies 
Rig-e Jenn between the Great 
Desert and Kavir National 
Park. Due to high sand dunes, 
vast swamps, and scarcity of 
water, the desert challenges 
even the avid trekker with 
the most arduous hike. The 
desert is not a good place for 
beginners. Even seasoned 
trekkers must plan carefully 
before setting foot on the 
desert.

Beryani , Most Famous 
Traditional Food In Isfahan

what  to eat

Beryani is one of the famous Iranian dishes 
made especially in the central Iranian 
province of Isfahan. The food has become 
known around the world and has many fans 
among Iranians.
Beryani is considered as the most famous 
traditional food in Isfahan. It is the only 
specialty in Isfahan, which is cooked and 
sold in special unique restaurants, and is 
not usually served along with other foods. 
Therefore, one can say the dish is of great 
importance to the people of Isfahan.
According to literary and historical texts, 
Baryani is a special food whose history goes 
back to about 400 year ago.
Nowadays Isfahanis and tourists know 
Beryani as a dish rich in fat and a specialty for 
lunch made from lamb and lungs.

Caravans dared 
not travel along the 
Rig-e Jenn, believing 
it to be a place where 
evil spirits and “jinn” 
dwell. Even today 
in the neighboring 
towns and villages 
some still hold this 
belief. The desert 
consists of sand 
dunes, dry riverbeds, 
crystallized salt 
flowers, salt planes, 
rare vegetation here 
and there and a hard 
and often dried and 
cracked mud surface.
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EghtesadOnline: Iran posted a 
foreign trade surplus of $926 
million for the seven-month 
period ending Oct. 22, the head 
of Islamic Republic of Iran 
Customs Administration said.
Foroud Asgari added that 
Iran’s non-oil foreign trade 
from March 21, the beginning 
of the current fiscal year, to 
October 22, which marks the 
end of Iranian month Mehr, 
stood at $53.5 billon, 
Non-oil exports hit 67.36 
million tons worth $27.22 
billion in the seven-month 

period, indicating a 13.35% 
rise compared with the same 
period of last year. 
Imports of 18.92 million tons 
of non-oil goods worth $26.3 
billion during the period 
show an 11.7% decline year-
on-year.The exports mainly 
included gas condensates, 
liquefied propane, light oils 
except gasoline, methanol and 
polyethylene while imports 
constituted field corn, auto 
parts, rice and soybeans, IRNA 
quoted the customs chief as 
saying.

Iran 
exports first 
consignment 
of rice since 
1979
Iran sold 74 tons of rice 
to Canada, marking 
the first export of the 
crop since the victory 
of the 1979 Islamic 
Revolution.
The Tarom Hashemi 
type was shipped in 
three consignments 
by the private sector, 
commercial director 
of Mazandaran 
Agriculture Jihad 
Department Soleiman 
Hatamnejad told the 
Islamic Republic News 
Agency (IRNA).
The Tarom Hashemi 
cultivar is especially 
valued for its aroma and 
Hatamnejad said it had 
been selected for export 
in view of its nutritional 
value and distinct taste.
While the volume is 
relatively minuscule in 
global trade terms, it is a 
significant watershed in 
the country’s long-term 
food security program.
Rice is mostly produced 
in northern Iran, in 
Mazandaran and 
Gilan provinces on the 
Caspian coast. Annual 
production stands at 
around 2.2 million tons 
and one million tons is 
imported.
Mazandaran, with 
230,000 hectares of 
paddy fields, produces 
about one million tons 
of rice a year, or 42 
percent of the country’s 
total.
According to secretary 
of Iran Rice Association 
Jamil Alizadeh Shayeq, 
irregular imports by 
some profiteers are 
becoming a headache 
for local farmers.
The country is also 
facing the problem 
of continued rice 
cultivation in provinces 
grappling with drought, 
such as Isfahan and 
Shiraz.
Last year, the 
government banned 
rice cultivation outside 
Gilan and Mazandaran 
but officials say some 
farmers do not observe 
the regulation.

economy
What’s News

ISFAHAN
N E W S

News

Economy
Thursday,November 1,2018, No.82

ISFAHAN
N E W S 06

Iran Non-Oil Trade Surplus Tops 
920$ Million in 7 Months 

But more precisely, Iran’s shipment 
figures - crucial to oil markets - are 
already a mystery, Reuters news 
agency reported.
Iran’s oil exports are becoming 
harder to measure as ships switch 
off tracking systems, oil industry 
sources say, adding uncertainty 
over how far US sanctions are 
scaring off buyers. The prospect 
of more oil heading into storage 
could make number-crunching 
even tougher.
Amid pressure from US President 
Donald Trump to cool the price of 
oil, the lack of export clarity adds 
to the challenge for other OPEC 
members, chiefly top crude supplier 
Saudi Arabia, to make up for falling 
Iranian shipments.
Iran is the third-largest producer in 
the Organization of the Petroleum 
Exporting Countries and estimates 
of its crude exports in October vary 
by more than 1 million barrels per 

day (bpd). That amount is enough to 
cover the oil demand of Turkey and 
move prices in the 100-million-bpd 
world market.
While the Saudi minister may have 
been referring to what happens 
after sanctions kick in, the range 
of estimates of how much Iran is 
exporting now is already widening.
“A large set of numbers estimating 
Iranian October first-half exports 
have been thrown to the market 
these last few days, ranging from 
1 million bpd to 2.2 million bpd, 
which is a massive spread,” Kpler, a 
data intelligence company, said.

According to Refinitiv Eikon data, 
Iran exported 1.55 million bpd in 
the first three weeks of October, 
higher than the 1.33 million bpd 
seen in the first two weeks of the 
month.
Kpler put Iranian exports at 1.85 
million bpd in the first 24 days of 
October.An industry source who 
also tracks the exports estimated 
a similar volume of 1.8 million bpd 
in the first half of October, including 
vessels not showing on satellite 
tracking. A second source initially 
agreed and later trimmed his figure 
to 1.65 million bpd through Oct. 22.

Iran, Iraq sign MoU on civil 
aviation coop.
Iran and Iraq have signed a Memorandum of 
Understanding (MoU) to increase the number 
of weekly flights between the two countries.
The MoU was signed on Monday (Oct. 29) in 
Baghdad by Vice President for Aeronautical 
and International Affairs at Civil Aviation 
Organization of Iran Morteza Dehghan and 
Civil Director General of Iraqi Civil Aviation 
Authority Ali Khalil Ibrahim.
As per the agreement, weekly flights from Iran 
to Iraq will rise from 90 to 120.
According to Secretary of Iran's Aviation 
Companies Association Maghsoud Asadi 
Samani, who was present at the meeting, Iran 
is seeking to gain the permission for unlimited 
number of flights to the neighboring country.
During the meeting, two documents were 
also signed between the two countries on 
cooperation in air traffic exchange, search and 
rescue operations.
The two sides discussed promotion of 
cooperation in the area of air transport and 
facilitating the launch of flights.
Regarding the debts of Iranian airlines to Najaf 
Airport, Asadi Samani noted that Civil Aviation 
Organization has held talks with the Central 
Bank of Iran to pay the dues in exchange for 
the revenues from power supply to the Arab 
country.
Russian-Indian Deal on S-400 
Supplies Signed in Rubles: 
Deputy Prime Minister
The Russian-Indian contract on supply of 
S-400 air defense systems has been signed 
in the Russian national currency, Russian 
Deputy Prime Minister Yury Borisov said on 
Wednesday.
“The contract is signed in rubles,” the official 
said.
Moscow is intending to use national currencies 
in its defense cooperation deals instead of 
relying on US dollars, Sputnik reported.
In early October, Moscow and New Delhi 
concluded a contract on the deliveries of 
Russia’s S-400 missile systems to India worth 
over $5 billion. The deal was signed during 
Russian President Vladimir Putin’s two-day 
visit to India.
The United States voiced its concern over the 
Indian plans to purchase the S-400 systems, 
pointing out that sanctions over the deal could 
not be ruled out.
The S-400 Triumf system is a next-generation 
mobile air defense system, which is capable of 
destroying aerial targets at an extremely long 
range of up to 400 kilometers (almost 250 
miles).

According to Saudi Energy Minister 
Khalid al-Falih, no one has any 
idea how much oil Iran will be able 
to export after new US sanctions 
against the Islamic Republic to kick 
off on Nov. 4.

Iran’s oil exports harder to track as 
sanctions loom

news

Uphold multilateralism and 
promote common prosperity

Since the international financial crisis in 2008, the world 
has been undergoing major changes. A noticeable and 
worrying phenomenon is the resurgence of unilateralism, 
populism, protectionism, and isolationism, writes 
Chinese Ambassador to Tehran Pang Sen.
Voices against globalization is gathering momentum. 
Some countries have turned more inward-looking. 
Regional integration has slowed down and suffered 

setbacks.
The international situation is facing more instability 
and uncertainty. The international system and order 
established in the aftermath of the Second World War are 
experiencing severe challenges. Debates and concerns 
about global governance and future development 
intensified. Various ideas and proposals have surfaced.
In the face of profound changes in current international 
situation, we need to ask ourselves, multilateralism or 
unilateralism, which is the right option to address the 
complex global challenges and promote the security 
and welfare of mankind?  History has proven that the 
continuous expansion and interconnection of human 
activities is an irreversible trend. With advancement of 

industrial revolutions and rapid development of science 
and technology, especially the information technology 
today, the flow of people, goods, and information across 
the globe has reached an unprecedented scale, resulting 
in the increasing globalization and interdependence of 
nations. While greatly promoting the development of 
the world, globalization also produced complex impacts 
on the internal governance, stability, culture, interests 
and external relations of various countries. The benefits 
from globalization and the attitude towards it differ 
among nations. China believes no country can address 
the multiple challenges facing mankind single-handly. 
Countries need to work together in a responsible spirit 
so that common interests could be preserved.

Iran’s oil exports 
are becoming 
harder to 
measure as 
ships switch 
off tracking 
systems, oil 
industry sources 
say

While a fresh wave of US sanctions with 
the purpose of driving Iranian oil exports 
down to zero is looming, the White House 
is still far from that target, as Tehran 
was still selling up to 1.9 million barrels 
per day of crude in September, a leading 
business website reported.
In a report on Tuesday, CNBC said 
the US government appears to be far 
from the purpose of pushing Iran’s oil 
exports down to zero as the Trump 
administration’s new sanctions against 
Tehran are going to take effect on 
November 4.
Although Iranian oil exports dropped by 
about 800,000 barrels per day from their 
2018 peak, Iran was still selling lots of oil 
in September, the report said, noting that 
China and India, the two biggest buyers 
of Iranian crude, are widely expected to 
keep purchasing crude from the Islamic 
Republic.

Just days before a White House deadline 
for the Iranian oil customers, the US is still 
a long way from achieving its stated goal 
of zeroing out Iranian oil sales, CNBC said.
According to estimates by investment 
banks, tanker-tracking firms and the 
International Energy Agency, Iran was 
selling roughly 1.7 million to 1.9 million 
bpd of crude oil and condensate, a super 
light form of oil, in September.
Along with China and India, countries like 
Turkey, Italy, Spain, Greece and Japan have 
also kept purchasing Iran's crude.
India imported nearly 600,000 bpd from 
Iran in September, the reports said, noting 
that the Indian government is allowing 
state refiners to use Iranian tankers and 
insurers to import Iranian crude. India is 
also seeking sanctions waivers.
On May 8, US President Donald Trump 
pulled his country out of the nuclear 
deal known as the Joint Comprehensive 

Plan of Action (JCPOA), which was 
achieved in Vienna in 2015 after years of 
negotiations among Iran and the Group 
1+5 (Russia, China, the US, Britain, France 
and Germany), and announced plans for 
new sanctions against Tehran.
The White House has also announced 
plans to get as many countries as possible 
down to zero Iranian oil imports and 
launch a campaign of “maximum 
economic and diplomatic pressure” on 
Iran.
Iranian officials have underlined that the 
US plan to cut the country’s crude exports 
to zero is not going to happen.
Earlier this month, Iranian Oil Minister 
Bijan Namdar Zanganeh said the Islamic 
Republic’s oil exports cannot be stopped, 
adding that that no country has “the 
capacity to provide a replacement for 
the Iranian oil in the world’s demanding 
market.”

Report: US Far From Zero Iran Oil Exports Target

By: Chinese Ambassador to Tehran Pang Sen



He stressed that although 
Arab countries comply 
with the US, they are aware 
of Trump’s intentions and 
know that he will soon 
demand much money 
from them.Qatari media 
al-Jazeera expert Fatima 
al-Samadi, for her part, said 
that the US sanctions have 
targeted Iranian people. 
She added that changes in 
Iran’s revenues will not affect 
Iran’s presence in the region, 
but may rather motivate it 
to expand it. “I think Iran’s 
presence in the region is 
considered to be as part of its 
national security,” she opined. 
Turkish university professor 
Recep Yorulmaz said in the 
meeting that banning Iran’s 
oil exports would adversely 
affect energy-consuming 
economies like China. He 
stressed that Turkey needs 
Iran’s oil and opposes the 
imposition of any kind of 
sanctions on this country. 

 

An Iranian lawmaker said 
the European Union’s 
request for opening an 
office in Tehran could 
be granted if Europeans 
provide practical 
economic support for Iran 
in the face of US sanctions.
Speaking to Tasnim, 
Chairman of the Iranian 
Parliament’s National 
Security and Foreign 
Policy Commission 
H e s h a m t o l l a h 
Falahatpisheh said the 
conditions are set for the 
EU to open a long-awaited 
office in Iran provided 
that they launch economic 
cooperation with Iran in 
practice.
“Today, Europeans are 
standing with Iran in 
the political arena, and 
if such backing results 
in cooperation in the 
economic sphere as 
well, I believe that the 
conditions are set for the 
opening of the EU office in 
our country in the current 
situation,” he explained.
Hailing Europe’s political 
confrontation with the 
US in support of Iran, 
Falahatpisheh said the EU 
office would be opened if 
Europe alleviates Iran’s 
concerns in practice.

Iran’s Zarif arrives in Pakistan 
to pursue fate of abducted guards
Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad 
Zarif stressed that he has traveled to Pakistan 
to pursue the fate of Iranian border guards 
abducted and taken to the Pakistani territory.
Mr. Zarif arrived in Islamabad on Wednesday 
at the head of a political and military 
delegation.
Speaking to the media upon his arrival in the 
Pakistani capital, Iranian top diplomat said, 
“Iran and Pakistan are great neighbors but 
unfortunately, a number of Iranian border 
guards abducted and taken to the Pakistani 
territory weeks ago and because of that 
it is necessary to hold constant talks with 
Pakistani officials to witness the safe return of 
the border guards”.
“That is why Iranian authorities are 
in constant touch with their Pakistani 
counterparts and I have traveled to Pakistan to 
further intensify efforts for the safe recovery 
of Iranian border guards,” he added
Answering a question, Mr. Zarif said Pakistani 
officials have promised Iranian authorities to 
do their best effort to secure the freedom of 12 
Iranian border guards abducted by terrorist 
groups.
The bilateral relations and the most important 
regional and international developments 
would also be discussed during the visit.
FM Zarif is to hold meetings with Pakistani 
Prime Minister Imran Khan, Foreign Minister 
Shah Mehmood Qureshi. He is also expected 
to hold meeting Pakistan Army Chief General 
Qamar Javed Bajwa.
 US calls for ceasefire, peace talks 
in Yemen
 US Defense Secretary James Mattis has called 
for a ceasefire in Yemen and the start of peace 
talks in the next 30 days.
According to Ankara-based Anadolu News 
Agency, Mattis said Tuesday during a speech 
at the US Institute of Peace in Washington, 
DC. that US wants “to see everybody around 
a peace table based on a ceasefire, based on a 
pullback from the border and then based on 
ceasing dropping of bombs.”
"We have got to move toward a peace effort 
here, and we can't say we are going to do it 
sometime in the future. We need to be doing 
this in the next 30 days,” he added. 
Following Mattis’ remarks, US Secretary of 
State Mike Pompeo released a statement 
saying it was “time to end this conflict, replace 
conflict with compromise, and allow the 
Yemeni people to heal through peace and 
reconstruction.”Pompeo called on all sides 
to support UN Special Envoy Martin Griffiths 
in finding a peaceful solution.He also called 
for the cessation of hostilities from both the 
Houthi side and the Saudi-led coalition

Europe Warns Iran Sanctions 
Threaten Dollar Dominance

The issue has come up as the Trump 
administration considers aggressive 
sanctions aimed at expelling Iran from 
the international banking system. 
As the deadline for sanctioning 
Iran’s oil industry approaches, the 
spotlight has shifted to the Society 
for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication, an entity led by 
representatives of major banks from 
the world’s 10 largest economies 
that helps banks around the world 
communicate with each other on 
transactions. 
The United States doesn’t control the 
global group, but Trump could threaten 
to ban those board members from 
working in the US financial system 
if they help Iranian banks defy US 
sanctions. 
But that possibility is also raising 
questions about how the world might 
react. One western diplomat said the 
move could be enough to accelerate 
talks about the need for alternative 
systems that don't rely on the US 
dollar and US policy, a move that could 
eventually end up hurting the US dollar, 
Financial Tribune reported.
“At the moment, sanctions are effective 
because of US financial dominance as 
the global reserve currency — forcing 

SWIFT out of Iran could incentivize 
China or Russia to establish their own 
SWIFT system, which is not in any of our 
interests,” the unnamed diplomat told 
the Washington Examiner. 
“What is going on with SWIFT could 
also be applied to Russia or China,” a 
European diplomat said. “And then 
what is going to happen to the financial 
system as a whole?” 
Despite those warnings, many Iran 
hawks in the US are eager to pressure 
SWIFT to stop dealing with Iran. 
Putin’s Position  
Russian President Vladimir Putin has 
stoked fears that the US dollar would 
be weakened if it went too hard against 
Iran. “We are seeing what is happening 
with the sanctions that are essentially 
illegal restrictions,” Putin said during 
a July diplomatic summit in South 
Africa. “I believe this is a big strategic 
mistake on their behalf because they 
are undermining confidence in the 
dollar as a reserve currency. This is the 

bottom line.” 
The US Treasury Department warned 
in May that such sanctions would be 
imposed, meaning that a failure to put 
pressure on SWIFT would amount 
to a climb-down from their most 
intimidating posture. The question of 
whether Trump will force SWIFT  to 
target Iran could become a proxy for 
the debate over whether he’ll flinch 
if Europe defies the Iran sanctions, 
according to the sanctions hawks. 
“If the Americans back down on 
pressuring SWIFT to disconnect 
Iranian banks because it's too hard, 
it's too dangerous, too risky, they 
don't want to threaten things of that 
magnitude, then the Europeans 
will say,” the Iran sanctions expert 
predicted, “‘If Trump won't dare to 
threaten sanctions against board 
members of SWIFT, why would they 
ever threaten sanctions against a 
central bank of Europe of China or of 
Russia?’

Trump’s claim 
to zero Iran oil 
exports pipe 
dreams

Iranian MP 
Says EU Office 
in Tehran Still 
Viable

European diplomats are 
warning that enhanced US 
financial sanctions against Iran 
run the risk of forcing the rest of 
the world to create alternative 
banking systems that could 
undermine the long-time 
dominance of the US dollar.

 Iranian Foreign Ministry Spokesman 
Bahram Qassemi deplored recent anti-
Tehran remarks by US Secretary of State 
Mike Pompeo and said Washington is 
plotting to wage a psychological war 
against the Islamic Republic.  
In remarks released on Tuesday night, 
Qassemi dismissed as “deceitful” 
Pompeo’s claim that Iran’s economic 
growth has slowed down due to the 
“country’s presence and campaign 
against terrorism” in the region.
“Campaigning against terrorism in the 

region and safeguarding peace, stability 
and security of Iranian borders, which 
have neutralized the US officials’ anti-
Iran plots and made them worried, are 
not a new policy and plan,” he stated.
Iran’s economy has seen an over 8 
percent growth throughout the years of 
combatting terrorism in the region, the 
spokesman added.
“Using the tool of economic terrorism 
and cruel and illegal sanctions, the US 
officials are seeking to cover up their 
crimes against the Iranian people and 

find a pretext and prepare the ground 
for waging a psychological war… on the 
Iranian people,” Qassemi went on to say.   
In recent years, the Middle East has 
been plagued with Takfiri terrorist 
groups like Daesh (ISIL or ISIS), which 
are believed to have been created 
and supported by the West and some 
regional Arab countries.The terrorist 
groups, which claim to be Islamic but 
whose actions are anything but, have 
been committing heinous crimes not 
only against non-Muslims but mostly 

against 
Muslims in the region.

Iraq and Syria have been among the 
countries gripped by terrorism.
Iran, a close ally of the two countries, has 
supported their legitimate governments 
in their campaign against foreign-
backed militancy and terrorism.

By: Maryam Qarehgozlou  
Once again pilgrims of different colors, race and 
religions set off on a long, peaceful march to show 
the world the overwhelming love they have for 
the third Shia Imam and all the virtues he stood 
for.Over the past few years, solemn procession of 
mourners from a variety of ethnic backgrounds 
begin a long trek days prior to Arbaeen, the 40th 
days of Imam Hossein (As) martyrdom in the 
battle of Karbala in 680 AD, to revisit their pledge 
of support to the grandson of prophet 
Mohammad (PBUH).The trek symbolizes of a 
peaceful utopia where no one is hungry or 

homeless. People are giving away free food and 
drinks, offering their houses to the pilgrims, and 
pilgrims themselves are treating one another 
like brothers and selflessly regardless of their 
social class, race, color, religion, etc.Thousands 
of mawkibs, stalls providing free of charge foods, 
beverages, accommodation, and medicines, are 
set up along the way to Karbala and the holy 
shrines as many believe that taking care of 
pilgrims of Imam Hossein (AS) and serving them 
is a religious duty.Arbaeen pilgrimage is a large 
congregation of people and not just a specific 
group of people, everyone is welcomed to join. 
Toddlers, elderlies, even people with disabilities 

on wheelchairs participate in the march.  Imam 
Hossein’s love seems to have redrawn all cultural 
boundaries and even after some 1400 years 
from his martyrdom in the hands of the tyrant 
Umayyad forces is now a symbol of universal 
compassion and freedom.
While the gathering is religious in essence many 
nonreligious people also do take part in it. And 
that’s why despite media blackout especially 
in the West now over 20 million people whose 
heart goes out to Imam Hossein and his loyal 
companions, and in better words to peace and 
justice, attend one of the biggest gatherings of 
the world.

US Seeking Psycho War against Iran: Spokesman

Arbaeen trek, a march towards unanimity
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Iran rejects Pompeo’s claim on its 
economy
 Foreign Ministry has rejected US Secretary of State Mike Pompeo’s 
claim on the status of the country’s economy, saying Iran’s economy 
has kept an over %8 growth throughout all the years fighting terrorism 
in the region.In a statement on Tuesday, Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Bahram Ghasemi reacted to the claim made by US Secretary 
of State Mike Pompeo that Iran’s economy is in decline due to its presence in the region, 
adding “such remarks are merely made out of a populist agenda and are a blatant fallacy. Fighting 
terrorism in the region and protecting peace, stability and security on our borders have rendered the 
US’ anti-Iranian plots ineffective, and this has caused them much concern.”Iran’s economy has kept an 
over 8 percent growth throughout the years of fighting terrorism in the region, he added.

Denmark’s anti-Iran allegations 
‘peculiarly timed’
 Iranian Ambassador to London Hamid Baeidinjead said 
Denmark’s allegations of sudden Iranian involvement in 
supposed assassination plot are “peculiarly timed”.“Allegations 
of sudden Iranian involvement in supposed "plots" are peculiarly 
timed. Given growing Iran-EU engagement, our European partners 
should be vigilant. US and its regional clients are desperate for any 
distraction from their moral & political failures,” wrote Iranian Ambassador to London 
Hamid Baeidinjead on Tuesday.His remarks were in reaction to “biased reports that 
accused Iran of plotting an unsuccessful attempt to assassinate an opposition figure 
in Denmark.

The United 
States doesn’t 
control the 
global group, 
but Trump could 
threaten to ban 
those board 
members from 
working in the 
US financial 
system if they 
help Iranian 
banks defy US 
sanctions. 



Report: US Far From Zero Iran Oil 
Exports Target

Trial of 5 economic disrupters commence
The first open trial session of five economic disrupters accused 
of disturbing the foreign currency system of the country 
began on Wednesday.The defendants are in charge of illegal 
trading of more than 151 million dollars by abusing 1028 of 
the Iranian citizens’ national identity cards. The court is being 
held at Tehran’s Judicial Complex for Economic Affairs.The first 
trail session of illicit mobile cell phone importers and another group 
of economic disrupters were held late August. The currency brokers and a gang of 
Vahid Mazlumin, who has incurred damage to the country’s economy and is known 
as the King of Coin, was held on September 8 and the defendants were sentenced to 
death and prison.

An assistant professor of 
Iran’s Allameh Tabataba'i 
University says that the 
US president’s claim to 
cut Iran’s oil exports is 
impossible.Ali Sarzaeem 
made the remarks in the 
meeting held in Doha, Qatar, 
dubbed ‘The US Sanction 
on Iran: Future Prospect’ 
on Tuesday, saying, “US 
sanctions might affect Iran’s 
oil exports but it cannot 
decrease revenues.”“Parts 
of Iran’s income belongs 
to the exports of 
petrochemical products 
which are less prone to 
sanctions and can be sold 
decentralized,” he added. 
Sarzaeem referred to a 
study conducted in Oxford 
University, which revealed 
that Iran’s exports cut 
would not be even as much 
as it was after the previous 
round of sanctions. ...
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A year before, the index stood at 106.3 in Q2, 
which was higher by %1.7 and %7.4 compared to 
Q1 and Q2 of the fiscal 17-2016. 
During the 12 months up to the end of the current 
year's Q2, the urban tenancy index indicated a 
rise of %9.9 compared with the preceding year's 
corresponding period, according to Financial 
Tribune.
From a six-month perspective, the index 
registered a %10.8 hike compared to the first half 
of the year before.
Major Cities
In major cities across Iran, the residential rent 
index reached 119 during the second quarter, up 
%3.8 and %11.9 compared with the first quarter 
of the current year and the second quarter of the 
year before respectively.
The tenancy index stood at 106.3 during the 
second quarter of the year before in major cities, 
which was %1.8 and %7.3 higher when compared 
with the first quarter of the year before and the 
second quarter of the fiscal 17-2016 respectively.
CBI data indicate that during the 12 months up 
to the end of the first half of the current fiscal 
year, the rent index grew by %9.9 in major cities 
compared with last year's corresponding period. 
During the first half of the current year, the index 
in major cities signaled a year-on-year increase 
of %10.9.
Tehran, Arak, Ardabil, Urmia, Eslamshahr, 
Isfahan, Ahvaz, Bandar Abbas, Tabriz, 
Khorramabad, Rasht, Zahedan, Zanjan, Sari, 
Sanandaj, Shiraz, Qazvin, Qom, Karaj, Kerman, 
Kermanshah, Gorgan, Mashhad, Hamedan and 
Yazd are considered major cities in the CBI data.

Medium Cities
In medium-sized cities, the tenancy index reached 
117.8 during the second quarter of the current 
year. The figure was higher by %2.8 and %10.1 
compared with the current year's Q1 and the 
previous year's Q2 respectively.
During the Q2 of the previous year, the index 
stood at 107, indicating a respective increase of 
%1.8 and %8.2 when compared to the previous 
three months and the three months of the second 
quarter of the fiscal 17-2016 respectively.
During the 12 months up to this year's Q2, the 
residential rental index indicated a %9.3 increase 
in medium-sized cities. 
According to CBI, the index for this category 
showed a hike of %9.6 during the first half of the 
current year on an annual basis.
CBI's data consider Ilam, Abadan, Babol, 
Bojnourd, Boroujerd, Bandar Anzali, Bandar 
Bushehr, Birjand, Torbat Heydarieh, Jahrom, 
Khoy, Dezful, Rafsanjan, Zabol, Saveh, Sabzevar, 
Saqez, Semnan, Shahreza, Shahr-e Kord, 
Kazeroun, Kashan, Gonbad-e Kavus, Maragheh, 
Malayer, Mahabad and Yasuj as medium-sized 
cities.
Small Cities
Across the small cities of Iran, the residential rent 
index reached 120.8 during the second quarter 
of the current year, which was %3.2 and %12.9 
higher when compared to the first quarter of the 
current year and the second quarter of the year 
before.
During last year's Q2, the index had stood at 107, 
up by %1.4 and %8.3 when compared with that 
year's Q1 and the previous year (fiscal 17-2016)'s 
Q2.
In small cities, the residential tenancy index grew 
by %11 in the 12 months up to the end of the sixth 
month of the current fiscal year. During the initial 
half of the current year, the index showcased a 
year-on-year rise of %12.
Abhar, Ardakan, Eqlid, Aligoudarz, Ahar, Borazjan, 
Boroujen, Bam, Behbahan, Behshahr, Takestan, 
Tonekabon, Tueyserkan, Chalous, Khalkhal, 
Darab, Damghan, Dogonbadan, Dehloran, Sarab, 
Sonqor, Shirvan, Qaen, Golpayegan, Lahijan, Maku 
and Minab are considered small cities in CBI's 
categorization.
The central bank uses the fiscal 17-2016 as the 
base year for all calculations.

 "Launching a committee to beautify Is-

fahan has been put on the agenda with 

the cooperation of the municipality, 

government organizations, and private institutions 

and NGOs," the head of development, architecture, 

and urban planning commission of Isfahan Islamic 

council said.
 "Less than 5 months left to Nowrouz, and especial 
programs under the title of beautification in 
Isfahan and all cities of the country are 
implemented each year on the occasion of 
Nowrouz, in order to start the New Year freshly," 
Shirin Toghyani said.
"We should provide the required space for guests 
and tourists and it should not be limited to Fadak 
garden and Najvan forest park; if we fulfill the task 
the number of tourists throughout the city will be 
increased and the appearance of Isfahan will be 
more beautiful," she added.
Emphasizing on this fact that using the experts' 
opinions from other cities of the country can be 
effective in this regard, she said, "Taking more 

advantage from others' experiences can attract 
tourists from other countries. If we only use the 
abilities of Isfahani experts, the works will be 
repeated."
Pointing out that this year we should take 
advantage from the maximum capacities 
and the interaction of related institutions, 
she added, "Creating more attractions 
in historical textures to familiarize tourists 
with the background of these spaces 
is among the programs that are on the  
agenda."

The United Nations should get involved in the 
water right issue between Iran and Afghanistan, 
said Iran's vice president and head of the 
Department of Environment.
'Afghanistan avoids allocating the officially 
agreed water right due to US pressures and 
interferences, which has endangered health and 
economy of the people in Iran,' said Isa Kalantari 
in a meeting with UN Resident Coordinator in Iran 
Ugochi Daniels. 
Referring to the crisis created for Sistan basin 
southeastern Iran and its 500,000 dwellers, 
Kalantari said, 'Iran, however, has been bound 
to ethical principles and good neighborliness 
and has hosted more than 2.5 million Afghan 
migrants.'

'All the legal Afghan immigrants have the same 
rights as Iranians,' he stressed.
Elaborating on Iran's water issue, he said that the 
problem in Iran is much more serious than most 
parts of the world.
The UN official, for his part, said that UN's 
priority is to promote de-povertization, public 
welfare, healthy environment and sustainable 
development.
Referring to the US sanctions on Iran, she said that 
the sanctions are not a problem only for Iran, they 
are also a challenge for the UN.
She also said that unilateralism is one of the most 
important problems in the world.

Iran: Tenancy Costs Rise %11.8 Launching Isfahan beautification 
committee on the agenda

Tehran urges UN to help address 
Iran-Afghan water issue

Costs of renting a residential unit across all 
urban areas increased during the second 
quarter of the current fiscal year that ended on 
Sept. 22, according to the latest data released 
by the Central Bank of Iran. Based on the latest 
figures disclosed on the official website of the 
monetary regulator, the residential rent index 
of all urban areas across Iran reached 118.8 
during the second quarter of the current year, 
up by %3.6 and %11.8 compared with the first 
quarter of the current year and the second 
quarter of the year before respectively.
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