
 محرم را 
از مردم نگیرید

امــروز اول محرم ســال 1440 
است . در چند ماه اخیر نوسانات 
نرخ ارز بر همه ی مسائل داخلی 
ایران تاثیر گذاشته است. آیا  این 
 تغییر در نرخ ارز بــر محرم هم 
مــی تواند اثرات ســو خــود را 
بگذارد؟ محــرم و عاشــورا در 
فرهنگ مذهبی شیعه ها همواره 
جایگاه خاص و برجسته ای دارد و 
زمینه ساز مجموعه ای از سنت ها 
و مراسم هایی است که در طول 
تاریخ به عنوان میراثی معنوی 
نسل به نسل و سینه به سینه به 

دیگران منتقل می شود.  
یکی از مراسماتی که در این ماه 
انجام می شود دادن نذورات برای 
برآورده شــدن حاجات معنوی 
و مادی اســت. نذورات در بین 
مسلمانان در ایام مختلفی وجود 
دارد که ماه محرم از ایامی است 
که نذری های زیــادی در آن ادا 
می شــود؛ آیین نذری دادن به 
عزاداران امام حسین)ع( سنتی 
دیرینه و پسندیده در میان اکثر 
مسلمانان و به خصوص شیعیان 
دنیاست که در کشورمان رواج 

بیشتری دارد و...

بازار طال و سکه 97/6/19 ساعت 16:05
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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 
4,001,0004,201,000قدیم

سکه طرح 
4,272,0004,207,000جدید

2,101,0002,061,000نیم سکه

1,101,0001,151,000ربع سکه

616,000611,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,560,0001,619,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18360,130373,750 عیار

یک گرم طالی 
19380,100394,480 عیار

یک گرم طالی 
24480,170498,330 عیار

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

ادامه در صفحه 

 کاالبرگ هایی که بوی خاطرات 
دهه 60 می دهد: 

اقتصاد ایران، چشم انتظار 
بازگشت کوپن

کوپن در اولین مرحله 10 قلم کاال را پوشــش 
مــی داد و در آخرین مرحلــه ۳ قلم.حاال از پس 
بیش از هشت سال خداحافظی سراسری کوپن 
با اقتصاد ایران، بار دیگر بررسی اعطای کوپن به 

شهروندان ایرانی در دستور کار قرار دارد.
انوشیروان محســنی بندپی ، سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد که به زودی 
جامعه هدف تخصیص کوپن مشخص می شود.

هشت دهک یا همه مردم .
کوپن در ایران واژه ناآشــنایی نیست  اگر برای 
اطالع از معنای آن حتی لغت نامه دهخدا را زیر و 
رو کنید، به این توضیح بر می خورید. کوپن واژه ای 

فرانسوی است به معنای ورقه بهادار...

      اصفهان دارای مجموعه کارخانه های سیمان است که تقریبا  به طور ساالنه حدود هشت میلیون تن سیمان تولید می کند اما از این میزان، کمتر از چهار میلیون تن از آن دراستان مصرف دارد
 و مابقی صادرمی شود.

قیمت 500 تومان

تولیدکنندگان به دنبال بازارهای جدید هستند؛ 

رونق صادرات سیمان در سایه رکود ساخت و ساز

دستور رییس جمهور برای کنترل 
قیمت بلیت هواپیما 

چه شد؟
دو هفته از اعالم دستور رییس جمهور برای کنترل 

قیمت بلیت هواپیما می گذرد، اما طبق آنچه معاون گردشگری 
می گوید، به نظر می رسد تنها گام رو به جلو، تعیین سقف قیمت 

برای نرخ های رها شده  شرکت های هواپیمایی بوده است 
که آن هم خیلی دقیق رعایت نمی شود.

علی اصغر مونسان، رییس سازمان ...

وی افزود: به عنــوان مثال 
قیمت گوشت قبل از انقالب 
کیلویی هفت تومان و امروز 
70 هزار تومان شــده و 10 
هزار برابــر افزایش قیمت 

داشته است.
رییس کمیسیون سیاست 
گذاری و پایش اتاق بازرگانی 
اصفهان خواســتار تک نرخی شدن ارز و 
شناور شدن قیمت آن شــد و افزود: ارز دو 

نرخی عامل ایجاد رانت می شود.
رناســی گفت: دالر 1۳ هزار تومان فقط 
تهدید بــرای اقتصاد ایران نیســت، بلکه 

فرصتی برای تولید و ایجاد اشتغال است.
وی خواستار استفاده از ظرفیت کشورهای 
همسایه برای افزایش صادرات شد و گفت: 
نباید نگران حضور عراقی هــا در ایران و 
خرید عمده آنها باشــیم بلکه باید از این 
فرصت برای افزایش تولید و اشتغال زایی 

استفاده کنیم.
رییس کمیسیون گردشگری و برندشهری 

اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: 
پروژه قطار پرسرعت اصفهان - تهران نیاز به 
پیگیری مداوم از سوی بخش های دولتی و 

خصوصی استان دارد.
محمدرضا رجالی با انتقاد از عملکرد وزارت 
راه و شهرســازی در اجرای ایــن پروژه، 
گفت: برخی از مسئوالن وزارت راه با اتکا 
به گزارش های غیرکارشناســی خواستار 
کاهش ســرعت قطار از ۳00 کیلومتر به 
250 کیلومتر هستند و دلیل آن کاهش 

هزینه اجرای این پروژه تا ۳0 درصد است.
وی افزود: جای تعجب است که مسئوالن 
وزارت راه به جای اینکــه تمرکزخود را بر 
افزایش ســرعت قطار های پرسرعت قرار 
دهند با دالیل واهی خواستار کاهش سرعت 

قطار هستند.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
اصفهان از مســئوالن دولتــی و فعاالن 
اقتصادی خواست که ســه وعده رییس 

جمهور به اســتان اصفهان را شامل حل 
بحران آب، توســعه فرودگاه اصفهان و راه 
اندازی قطار پرسرعت اصفهان و تهران به 

طور مرتب پیگیری کنند.
دبیر کمیســیون تجارت اتــاق بازرگانی 
اصفهان در این جلســه ایجاد، حمایت و 
توسعه شــرکت های مدیریت صادرات و 
شرکت های دانش بنیان را اولویت نخست 
این کمیسیون برشمرد و گفت: راه اندازی 
مرکز رشد صادرات استان اصفهان با هدف 
توسعه کســب و کار و صادرات و تقویت 
شرکت های مدیریت صادرات در دستور کار 

کمیسیون تجارت قرار گرفته است.
فرهاد جانی قربان حمایت و توسعه تجارت 
الکترونیک را اولویت دوم این کمیسیون 
برشمرد و افزود: بررسی و پایش عملکرد و 
اجرای طرح قطار پرسرعت اصفهان - تهران 
ومبارزه با قاچاق کاال اولویت سوم و چهارم 

این کمیسیون است.

رییس کمیسیون سیاست گذاری اتاق بازرگانی اصفهان:

نرخ دالر در 40 سال اخیر دو هزار برابر شد

رییس کمیسیون 
گردشگری اتاق 

بازرگانی اصفهان 
از مسئوالن دولتی 
و فعاالن اقتصادی 

خواست که سه 
وعده رییس جمهور 

به استان اصفهان 
را شامل حل بحران 

آب، توسعه فرودگاه 
اصفهان و راه اندازی 

قطار پرسرعت 
اصفهان و تهران به 
طور مرتب پیگیری 

کنند.

رییس کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: نرخ ارز طی 40 سال گذشته کمترین افزایش را نسبت به 
کاال و خدمات داشته است. به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان، 
مصطفی رناسی در پنجمین جلسه کمیسیون سیاست گذاری 
و پایش اتاق بازرگانی اصفهان، اظهار کرد: اغلب کاال و خدمات 
طی چهل ساله گذشته چند هزار برابر شده، اما نرخ دالر دو هزار 
برابر شده است. از قیمت هر متر زمین تا حداقل حقوق گرفته تا 
قیمت کاالی مصرفی چندین هزار برابر شده، ولی ارز کمترین 

رشد را داشته است.

ایسنا
گـــزارش
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کوتاه از حوادث

کشف 300 میلیارد ریال کاالی احتکار شده در اصفهان
 فرمانده انتظامی استان از کشف دو انبار دپوی کاالی احتکار شده به ارزش 

۳00 میلیارد ریال در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس اصفهان، سردار مهدی معصوم بیگی با اعالم 
این خبر اظهار داشت: در پی کمبود لوازم یدکی خودروهای سنگین در بازار 
که باعث به وجود آمدن مشکالتی برای رانندگان این خودروها شده است 
با پیگیری های ویژه ای که توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان 
صورت گرفت، روز گذشته طی عملیاتی ضربتی دو انبار احتکار کاال در حاشیه 
شهر اصفهان مورد شناسایی قرار گرفت که در یکی از این انبارها محموله 

لوازم یدکی و در دیگری لوازم خودروهای سنگین دپو شده بود.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه هیچ یک از این کاالهای دپو شده 

در این انبارها به اداره صنعت، معدن و تجارت اعالم نشده و به همین دلیل 
جرم احتکار آنها محرز است، گفت: مالکان این کاالها هشت نفر هستند که 
همگی شناسایی و برای پیگیری های قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. 
وی گفت: تحقیقات حاکی از آن است که متخلفان، کاالهای مذکور را سال 
گذشته با ارز سه هزار و ۸00 و چهار هزار و 200 تومانی خریداری کرده اما 
از توزیع آنها در بازار خودداری کردند و این درحالی است که کامیون داران 
زیادی از گرانی و نبود لوازم یدکی خودروهای خود گله و شکایت دارند. سردار 
معصوم بیگی اضافه کرد: در این ارتباط گشت های ویژه و مشترکی با بازرسان 
اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره تعزیرات حکومتی و بازرسان اتاق اصناف 

تشکیل شده و به طور روزانه از انبارهای شهر بازدید می شود.



 محرم را 
از مردم نگیرید

ادامه از صفحه یک:
...شب و روز تاسوعا و عاشورا به اوج 
خود می رسد. شاید بهترین نذرها 
برای مقابله با شــبیخون فرهنگی 
دشمن و باالبردن آگاهی قشر جوان، 
توزیع محصــوالت فرهنگی مانند 
سی دی  سخنرانی های موثر، کتب 
مذهبی ساده و زیبا و قابل فهم برای 

عموم مردم باشد. 
اما در بین مردم ایــران طبخ غذا و 
دادن آن به عنوان نذری بیشــتر از 
همه مرسوم اســت.  مردم ایران از 
ســالیان دراز اســت که به دادن 
 نــذورات اعتقــاد ویــژه ای پیدا 
کرده اند  و ایــن دادن نذری  تنها 
مختــص به قشــر غنــی جامعه 
نیســت بلکــه تمــام اقشــار به 
خصــوص قشــر ضعیــف برای 
رفع مشــکالت خود بیشــتر نذر 
 می کننــد  و بــه ادای آن معتقد

 هستند.
 اما آیا مردم امسال  با این وضعیت 
تورم می توانند  نذورات خود را ادا 
کنند؟ و اگر تورم امسال مانع از ادای 
نذورات مردمی شود در روحیه افراد 

به چه میزان موثر است؟
 اگر مردم نتوانند نــذورات خود را 
ادا کنند آیا این احســاس یاس و 
ناامیدی در جامعه افزایش بیشتری 

نخواهد یافت؟
هــر چند قیمــت همــه اجناس 
مصرفــی در ایران رشــد چشــم 
گیری پیدا کرده است،  اما از لوازم 
ضروری مردم در ایــن ماه  ظروف 
یکبــار مصــرف، برنــج، روغن، 
حبوبات وگوشت و دیگر اجناسی 
 که برای طبخ نذری الزم اســت، 

می باشد.
 از محرم ســال گذشــته تا کنون 
قیمت ظروف یکبار مصرف که یکی 
از لوازم مهم و اساسی این ماه است ، 

6 برابر افزایش یافته است. 
پتروشیمی های داخل کشور از ارز 
دولتی استفاده می کنند و اجناس 
صادراتی خود را به یــورو و دالر به 
فروش می رســانند اما اکنون که 
نوبت به دادن خدمات به مردم شده 
است ظروف یکبار مصرف را 6 برابر 
گران کرده اند و مردم طبق سنوات 
گذشته هیچ کاری نمی توانند انجام 

دهند ! 
این در حالی است که کشور ما در 
در زمینه مواد پتروشیمی خود کفا 
است و هیچ ماده اولیه ای از خارج 

برای آنها خریداری نمی شود.
برنج یکی دیگر از اقــالم ضروری 
ماه محــرم، در چند روز گذشــته 
 افزایش قیمت در آن مشاهده شده 

است. 
روغن نیز در فروشگاه ها با کمبود 
عرضه مواجه شده است و مطمئنا 
این کاهش در عرضه نشات گرفته 

از احتکاری بزرگ است .  
قند و چایی و ...  نیز به همین منوال 

دچار تغییر قیمت شده اند. 
شــاید مردم هم در مواردی به این 
احتکار هــا و افزایــش قیمت ها 
 دامن بزنند اما مسئول  کنترل این
 نا به سامانی ها مســلما باید یک 
ارگان خاصی باشــد تا هیچکس 
نتواند این چنین با اعتقادات مردم 
بازی کند و جوانان را از دین اسالم 
و انقالب  که 40 سال تمام ایران با 
تمام قوا پای آن ایستاده اند   دلسرد 

نماید.
درست اســت که مقاومت با خون 
 مردم ایران آغشته شــده است اما 
سو استفاده از این فرهنگ پایداری 
می تواند عواقب غیر قابل جبرانی 
داشــته باشــد و نباید به دالالن و 
احتکار گران اجازه داده شود همه 
داشته های مردم حتی محرم را از 

آنها بگیرند.

اقتصاد استان
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نماینده مردم شهرضا: امکان ایجاد یک وزارت  جدید در کشور وجود ندارد
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی گفت: شرایط فعلی کشور شرایطی نیست که یک 
وزارت خانه جدید ایجاد شود و یا این که یک شبه یک وزارت خانه را جدا کرد.  سمیه محمودی در همایش 
تجلیل از تعاونی های برتر شهرستان شهرضا با بیان این که بهترین کاری که با شرایط فعلی و کمبود درآمد 
می توان انجام داد، ایجاد شرکت های تعاونی است، اظهار داشت: اقتصاد بر پایه دولتی، خصوصی و تعاونی 

است، بنابراین باید از تعاونی ها حمایت کرد. وی با بیان این که کم رنگ ترین اقتصاد، تعاونی است که این امر 
یا به دلیل عدم حمایت دولت و یا ضعف مجلس است، افزود: در شهرستان شهرضا تعاونی های برتر استانی و 

کشوری وجود دارد و بزرگ ترین تعاونی های شهرستان شهرضا تعاونی های حمل و نقل است. نماینده مردم شهرضا 
با بیان این که در کمیسیون اجتماعی مجلس می توانیم به تعاونی ها کمک کنیم، گفت: بهترین کمک به تعاونی ها ایجاد و یا 

اصالح قانون و نظارت است. وی با تاکید بر این که در شرایط فعلی اقتصاد، تعاونی ها باید حضور پررنگ تری داشته باشند، بیان کرد: بخش تعاون 
در ادغام با وزارت کار یک حلقه گمشده است و در مجلس نیز بحث جداسازی این دو بخش مورد بحث قرار گرفت اما یک شبه نمی توان برای 
یک تصمیم نادرست، تصمیم گرفت. محمودی با بیان این که شرایط فعلی کشور شرایطی نیست که وزارت خانه جدید ایجاد شود و یا این که 

یک شبه یک وزارت خانه را جدا کرد، عنوان کرد: کار باید کارشناسی شده باشد، در کشور ضربه کارهای کارشناسی نشده را بارها خورده ایم.

نخستین واکنش مدیرعامل فوالد مبارکه به شایعه برکناری
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اخبار مطرح شده درباره برکناری اش را شایعه دانست و گفت: 

مشمول قانون بازنشستگان نمی شوم.
بهرام ســبحانی مدیرعامل فعلی شــرکت فــوالد مبارکه درباره شــایعه برکنــاری خود 
 از مدیرعاملی این شــرکت  اظهار داشــت: فعال  بر ســر کارم هســتم و این  خبرها شــایعه

 است.
وی درباره اینکه مدیریت فوالد مبارکه مشــمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود یا 

نه، زیرا در اخبار برخی رســانه های مجازی از این موضوع به عنوان دلیل برکناری وی سخت گفته 
 شده، تصریح کرد: من شامل این قانون نمی شوم. فوالد مبارکه شــامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان 

نمی شود.
گفتنی است، در روزهای گذشته برخی از سایت های خبری استان اصفهان خبر از برکناری مدیرعامل فوالدمبارکه را مطرح 

کرده اند و تقاضای مدیر بومی برای بزرگترین کارخانه تولیدکننده فوالد کشور دارند. 
در این اخبار حتی نام هایی نیز به عنوان مدیرعامل جدید عنوان شده است.

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

فعالیــت بیــش از 70 کارخانه 
ســیمان در کشــور و تولید ۸۳ 
میلیون تُن سیمان نشان دهنده 
ظرفیت باالی تولید این محصول 
در کشور اســت اما باوجود این 
ظرفیت و گذشــت ســال ها از 
بومی شــدن آن در کشــورمان 
مدت هاست که درسایه کاهش ساخت وسازها، 
رکــودی عمیق گریبان گیرصنعت ســیمان 
شده است. به طوری که هم اکنون کارخانه های 
مختلف به واسطه رکود بازار با کاهش ظرفیت 
مشغول به فعالیت هستند و حتی برای جبران 
هزینه های تولید، محصوالت خود را با تخفیف 
به متقاضیان عرضه می کنند که این موضوع 
باعث رقابت منفی بین کارخانه های ســیمان 

شده است.
در این میان برخی براین باورنــد که با ایجاد 
مصــارف جدید به ویــژه اســتفاده از بتن در 
ساختمان سازی و جاده سازی می توان باعث 
برون رفت این صنعت از رکود شــد و تعدادی 
دیگر معتقدند راهکار واقعی، یافتن بازارهای 
صادراتی جدید برای این محصول است چون 
باوجود ظرفیت  صنعت سیمان کشور که بسیار 
بیشــتر از نیاز داخلی اســت، بازاریابی جدید 
در این صنعت ضروری به نظر می رسد و بازار 
کشورهای آسیای جنوب غربی، شرق و شمال 
افریقا و برخی از کشــورهای عربی با توجه به 
میزان فعالیت های ساخت وســاز و توســعه 
زیرســاخت های عمرانی، جایگزین مناسبی 

برای صادرات سیمان به  شمار می روند.
با توجه به رکود چندســاله بازارســیمان در 
اصفهان، علی رغم اینکه این اســتان از مراکز 
تولید ســیمان و دارای مجموعه کارخانه های 
تولیدی این محصول است، مسئوالن و فعاالن 
این حوزه در اصفهان نیز بــر یافتن بازارهای 
هدف جدید برای فروش ســیمان مازاد تاکید 

دارند.
دراین باره رییس اتحادیه مصالح ســاختمانی 
اصفهان با اشــاره به رکود بازار سیمان گفت: 
اصفهان دارای مجموعه کارخانه های سیمان 
است که تقریبا به طور ســاالنه حدود هشت 
میلیون تن ســیمان تولید می کند اما از این 
میزان، کمتر از چهار میلیون تن از آن دراستان 

مصرف دارد و مابقی صادرمی شود.

ناصر محمدی افزود: در حــال حاضر با توجه 
به رکود ساختمان سازی دراستان های دیگر 
نیز، چندان توجیهی برای صادرات سیمان به 
اســتان های داخلی وجود ندارد ازاین رو الزم 

است در اندیشه بازارهای خارجی باشیم.
 وی بیان کرد: با از دســت دادن بازار عراق که 
درگذشته بازار هدف مناسبی برای سیمان ما 
به شمارمی آمد در تالش برای جذب بازارهای 

جدید مانند آفریقا، قطر وامارات هستیم.

  قطر؛ یک بازار بالقوه برای محصوالت 
ایرانی

بازار قطر ازجمله گزینه هایی اســت که اخیرا 
برای صادرات سیمان کشور موردنظر واقع شده 
است. گفتنی اســت که قطع رابطه اقتصادی 
تعدادی از کشورهای عربی با قطر باعث روی 
آوردن این کشور به ایران شده چراکه اقتصاد 
قطر یک اقتصاد تقریبا تک محصولی است و از 
دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان در شرایط فعلی 
بازارهایش دارای قابلیت خوبی برای پذیرش 

کاالهای ایرانی است.
واقعیت آن است که حجم بازار سه میلیون نفری 
قطر شاید اندک باشد ولی ازنظر کیفیت بازار 
جایگاه ویژه ای در بازارهای بین المللی دارد. از 
طرفی به دلیل درآمد بــاال و جمعیت اندک، 
ساختار رفاهی مناســب در این کشور حاکم 
است و منجر به آن شده که از نگاه بسیاری از 
منابع آماری به عنوان باالترین درآمد ســرانه 
در دنیا تخمین زده شود و ازسویی هم به دلیل 
اقتصاد تک محصولی، قطر کشــوری وابسته 
به واردات اســت که این فرصت  مناسبی برای 
فروش محصوالت ایرانی چون سیمان سفید، 
سیمان های پودر نشده موســوم به کلینکر، 

سیمان پرتلند و غیره است.
یک فعال صنعت سیمان در اصفهان در رابطه با 
روی آوردن به بازار قطر برای صادرات سیمان، 
گفت: با توجه به از دست رفتن بازار صادراتی 
مانند افغانستان و عراق، الزم است مشتریان 

جدیدی جایگزین شوند.
احمد یاوری افزود: اگر به آمار هم توجه داشته 
باشیم در سه سال گذشته بیشترین صادرات 
ســیمان ما به عراق و ســپس به افغانستان و 
پاکســتان انجام می گرفته است که به تدریج 
صادرات به این مقاصد کاهش یافت و واقعیت 
آن اســت که با توجه به تقاضای اندک داخلی 
برای ســیمان، این محصول در ســال های 
گذشته تبدیل به یکی از محصوالت صادراتی 
استراتژیک کشور شده و برای مدت ها عراق در 
جایگاه خریداراصلی سیمان کشور قرار داشت.

وی بیان کرد: پس ازچالش های ایجاد شده بین 
عراق و ایران بر سر صادرات این محصول و راه 

اندازی دو کارخانه سیمان درعراق، مسئوالن 
مصمم به یافتــن بازارهای دیگر شــدند وبه 
امارات، قطر و کشورهای آفریقایی روی آوردند.

این کارشــناس اظهــار کــرد: همچنین در 
حال پیگیری برای صــادرات این محصول به 
کشورهای آسیای دور هســتیم چراکه چین 
میزان تولید سیمان خود را کاهش داده و شرایط 
برای صادرات ســیمان ایران فراهم شده است 
هرچند مقطعی اســت و نمی توان اعتمادی 

طوالنی مدت به این گونه بازارها داشت.

  بازارهای مستعد برای صادرات سیمان
یکی از مشاوران صادراتی کارخانه های سیمان 
اصفهان نیز با اشــاره به تاثیر نرخ دالر بر رونق 
صادرات ســیمان، اظهار کرد: ضرر صعود نرخ 
دالر را شهروند ایرانی می دهد که از این رهگذر 
قدرت خرید پایین تری پیداکرده اما می تواند 
منجر به منفعت صادرکننده و ارزآوری شود که 
این موضوع نیز در نهایت برای دیگر شهروندان 

در این شرایط، خوب است.
ایمان نجمــی در رابطــه بــا روی آوردن به 
بازارهای امارات و قطر به عنوان بازار هدف برای 
ســیمان تولیدی در اصفهان، گفت: از دیدگاه 
من بازارهای آســیای میانه مانند ارمنستان 
و ازبکستان بسیار مســتعدتر از امارات و قطر 
هستند و تمایل بیشتری نیز به خرید سیمان 

ایران دارند.
وی افزود: به ویژه ازبکستان که به نظر می رسد 
در کوتاه مدت سوددهی مناسب باالتری نسبت 

به بازارهای قطر وامارات داشته باشد.
نجفی گفــت: ازآنجاکه قطر وامــارات دارای 
دستمایه های سیاسی نیز هستند ممکن است 
تحت تاثیر مسائل سیاسی قرارگرفته وخرید 

خود را کاهش دهند ولی از ســوی بازارهای 
آسیای میانه چنین مشکلی وجود ندارد.

وی افزود:  به خصوص که کشور ازبکستان دارای 
کارخانه سیمان نیســت و اگر هم کارخانه ای 
وجود داشته باشــد به فناوری های روز مجهز 
نیســت بنابراین با این اوصــاف هرچه جلوتر 
می رویم درخواست سیمان این کشور از ایران 

باالتر می رود.
نجفی در ادامه با تاکیــد بر کیفیت قابل قبول 
سیمان تولیدی در داخل، اظهار کرد: به غیراز 
آسیای میانه، بازار کشــورهای آفریقایی نیز 
برای ارسال سیمان ایران موردنظر واقع است 
و محموله هایی هم فرســتاده ایم وعمان نیز از 
کشورهایی اســت که بازارش دارای پتانسیل 

خوبی برای سیمان ما است.
وی بیان کرد: صادرات سیمان با چالش هایی 
مانند مشــکالت نقل  و انتقال های مالی روبرو 
است ولی این مشکالت به حد کالنی نیست که 
قابل رفع نباشند، فقط الزم است برای رفع موانع 
صادراتی سیمان، بسترسازی الزم انجام گیرد و 
ارتباط دوسویه با کشورهای مورد هدف داشته 
باشیم تا مشکالت بررسی شوند و با جلساتی 

مستمر به اهداف صادراتی خود دست  یابیم.

  تالش شرکت نمایشگاه ها برای ایجاد 
بازار بین المللی

شرکت  نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
با برگزاری پاویون در نمایشــگاه بین المللی 
صنعت ســاختمان آفریقا در کشــور کنیا و 
نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت سیمان 
امارات در دبی، بازارهای بین المللی جدیدی 
برای فعاالن صنعت ساختمان کشورمان ایجاد 

می کند.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان آفریقا 
در تاریخ شــانزدهم تا هجدهم آبان ماه امسال 
در کشور کنیا و نمایشگاه بین المللی تخصصی 
صنعت سیمان امارات در تاریخ پنجم تا هشتم 
آذرماه سال جاری در شهر دبی برگزار می شود.
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد ایران و 
جهان، نیاز رو به رشد بازار ساخت و ساز دنیا و 
پتانسیل باالی شرکت های ایرانی در تولید و 
صادرات انواع تجهیزات و مصالح ساختمانی به 
ویژه در صنعت سیمان و بتن، اقدام به برپایی 
پاویون ملی ایران در این دو نمایشگاه، به عنوان 
معتبرترین نمایشگاه های بین المللی صنعت 
ساختمان در خاورمیانه و شمال و شرق آفریقا 

خواهد کرد.
با توجه به آمار صادرات سه ماه نخست امسال 
در بازار سیمان کشور که حاکی از افزایش میزان 
صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به ویژه 
در بازارهای جدید اســت و همچنین کاهش 
صادرات ایران به کشور عراق، اهمیت مشارکت 

هدفمند در این نمایشگاه ها را نشان می دهد.
بدون شک حضور آگاهانه در نمایشگاه صنعت 
ســاختمان کنیا بهترین راه برای ورود به بازار 
بکر و بالقوه شرق آفریقا و شرکت در نمایشگاه 
تخصصی صنعت سیمان امارات بهترین فرصت 
برای ارتقای سهم ایران از سرمایه گذاری های 
عظیم حوزه خلیج فارس به ویژه در کشورهای 

امارات و قطر خواهد بود.
در این راستا شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان از تمامی شرکت های توانمند در 
صنعت ساختمان به خصوص صنعت سیمان و 
بتن برای حضور در این نمایشگاه ها دعوت به 

عمل آورد.

تولیدکنندگان به دنبال بازارهای جدید هستند؛ 

رونق صادرات سیمان در سایه رکود ساخت و ساز

صادرات سیمان با 
چالش هایی مانند 

مشکالت نقل  و 
انتقال های مالی 

روبرو است ولی این 
مشکالت به حد کالنی 

نیست که قابل رفع 
نباشند، فقط الزم 

است برای رفع موانع 
صادراتی سیمان، 

بسترسازی الزم انجام 
گیرد و ارتباط دوسویه 

با کشورهای مورد 
هدف داشته باشیم 
تا مشکالت بررسی 
شوند و با جلساتی 

مستمر به اهداف 
صادراتی خود دست 

 یابیم.

رکود در بازار ساخت وساز ، کاهش چشمگیر تقاضای داخلی برای این 
محصول دراستان و کشور و از دست دادن برخی از بازارهای صادراتی 
مانند کشــور عراق، تولیدکنندگان داخلی را بر آن داشت تا به دنبال 
بازارهای جدید صادراتی از جمله کشورهای آفریقایی، قطر، امارات، 

کویت، تانزانیا و بنگالدش باشند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      اصفهان دارای مجموعه کارخانه های سیمان است که تقریبا  به طور ساالنه حدود هشت میلیون تن سیمان تولید می کند اما از این میزان، کمتر از چهار میلیون تن از آن دراستان مصرف دارد و مابقی صادرمی شود.

کوتاه از شهرستان ها

عبور خط ریلی در مسیر خوانسار- دامنه - اصفهان منشا تحول اقتصادیبرگزاری  همایش لبخند آب  در دهکده تفریحی چادگان

همایش لبخند آب با حضور بیش از 
شش هزار نفر از اقصی نقاط کشور 
در دهکده تفریحی و گردشــگری 

شهرستان چادگان برگزار شد

مدیر آبفا چادگان با اشاره به استقبال بی نظیر مردم از این همایش 
گفت: همایش لبخنــد آب که با محوریت فرهنگ ســازی مردم 
با ســازگاری با کم آبی در دســتور کار قرار گرفت برگزاری آن در 
 این دهکده که یکی از قطب های گردشــگری در کشور به شمار
 می آید در واقع منجر شده عالوه بر اینکه مردم شهرستان چادگان 
از طریق برنامه های آموزنده و شاد با مصرف صحیح آب آشنا شوند 
بلکه مسافرانی که از جاجای کشور به این دهکده تفریحی آمدند با 
حضور در این همایش با مبانی مصرف صحیح آب بیشتر آشنا شدند.
داود باتوانی به ضرورت مصرف صحیح آب در شهرستان چادگان 
پرداخت و اعالم کرد:آب شرب شهرســتان چادگان از طریق سه 
حلقه چاه تامین می شود که خشکسالی های اخیر کاهش آبدهی 
این چاه ها را به همراه داشت به طوریکه در گذشته که آب دهی این 
چاه ها حدود ۳0 لیتر در ثانیه بوده هم اکنون به کمتر از 10 لیتر در 

ثانیه رسیده است.
وی ادامه داد:امسال با اینکه حفر یک حلقه چاه در دستور کار قرار 
گرفت اما هم چنان ما با مشکل کمبود آب مواجه بودیم چراکه  در 

سال های اخیرنه تنها به منابع آبی و تولید آب در شهرستان چادگان 
اضافه نشده بلکه در نیمه اول ســال  با افزایش گردشگران به این 
شهرستان مصرف آب افزایش می یابد که مانع از برقراری تعادل 

عرضه وتقاضا آب می شود.
مدیر آبفا چادگان به ترویج  فرهنگ ســازی مصرف صحیح آب 
درچادگان اشاره کردو اعالم نمود: در چند سال اخیر با با برنامه های 
فرهنگی که از سوی آبفا چادگان اعمال گردید مصرف سرانه آب در 
این شهرستان کاهش یافت بطوریکه هم اکنون مصرف سرانه آب 
در چادگان 107 لیتر در شبانه روز است در حالیکه این رقم نسبت به 

سال گذشته حدد 9درصد کاهش یافته است.
باتوانی اعالم کرد:با فزایش روز افزون تقاضا و نیزاز سویی با  کاهش 
دبی چاه ها ، تامین آب شرب مشترکین در شهرستان چادگان با 
مشکالتی روبه رو است بر این اساس به نظر می رسد تامین پایدارآب 
شرب مشترکین درچادگان مستلزم اجرای طرح انتقال آب به این 
شهرستان است که در این رابطه طرح انتقال آب از چشمه لنگان 
به چادگان مورد بررسی قرار گرفته است. وی به کیفیت  مطلوب  
آب شرب درچادگان اشاره کرد وگفت: در حال حاضر خوشبختانه 

کیفیت آب شرب در چادگان بسیار مطلوب است .
مدیر آبفا چادگان گفت: زون بندی شبکه آب یکی راه های توزیع 
عادالنه آب در فصل تابســتان بوده اســت که با اجرای این پروژه 
توانستیم آب شرب را به صورت عادالنه میان مشترکین توزیع کنیم.

 نماینــده مــردم گلپایگان و 
خوانســار در مجلس شورای 
اســالمی گفــت: بــا توجه 
به اقتصادی بودن مســیر ریلی خوانســار- دامنه 
-  اصفهان می تــوان از انواع حمــل و نقل در این 
مسیر استفاده کرد که تحقق این مهم منشا تحول 
 بزرگ اقتصــادی در منطقه غرب اســتان اصفهان

 می شود.

علی بختیار از شهرســتان گلپایگان اظهار کرد: با توجه به 
این که راه آهن اراک- خمین-گلپایــگان- میمه-اصفهان 
در یک ردیف اعتباری برای تملک بودجه پیش بینی شده 
 بود، اما منابع کافی برای اجرایی شــدن ایــن پروژه وجود

 نداشت.
وی افزود: حتی بخش هایی از پروژه راه آهن اراک- خمین-

گلپایگان- میمه-اصفهــان بدون مطالعه اقــدام و پس از 
مدتی رها شــده بود البته این پروژه می بایست در پیوست 
یک قانون بودجه به سمت اجرایی شدن پیش می رفت، اما 

معوق مانده بود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی 
گفت: ســرانجام با پیگیری های انجام شده سال گذشته در 

پیوست یک قانون بودجه قرار گرفت و هفت میلیارد تومان 
اعتبار دریافت شــد، پس از انتخاب پیمانــکار با موافقت 
استاندار اراک پنج کیلومتر جاده از مسیر ایستگاه ملک آباد 
در مسیر اراک در اختیار گرفته شد و اکنون زیرسازی آن به 

اتمام رسیده است.
وی گفت: گــذر خط ریلی در مســیر منطقه حیاط وحش 
موته-اصفهان با مشکل زیســت محیطی  مواجه می شد و 
همین ســبب معوق ماندن پروژه بود که به سمت خوانسار 
تغییر مسیر داده شد، که با این اقدام اکنون گذرخط ریلی 
 در مسیر خوانســار- دامنه - اصفهان توجیه اقتصادی نیز 

دارد. 
وی افزود: سال جاری با پیگیری  در سازمان برنامه و بودجه، 
این رقم به 1۸ میلیارد تومان رسیده است، البته تمام تالش 
خود را به کار گرفته ایم تا در مجلس این بودجه به رقم 60 

میلیارد تومان تحقق یابد.
بختیار با بیان اینکه با اعتبار 50 میلیارد تومان کل پروژه در 
مسیر خمین- گلپایگان- خوانسار- دامنه- اصفهان انتخاب 
پیمانکار می شود، تصریح کرد: به دلیل اقتصادی بودن مسیر 
ریلی می توان از انواع حمل و نقل استفاده کنیم که تحقق آن 
 منشا تحول بزرگ اقتصادی در منطقه غرب استان اصفهان 

می شود.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ایمنا
گـــزارش



افتتاح نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان 
نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان، امروز با رویکرد معرفي و بهبود کسب و کار در حوزه صنایع دستي 
اصفهان  افتتاح شد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، مدیر مرکز خالقیت و فناوری های 
نوین شهرداری اصفهان در این باره گفت: با توجه به این که اصفهان به عنوان شهر جهاني صنایع دستي و شهر 
خالق صنایع دستي از سوي یونسکو معرفي شده است، این دو عنوان از برندهاي مهم این شهر به شمار مي رود. 

محمد حسین قورچانی با بیان این که شهر اصفهان غني ترین شهر ایران از لحاظ تنوع و وجود 20 هزار کارگاه 
فردي و گروهي صنایع دستي است، اذعان داشت: در این کارگاه ها 40 هزار نفر  مشغول به فعالیت هستند. همچنین 

190 رشته صنایع دستي در شهر اصفهان فعال است که به معنای دو سوم رشته هاي هنري کشور است و این مهم، مزیت 
رقابتی زیادی را برای اصفهان ایجاد مي کند.  وي با اشاره به برگزاري نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان با همت سازمان 

میراث فرهنگي، شهرداري اصفهان و مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این نمایشگاه تعداد 100 غرفه 
از ۳0 استان کشور صنایع دستی خود را عرضه می کنند که از این تعداد، ۳6 غرفه به شهرهای جهانی ایران در زمینه صنایع دستی از جمله اصفهان، 
مشهد، شیراز و مریوان اختصاص دارد.  وي ادامه داد:  با تقویت صنایع دستي اصفهان و تمرکز بر برند هاي شهر اصفهان مي توان در زمینه بازاریابي 
تحول ایجاد کرد. نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان 1۸ تا 2۳ شهریور ماه از ساعت 9 تا 1۳ و 17 تا 22 در باغ موزه چهلستون برپا است.

وسائط نقلیه برای سرویس مدارس شرق اصفهان ناکافی است
 وســائط نقلیه برای رفت و آمد دانش آموزان شرق شهرستان اصفهان کافی نیست بدین سبب شورای 
آموزش و پرورش خواهان استفاده از اتوبوس های دپو شده در انبار شرکت اتوبوس رانی برای رفع این 

کمبود شد.
 اعضای حاضر در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اصفهان ، از شهرداری و شورای اسالمی شهر 

درخواست کردند تا اتوبوس های دپو شده را در انبار دولت آباد در اختیار ادارات آموزش و پرورش مناطق که 
با مشکل کمبود سرویس مدارس و حمل و نقل دانش آموزان روبه رو هستند، قرار دهند.

در این جلسه از رییس شورای اسالمی شهر اصفهان درخواست شد تا به ازای هر منطقه 10 دستگاه اتوبوس در 
اختیار اداره های آموزش و پرورش شرق قرار بگیرد. احمد رضوانی روز دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان 

اصفهان گفت : مشکل ایاب و ذهاب دانش آموزان مناطق شرق این شهرستان و سرویس مدارس متوجه خانواده هاست که باید این مشکالت 
درجلسات این شورا طرح و برطرف شود. وی از رییس شورای اسالمی شهر اصفهان درخواست کرد تا همکاری و همراهی را با دیگر ارگان ها 
به ویژه آموزش و پرورش داشته باشند. رضوانی افزود: پلیس راهور، نیروی انتظامی، اتوبوسرانی و تاکسیرانی مسائل و مشکالت را در جلسات 

شورای آموزش و پرورش شهرستان مطرح کنند تا بتوانیم هرچه سریع تر مشکالت را برطرف کنیم.

کوپن واژه ای فرانســوی 
است به معنای ورقه بهادار 
منضم به ورقــه  اصلی که 
هنگام پرداخت منافع، آن 
را جدا کنند. این توضیح نیز 
در لغت نامه دهخدا درج 
شده اســت :»ورقه جیره 
بندی قند وشکر و غیره« در فرهنگ معین 
اما در تشــریح معنای کوپن به واژه سهم 
اشاره و تاکید شــده است :»بلیط ارزاق و 
قماش و قند و چای که در جنگ و قحط 

سال متداول است«.
پای کوپن در عصر جدید در سال 1۳59 
به اقتصاد ایران باز شــد . چند روزی پس 

از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران.

   تولد یک ستاد
هیئت وزیران دولت جمهوری اســالمی 

ایران در جلســه مورخ پنجم مهر 1۳59 
تصویب کــرد ســتادی به نام » ســتاد 
بســیج اقتصــادی کشــور« مرکب از 
وزرای وزارتخانه های نفت، صنایع و معادن، 
کار و امور اجتماعی، کشاورزی، کشور، نیرو، 
امور اقتصادی و دارایــی، بازرگانی، دفاع، 
سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک 
مرکزی ایران یا نماینــدگان تام االختیار 
آنان به ریاست نخست وزیر تشکیل شود 
تا با توجه به شــرایط خــاص اقتصادی 
 کشور تصمیمات الزم را  اتخاذ و از طریق 

سازمان های مسئول به مورد اجرا گذارد.
تولد کوپن از تصمیمات همین ستاد بود ، 
برگه ای که تا سال ها در دست مردم باقی 
ماند و البته پای واژه اقتصاد کوپنی را نیز به 

ادبیات سیاسی ایران باز کرد.
توزیــع کاال از طریق کوپن بــه منظور 
اطمینان از تامین کاالی مورد نیاز اقشار 
مختلف جامعه دلیل مهم تخصیص کوپن 
بود اما در حاشــیه شــغل کوپن فروشی 
رونقی فراوان یافت و هر از گاهی روزنامه ها 
گزارش هایی در خصوص دستگیری کوپن 
فروشان و برخورد با این اقدام غیرقانونی 

منتشر می کردند.

   اولین کوپن
اگر اولیــن یارانه نقدی در دی ماه ســال 
1۳۸9 برای ایرانیان قابل برداشــت شده 
است، اولین کوپن های سراسری نیز دی 
ماه 1۳59 به دســت مردم رسیده است. 

هدف این بود که اگر کاالیی کمیاب یا گران 
شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف 

کننده برسد.
هر چند اطالعات وســیعی درباره تعداد 
کوپن ها و شرایط توزیع کاالها با استفاده 
از کوپن در این سال ها در دست نیست اما 
آنها که برگه هایی به یادگار نگه داشته اند، 
می گویند روی هر کوپن تعداد افراد خانوار 
درج می شد و رنگ کوپن های شهری با 
 روستایی تفاوت داشــت. شماره ها اعالم 
می شد و بر اساس اعالم شماره و کاال بود 

که کوپن اعالمی ارزش پیدا می کرد . 
صف هــای طویل بــرای دریافت کاالی 
کوپنی و ... خاطرات الینفک ایرانی ها در 
دهه شصت اســت اما پس از پایان جنگ 
شرایط اقتصادی ایران تغییر کرد، در حالی 

که کوپن هنوز باقی مانده بود.
 10 قلم کاالیی که با شیوه کوپنی توزیع 
می شد عبارت بود از: روغن نباتی، قند و 
شکر، برنج، پودر شــوینده، صابون، پنیر، 

کره، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز.

   کوپن بعد از جنگ
در آخرین روزهای ســال 1۳6۸ وظایف 
اجرایی ستاد بســیج اقتصادی به وزارت 

بازرگانی تفویض شد .
حاال نهمین مرحله تخصیص سراســری 
کوپن را می توان اولین مرحله تخصیص 
کوپن از ســوی وزارت بازرگانی وقت ، نه 

ستاد بسیج اقتصادی دانست.

مرحله نهم  سال 69 آغاز و سال 72 پایان 
گرفت.مرحله دهم توزیع کوپنی کاالهای 
اساسی از سال 7۳ تا 77 بود. در این مرحله 
عالوه بر کاهش محسوس تعداد کاالهای 
کوپنی مقدار و قیمت کاالها به طور قابل 
توجهی افزایش یافــت. در مرحله دهم 
تعداد کاالهای توزیعی به 5 فقره رســید. 
در مرحله یازدهم نیز یک کاالی دیگر از 
نظام توزیع کاالبرگی خارج شد،گوشت 
قرمز. در مرحله دوازدهم که از ســال ۸۳ 
اجرا شــد مجددا تعداد کاالهای توزیعی 
کاالبرگی کاهش یافت. مرحله سیزدهم 
اما مرحله ای بود که اقتصاد ایران با کوپن 
خداحافظی کرد و با یارانه آشنا شد . گفته 

می شــود آخرین کوپن اعالمی به قند و 
شکر مربوط بود.

در حالی که مقامات دولت وقت در سال 
1۳۸9 و 1۳90 بارهــا مورد این ســوال 
 قرار گرفتند که آیا کوپن همچنان توزیع
 می شود یا خیر، پاســخ می دادند کوپن 
در کنار یارانه می ماند امــا کوپن و یارانه 
 دو پادشــاهی بودنــد که در یــک اقلیم
 نمــی گنجیدند این گونه بود که ســایه 
کمرنگ کوپن در سال 1۳۸9 از سر اقتصاد 

ایران کم شد.

   و اما اکنون
ایران در جنــگ اقتصادی اســت. حاال 

دیگر هم مقامات سیاسی این نکته را در 
سخنرانی های رســمی مورد اشاره قرار 
می دهند و هم کارشناســان اقتصادی و 

مسئوالن حوزه اقتصاد.
زمزمه بازگشــت کوپن ، البته در ساختار 
نوین الکترونیکی مدت هاست به گوش 
می رسد و چند روز باقیمانده از شهریور 
روزهای تعیین سرنوشت کوپن خواهد بود.
هنوز معلوم نیست کدام کاالها و چه تعداد 
 از مردم ایران تحت پوشــش کوپن قرار
 می گیرند اما هر چه هست، تصمیم گیران 
و کارشناســان تاکید دارند که حمایت از 
اقشار مختلف مردم در موج گرانی ناشی 

از ریزش ارزش پول ملی ضروری است. 

کاالبرگ هایی که بوی خاطرات دهه 60 می دهد: 

اقتصاد ایران، چشم انتظار بازگشت کوپن

در حالی که 
مقامات دولت وقت در 

سال 1389 و 1390 بارها 
مورد این سوال قرار 
گرفتند که آیا کوپن 

 همچنان توزیع
 می شود یا خیر، پاسخ 

می دادند کوپن در کنار 
یارانه می ماند اما کوپن 

و یارانه دو پادشاهی 
 بودند که در یک اقلیم

 نمی گنجیدند .

کوپن در اولین مرحله 10 قلم کاال را پوشش می داد و در آخرین 
مرحله 3 قلم.حاال از پس بیش از هشــت سال خداحافظی 
سراسری کوپن با اقتصاد ایران، بار دیگر بررسی اعطای کوپن 

به شهروندان ایرانی در دستور کار قرار دارد.
انوشیروان محسنی بندپی ، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تاکید دارد که به زودی جامعه هدف تخصیص کوپن 

مشخص می شود.هشت دهک یا همه مردم .
کوپن در ایران واژه ناآشنایی نیست  اگر برای اطالع از معنای 
آن حتی لغت نامه دهخدا را زیر و رو کنید، به این توضیح بر 

می خورید.

خبرآنالین
گـــزارش
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 تحویل ارز مسافرتی؛ 
 با شرایط همان قبلی 

اما با نرخ بازار

ارز مسافرتی در حالی به بانک ها 
بازگشــته کــه شــرایط آن با 
گذشــته تفاوتی نکرده و تنها 
نرخ این ارز اســت که همسطح 
بازار شده و به ازای هر مسافر، با 
یوروی تا 14 هزار و ۸00 تومانی 

قیمت خورده است.
از دو روز گذشــته پرداخت ارز 
مســافرتی بار دیگر در بانک ها 
آغاز شد؛ اما در حال حاضر فقط 
در هفت شــعبه بانک ملی این 
پرداخت انجام می شــود. اینکه 
ارز مســافرتی با چه شرایطی 
به متقاضیان تحویل می شود، 
پیگیری  از شعب از این حکایت 
دارد کــه تغییــری در نحــوه 
پرداخت نســبت به قبل اتفاق 
نیفتــاده و فقط نــرخ متفاوت 

است.
 بر این اســاس هر مسافر فقط 
یک بار در سال می تواند از شعب 
بانــک ارز مســافرتی دریافت 
کرده و سقف آن برای کشورها 
متفاوت اســت؛ به گونه ای که 
برای کشــورهای همســایه و 
مشترک المنافع حداکثر 500 
یورو و برای ســایر کشــورها تا 
1000 یورو به مسافر پرداخت 

خواهد شد.

ایسنا
خـــبـــر
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گردشگری

دستور رییس جمهور برای کنترل قیمت 
بلیت هواپیما چه شد؟

دو هفته از اعالم دستور رییس جمهور 
برای کنتــرل قیمت بلیــت هواپیما 
می گذرد، اما طبق آنچه معاون گردشگری 
می گوید، به نظر می رســد تنها گام رو به جلو، تعیین سقف 
قیمت برای نرخ های رها شده  شرکت های هواپیمایی بوده 

است که آن هم خیلی دقیق رعایت نمی شود.

علی اصغر مونسان، رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در جریان سفر به استان فارس، هنگام دیدار با فعاالن 
گردشگری خبر داد که رییس جمهور همین امروز برای حل مشکل 

افزایش قیمت بلیت های هواپیما به وزیر صنعت دستور دادند.
به فاصله پنج روز وقتی ســازمان هواپیمایی در توافق با شرکت های 
هواپیمایی داخلی، نرخ پروازها تا پایان شهریور ماه را تعیین و اعالم 
کرد: »هیچ شــرکتی اجازه ندارد باالتر از این نرخ ها بلیت بفروشد.« 
مونســان که یک هفته قبل تر از آن، از معــاون اول رییس جمهور 
خواســته بود کمیته فــوری برای کنتــرل قیمت بلیــت هواپیما 
تشکیل دهد، با اشاره به حرکت ســازمان هواپیمایی پس از دستور 
رییس جمهور گفت: درست اســت که قیمت ها را کاهش داده اند اما 
همچنان قیمت بلیت هواپیما باالست و به صنعت گردشگری کشور 

کمکی نمی کند، چون گران است.
او در مصاحبه ای که در حاشیه افتتاح نمایشــگاه شهر گردشگری 
داشــت، گفته بود: من منتظر هســتم دســتور رییس جمهور به 
وزیر صنعت به عنــوان رییس ســتاد تنظیم بازار ابالغ شــود، اگر 
چه همکارانمــان در وزارت راه، مســکن و شهرســازی هم حتما 
گرفتاری هایــی دارند و با ایــن قیمت ارز، حتما قیمت تمام شــده  

آن ها هم افزایــش پیدا کرده 
است، وگرنه آن ها هم عالقه مند 
نیســتند که ایــن افزایش نرخ 
اتفــاق بیفتد. باید حواســمان 
به موضوع صنعــت حمل و نقل 
هوایی و گردشگری باشد. اگر چه 
معتقدیم که صنعت هواپیمایی 
به وجود مســافر زنده است، پس 
اگر قیمت ها منجر به کاهش سفر 
شود حتما به گردشگری و صنعت 
هواپیمایی لطمه می زند. اگر مسافر 
نباشد پروازها خالی شده و از رونق 
می افتد. من درخواستم را به رییس 
جمهور داده ام، امیدوارم تصمیمی 
گرفته شــود کــه منافع مــردم و 
مسافران در آن دیده شود و به صنعت 
 حمل و نقل هوایی نیز آســیبی وارد 

نشود.
دستور رییس جمهور که البته رییس حاال بیشــتر از دو هفته از 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبرش را اعالم 
کرد، گذشته است و بررســی قیمت ها به ویژه در مسیرهای پرسفر 
نشــان می دهد نرخ ها تا پیش از عید غدیر )هشــتم شــهریورماه( 
طبق آنچه آژانس های مســافرتی گزارش داده انــد؛ نزدیک به 10 
درصد کاهش داشــت اما تعطیالِت نیمه بلنِد همــان عید، دوباره 
نرخ ها را بــه حالت قبل بازگردانــد که افزایش آن هــا پابرجا مانده 
است. عالوه بر این سقفی که با توافق شــرکت های هواپیمایی برای 
قیمت ها تعیین شــده بود در بیشــتر مســیرها رعایت نمی شود و 
براحتی می توان در برنامه پروازی روزانه یک مســیر، چندین پرواز 
 عــادی و اکونومی بــا نرخی بیشــتر از آنچه توافق و مصوب شــده

 پیدا کرد.
محمد محب خداییـ  معاون گردشــگریـ  درباره نتیجه دســتور 
رییس جمهور برای کنترل قیمت های سفرهای هوایی که مبتنی بر 
مطالبات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده 
استـ  گفت: پیگیریم تا وزارت صنعت که مسؤول توزیع و تنظیم بازار 
است و این دستور به آن ابالغ شده، جلســه ای با بخش های مرتبط 

برگزار کند.
هرچند که معاون گردشگری معتقد است حرکت اول پس از صدور 
دستور رییس جمهور انجام شده که آن تعیین سقفی برای قیمت های 

شرکت های هواپیمایی و گامی رو به جلو بوده است.
 او در توجیه مثبت دانستن حرکت سازمان هواپیمایی برای تعیین 
سقف قیمت های پروازها، گفت:  با این کار قدرت چانه زنی باال می رود 
چرا که قبال اگر به شــرکت های هواپیمایی اعتراضی می شد توجیه 
می آوردند که نرخ ها آزادسازی شده، درحالی که نرخ های آن ها رها 
بود، نه آزاد، اما حاال می توان روی آنچه مصوب کرده اند چانه زنی کرد.

خدایی ســپس گفت: ما همچنان پیگیریم تا دستور رییس جمهور 
به نتیجه برسد و قانونی شکل گیرد که شرکت های هواپیمایی تابع 

آن شوند.

ایسنا
گـــزارش
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راه اندازی فروشگاه آنالین اینستاگرام
 اینستاگرام در حال ساخت اپلیکیشن شاپینگ و فروشگاه آنالین به طور مستقل است.

نام این اپلیکیشن IG Shopping است که با خواندن دیتا از فروشگاه های برگزیده، کاال را برای کاربر 
دسته بندی کرده و اجازه خرید به صورت مستقیم را به کاربر می دهد.

این اپلیکیشن همچنان درحال توسعه است و مدیران اینستاگرام از هرگونه اظهارنظر دراین باره خودداری 
می کنند. حتی ممکن است تصمیمی جدید باعث شود این اپلیکیشــن راه اندازی نشود اما کارشناسان 

می گویند توانایی بالقوه اینستاگرام برای راه اندازی فروشگاه آنالین ستودنی است و قطعا موفق خواهد شد.
در حال حاضر بیش از 25 میلیون بیزینس و کمپانی روی اینســتاگرام اکانت دارند و دو میلیون اکانت در این 

میان متعلق به بازاریابان و تبلیغاتچی های آنالین است که نشان می دهد در حال حاضر کاربران این اپلیکیشن در حال 
خریدوفروش از طریق اینستاگرام هستند و اگر چنین اپلیکیشنی راه اندازی شود، قطعا کاربران را خوشحال می کند.

فیس بوک نیز حرکتی مشابه را آغاز کرده است و بحث خریدوفروش آنالین توسط پلتفرم های شبکه های اجتماعی قابل توجه است.
اینستاگرام نوامبر 2016 حرکت تجاری خود را وارد فاز تازه کرد و مارس سال 2017 آن را بسط داد.کمپانی ها می توانند با تگ مخصوص 

کاالهای خود را لیست کرده و در اینستاگرام تبلیغ کنند.

ISFAHAN
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وزیر ارتباطات اعالم کرد
کشف باند و تخلف 

 بزرگ در حوزه
 ارزش افزوده

محمدجواد آذری جهرمی با اشاره 
به اینکه برخی ارز 4200 را گرفتند 
و گوشی ها را گران فروختند، گفت: 
من وزیر ارتباطات نتوانســتم برای 
اپراتورها ارز بگیرم و باید دید برخی 
چطور توانستند برای واردات آیفون 

ارز بگیرند.
محمدجواد آذری جهرمی با حضور 
در یک برنامه تلویزیونی، اظهار کرد: 
برای شفاف سازی در حوزه ارزش 
افــزوده کارهای مختلفــی انجام 
داده ایم، از جمله راه اندازی # ۸00* 
اما با این حال تخلفات در این حوزه 

ادامه دارد.
وی در پاسخ به مشکالت ادامه دار 
پیامک های تبلیغاتی بیان کرد: این 
مکانیزم که موجب نارضایتی مردم 
است، انتقاد به جایی است. ما ابتدا 
سرشــماره های تبلیغاتی را قطع 
کردیم که بعد آن ها از شماره های 
عادی استفاده کردند. سپس ما با 
استفاده از ظرفیت مردم از سامانه 
195 اســتفاده کردیم که بیش از 
70 هزار سیم کارت قطع شد و این 
روند باز هم ادامــه دارد. از ظرفیت 
شفاف سازی نیز استفاده کردیم و 
مردم می توانند از سامانه  ۸00#* 
ببینند که عضو چه خدمات ارزش 

افزوده ای هستند.
او ادامه داد: به یــک پرونده بزرگ 
تخلف در ارزش افزوده رسیده ایم. 
برای ما شفاف اســت که تخلفاتی 
انجام شــده و وقتی کل پرونده به 
سرانجام رسید اعالم می کنیم. یک 
باندی در حوزه ارزش افزوده وجود 
دارد که اختاپوسی است و گزارش 

آن را به مردم می دهیم.
آذری جهرمی با بیان اینکه دولت 
الکترونیکی عصای موسی نیست 
بلکه شــفافیت ایجــاد می کند، 
گفت: در حوزه دولت الکترونیکی 
دستگاه های مختلفی وجود دارد، 
فقط دولت نیست و کل حاکمیت را 
دربرمی گیرد. بیش ترین دستگاهی 
که باید به استعالمات پاسخ دهد، 
قوه قضاییه اســت کــه 27 درصد 
کل استعالمات مربوط به آن است. 
نیروی انتظامی هم 1۸ درصد کل 
اســتعالمات را باید پاسخ دهد. اما 
دستگاه قضا می گوید که مستقل 
است و به همین دلیل نمی تواند به 
دولت الکترونیکی بپیوندد و نیروی 
انتظامی نیز اســتدالل دارد چون 
زیرمجموعه دولت نیســت، پس 
نیازی به اتصال به دولت الکترونیکی 

نیست.
وی با اشــاره به ضــرورت اتصال 
دســتگاه قضا و نیــروی انتظامی 
به دولــت الکترونیکــی در نظام 
اعتبارسنجی اظهار کرد: نمی توان 
قبل از پیوستن این دو دستگاه به 
دولت الکترونیکی فرایندها را تکمیل 
کرد چراکه نظام اعتبارسنجی بدون 
حضور قوه قضاییه و نیروی انتظامی 
معنی نــدارد. اما در حــال حاضر 
دســتگاه قضایی، نیروی انتظامی، 
ســازمان امور مالیاتــی، روزنامه 
رسمی، شهرداری ها، بانک مرکزی، 
وزارت علوم و بیمه  از غایبان بزرگ 
پیوســتن به دولــت الکترونیکی 

هستند. 
وی اظهار کرد: در حال حاضر 720  
هزار دستگاه موبایل توقیف شده که 
120 هزار مورد آن توقیف قضایی و 
600 هزار مورد نیز در بخش گمرک 

است. 

ایرنا
گــزارش
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اچ تی سی 
با پردازنده 

اسنپ دراگون 
5G 855 و

اچ تی سی ظاهرا در حال توسعه یک گوشی پرچمدار تازه با پردازنده اسنپ دراگون ۸55 
است. پیش بینی می شود این گوشی تنها پرچمدار 2019 اچ تی سی باشد و البته از شبکه 

ارتباطی 5G هم پشتیبانی کند.
همان طور که احتماال مطلع هستید، کمپانی اچ تی سی مدت هاست که با مشکالت مالی 
جدی دست و پنجه نرم می کند و کارشناسان حوزه تکنولوژی پیش بینی می کنند این 
سازنده تایوانی به زودی به خاطر ضررهای مالی چشمگیر اخیر بخش موبایل خود را تعطیل 
کند. از طرف دیگر به نظر می رسد که اچ تی سی همچنان به آینده ای روشن امیدوار است 
چراکه گزارش شده در حال آزمون جانشین پردازنده کوالکام اسنپ دراگون ۸45 در یک 
گوشی تازه سطح باال است. کوین کو، یکی از مهندسان ارشد بخش RF اچ تی سی، در 
پروفایل لینکدین خود اخیرا تصویری منتشر کرده است که نشان می دهد این سازنده 
همچنین روند آزمون مودم 5G X50 را هم در دســت دارد و همین موضوع به خوبی 
می تواند احتمال توسعه پرچمداری تازه مجهز به اسنپ دراگون ۸55 را قوت ببخشد؛ 
چراکه پردازنده اسنپ دراگون ۸55 کوالکام ظاهرا به مودم X50 با پشتیبانی از شبکه 
ارتباطی 5G مجهز می شود. در حال حاضر حدس می زنیم که کوالکام قصد دارد پردازنده 
موبایلی سطح باالی تازه خود را با نام اسنپ دراگون ۸55 معرفی کند اما ممکن است این 

غول تکنولوژی آمریکایی نام دیگری را برای پردازنده مذکور انتخاب کند.
کوالکام پیش از این هم تایید کرده بود که نمونه هایی را از پردازنده جانشین اسنپ دراگون 
۸45 برای برخی سازندگان گوشی های هوشمند ارســال کرده است و قصد دارد از این 
چیپست تازه در سه ماهه چهارم سال جاری میالدی رونمایی کند. انتظار می رود این نسل 

تازه در ماه سپتامبر معرفی و روند تولید انبوه آن هم در همان ماه آغاز شود. 

وال استریت 
ژورنال : 

پوشیدنی ها آینده 
اپل را رقم می زنند

در حال حاضر آیفون ها مهمترین محصوالت اپل به شمار می روند. این گجت ها در واقع بستر 
وسیعی برای دیگر تجهیزات و ســرویس های اپل محسوب می شوند و به نظر می رسد که 
وابستگی شدید کاربران به آیفون هایشان موجب شود این گوشی ها تا مدت ها محبوب ترین 
گجت های این شرکت باقی بمانند. با این وجود وال استریت ژورنال به تازگی با انتشار مقاله ای 
مدعی شده که در آینده  ای نزدیک، پوشیدنی ها بیشترین منبع درآمد اپل را به خود اختصاص 

خواهند داد و به مهمترین محصوالت اپل بدل می شوند.
چندی پیش آماری توسط شرکت تحقیقاتی IDC، منتشر شد که نشان می داد اپل 
بار دیگر موفق شده عنوان بهترین تولید کننده  ساعت  هوشمند طی سه ماهه دوم سال 
201۸ میالدی را به خود اختصاص دهند. طبق این آمار، کمپانی کوپرتینویی با فروش 
4.7 میلیون اپل واچ، 17 درصد از کل بازار جهانی را کسب کرده و بار دیگر جایگاه خود را 
تثبیت نموده است. بدین ترتیب کمپانی کوپرتینویی موفق شده طی یک سال گذشته، 
10 میلیارد دالر از فروش اپل واچ و ایرپاد های خود درآمد کسب کند که البته هنوز در 

مقایسه با درآمد حاصله از فروش آیفون ها، رقم زیادی نیست.
اپل در سال اول، 10 میلیون عینک هوشمند خواهد فروخت

عالوه بر این گفته  شده که اپل تنها یک سال پس از عرضه  عینک های واقعیت افزوده  خود، 
10 میلیون عینک خواهد فروخت. بدین ترتیب اپل از فروش عینک هایش که قرار است 
در سال 2021 میالدی با قیمت 1۳00 دالر به بازار عرضه گردند، 1۳ میلیارد دالر درآمد 
خواهد داشت. حال تحلیلگران وال استریت ژورنال با درنظر گرفتن تمامی این احتماالت، 
باور دارند توازنی میان افزایش محبوبیت اپل واچ و عینک های واقعیت افزوده  کمپانی 
کوپرتینویی برقرار خواهد بود. بدین صورت که این محصوالت کم کم به درطرفدارترین 

گجت ها تبدیل خواهند گشت.

تــــازه هـــا

جی اس ام
خــبـــر

زومیت
دیجیاتوخــبـــر

خــبـــر

ســرانجام فروش افزایش 
یافت. بــا همــان تعداد 
فروشگاه، درآمد 6 درصد 
باال رفت و قیمت سهام 40 

درصد رشد کرد.  
به نظر می رسد چیزی که 
مشتریان می خواستند، 
یک منوی گسترده نبود. 
آن ها می خواستند صبحانه، در تمام طول 
روز سرو شود. واقعیت این است که مدیران 
این درخواست را شنیده بودند، اما آن را 
نادیده گرفته بودند. چراکه این امر، مستلزم 
ارتقا دادن و تنظیم مجدد آشپزخانه ها بود. 
درحالی که اضافه کردن اقالم ناهار و شام، 

به تغییرات نسبتا کمتری نیاز داشت.
مدیران تنها زمانی حاضر شدند صبحانه 
را گسترش دهند که راه حل کم هزینه تر 
آن ها شکســت خورده بود. اما به منظور 
ایجاد این تغییر، آن ها باید ابتدا منوی خود 
را ســاده تر می کردند. در غیر این صورت 
همه چیز شلوغ، بی نظم بی هدف می شد. 
آن ها مجبور بودند مرتب کار کنند، یعنی 
پیش از اینکه تالش های جدید رشد را آغاز 

کنند، عملیات خود را ساده و مؤثر کنند.
نکته: رشد زمانی افزایش می یابد که 
همه چیز را برای مشتریان ساده تر 

کنید، نه برای خودتان.
مشــکل اصلــی و پنهــان مک دونالد، 
نگاه داخل بــه خارج بود: چیــزی که با 
زیرساخت ها و عملیات فعلی همخوانی 
داشــت. مک دونالد، به حرف مشتریان 
گوش می داد، اما تنها به قسمتی توجه کرد 
که با قابلیت های فعلی قابل اجرا بود. توسعه  
منوهای ناهار و شام کار ساده ای بود، چراکه 
برخی از مشتریان به دنبال منوی سالم تر و 

متنوع تر و آیتم های خاص بودند.
چشم انداز بیرون به داخل، به مک دونالد 
کمک کرد تا اثرات منوی گسترش یافته 
بر تجربه  مشتری را درک کند. درحالی که 
برخی از مشتریان از افزایش گزینه های 
قابل انتخاب استقبال می کردند، بسیاری 
از آن ها هم از جریان آهســته  سفارش 
گیــری )مخصوصــا در مســیرهای پر 
رفت وآمد( خسته شده بودند. چراکه آماده 
شدن آشــپزخانه، پیچیده تر شده بود و 
این موضوع قابل اجتناب نبود. ازآنجاکه 
سرعت همیشه مزیتی رقابتی بود، این اثر 
از اهمیت باالیی برخوردار بود و مسلما به 
لغو بسیاری از سفارش های جدید منجر 

می شد.
نکته  مهم این بود که مک دونالد در گروه 
»فست فودها« رقابت می کرد. یعنی جایی 
که بیشتر مشتریان، رستوران را به عنوان 
راهی سریعی برای صرف غذایی خوشمزه 
و مقرون به صرفه می بیننــد. تقاضا برای 
صبحانه  تمــام روز، یک تقاضای واقعی و 
ریشه ای بود.مک دونالد می توانست این 
خواسته  مشتریان را بدون کاهش سرعت 

خدمات، برآورده کند.
گسترش محصوالت غالبا به عنوان راهی 
برای افزایش رشــد شناخته می شود، اما 
درعین حال پیامدهای ناخواســته ای را 
برای دیگر جنبه های کســب وکار در پی 
دارد، نظیر مرکزیت تجربه  مشــتری در 
گزاره  ارزش شرکت. درحالی که حاضر در 
بسیاری از صنایع، گسترش محصوالت و 
پیشنهادات، راهکار بهینه ای نیست. یکی 
از نظرسنجی های اخیر نشان می داد که 64 
درصد از مصرف کنندگان متمایل بودند 
پول بیشتری بپردازند تا تجربه  ساده تر و 

راحت تری داشته باشند. 
نکته کلیدی این است که استراتژی های 
رشد، باید با شرایط کنونی شرکت، به ویژه 
وعده های برند و بازار هدف آن متناسب 
باشند. زمانی که یک شرکت، استراتژی 
متناسب با زمینه و ارزش خود را تنظیم 
می کند، می تواند مراحل مختلفی را برای 

پیاده سازی آن ترتیب دهد.
حتی زمانی که شــرکت ها می خواهند 
پیشــنهادات محصول خود را گسترش 
دهند، اهمیــت آماده ســازی و ترتیب 
داخلی، بیش از نوآوری است. سال 2015، 
شــرکت PayPal، غول پرداخت های 

الکترونیکــی؛ خــود را در یــک تقاطع 
تصمیم گیری دید. این شــرکت یکی از 
ستاره های انفجار دات کام بود و درنهایت 
سال 2002، به مبلغ 1.5 میلیارد دالر به 
Ebay فروخته شد. در این شرایط بود که 
پی پال به رهبر بازار پردازش پرداخت های 
تجارت الکترونیک تبدیل شد، اما تا سال 
2015، رقبای بسیار قدرتمندی داشت. 
eBay تصمیم گرفت پی پــال را کنار 
بگذارد و از سال 2020، از یک پردازشگر 
پرداخت دیگر استفاده کند. شرکت تازه 
مستقل شــده  PayPal، یا باید مسیر 
رشــد فعلی خود را حفظ می کــرد یا به 

چیزی جدید متعهد می شد.

 رهبران شــرکت که متقاعد شده بودند 
بازار پردازش تجارت الکترونیک آمریکا 
اشباع شــده، راه دوم را در پیش گرفتند. 
آن ها می خواســتند به جای »یک دکمه 
در وب ســایت«، پلتفرمی داشته باشند 
که از طریــق آن انواع خدمــات مالی را 
به مشــتریان ارایه کنند. رسیدن به این 
جایگاه؛ مستلزم این بود که مشتریان آینده  
خود را بشناسند. یعنی این مشتریان کجا 
هستند و احتماال چه خدماتی می خواهند.

پی پال با متمرکز شــدن روی چیزی که 
آن را »مشتریان بدون بانک یا مشتریانی 
که خدمات مناســب دریافت نکرده اند« 
می نامید، گام بزرگی برداشت. این شرکت 

در سازمان دهی مجدد، کسب وکار خود را 
به دو گروه اصلی تقسیم کرد: مشتریان و 
تجار. هر یک از این دو گروه باید محصوالت 
خود را به شیوه ای توســعه می دادند که 

رضایت مخاطبان خود را به دست آورند.
این تصمیم به پی پال کمک کرد در فضای 
نوظهور و سریع فین تک، به رقابت بپردازد. 
 PayPal ،201۳ پیش ازاین در ســال
شرکت والد Venmo، اپلیکیشن تلفن 
همراه پرداخت پــول را به مالکیت خود 
 Venmo درآورده بود. کاربرانــی که از
استفاده می کردند، نیازی به حساب بانکی 
نداشتند. حاال این خدمات برای برنامه های 
جدید، بسیار سودمند بودند. از طرف دیگر 
گروه مصرف کننده، شرکت Xoom را 
خریداری کرد که درواقع، وب سایتی برای 
تسهیل انتقاالت بین المللی بود. هم زمان، 
 Working Capital گروه تجار نیــز
را توسعه داد که راهکاری درون شرکتی، 
برای وام های کسب وکارهای کوچک بود. 
همه این تالش ها به این دلیل امکان پذیر 
بود که شرکت، عملیات خود را غیرمتمرکز 
کرده بود و صرفا از دو گروه فوق پشتیبانی 
می کرد. حاال آن ها می توانســتند روی 
میلیاردها مشــتری آنالین بعدی خود 

تمرکز کنند.
سرمایه گذاران نســبت به این استراتژی 
خوش بین نبودند و ســهام شرکت هم 
در طول دو ســال، تغییری نکرده بود. اما 

رویکرد جدید به یک پویایی مداوم تبدیل 
شد و شرکت در مســیر رشد قرار گرفت. 
سال 2017، حجم کل پرداخت در سراسر 
شرکت پی پال، 25 درصد افزایش یافت و 
باعث شد قیمت سهام آن ها دو برابر شود. 
پی پال با سازمان دهی مجدد سیستم خود، 
فرصت رشــد فوق العاده ای را در اختیار 

کارمندانش داد.
بهبود رشد شرکت، مستلزم تصمیمات 
هوشمندانه و چشم انداز خارج به داخل 
اســت. این بدان معنی نیست که صرفا 
مشتری محور باشید. شما باید حرکات 
اســتراتژیک خــود را اصــالح کنید تا 
بهترین خدمات را به مشــتریان فعلی و 
آینده ارایه کنید. به عــالوه، باید در برابر 
این وسوسه مقاومت کنید که همه چیز 
را روی مشــتریان امتحان کنید، به این 
 امید که یکی از پیشــنهادات شما موثر 

واقع شود.
از حــرکات جذابــی کــه در بلندمدت 
پیامدهای منفی به دنبال دارند، اجتناب 
کنید. هنگامی که یک استراتژی هجومی 
را در پیش می گیرید، به ترتیب و تسلسل 
قدم های خود توجــه کنید تــا مانع از 
خستگی سازمان و مشتریان شوید. شما 
در هر مرحله از برنامه ریزی استراتژیک، به 
تفکر دقیق خارج به داخل نیاز دارید. شاید 
اجرای این رویکرد ساده نباشد، ولی رشد 

صعودی شما را تضمین می کند.

هر چه کوچک تر، مفیدتر؛

اضافه کردن محصوالت، همیشه بهترین راه رشد نیست

گسترش محصوالت 
غالبا به عنوان راهی 
برای افزایش رشد 

شناخته می شود، اما 
درعین حال پیامدهای 

ناخواسته ای را برای 
دیگر جنبه های 

کسب وکار در پی 
دارد، نظیر مرکزیت 

تجربه  مشتری در 
گزاره  ارزش شرکت. 
درحالی که حاضر در 

بسیاری از صنایع، 
گسترش محصوالت 

و پیشنهادات، راهکار 
بهینه ای نیست. 

گسترش و متنوع ســازی محصوالت همیشه استراتژی 
جذابی به نظر می رسد، ولی لزوما کسب وکار را در مسیر رشد 

مثبت قرار نمی دهد.
در سال 200۶، مک دونالد با کاهش شدید رشد مواجه شد. این 
فست فود زنجیره ای، به این نتیجه رسید که مشکل، از منوی 
محدود رستوران های آن است. بنابراین آیتم های مختلفی 
را تست کرد و سرانجام، تعداد محصوالت خود را دو برابر کرد.  
ولی تغییری در فروش احساس نمی شد. درنهایت سال 201۶، 
مک دونالد راه دیگری را در پیش گرفت، یعنی به اصول اولیه 
بازگشت. این شرکت اکثر اقالم اضافی را حذف کرد و به جای 

آن، پیشنهادات صبحانه  محبوب خود را گسترش داد. 

منبع:  زومیت
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،
بهبود رشد شرکت، مستلزم

 تصمیمات هوشمندانه و چشم انداز 
خارج به داخل است. این بدان 

معنی نیست که صرفا مشتری محور 
باشید. شما باید حرکات

 استراتژیک خود را اصالح 
کنید تا بهترین خدمات را به 
 مشتریان فعلی و آینده ارایه

 کنید. 

هواوی حالت 
 Performance
Mode  را  فعال 

می کند

پس از مشخص شدن نتایج غیرواقعی و تقلب هواوی در بنچمارک، دسترسی به حالت 
عملکرد عادی گوشی فعال خواهد شد.   

روز گذشته خبری مبنی بر تقلب هواوی در نتایج بنچمارک منتشر شد. ظاهرا هواوی در 
نتایج بنچمارک گوشی های خود تقلب می کند و وقتی گوشی هوشمند در حال تست 
عملکردی در بنچمارک است، مکانیزم تشخیص بنچمارک روی گوشی فعال می شود؛ 
این مکانیزم، باعث می شود که دستگاه، عملکردی فراتر از حالت عملکرد عادی از خود 

نشان دهد.
بعد از رسوایی هواوی در تقلب در نتایج بنچمارک، این شرکت چینی اعالم کرده است 
که دسترسی به  حالت Performance Mode را برای گوشی های هوشمند خود 

مقدور خواهد ساخت. 
این تغییر، یکی از اقدامات هواوی در مســیر محقق ســاختن حقوق مصرف کنندگان 
محسوب و اجرایی می شود. عالوه بر این، بهینه سازی جدید، باعث افزایش سرعت دستگاه 
خواهد شد، ولی در عین حال مصرف شارژ گوشی را افزایش می دهد. البته این ویژگی 
در نسخه ی بعدی رابط کاربری EMUI 9.0 هواوی در دسترس خواهد بود. براساس 
گزارش AnandTech، هواوی پس از بنچمارک انجام شــده روی گوشــی آنر و و 
خصوصا بنچمارک DMark ۳، تصمیم گرفت چنین تغییری را ایجاد کند. همان طور 
که می دانید بنچمارک DMark ۳، گوشی های پی 20، پی 20 پرو، نوا ۳ و آنر پلی را از 
صدرنشینی در فهرست خود حذف کرد. از آنجایی که عملکرد تشخیص بنچمارک روی 
این گوشی های هوشمند تنظیم شده  بود، نتایج بنچمارک واقعی نبودند و به همین دلیل 

در بررسی بنچمارک نتایج غیرواقعی و جعلی ثبت شده بود. 



This mausoleum, with its rather 
original ten-sided conical roof and 
drum, was built in 1629 by Shah Abbas 
to commemorate a theologian who 
died in the XIV century. Unfortunately, 
a large part of the tilework, both inside 
and outside, has now disappeared. 
The decoration is similar to that on the 
Safavid dome of the Darb-e-Imam, while 
the style matches that of the dome of 
the shrine of Baba Qassem. Inside the 
Mosque there is a curious slab of marble 
like a stone which has a slight magnetic 
field. Small particles of stone with a flat 
surface can stick to the stone. Enter the 
shrine to learn more about this.
A mosque with Shaking minarets or 
Monar Jonban (Menar-e-jomban) 
its notable feature is that if one of the 
minarets is shaken, the other minaret 
will shake as well. In the western suburbs 
of Esfahan, on the main road out to Najaf 
Abaci and Hamadan, are the famous 
Shaking Minarets (menar-e Jonban) 
which belong to a small XIV century 
Mongol mosque. Construction began 
in the 14th century to cover the grave of 
Amu Abdullah Soqla. Its notable feature 
is that if one of the minarets is shaken, the 
other minaret will shake as well.
The iwan (eyvan) and porch were 
probably erected shortly after 1316 
as a shrine for Amu Abdullah Soqla, a 
hermit buried here. The brick minarets 
were constructed later, and are 
probably of Safavid dynasty era origin 
(c. 15th—17th centuries). The iwan is 
10 meters high and 10 meters in width, 
the minarets are 7 meters taller and are 
4 meters in circumference. The roof 
above the shrine contains some skilled 
brickwork.
As their name suggests, these minarets 

have the unusual feature of moving from 
side to side when shaken vigorously: 
as soon as one of them shifts, the 
movement is transmitted to its twin. 
Several theories have been put forward 
to explain this phenomenon, but none 
is completely satisfactory. Mostly it 
is believed that because of the ratio 
between the height and width of the 
minarets and the width of the iwan if 
one minaret is shaken, the other will 
shake in unison. This example of coupled 
oscillation can be observed from ground 
level.
The wooden beams on the upper part of 
the minarets have been placed there to 
facilitate the shaking of the minarets, but 
the presence of wood in the brickwork 
causes other complications. The 
repeated shaking has been responsible 
for the considerable structural damage.
Shaking by visitors is in theory restricted 
to once every twenty minutes. However, 
particularly during holidays, there 
is a constant stream of people who 
experiment with the phenomenon. The 
damage is locally believed by some to 
have been incurred during the periods of 
occupation by British soldiers.
Although the minarets themselves 
date to the XVIII century and have little 
artistic value, the iwan (1317) beneath 
them is more interesting and contains 
the tomb of a Sufi sheikh who died in 
1338.
There is another pair of shaking 
minarets also in Isfahan Province, 
at Imanshahr, of the earlier Ilkhanid 
dynasty era. They were built during the 
time of Oljaitu (1280—1316). These 
have lost the upper two-thirds of their 
height.
The Fire temple of Isfahan: A few 
kilometers further on along the same 
road, one can see the remains of a 
Zoroastrian fire temple of the Sassanian 
dynasty on top of a hill to the right of the 
road. The climb up to the ruins from the 
road is quite steep and requires good 
shoes.
The hill, which rises about 210 meters 
above the surrounding plain, was 
previously called Maras or Marabin 
after a village near there, and it is by that 
name that the site is referred to by Arab 
historians.One part of the complex, on 
the southern flank of the hill, are the 
remains of a citadel of about twenty 

buildings (or rooms within buildings), 
many of which—particularly those in 
the lower half of cluster—are however 
only evident as foundation traces. 
Several buildings in the cluster have 
a classic char taq “four arches” floor-
plan, characteristic of Zoroastrian fire-
temples of the 3rd century onwards and 
that are the actual atashgahs that housed 
sacred fires. Other buildings include 
what may have been storage rooms and 
living quarters for priests and affluent 
pilgrims. A tentative identification of 
the purpose of the ruins was first made 
in 1937 by Andre Godard, but it was 
not until 1960, when architect Maxine 
Siroux made the first drawings, that the 
site could be properly studied. Godard’s 
identifications were subsequently 
confirmed by Klaus Schippman in 1971.
Another feature of the complex is 
the remains of a tower-like circular 
building at the very top of the same 
hill. This structure, which was once 
at least twenty meters high, is known 
by the local populace as the Burj-i 
Gurban, or Burj-i Kurban, “Tower of 
Sacrifice,” and appears to have been a 
military watchtower with a flare that 
could be lit to warn of an approaching 
enemy (i.e. a beacon).In both cases, 
the remaining walls are of baked brick, 
held together with a clay-reed mixture. 
In the 10th century, the buildings 
were used by the Esma’ili inhabitants 
of Isfahan to hide from tax collectors. 
The Arab historian Masudi visited the 
site around the same time, and records 
local tradition as having believed that 
the site was converted from one of idol 
worship to one of fire by “King Yustasf 
(i.e. Vishtaspa, the patron of Zoroaster) 
when he adopted the religion of the 
Magi.”In 2002 archaeologist Alireza 
Jafari Zand published a report on pre-
Islamic Isfahan in which he emphasizes 
the religious role of the complex, and 
with reference to radiocarbon dating 
suggests that the construction was an 
Elamite (pre-6th century). A doctoral 
thesis suggests a “similarity” between 
the tower and an edifice in Qom 
known as the Chahak fire temple; the 
similarity—so the author—being that 
the building in Qom has a cylindrical 
structure at the top while the tower 
in Isfahan is based on a circular  
plan.

Must See Sites Around 
Isfahan

Cafe Narvan: Very Beautiful 
Experience

Atigh Traditional Hotel : 
Nice And Warm
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Baba RoknodinOn Azadegan 
Avenue, which forms part of 
the ring road around the south 
of the city (just before Basij-e 
Mostazafin Square, near the 
main cemetery), you will 
find a number of mosques 
and shrines on the ring road, 
including, the shrine of Baba 
Rokn-Al-Din, with its Safavid 
polyhedral tent dome. 

A trip to Khara 
desert in Isfahan 
province

Kavir-e Varzaneh is located 
in Isfahan province. This 
dessert is located at 100 
kilometers East of Isfahan 
and 150 kilometers West of 
Yazd. The desert is limited 
from the East to Gavkhoni 
Wetlands, From the North 
to Varzaneh province and 
Zayande rood, From the South 
to Hassan Abad and from the 
West to axis Communications 
of Hasan abad . This origin 
cover with Sabulous that 
has the extent to north-
south. The length of that is  
Zayandehrood margins and 
the start point of  Sabulous till 
the end of that in Southwest 
of  Gavkhoni Wetlands in 
about 45 km and the width 
in the northern region about 
35 km. that the width comes 
to be lower in the South and 
in the South part it comes to 
be 500 meters. In the North, 
the desert has the shape like 
the Oval. This oval is covered 
with high sand dunes and the 
height of the dunes come to 
strongly reduce inside the 
Oval. The highest height of 
the sand dunes is about 
100 meters. That they are 
located in the northeast of 
the oval. The average height 
of fabulous from the sea 
level is around 1450 meters. 
The desert in the South part 
becomes to two north-south 
walls and between these two 
walls Alkaline calcareous soils 
is located. These two walls are 
joined to each other near the 
southwest of wetlands and 
make one wall with the North-
South orientation. This Sand 
wall continues 9 kilometers 
to the south of  Gavkhoni 
wetlands and comes to finish.
Herbal Coverage
There is herbal coverage 
mostly shrubs halo xylan and 
Ascorbyl in the Sabulous. Also 
in abundance, you can find 
Nasy, Taq Taqou, and the other 
Sand-friendly plants in the 
Sabulous. In the desert areas, 
you can see the salty desert 
plant and rarely Ashnan. 
Vegetation of the area is very 
rich due to the high humidity 
of Gavkhoni wetlands. Cover 
certain plants are not visible, 
in the Environmental wall of 
sand of this Sabulous.
Animal coverage
In past years Animal coverage 
in this origin, there has been 
considerable and very rich. 
But in recent years because 
of drying Gavkhoni wetlands, 
the indiscriminate hunting 
and habitat destruction have 
lost their richness. Currently, 
animals such as jackals, Sandy 
foxes, Jared, foot toothbrush, 
hawk, common desert 
buzzard, Sandy cat, horned 
viper, adder, Camel snake, 
Shooting snake, all kinds of 
scorpions, rabbits and desert 
hedgehogs are visible in this 
dessert.
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Katrina P, Amazing Service
This cafe is Realtor great. The staff is so fun and helpful. 
They also provide a great quality of the coffee.

Sandra D, One of the best places for coffee in Esfahan
Located near the entrance of the Bazaar, Narvan Cae 
has great coffee (you get a choice of 1-shot or 2-shot 
cappuccino), excellent service and a great atmosphere, 
either inside or in one of the little tables in the middle 
of the bazaar action.

Jakub K, Clean cozy café
This clean, small cozy café is located near the main 
square in bazar street. Coffee quality is good and also 
free wifi is provided.

JD D,Prague, Czech Republic, Very good cake
Very good coffee and the baklava cake. Its located 
twenty meters from the entrance to the bazar. Sit 
outside and observe the vibe

Lal M, Bangkok, Thailand, Great little cafe
This little cafe is tucked just inside the main entrance 
to the bazaar; a few steps through the Qeysarie Gate. 
English is spoken and both times we went they asked 
if everything was okay - which it more than was. Great 
coffee!

Steptoiran, Shiraz, Iran, Best choice in old Bazar
Cafe Narvan is located at the entrance of Queisaryeh 
Bazar and is the best place for a morning coffee and 
exploring old Bazar. Homemade cakes and Turkish 
delight (Kadayef) serve in this cafe. Another specialty 
of this place is their Isfahan drink.

9 Queisarieh Bazar ,Naqsh E Jahan, Esfahan, Iran

Atigh Traditional Hotel is an ancient place that was built 
in Qajar era about two hundred years ago. This hotel is a 
wonderful and peaceful place that has two courtyards, 
the outer courtyard and inner courtyard. Hotel entrance 
door has a long corridor. The rooms are in both yards; 
this hotel has 21 rooms with different capacities, 
restaurant, cafe, and tea bar …. In the northern side of 
outer courtyard there is a main room that is between 
outer and inner court yard. That is decorated with an 
unbelievable and wonderful painting, molding and great 
sashes. Atigh Traditional Hotel is near James Mosque 
and the great bazaar of Esfahan. You have quick access to 
the historical places such as Naghshe Jahan square and 
great monuments from Atigh Hotel. In this hotel, rooms 
have all facilities that are required for our guests, such as 
safe box, coffee maker, hairdryer, minibar, TV… Distance 
to airport: 30 minutes by car Facilities: Refrigerator, TV, 
Suite, Restaurant, Wi-Fi, Parking, praying room, Lobby, 
Satellite, Internet in lobby,… Hours and Days of work: 
Hotel is open 24 hours a day. Working time of restaurant: 
from 7:30 AM till 12 PM Internet Access inside and 
outside of room is possible. Using of Internet for first 
time (100 MB) is free but for next time it is not free. 
Access to Iranian TV channels is possible. Smoking is 
permitted in the courtyard. Entering pets is not allowed. 
Because this hotel is a traditional hotel, accessing to 
wheelchair is almost difficult. There is no smoking room. 
Breakfast is included. Bathrooms have a toilet. Hotel 
serves Breakfast, Lunch, Dinner and room service is 
possible. Parking lot is available. Transportation to the 
airport is available. Hotel has laundry. Staff can speak 
two languages, Persian and English. Hotel has doorman 
This hotel has single rooms, double rooms, triple rooms, 
4-bed room, club board and rooms with kitchen.

No 30, 37th Alley, Ebn-e-Sina St, Shohada Sq, Esfahan 
81464, Iran

As their name 
suggests, these 
minarets have 
the unusual 
feature of 
moving from 
side to side 
when shaken 
vigorously: as 
soon as one of 
them shifts, the 
movement is 
transmitted to 
its twin. Several 
theories have 
been put 
forward to 
explain this 
phenomenon, 
but none is 
completely 
satisfactory
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A review of official data published 
in Central Bank of Iran’s reports 
by Tehran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
shows that rising liabilities of the 
banking system to the central 
bank has been the main reason 
behind a surging monetary base.
CBI reports show that by the end 
of the fourth month of the current 
fiscal year on July 22, Iran’s 
monetary base reached 2.53 
quadrillion rials (19.34$ billion) 
to signify an %18.2 growth 
compared to when the current 
fiscal year began on March 20.
“Calculations show that about 
%7 of the monetary base growth 
has been due to an %11.4 rise 

in the debts of banks to the 
central bank,” TCCIM said in a 
short analysis published on its 
official website, pointing out that 
this reflects a %61 share of total 
monetary base growth in the 
aforesaid period.
“Based on central bank figures, 
the result of this has been 
reflected in an increase of more 
than 1 quadrillion rials (7.65$ 
billion) in the country’s total 
liquidity,” Financial Tribune 
quoted him as saying. Rampant 
money supply is one of the biggest 
ailments hurting Iran’s economy, 
especially during the past few 
months when a currency crisis 
challenged all markets.

Fish Feed 
Export Ban 
Lifted

The ban on fish feed 
export has been 
lifted, the director 
general of Export 
Affairs Bureau with 
the Islamic Republic 
of Iran Customs 
Administration said.
Ali Akbar Shamani 
communicated this in a 
letter to customs offices 
nationwide on Tuesday. 
The official added 
that permits have to 
be acquired from Iran 
Fisheries Organization 
to resume the product’s 
export, ILNA reported.
The government had 
decided in July to 
ban the export of 18 
agricultural products 
“until further notice”. 
The move was aimed 
at putting an end to the 
reexport of essential 
goods imported into 
the country using 
subsidized foreign 
currency.
These items included 
corn, wheat, flour, 
barley, oat, oilseeds, 
unprocessed oil, palm 
oil, alfalfa, straw and 
wheat straw, fish meal, 
bran, soybean meal, 
press cakes, fish feed, 
additives for fish feed, 
rye and sorghum.  
In early August, 
right after the 
i m p l e m e n t a t i o n 
of the new forex 
market policies, 
the government 
announced 25 
categories of products, 
for the import of which 
subsidized foreign 
currency will be 
allocated to ward off 
any possible shortage. 
Importers of these 
items, including 
rice, wheat, poultry, 
egg, fertilizers, 
seeds, raw sugar, oil, 
soybean, heavy tires, 
publication paper, 
tea, pharmaceuticals 
and essential medical 
equipment, and 
machinery used for the 
production of essential 
goods, could enjoy 
subsidized foreign 
currency at the rate 
of 42,000 rials per  
dollar. 
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Bank Debts Behind Monetary Base Growth

“The letter designated the position 
of leasing companies in the country’s 
monetary and financial regime since 
it said they will be categorized as 
financial entities offering facilities that 
do not accept deposits and operate 
under license from the central bank,” 
Mohammad Hadi Moqei also told IBENA 
on Wednesday.
He said the strategy of the association 
was to clearly define the position and 
definition of leasing operations and the 
central bank has now made decisions.
Stressing that several key aspects must 
be considered in the new categorization, 
Moqei said leasing forms are official 
financial entities in the country similar 
to capital market brokers and investment 
banks, but with clear differences. 
“Leasing companies are the type of 
financial entities that allocate credit and 
are facilitators. No other financial entities 
in the country offer loans except leasing 
companies, which differentiates them 
from monetary entities,” he said.
The official pointed out that the main 
characteristic is that leasing firms are 
prohibited from accepting deposits that 
puts them in a special spot. He elaborated 
that monetary entities like banks are 
allowed to accept deposits and allocate 
loans, whereas leasing companies cannot 
accept deposits even though they allocate 
facilities.
“Now that the definition and 

categorization of leasing activities have 
been offered by the central bank, it is time 
to devise regulations for credit allocators 
who do not accept deposits,” the head of 
the association said.
Moqei stressed that a number of 
regulations applying to banks and credit 
institutions do not apply to leasing firms. 
Those include the Basel Accords, the set 
of recommendations for regulations in 
the banking industry and other similar 
supervision-related regulations.
“A number of other regulations 
pertaining to financial institutions 
such as insurance companies and 
investment banks do not apply to leasing 
companies. This is a new chapter in the 
categorization of financial and monetary 
entities in the country,” he said.
He noted that for leasing companies to 
earnestly begin work, the National Tax 
Administration and the judiciary must 
become fully acquainted with their work 
to execute tax regulations and potential 
legal prosecution cases to the full extent 
of the law.
“Standards concerning auditing 
and financial reporting, including 
identification of income, calculating 
resources and categorizing items on 
balance sheets, must be conducted based 

on this categorization of activities by the 
central bank,” he said.
Moqei also said that it is essential to 
differentiate between the legal 
activities of leasing firms and similar 
illegal operations prevailing in 
unofficial markets, which will flush 
out intermediaries operating in the 
markets for capital goods like vehicles 
and gradually eliminate negative 
misconceptions about leasing 
companies.
Leasing firms are slated to begin their 
operations in earnest to assist the 
process of financing in Iran’s markets 
and take a load off banks and credit 
institutions. They have been especially 
eyed to enter the ailing housing market 
and fill the gaps, but no tangible results 
have materialized yet.
Moqei had announced in October 2017 
that there is a multilateral push among 
the Housing Department of the Ministry 
of Roads and Urban Development, 
the ministry’s Planning and Economy 
Office, the National Leasing Association 
and CBI’s Research and Regulations 
Department, which have led to the 
establishment of a task group to devise 
a directive that will allow leasing firms to 
enter the housing market.      

Most Consumers Complain About 
Bread, Fruit
 More than 28,100 public complaints were filed against 
goods and service providers with the industries, mining 
and trade organizations of Iranian provinces during the fifth 
month of the Iranian calendar (July 23-Aug. 22), according to 
a report released by the Consumer and Producer Protection 
Organization.
Some 88% of the complaints pertained to products and 
the rest to services. Most of the complaints against sellers 
pertained to those of bread, fruit and vegetables, IRNA 
reported. Restaurants and parking lots were service centers 
accounting for a majority of complaints. Iranians can file 
complaints against businesses through the hotline 124, 
according to Financial Tribune.

Iran Scrapping Cash Withdrawal 
From Germany
 Iran has informed German financial regulator BaFin that it 
would be dropping its earlier request to repatriate funds from 
the bank, German media outlets, including Deutsche Presse-
Agentur and Sueddeutsche Zeitung reported on Tuesday.
If transferred, the funds would have been the largest amount 
of cash ever removed from German coffers in the country’s 
history, Sputnik reported.  Washington, which started 
imposing incrementally harsh restrictions against Tehran 
after withdrawing from the nuclear deal in May, had pressured 
German authorities not to hand over the money. German 
government officials said in July that they had no indication to 
suggest that Iran had any plans to use the funds to fund militant 
groups as claimed by the US, Bild reported. US sanctions 
against the Iranian energy, ports and shipping sectors, as well 
as foreign financial institutions doing business with Iranian 
ones, are expected to go into effect on November 5. In the wake 
of Washington’s looming reimposition of sanctions, China, India, 
Russia and European countries have scrambled to find ways to 
sustain business ties with Iran, according to Financial Tribune.

 Iran Provincial Home Sales Buck the 
Trend
While Tehran’s housing market has registered three months 
of consecutive declines in home sales and price surges, 
similar markets of other provinces exhibit a different trend.
Tehran’s housing market is on the verge of sliding back 
into recession after experiencing a boom phase that only 
lasted for nine months. Things are bad in other provinces 
as well, but to a much lesser degree, reports the website of 
Eghtesad News citing data from Donya-e-Eqtesad’s Persian 
newspaper.Reviewing the volume of housing deals in cities 
other than Tehran and a few other major cities, especially 
towns with populations of under 200,000 people, shows 
that not only did they not experience a severe decline in the 
number of home deals during the past few months, they 
actually saw an uptick. While Tehran’s home deals usually 
constituted more than half of all home deals across Iran, 
the city registered less than 12,000 deals during the fourth 
and fifth months of the current year with the total volume 
of deals in Iran exceeding 25,000 in this period. Monthly 
changes in the volume of home deals in other cities showed 
average upticks of 1% in those two months while Tehran’s 
deals declined by 10% and 5% on an annual basis.
According to the report, there are two major reasons 
behind this trend: one is the different trajectory of growth 
for average home prices between metropolises like Tehran 
and other small cities and the other is the difference in the 
trajectory of housing inflation and the behavior of first-time 
homebuyers.

The Central Bank of Iran has 
recognized leasing firms as 
separate entities from monetary 
players, potentially opening a new 
chapter in the country’s lending 
sector.
According to the secretary-general 
of Iranian National Leasing 
Association, CBI’s Department 
of Studies and Regulations has 
announced new definitions 
and categorizations for leasing 
companies through a formal letter 
sent to the association on Sept. 2.

CBI Moves to Regulate Leasing 
Firms

news

Parliament Rejects 
Controversial Bill
The parliament has voted against the bill 
obliging the government to streamline the 
distribution network for providing Iranian 
households with essential goods through 
consumer cooperatives, chain stores, guild 
units and related unions.
Under the rejected bill, the Consumer and 
Producer Protection Organization would have 

been tasked with setting the prices of essential 
goods at lower prices based on the subsidized 
foreign currency they receive. 
The bill, which only won the vote of 86 out of 
200 lawmakers in parliament’s Wednesday 
open session, was opposed by the government, 
IRNA reported.
Speaking in support of the parliamentary 
rejection of the bill, Government Spokesman 
Mohammad Baqer Nobakht said the move 
would have given rise to corruption.“The same 

people who queued in front of bureaux de 
change would have done the same, this time in 
front of stores [to buy goods at reduced prices],” 
he was quoted as saying by ILNA, referring to 
those who flocked to buy dollar in the wake of 
the currency crisis facing the country. 
The government ordered the closure of bureaux 
de change amid the mayhem that unfolded, but 
lately some money exchangers resumed their 
businesses with the consent of the Central 
Bank of Iran.

 Tehran: Investors Lose Trust 
Over Pricing Flip-Flops
 New developments in the Iranian capital market seem to have 
stemmed in large part in the mercantile exchange. The same trend 
was seen last week with the oil-product pricing conundrum.
The lost faith does not seem to have returned to the market, as the 
accumulation of good news did not lead to solid gains for stock 
market players in last week’s trade. 
Tehran Stock Exchange's all-share index, TEDPIX, inched up 242 
points or %0.2 during the week that ended on September 7 to 
close at 137,714.2.
Iran Fara Bourse’s benchmark index, IFX, gained 23.5 points or 
%1.5 to stand at 1,579.9, Financial Tribune reported.
IME Setting the TSE Course 

Two weeks ago, National Iranian Oil Refining and Distribution 
Company announced that its products were to be priced in Iran 
Mercantile Exchange on the basis of Secondary Forex Market. 
IME prices are set based on a formula that includes the forex price. 
But it backed down after two days, leaving investors in dismay. As 
a result of inconsistent decisions on the part of NIORDC, all the 
major players, base metals and petrochems as well as oil products, 
lost the trust of investors. 
Last week, however, saw another boost in the index on Sunday 
and Monday for precisely the same reason as last week: Oil 
product price ceiling was announced to have been removed. 
The smaller industries, cement, paper and such, whose upward 
trend had come to a halt earlier in the week followed suit, gaining 
on the same axis as the stock giants, the Donya-e-Bourse weekly 
reported.

The base metal symbols performed 
poorly on the closing day of the 
trading week, apparently 
bleedding in reaction to the 
worldwide downtrend of base 
metals, as well as the price ceiling 
imposed upon steel products in 
IME. 
The new regulation set the base price 
of steel products at %5 below what it was, 
but allows for an additional %5 of change in pr ic ing 
each week.
Just like last week, smaller industries are enjoying a steady 
growth in their value, as capital holders are becoming more 
willing to take chances with less grandiose shares.

“Leasing 
companies 
are the type 
of financial 
entities that 
allocate 
credit and are 
facilitators. No 
other financial 
entities in 
the country 
offer loans 
except leasing 
companies, 
which 
differentiates 
them from 
monetary 
entities,” he 
said.



... Imam Hussein (AS) 
is a long-standing 
and well-liked 
traditional among 
most Muslims, and 
especially the Shiites 
of the world, which 
is more prevalent 
in our country, and 
the night and day 
of Tasooah and 
Ashura reach their 
peak. However, can 
people make their 
charity food this year 
with this inflation 
situation? the prices 
of all consumer 
goods in Iran have 
grown dramatically. 
Since last year's 
Muharram, the 
price of disposable 
tableware, which 
is one of the most 
important pieces 
of this month, has 
increased 6 times. 
P e t r o c h e m i c a l s 
in the country use 
the government's 
currency and sell 
their export goods 
to the euro and the 
dollar. Now, when it 
comes to providing 
services to people, 
they have expanded 
their dishes six 
times. Meanwhile, 
our country is self-
sufficient in the field 
of petrochemicals 
and no primary 
material is purchased 
from abroad. Rice is 
another essential 
item in the month of 
Muharram, which 
has seen rising prices 
in the past few days. 
Oil has also been 
dropped in stores 
with little supply and 
certainly, this decline 
in supply is due to 
large speculation. 
The price of sugar 
and tea has also 
changed. Perhaps the 
public has, in some 
cases, increased 
the speculation and 
the rise in prices. 
However, responsible 
for controlling these 
disruptions, of 
course, should be a 
specific organization 
so that no one can 
play with people's 
beliefs and keep the 
youth away from the 
religion of Islam and 
revolution. It is true 
that resistance has 
been impregnated 
with the blood of 
the Iranian people 
but the use of this 
s u s t a i n a b i l i t y 
culture can have 
i r r e t r i e v a b l e 
consequences and 
we must not allow 
speculators to take 
all the peoples 
belonging, even 
Muharram, from 
them.

 US diplomatic missions behind 
Basra unrest: Iraqi group
 Iraq's Hashd al-Sha’abi says it has evidence showing US 
diplomatic missions in the Arab country have instigated 
the recent violence in the southern oil-rich city of Basra.
"We have complete information and documents that 
show the US embassy and consulate in the country 
caused the Basra unrest," Abu Mahdi al-Muhandis, 
the second-in-command of the volunteer anti-terror 
fighters, said on Sunday.
Basra has been rocked by deadly protests since Tuesday. 
The protests took an ugly turn on Friday when a group 
of masked assailants raided government buildings 
and offices of political parties and set them ablaze. The 
Iranian consulate was among the premises gutted in 
the rampage. 
Muhandis held Washington responsible for the Basra 
unrest, saying it was actually meant to sow discord 
among different Iraqi political parties and movements.
He also vowed to respond to the Basra incidents and 
stressed that the Iraqis would never engage in another 
civil war.
President Fuad Masum condemned the attacks on 
buildings, including the Iranian consulate, and called for 
an immediate investigation into the raids.
In a statement released on Saturday, he said "some 
extremists" had hijacked the protests to attack Iraqi and 
foreign buildings.
Masum underlined the need for boosting "brotherly 
relations" with Iran, which was famously the first 
country to rush to Iraq's help in 2014 when Daesh 
terrorists reached the gates of Baghdad.  
Protesters in Basra are angry about endemic corruption, 
collapsing infrastructure, poor public services, 
high rates of poverty, soaring unemployment, and 
contamination of potable water.
Trump Administration to Take 
Tough Stance against International 
Criminal Court
The United States on Monday will adopt an aggressive 
posture against the International Criminal Court (ICC) 
in The Hague, threatening sanctions against its judges 
if they proceed with an investigation into alleged war 
crimes committed by Americans in Afghanistan.
President Donald Trump’s national security adviser, 
John Bolton, is to make the announcement in a midday 
speech to the Federalist Society, a conservative group, 
in Washington. It will be his first major address since 
joining the Trump White House.
“The United States will use any means necessary to 
protect our citizens and those of our allies from unjust 
prosecution by this illegitimate court,” Bolton will say, 
according to a draft of his speech seen by Reuters.
Bolton will also say that the State Department will 
announce the closure of the Palestine Liberation 
Organization (PLO) office in Washington out of 
concern about Palestinian attempts to prompt an ICC 
investigation of Israel.
The PLO office in Washington did not immediately 
respond to a request for comment.“The United States 
will always stand with our friend and ally, Israel,” says 
Bolton’s draft text. The draft speech says the Trump 
administration “will fight back” if the International 
Criminal Court formally proceeds with opening an 
investigation into alleged war crimes committed by US 
service members and intelligence professionals during 
the war in Afghanistan.

First VP: US Not Able to Zero 
Iran's Oil Exports

He referred to the US ruling system's attempts to 
pressure the Iranian nation, and said, "They are 
not after military action because they are aware 
of its destructive consequences for the world."
Jahangiri explained that the enemies, 
spearheaded by the US, have started a soft battle 
against the Iranian nation and are trying to 
influence the public opinion through economic 
and media pressures.
In relevant remarks in July, Jahangiri underlined 
that the Islamic Republic would increase its oil 
sales despite the US threats to bring the country's 
crude output to zero.
"We promise to sell as much oil as we can and 
protect banking cooperation with foreign 
countries," Jahangiri said.
He underlined that Washington was trying to 
stop Iran’s petrochemical, steel and copper 
exports, and said, "America seeks to reduce 
Iran’s oil sales, our vital source of income, to 
zero.”
US President Donald Trump announced on 

May 8 that Washington would no longer remain 
part of the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) and promised to re-impose the highest 
level of economic sanctions against Iran.
The sanctions reinstated on Iran on May 8 
included boycott of Iran's crude supplies and 
bans on transfer of its crude revenues. There is 
a 180 days interval before these sanctions come 
into effect. Other US secondary sanctions were 
reinstated last month.
After Trump's declaration, the Iranian 
government issued a statement, calling the 
US withdrawal as "unlawful". The statement 
underlined Iran's prerequisites for continuing 
the deal with the five world powers. These 
conditions that were reiterated later by Iran's 
Supreme Leader Ayatollah Seyed Ali Khamenei 

later mainly included Iran's guaranteed crude 
sales and transfer of its revenues back home.
Two months later, the other five powers 
party to the nuclear deal have failed to satisfy 
Iran. President Hassan Rouhani voiced his 
disappointment over a recent package of 
incentives proposed by the European Union 
countries to Tehran, and said that the Islamic 
Republic expected a much better, clearer and 
explicit stance by the EU."Unfortunately, the 
EU’s package of proposals lacked an operational 
solution and a specific method for cooperation, 
and featured just a set of general commitments 
like the previous statements by the European 
Union," President Rouhani said in a telephone 
conversation with German Chancellor Angela 
Merkel on July 5.

Do Not Take 
Muharram 
From People

 Iranian First Vice-President Eshaq 
Jahangiri downplayed the US attempts 
and pressures to stop exports of oil from 
Iran."That the US says it will zero down 
Iran's oil sale is a baseless word, although 
reduction in the oil sales is possible," 
Jahangiri said, addressing a meeting in 
Tehran on Monday.

Head of the Atomic Energy Organization of 
Iran Ali Akbar Salehi announced that AEOI has 
inaugurated an advanced and highly-equipped 
centrifuge manufacturing hall.
"The advanced centrifuge hall is inaugurated upon 
directives by Iran's Supreme Leader Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei and it is well-equipped," 
Salehi said.
He, meantime, said that the Iranian nuclear 
scientists have completely reconstructed Tehran 
reactor and it is now a new reactor compared to 
how it was two years ago.
"Iran has signed a major contract with an 
European country to further strengthen the 
reactor," Salehi added.
He said that the nuclear propulsion project, which 
may take 10 to 15 years to be completed, is going 
ahead as planned, adding, "Both the nuclear 
propulsion and the centrifuge hall projects are 

within the framework of the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA).
Salehi underlined that Iran may suspend some of 
its commitments under the JCPOA, for example in 
relation to the volume and the level of enrichment, 
and ultimately abandon the whole nuclear deal 
if its economic interests are not met under the 
agreement.
In relevant remarks in July, Salehi underlined 
the country's capability to increase uranium 
enrichment output to 190,000 SWUs in 10 
months.Salehi told the state TV that the country 
has completed the construction of an advanced 
factory specializing in the manufacturing of 
centrifuge rotors in order to enhance its uranium 
enrichment capacity without violating the limits 
set by the 2015 nuclear deal.
He added that the project became operational in 
line with a recent decree by Supreme Leader of the 

Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
to develop a -190,000SWU uranium enrichment 
capacity.
Salehi said instead of completing the project 
over the next seven or eight years, the country 
had been building the facility in the course of 
the negotiations that led to the 2015 nuclear 
agreement with world countries.
“The factory was, however, not made operational,” 
said the AEOI chief.
Salehi added that the facility can make rotors for 
around 60 centrifuges of the IR6- design on a daily 
basis, noting that one such centrifuge can provide 
an enrichment capacity of 10 SWUs.
The official estimated that with this factory, Iran 
will be able to reach the -190,000SWU capacity 
within 10 months.“The (Leader) was totally 
informed and we provided him with the necessary 
information at the time. And now with his order, 

t h i s 
factory has gone on stream,” he added.

“We have done everything in line with the 
regulations,” Salehi said.
The country has done nothing in violation of the 
United Nations nuclear watchdog’s Safeguards 
Agreement, the Additional Protocol to the Nuclear 
Non-Proliferation Treaty - which authorizes 
inspections - or the 2015 nuclear deal itself, he 
noted.

AEOI: Iran Utilizing Advanced Centrifuge Hall
report
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Trump Salutes Kim for North 
Korean Parade without 
Nuclear Missiles

US President Donald Trump saluted North 
Korean leader Kim Jong-un on Sunday for 
holding a massive military parade "without 
the customary display of nuclear missiles" to 
celebrate his country's 70th anniversary.
"This is a big and very positive statement from 
North Korea. Thank you To Chairman Kim. We 
will both prove everyone wrong!" he tweeted, 
Asia News reported.
"There is nothing like good dialogue from two 
people that like each other! Much better than 
before I took office," Trump stated.
The tweet included a quote that said experts 
believe the missiles were cut from the parade 

to show Trump North Korea's commitment 
to denuclearizing."Theme was peace and 
economic development," the US president said.
The US president said on Friday he was 
expecting a letter from Kim. He has since 
appeared upbeat about the state of relations.
The two leaders met in June in Singapore, 
ending a tense months-long standoff over the 
North's missile and nuclear tests.
The North Korean leader pledged to work 
toward the denuclearisation of the Korean 
peninsula, following Washington's demands 
for a "final, fully verified denuclearisation of 
North Korea".

  PLO Describes as Hypocritical US 
Plan to Close Its Washington Office
 The Palestine Liberation Organization (PLO) condemned 
on Monday the US administration's plan to shut down its 
Washington office describing it as hypocritical and biased.Ahmed 
Tamimi, member of the PLO Executive Committee and head of its 
Human Rights and Civil Society Department, said the decision was 
“hypocritical and blatantly biased toward the extremist right wing 
Israeli government”, WAFA reported.Tamimi added that this decision 
is another one of anti-Palestinian policies by US President Donald Trump’s 
administration which began with the recognition of Jerusalem as the capital of Israel and the 
transfer of the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem, the decision to stop all funding for the United 
Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) and the recent cancellation of 
funding of Palestinian hospitals in occupied East Jerusalem.

US targeting Iran’s economy, industry: 
top security official
 Ali Shamkhani, the Secretary of Supreme National Security Council 
(SNSC), said Mon. that SNSC will support Iranian industries against US 
unilateral sanctions which are targeting Iranian economy and industry.Ali 
Shamkhani, the Secretary of the Supreme National Security Council of Iran 
(SNSC), paid a visit to Iran Khodro industrial complex in western outskirt 
of Tehran.When he was visiting the semi state-owned giant car maker, 
which is the biggest in the Middle East, he was asked why he was visiting an 
industrial complex while he was serving as the secretary of the Supreme National 
Security Council of Iran.Shamkhani responded that as the focus of Iran’s enemies 
is currently on the sectors of economy and production, the issue of industry is now more important 
security-wise.“Recently, we have formed an anti-corruption committee in the SNSC to address the issue in a more 
precise and broader manner and help the Judiciary with staging a serious campaign against corruption,” he added.

Iran Blasts US Double-Standard Approach to 
Palestine
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif blasted the US administration 
for its double-standards vis-à-vis the Palestinian nation."Trump regime flip-
flops are truly comical; one week, its talking point is that we are "squandering" 
our resources abroad, the next week it’s that we’ve not financially supported the 
Palestinians enough," Zarif wrote on his Twitter account on Saturday.According 
to Fars News Agency, Zarif 's remarks came as the US Department of Sate 
announced earlier that it will cut over 200$ million in aid to the Palestinians."We 
have undertaken a review of the US assistance to the Palestinian Authority and 
in the West Bank and Gaza to ensure these funds are spent in accordance with 
US national interests and provide value to the US taxpayer,” the statement read.

Despite Trump Tweet, Ford Says It Won’t 
Make Hatchback in US
Ford won’t be moving production of a hatchback wagon to the United States 
from China — despite President Donald Trump’s claim Sunday that his 
taxes on Chinese imports mean the Focus Active can be built in America.
Citing Trump’s new tariffs, Ford on Aug. 31 said it was dropping plans to ship 
the Focus Active from China to America.
Trump took to twitter Sunday to declare victory and write: “This is just 
the beginning. This car can now be BUILT IN THE USA and Ford will pay no 
tariffs!”
But in a statement Sunday, Ford said “it would not be profitable to build the 
Focus Active in the US” given forecast yearly sales below 50,000.



CBI Moves to Regulate Leasing 
Firms

 19th edition of national handicraft 
exhibition opens in Isfahan
The 19th edition of national handicraft exhibition inaugurated in Isfahan central 
library on September 9. This exhibition is opened for visitors in Chehelsotoun 
museum garden In this exhibitions, 100 booths are presenting the handicrafts 
of 30 provinces of the country, of those 36 are assigned to the world cities of 
the country like Isfahan, Mashhad, Shiraz, and Marivan to display their special 
handicrafts.The special exhibition of the rural and nomadic craft of Isfahan province 
is also displayed for the first time in the 19th edition of Isfahan national handicraft 
exhibition. A part of Chehelsotoun museum garden has been also allocated to present the 
souvenirs of different provinces of the country for the sake of tourists’ convenience.

Today is the first 
day of Muharram 
in 1440. In recent 
months, exchange 
rate fluctuations have 
affected all internal 
issues in Iran. Can 
this change in the 
exchange rate also 
have its effects on 
Muharram? Muharram 
and Ashura have 
always had a special 
place in the religious 
culture of the Shiites, 
and it is the basis of a 
collection of traditions 
and events that pass 
through history as a 
spiritual heritage of one 
generation to another 
generation. One of the 
ceremonies this month 
is to give Nazri (charity 
food) to meet the 
spiritual and material 
merits. The ritual of 
giving food mourning 
to mourners of
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 "Establishing a handicraft school by the efforts of 

the creativity and new technology manage-

ment center of the municipality along with the 

cooperation of the museum for contemporary arts is a new 

step toward the conservation of the precious heritages of Is-

fahan, ," vice-president of the Islamic City Council of Isfahan 

said. 
"Today, as we care about the preservation of the historical 
heritage of our city, we should also have the same concern 
about the handicrafts, so as not to be forgotten over time," 
Alireza Nasr Isfahani said. Emphasizing that the handicraft 
art in different majors should be transferred to the young 
generation, he said, "In this regard, the creativity and new 
technologies management center of the municipality along 
with the cooperation of the museum for contemporary arts 
have established the handicraft school, so that children will 
be trained with the help of masters of different art majors."
He hoped that we will arrive to witness a huge 
transformation in valuable art heritages of Isfahan by 
establishing the handicraft school that is active in four 

majors of hand engraving (Ghalam Zani), enameled works 
(Minakari), seven-color tiles, and pottery then we will be 
able to transfer these tangible art to the next generations. 
"It is planned that the handicraft school will be active once 
or twice a week during the academic year. We try to provide 
the context to add more centers throughout the city and 
take more advantage of experienced masters," he added. 
"Handicrafts are eccentrically tied to Isfahan's culture, 
so the necessary context should be provided for  new 
generations to be more familiar with this valuable heritage," 
Nasr Isfahani continued.

Left to Their 
Own Devices

Iran's machine-made carpet, 
moquette and flooring industry 
depends largely on imported raw 
materials and machinery.
Given the worsening state of 
the economy, chaotic currency 
market and unstable financial and 
banking regulations, producers are 
dealing with multiple challenges 
originating both from inside and 
outside the country. The future of 
the industry, at best, seems gloomy 
and companies, more than ever 
before, seem to be left to their own 
devices.
Tehran is hosting the 10th 

International Exhibition of 
Floorings, Moquette, Machine-Made 
Carpet and Related Industries with 
the participation of 120 domestic 
and foreign companies, including 
from Turkey, China and Taiwan.
Speaking to Financial Tribune on 
the opening day of the four-day expo 
on Thursday, Mohammad Mehdi 
Mobasher, managing director of 
Pardis Baft Yazd Co., a  producer 
of moquette, refers to shortage of 
working capital, complications 
in financial transactions with 
foreign companies, high taxes and 
insurance fees as the most pressing 
issues facing his manufacturing 
business.
“Most moquette producers are 
operating below capacity due to 
lack of raw materials, such as fiber 
and resin. Profit margins are of the 
descending order amid market 
recession and the systemic decline 
in purchasing power,” he said. 
He noted that as petrochemical 
companies are mostly inclined 
toward export markets amid the 
ever-weakening national currency, 
local manufacturers are being 

deprived of the main raw material 
(petrochem) produced inside the 
country. 
The rial has lost more than %70 of its 
value since the beginning of 2018.
“Increased costs have also pushed 
up end prices, much to our 
disadvantage.”
Mobasher has been active in the 
flooring industry since 1996. He 
founded Pardis Baft Yazd Company 
in 2007 in the Yazd Special 
Economic Zone. The company was 
founded with the aim of producing 
and exporting to neighbors, 
including Persian Gulf countries. 
The company’s focus was initially 
on producing artificial turf in 
partnership with a Belgian 
company. However, following the 
impact of international economic 
sanctions on Iran over its nuclear 
program in those years, foreign 
companies walked away and Pardis 
Baft was forced to enter moquette 
production. Now, according to 
Mobasher, with 5 million square 
meters of production per year, his 
company has a %10 share of the 
domestic moquette market.

 Handicraft school new step to preserve 
Isfahan's cultural heritage

The Tomb Of Amir Kabir’s Daughter       

In The Labyrinth Of Gheisarieh          

  The Central Bank of Iran has recognized leasing firms as separate entities from monetary players, potentially opening a new chapter in the country’s 
lending sector.
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