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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 
4,401,0004,183,000قدیم

سکه طرح 
4,806,0004,557,000جدید

2,331,0002,231,000نیم سکه

1,251,0001,111,000ربع سکه

661,000642,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,023,0001,944,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18467,010448,770 عیار

یک گرم طالی 
19492,910473,670 عیار

یک گرم طالی 
24622,680598,370 عیار ادامه در صفحه 

در جستجوی راه درست نجات اقشار 
کم درآمد در نبرد با گرانی؛

»بن کارت« یا افزایش 
 دستمزد کارگران؛ 

مساله این است!
افزایش دســتمزد کارگران در شرایط فعلی 
اقتصاد، گرچه می تواند شکاف هزینه-درآمد 
این قشــر را تا حدی کاهش دهــد، اما برخی 
معتقدند این خطر را نیز دارد که نقدینگی را 
در جامعه افزایش داده و رشد دوباره قیمت ها 
را دامن زند. از همین رو، اگرچه اکثر مسئوالن 
بر حمایت از معیشت کارگران تاکید دارند، اما 
نحوه این حمایت همچنان محل اختالف است. 
با افزایش قیمت اکثر کاالها در ماه های اخیر، 
برخی اقشار جامعه مانند کارگران در معرض 

آسیب بیشتری قرار دارند، زیرا با وجود...

شما فقط نترسید ؛ 
انبار کاالها پر است!

اینکــه کاالیی به دلیــل وجود 
تحریم های هنوز اعمال نشــده 
دچار کمبود شــود را می توان 
قبول کرد،  امــا اینکه کاالهای 
ضروری مردم برای مدتی دچار 
کاهش عرضه شود و بعد با قیمت 
چند برابر آن هم به » وفور« در 
بازار موجود باشــد،  چه معنایی 
غیر از »احتکار « می تواند داشته 

باشد؟ 
وضعیت نا مســاعد اقتصاد در 
کشور چنان بار روانی برای مردم 
ایجاد کرده اســت که به محض 
اینکه گفته می شود کاالیی دچار 
کاهش شده است ، سیل عظیمی 
برای خرید آن محصول به بازار 
روانه می شوند و احتکار گران نیز 
از این فرصت سو استفاده کرده 
 و اجناس خــود را باقیمت های
  بــی معنایی بــه بــازار عرضه 
می کنند. اینکه مردم بترســند 
برای بچه هایشان پوشک و لوازم 
بهداشتی نباشد جای تامل دارد 
اما اینکه مــردم از ترس کمبود 
گوجه فرنگی ، تمــام رب های 
گوجه فرنگی فروشگاه ها را یک 

شبه خریداری کنند، ...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
      اجناس تولید داخل نسبت به سال گذشته با افزایش قیمت حداقل دو برابری و اجناس وارداتی با افزایش قیمت سه تا چهار برابر و حتی برخی پنج برابری همراه است.

گشتی در میان خرده فروشان شهر؛ 

یک بسته کامل لوازم التحریر چند؟

اصول تبلیغات درست  در اینستاگرام؛

هشتگ کسب و کار!
اینستاگرام که در ابتدا تصور می شد خواهرخوانده  فیسبوک است، خیلی 
وقت است هویت مستقلی به خود گرفته است و توانسته در میان شبکه های 

اجتماعی طرفداران زیادی برای خود دست و پا کند.
این شبکه  اشتراک عکس در طول مسیری که پیموده دچار تغییر و تحوالت 
زیادی هم شده و هم اکنون بعد از گذشت تنها چند سال به عنوان مهم ترین 
شبکه  اجتماعی جهان شناخته می شود. وقتی صحبت از بازاریابی شبکه های 
اجتماعی می شود، اینستاگرام در صدر فهرســت فرصت های بازاریابی برای 

بسیاری از کسب وکارها قرار دارد. ...
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خودرو

خودروبانک
گـــزارش

مقایسه پژو 206 صندوقدار V8 و رانا LX؛

 دوئل میان 
دو برادر جنگ زده 

داده  نشان  تجربه 
است که خودروهای 
سدان یا به اصطالح 
صندوقــدار، در بازار ایــران از اهمیت 
ویژه ای برخوردار هستند. به همین خاطر 
گروه خودروسازی ایران خودرو تصمیم 
گرفت پس از عرضه موفق پژو 206 نمونه 
صندوقدار این خودرو را روانه بازار کند تا 
توجه جامعه آماری بیشتری از مشتریان را 

به خود جلب کند.
 این خودرو مانند نســخه هاچ بک با چند تیپ 
گوناگون به بازار عرضه شــد.اما پس از گذشت 
شش سال از عرضه این سدان خانوادگی، ایران 
خودرو بار دیگر تصمیم گرفت تا دســتی بر سر 
و گوش این خودرو بکشد و محصولی جدید را به 
عنوان جایگزین ارزان قیمت پیکان به بازار معرفی 
کند. حاصل این تغییرات رانا بود.از آن جایی که 
این دو خودرو بر روی یک پلتفرم شکل گرفته اند، 
از همان ابتدا رقابت نزدیکی با یکدیگر داشتند و 
دارند. حال اکنون که اوضاع بازار چندان مساعد 
نیست و قیمت ها سر به فلک می کشند، بر آن 
شدیم تا مقایسه ای در بازار خودروهای کارکرده 
کمتر از 50 میلیون تومان داشته باشیم. در این 
مقاله قصد داریم نگاهی به ویژگی ها و نقاط ضعف 

پژو 206 صندوقدار و رانا داشته باشیم.

    طراحی ظاهری
این دو خودرو از لحاظ پلتفرم بدنه کامال شبیه به 

یکدیگر هستند و هر دو براساس پلتفرم 
X12 طراحی شــده اند. اما از آن جایی که پژو 
206 صندوقدار تنها در بخش عقب تفاوت هایی 
با نسخه هاچ بک دارد، از مقبولیت بیشتری میان 
مشتریان برخوردار است. زیرا طراحی اروپایی 
این خودرو به گونه ای اســت که پس از گذشت 
چندسال هنوز هم مورد پسند بسیاری از مردم 
بوده و ظاهری نسبتا مدرن را به نمایش می گذارد. 
بر همین اساس با بهره مندی از سیستم تعلیق پژو 
RC 206 برای چرخ های عقب نمونه صندوقدار، 
هندلینگ بهتر و پایداری بخش انتهایی بدنه که 
با اضافه شدن صندوق وزن بیشتری را متحمل 
می شود، تضمین شده است. رانا خودرویی است 
که به عنوان یک محصول مستقل و جدید روانه 
بازار شد، اما حقیقت امر آن است که رانا یک نمونه 
فیس لیفت شده از پژو 206 صندوقدار است که 
برخی اصالحات و تغییرات در طراحی آن صورت 
گرفته است. از آن جایی که قیاس ظاهری یک 
امر کامال سلیقه ای اســت، عده ای ظاهر رانا را 
هماهنگ تر و زیباتر از 206 صندوقدار می دانند. 

    طراحی داخلی
اما داستان در بخش طراحی داخل کابین کمی 
متفاوت تر است، باتوجه به اینکه هر دو خودرو 
از پلتفرمی مشترک بهره گرفته اند، فضای درون 
کابین تا حد زیادی یکسان بوده و نمی توان تفاوت 
چندانی میان آن ها مشــاهده کرد. نکته قابل 
توجهی که انتظار می رفت در رانا برطرف شود، 
کمبود فضای پا برای سرنشینان عقب بوده که 
در پژو 206 مشکالت زیادی را برای سرنشینان 
دارد. اما متاسفانه باوجود بازنگری طراحی در رانا، 
این مشکل همچنان وجود دارد و از نقاط ضعف 

آن به شمار می رود. اما فضای قسمت بار و صندوق 
عقب در این خودرو متفاوت بوده و رانا حدود 23 
درصد فضای بیشتری را در اختیار سرنشینان قرار 
می دهد که در مقایسه با 206 صندوقدار، این یک 
برتری نسبی به شــمار می رود. در واقع می توان 
گفت حجم صندوق پژو SD 206 حدود 400 
لیتر و حجم صندوق رانا حدود 450 لیتر است که 
این میزان می تواند برای خانواده ها اهمیت داشته 
باشد.  پژو 206 صندوقدار با چند تیپ مختلف 
به بازار عرضه می شــود که تفاوت های زیادی از 
نظر فنی و امکانات رفاهی بــا یکدیگر دارند. اما 
محبوب ترین تیپ این خودرو V8 اســت که از 
همان پیشرانه TU5 206 تیپ 5 بهره می گیرد 
و باالترین ســطح امکانات رفاهی را دارا ست. از 
طرفی رانا نیز با دو تیپ EL و LX به بازار عرضه 
می شوند که تنها تفاوت آن ها در وجود برخی از 

امکانات رفاهی خالصه می شود.

   مشخصات فنی 
از نظر فنی هــر دو خودرو دارای مشــخصات 
مشترکی هســتند که از پیشــرانه TU5 بهره 
می گیرد. این موتور چهار سیلندر با حجم دقیق 
1587 سی سی توانایی تولید نیرویی معادل 110 
اســب بخار در 5800 دور در دقیقه و حداکثر 
گشتاور 142 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه 
را دارد. در کل می توان گفت که تجربه رانندگی 
با 206 صندوقدار تا حدودی بهتــر از رانا بوده و 
احساس بهتری را به راننده و سرنشینان منتقل 
می کند. اما به طور کل نمی توان تفاوت چندانی 
میان آن ها قائل شــد، زیرا 206 های کنونی از 
کیفیت بسیار پایینی برخوردار هستند و اغلب 
به دلیل افت کیفیت زود هنــگام، مالکان خود 
را دچار دردســر می کنند. و رانا نیز از این قضیه 

مستثنی نیست.

    نتیجه گیری
تا چند ماه گذشته این دو خودرو در بازه قیمتی 
30 تــا 40 میلیون تومــان بودند و می شــد با 
بودجه ای حدود 35 میلیــون تومان خودرویی 
سالم از لحاظ فنی با کارکردی متوسط خرید. اما 
اکنون باتوجه به افزایش قیمت ها، بازار کارکرده 
نیز دستخوش تحوالت اساســی شده است. به 
همین خاطر در حال حاضر می توان گفت که رانا 
و V8 در بازه قیمت 45 تا 60 میلیون تومان در 
بازار کارکرده جای دارند که بسته به میزان کارکرد 
و سالمت فنی و ظاهری ارزش گذاری می شوند. اما 
در نظر داشته باشید که اگر قصد خرید خودرویی 
این چنینی را دارید، باید به فکر هزینه نگهداری 

باال و قیمت باالی قطعات یدکی آن نیز باشید. 

محمدجــواد آذری جهرمی 
که برای ســفری دو روزه به 
اصفهــان آمده بــود، پس از 
حضور در شورای اداری، بعد از 
ظهر دیروز  وارد شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان شد تا در 
کنار بازدیدی از شرکت های 
فناورانــه این شــهرک چند 
محصول جدید این شرکت ها را رونمایی کند.

چهــار محصــول فناورانه شــرکت های 
دانش بنیان که دیروز در شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان رونمایی شدند در حوزه 
امنیت فضای مجازی، رای گیری الکترونیک، 

پست الکترونیک و تحلیل ترافیک بودند.
1- فایروال وب اشتراکی که توسط شرکت 
فنی مهندسی آینده سازان پردازش امن تولید 
شده است، برنامه های کاربردی تحت وب با 
استقرار در کنار کارگزارهای وب یک سازمان 
و تمرکز بر روی ترافیک وب، حمالت تحت 
وب را تشخیص داده و مانع از نفوذ هکرها به 

وب سایت ها می شود.
این نوع دیواره آتش بــا تمرکز بر پیام های 
ارسالی در الیه کاربرد شبکه و پروتکل های 

مربوط بــه وب، حمالتــی را کــه از دید 
فایروال های عادی و سیستم های تشخیص 
نفوذ در الیه های پایین تر پنهان می مانند، 
تشخیص داده و عکس العمل مناسبی را در 

برابر آن ها اتخاذ می کند.
2-نُهام که توسط شرکت مروارید پیام پرداز 
طراحی شده است، سامانه دیگری است که 
این ســامانه، رای گیری الکترونیِک امن راه 
دور بر اساس پیشــرفته ترین پروتکل های 
رمزنگاری و امنیتــی را فراهــم می کند، 
همچنین پروتکل های امن به کار گرفته شده 
در نهام، عالوه بر افزودن ویژگی های کاربردی 
به فرآیند رای گیری سنتی، نهایت امنیت و 
اعتماد را برای رای دهندگان فراهم می آورد، 
تامین محرمانگی آرا و وارســی پذیر بودن 
مراحل مختلف رای گیری از جمله مهم ترین 

ویژگی های امنیتی نهام هستند.
3-صاپســت نام محصول دیگری است که 
توسط شرکت ایده بنیان شریف طراحی شده 
و این فناوری نوین، مبتنی بر رمز داده هاست 
که یک کد را جایگزین آدرس و نشانی مرسوم 
کرده و ســپس، متقاضی تا پایان عمر، تنها 
از یک کد به عنوان نشــانی استفاده خواهد 
کرد و معضل تغییر آدرس برای همیشــه 
برطرف و تمام مرسوالت پستی در آخرین 
نقطه ای که متقاضی حضــور دارد، به وی 
تحویل داده خواهد شد؛ همچنین در مواقع 
دلخواه، استفاده کنندگان می توانند آدرس 

خود را پنهان کرده و کد صاپست را جایگزین 
آن کنند.

 )NBA( 4-سامانه تحلیل رفتاری ترافیک
که با شناخت رفتار ترافیک شبکه در سطح 
عمیق )DPI(، رفتارهای غیرطبیعی رخ داده 
در شبکه )مثل حمالت جدید( را تشخیص 
داده و هشدار می دهد، توسط شرکت پیام 
پرداز طراحی و ســاخته شده و توسط وزیر 

ارتباطات رونمایی شد.
 )zero-day( شناسایی حمالت ناشناخته
در ستون فقرات شــبکه با کمترین هزینه، 
ایجاد امکانــات الزم برای تطابق ســنجی 
فعالیت کاربران با اســتانداردهای امنیتی 
در ســطح الیه کاربرد، تولید نشــانه های 
ترافیکی ارزشــمند جهت جرم شناســی، 
 )APT( شناسایی حمالت مانای پیشرفته
بــا مجمتع ســازی بــا SIEM ها جهت 
ایجاد SOC مدرن و ارایــه امکانات الزم 
به تحلیلگــران جهت ایجاد چرخهٔ شــکار 
تهدیدات )Threat Hunting( از جمله 

قابلیت های این سامانه است.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با ایجاد و 
بهره برداری از مراکز رشد و پارک های علم و 
فناوری توانسته با نقش آفرینی در اکوسیستم 
نوآوری و کارآفرینی و ایجاد زیرساخت های 
الزم برای رشد و توسعه بیش از 500 واحد 
فناوری، قدم هایی را در راه توسعه اقتصادی 

کشور بردارد.

رونمایی از چهار محصول راهبردی حوزه وب در اصفهان با حضور وزیر

شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان با 
ایجاد و بهره برداری 

از مراکز رشد و 
پارک های علم و 
فناوری توانسته 

با نقش آفرینی در 
اکوسیستم نوآوری 
و کارآفرینی و ایجاد 
زیرساخت های الزم 
برای رشد و توسعه 

بیش از 500 واحد 
فناوری، قدم هایی 

را در راه توسعه 
اقتصادی کشور 

بردارد.

چهار محصــول فناورانه شــرکت های دانش بنیان 
شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بــا حضور وزیر 

ارتباطات و فناوری اطالعات رونمایی شد.

فارس
گـــزارش
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان:
لیستی از مدیران بازنشسته اصفهانی ندارم

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه از 
بازنشستگی مهرعلیزاده اطالعی ندارم، گفت: هنوز لیستی از سوی سازمان 
امور اداری برای سازمان برنامه وبودجه اصفهان در خصوص اینکه کدام یک 

از مدیران اصفهان بازنشسته هستند، ارسال نشده است.
نعمت اله اکبری  در خصوص ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشســتگان و 
مدیران بازنشسته اســتان اصفهان، اظهار کرد: اینکه چه کسانی مشمول 
این قانون می شوند را قانون گذار تعریف کرده، اما اینکه کدام یک از مدیران 

اصفهانی مطابق قانون بازنشسته می شوند، را نمی دانم.
وی با بیان اینکه سازمان امور اداری و استخدامی افراد مشمول این قانون را 
مشخص می کند، تاکید کرد: هنوز لیستی از سوی سازمان امور اداری برای 
سازمان برنامه وبودجه اصفهان در خصوص اینکه کدام یک از مدیران اصفهان 

بازنشسته هستند، ارسال نشده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با اشاره به اینکه قانون، 
قانون است، افراد مشمول، مصداق قانون است، اظهار کرد: تاکنون چنین 

لیستی برای اصفهان و یا سایر استان ها ارسال نشده است. 
وی در خصوص اینکه برخی از دستگاه های تهران اسامی مدیران بازنشسته 
خود را اعالم کرده اند، افزود: نام این افراد تنها در فضای مجازی مشــخص 
شده و هنوز آمار رسمی و مکتوب پیرامون اینکه کدام فرد با چه نام و نشانی 

مشمول قانون منع بکار گیری بازنشستگان است، اعالم نشده است.
اکبری همچنین در پاسخ به این سوال که در صورت بازنشسته شدن تعدادی 
از مدیران اصفهانی آیا نیروهای جوان جانشین آن ها در استان تربیت شده 
است، گفت: اصفهان دارای مدیران خوب و باتجربه و دارای تخصص جوان 

است، بنابراین از لحاظ مدیران جوان کمبودی نداریم. 
وی در خصوص تاخیر در اعالم نام مدیران بازنشسته اصفهان، اظهار کرد: 
طی دو ماه آینده این قانون از سوی دولت اجرا می شود، بنابراین بعد از این 
مدت، اگر مدیری مشــمول قانون بازنشستگی باشد و همچنان بر سر کار 
بماند، مشمول مداخله در اموال و امور دولتی می شود که مجازات سنگینی 

خواهد داشت.

نقل قول
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 شما فقط نترسید ؛
 انبار کاالها پر است!

ادامه از صفحه یک:
...  دیگــر جای تامل نــدارد و باید 

تاسف خورد. 
شــاید بدون پوشــک بچه دچار 
ســختی شــویم اما تا کنون چه 
 کســی را دیده اید که بــدون رب 
گوجه فرنگی دچار مشقت شود؟ 
اگر چند روزی نخرید ارزان خواهد 

شد باور کنید!
 همه می دانیم هنوز اتفاق خاصی 
در کشــور رخ نــداده )منظــور 
اعمــال تحریــم های ســفت و 
سخت امریکاســت( و نباید حال 
 و روز اقتصادمــان این باشــد ولی 

هست!
به اذعان مســئوالن، تحریم ها هم 
نمی توانست کشور را به این وضعیت 
برساند. کشور ما دچار خود تحریمی 
شده است. قیمت کاالهای مختلف 
از اساســی تا لوکس، هر چند روز 
یکبار تغییر اساسی می کند و هنوز 
هم نمی دانیم که چــرا و به کدام 
دلیل تولید کننــده هایی که دالر 
 دولتی گرفتند کاالهای خود را گران

 می کنند؟ 
اما این گرانی ها نه تنهــا از خرید 
 مردم نکاسته است بلکه فروشگاه ها
 شاهد افزایش خریدارانی هستند 
که از ترس گران شدن بیشتر به بازار 

هجوم آورده اند! 
اقتصاد ایران در ماه هــای اخیر به  
واسطه نوسانات قیمت ارز به  ویژه 
دالر از مسیر اصلی خود خارج شده 
و به واســطه کوچکترین افزایش 
تقاضا در بازار بزرگترین نوســانات 
را تجربه می کند، اما ای کاش این 
امید در مردم وجود داشت که دیگر 
وضع بدتر از این نمی شود و باالتر از 
سیاهی رنگی نیست. نترسید اوضاع 
از این بدتر نمی شود مگر اینکه شما 

بخواهید! 
نمونه آن هم قیمت پرواز ها بود که 
به صورت ناگهانی افزایش یافت اما 
به دلیل عدم استقبال مردم  دوباره 

در حال کاهش قیمت است. 
دیگر آن زمان گذشت که جنسی در 
ایران پیدا نشود حاال دیگر زنده باشد 
کشــور چین! هر نوع کاالیی با هر 
کیفیتی تولید می کند و حاضر است  
در قبال نفت ایران ، به کشــورمان 
صادر کند. کمــا اینکه تا کنون نیز 
صادرات بــه ایران از کشــورهای 
اروپایی نبوده یــا اگر بوده به ندرت 
 بوده و تــا بوده مــا همین جنس
  بــی کیفیــت چیــن را مصرف 

می کرده ایم . 
در نتیجه نترسید تا دلتان بخواهد 
کاالی چینی . شما فقط نترسید! 
و به فروشــگاه ها هجوم نیاورید تا 

محتکران بیشتر از این سود نکنند.
متاسفانه در مدت اخیر رسانه  ها و 
صداوسیما با تمرکز روی بازار یک 
کاال عامل ایجاد وحشت از قحطی 

و کمبود کاال شده اند .
برای مثال مساله پوشک تیتر اخبار 
شد و همه کسانی را که شاید حتی 
نیازی به این کاال نداشــتند را نیز 
نگران کرد. اما این کار درست نیست 
و جو باید آرام نگه داشــته شود تا 
مردم از نظر روانی آرامش داشــته 

باشند. 
شاید شــما تنها یک خبر کمبود 
کاالهای اساســی را از گروهی در 
تلگرام به گروه دیگر ارسال می کنید 
 اما ناخواســته با محتکران کمک 
کرده اید تا به مــردم حس کمبود 
کاالیشان را  القا کنند این می شود 
 که معانــدان از فرصت اســتفاده
 می کننــد و جو سیاســی را نیز 
 به طبــع جو اقتصــادی نــا آرام 
می کنند و نتیجه اش می شــود 

حادثه تروریستی اهواز!

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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باارتقاکیفیتپساب،آبپایداربهکشاورزاناصفهانمیدهیم
مدیرعامل شرکت آب منطقه اصفهان گفت: در طرح بازچرخانی آب زاینده رود بعد از ارتقا کیفیت پساب 
فاضالب اصفهان، آنچه باقی می ماند، پشت سد آبشــار جمع آوری و در طول سال به صورت مستمر در 
کانال های آبیاری شرق اصفهان قرار گیرد تا کشاورزان آب پایدار مختصری را برای کشاورزی داشته باشند.

مسعود میر محمدصادقی در خصوص لوله گذاری و طرح بازچرخانی آب در زاینده رود که با برخی مخالف های 
کارشناسان مواجه است، اظهار کرد: با توجه به شرایط آبی و اقلیمی کشور، با تصویب هیئت دولت دوازدهم 

کارگروه ملی سازگاری با کم آبی متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و رییس سازمان برنامه بودجه 
و رییس سازمان محیط زیست تشکیل شد و مصوب شد تا هر استان برای خروج از این بحران، طرح های ویژه ای 

ارایه دهد.
وی با بیان اینکه اصفهان نخستین استانی است که در این کارگروه مسایل و مشکالت آن مطرح شد، افزود: براین اساس استاندار اصفهان در 
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی چند طرح را به صورت کلی مطرح کرد و در نهایت کلیات طرح هایی چون ساماندهی وضعیت رودخانه در 
اصفهان، استفاده بهینه از پساب موجود تصفیه خانه های اصفهان، ایجاد شرایط مناسب با بهره گیری از آب ها و پساب موجود برای کشاورزان 

شرق اصفهان و ... در این کارگروه مصوب شد.

هشدارپلیسفتایاصفهاندربارهکالهبرداریمجددازمالباختگان»سکهثامن«
رییس پلیس فتا استان اصفهان پیرامون کالهبرداری مجدد از مالباختگان سکه ثامن با روشی جدید 

هشدار داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی با اعالم این خبر اظهار داشت: افراد 
سودجو با سواستفاده از وضعیت پیش آمده در خصوص شرکت تجارت الکترونیکی »سکه ثامن« با 

تبلیغات گسترده در سایت ها، کانال ها و شبکه های اجتماعی، به مالباختگان اعالم می کنندبا دریافت 
مبالغی به صورت نقد، بر اساس روابط و تعامالتشان با مدیریت شرکت مذکور، توانایی استرداد مبالغ و 

وجوهات آنها را دارند.
وی با اشاره به سودجویی برخی افراد به بهانه موسسه ثامن بیان کرد: هدف این سودجویان صرفا کالهبرداری ثانویه 

از مالباختگان بوده و با توجه به پیگیری های پلیس فتا، در خصوص شرکت مذکور و سرنخ های به دست آمده صرفا از طریق 
مراجع قضایی و پلیس فتا پیگیر اموال خود باشند و تحت هیچ عنوان از پرداخت هرگونه وجه به افراد سودجو و کالهبردار خودداری 
کنند. سرهنگ مرتضوی خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق 

نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی با ما در  میان بگذارند.

خـــبــــر

توزیع بنزین یورو 4 در تمامی شهرستان های استان اصفهان

مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی استان اصفهان گفت: 
اتفاق مثبت و مهمی که در حال حاضر در استان اصفهان شاهد آن هستیم، 
توزیع بنزین یورو در تمامی شهرستان های استان اصفهان است که کمتر 

استانی این وضعیت را داراست.

عدم فروش بنزین سوپر در سطح جایگاه های سوخت، اتفاقی است که در چند ماهه 
اخیر به امری متداول تبدیل شده و مراجعان به این جایگاه ها اغلب با تابلوی »بنزین 

سوپر نداریم« مواجه می شوند.
در خصوص علت این امر صحبت های زیادی از سوی مسئوالن کشور مطرح شده و 
اغلب این افراد بر جایگزینی تولید این بنزین با بنزین معمولی به دلیل رشد تقاضا 

تاکید داشته اند.
ادعایی که چندان هم غیرمنطقی به نظر نمی رســد و بر اساس آمارهای موجود، 
مصرف بنزین در تابستان امسال باز هم رکورد شکسته و طبیعتا ظرفیت تولید بنزین 

در این مدت، رشد متناسبی با تقاضا نداشته است.
بهمن علی پور در خصوص دلیل کاهش عرضه بنزین سوپر در سطح استان اصفهان 
اظهار کرد: بنزین ســوپر تقاضای چندانی در جایگاه ها نداشته و از طرفی به دلیل 
کمبود تقاضا، هزینه های حمل و نگهداری آن برای جایگاه ها از صرفه کافی برخوردار 

نیست.
وی در ادامه افزود: با این حال جایگاه شــرکت نفت در شهر اصفهان همچنان این 
بنزین را توزیع می کند و مصرف کننــدگان این نوع بنزین می توانند به این جایگاه 

مراجعه کنند.

مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی اســتان اصفهان همچنین 
خاطرنشان کرد: اتفاق مثبت و مهمی که در حال حاضر در استان اصفهان شاهد آن 
هستیم، توزیع بنزین یورو در تمامی شهرستان های استان اصفهان است که کمتر 

استانی این وضعیت را داراست.
علی پور تصریح کرد: بنزیــن یورو 4 مزایای زیســت محیطی فراوانی داشــته و 
شرکت های پخش نیز صرفا ملزم به توزیع آن در کالن شهرها بوده اند اما با تالشی 
که صورت گرفته هم اکنون تمامی شهرســتان های استان اصفهان قابلیت فروش 

آن را دارند.
وی متذکر شد: بنزین یورو 4 توزیع شده در استان تماما از پاالیشگاه اصفهان تامین 
می شود و در خصوص بنزین سوپر نیز صحبت هایی مبنی بر تولید مجدد آن در کشور 
مطرح شده که در حوزه فعالیت های شرکت پخش نیست و باید از تولیدکنندگان 

در خصوص آن سوال کرد.
مدیر روابط عمومی شــرکت پخش فرآورده هــای نفتی اســتان اصفهان تاکید 
کرد: در حال حاضــر 270 جایگاه توزیــع بنزین و 160 جایــگاه گاز طبیعی در 
 اســتان وجود دارد و اســتان اصفهان در توزیع ســوخت خودرو جــزو بهترین 

استان ها است.

بخــش  مســئول    
لوازم التحریر و نوشــت 
افــزار یکــی از شــعب 
فروشگاه  زنجیره ای رفاه، 
اظهار کــرد: برای دانش 
آموزی که در شش مقطع 
ابتدایی تحصیل می کند، 
حداقل قیمت برای یک ســبدکاالی 
تحصیلی شامل نیازهای ضروری مانند 
حداقل ســه دفتر، یک بسته 12 تایی 
مداد مشکی و قرمز، یک مداد پاک کن، 
تراش و ضروریاتی از این قبیل با انتخاب 
ارزانترین اجناس بدون احتساب کوله 
پشــتی و جامدادی، حــدود ۵0 هزار 

تومان است.
وی افزود: اگر یک خانواده بخواهد خرید 
کامل شامل تمام لوزام تحریر، کیف و 
جامدادی داشته باشد، کمتر از 1۳0هزار 

تومان نخواهد بود.
این فروشنده اضافه کرد: تنوع قیمت ها 
در لوازم نوشت افزار بسیار باال است و اگر 
خانواده ای تصمیم داشته باشد بدون 
توجه به قیمت ها خریداری کند، این 
ســبد می تواند قیمت های مختلفی 
داشته باشد به عنوان مثال یک بسته 
مداد رنگی ۳6 تایی از قیمت 1۵ هزار 
تومان تا 110 هزار تومان موجود است 
و کمترین قیمت یک دفتر حداقل ۵0 
برگ کمتر از ۵000 تومان نخواهد بود 
بنابراین هزینه چنین سبدی بیش از 

۳00 هزار تومان می شود.
وی در رابطه با افزایش قیمت کاالهای 
داخلی گفت: قیمت لوازم التحریر تولید 
داخلی تا دوبرابر افزایش داشته به عنوان 
مثال خودکار بیک که ســال گذشته 
1۵00 تومان بود، امسال ۳000 تومان 

است.
مسئول فروش یکی از شعب شهر کتاب 
حداقل قیمت سبد خرید یک خانواده 
شــامل خودکار، مداد، تعدادی دفتر، 
پاک کن، تراش و مدادرنگی را حدود ۸0 

هزار تومان عنوان کرد.
وی افزود: اگر خانــواده ای تصمیم به 
خرید تمامــی مایحتــاج فرزند خود 
با باالترین قیمت را داشــته باشــد، 
 این ســبد حدود 400 هــزار تومان

 خواهد بود.
این مسئول فروش اضافه کرد: قیمت 
ســبد اقالم تحصیلی دانش آموزان، 
بستگی به انتخاب خانواده ها دارد، بازه 
قیمت یک کوله پشتی در شهر کتاب 

حدود ۳۵ هزار تومان تا 200 هزار تومان 
و بازه قیمت یک جامــدادی از ۵ هزار 

تومان تا 6۸ هزار تومان است.
همچنین با مراجعه به تعدادی فروشگاه 
نوشــت افــزار در خیابان  آمــادگاه و 
میدان شــهدا، آنچه میان گفته های 
این فروشــندگان و نیز فروشگاه های 
ذکر شده، مشترک اســت » اجناس 
تولید داخل نســبت به سال گذشته 
با افزایش قیمت حداقــل دو برابری و 
اجناس وارداتی با افزایش قیمت ســه 
 تا چهار برابر و حتی برخی پنج برابری 

همراه است. «
یکی از فروشندگان تجهیزات و لوازم 
هنرستان در خیابان آمادگاه اظهار کرد: 
اگر یک دانش آموز هنرستانی بخواهد 
حداقل لوازم مورد نیاز خود را خریداری 
کند و با پایین ترین قیمت ها خرید کند 
حداقل ناچار به پرداخت هزینه ۵00 
هزار تومان خواهد بود و اگر بخواهد تمام 
لوازم را با بهترین کیفیت  خریداری کند 

حدود یک تا یک و نیم میلیون تومان 
باید بپردازد.

یکی دیگــر از فروشــندگان کتاب در 
خیابان آمادگاه نیــز گفت: کتاب های 
کمک درسی به دلیل گران شدن کاغذ 
تا دو برابر افزایش قیمت داشته  است به 
عنوان مثال قیمــت یک کتاب کمک 
درسی که سال گذشته حدود ۵0 الی 
۵۵ هزار تومان بود، امســال ۹2 هزار 

تومان شده است.
در ایام محرم امسال اقدام شایسته ای 
از طرف مردم انجام شــد و آن طرحی 
با عنوان»نذر لوازم التحریر« بود برای 
دانش آموزانی که والدین آنها توان خرید 
ملزومات حداقلی و اولیه برای فرزندان 
خود را نداشتند و با استقبال خوبی نیز 

روبرو شد.
با این وجود، این موضــوع توجه ویژه 
مسئوالن را می طلبد که دانش آموزی 
برای نداشتن حداقل امکانات الزم برای 

تحصیل خود، از مدرسه بازنماند.

گشتی در میان خرده فروشان شهر؛ 

 در نشست هم اندیشی اصحاب رسانه اصفهانیکبستهکامللوازمالتحریرچند؟
 و چهارمحال و بختیاری مطرح شد؛

 آبی وجود ندارد که کسی سهم ببرد
مدیر امور آب شهرستان کوهرنگ و فارسان با بیان اینکه مشکل این 
نیست که ما سهم بیشتری از آب ببریم یا اصفهان، در اصل آبی وجود 
ندارد که کسی سهمی ببرد، افزود: استان چهار محال و بختیاری نیز 

با مشکل کمبود آب مواجه است.

سید هاشــم فاطمی در نشســت هم اندیشی اصحاب رســانه اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری که روز گذشته ،  به میزبانی رسانه های چهارمحال و 
بختیاری برگزار شد، اظهار کرد: از 10 دشت اصلی در استان چهار محال و 
بختیاری، چهار دشت ممنوعه بحرانی است، چهار دشت دیگر ممنوعه و در 
آستانه ممنوعه بحرانی شدن است و دو محدوده آزاد وجود دارد که برای آن ها 

هم پیشنهاد ممنوعیت شده است.
وی خاطرنشان کرد: سال 1۳7۵ ارتفاع برف در کوهرنگ به قدری زیاد بود 
که مردم از روی پشت بام ها رفت و آمد می کردند اما اسفند ۹6 برف ناچیزی 
روی زردکوه بود و متاسفانه ذخایر برف را در زردکوه از دست داده ایم، آورد 
ما در چهارمحال و بختیاری در بسیاری از رودخانه ها به شدت کاهش پیدا 
کرده و خروجی آب رودخانه کارون که 1۵ سال  قبل حدود شش میلیارد 

متر مکعب بود در حال حاضر به حدود سه میلیارد متر مکعب رسیده است.
فاطمی افزود: زاینده رود نیز همین کاهش را داشته اما بخشی از کاهش آب 
این رودخانه از طریق تونل ها جبران شده است هرچند بی شک روز به روز 

این روند بدتر خواهد شد.
مدیر امور آب شهرستان کوهرنگ و فارسان گفت: اگر روند مصرف مان روند 
کنونی باشد با وجود تاثیر منفی کاهش بارش ها و تغییر اقلیم آب و هوایی، 
همه آسیب خواهیم دید و در چند سال آینده، آبی برای شرب هم نخواهیم 
داشت اما باید بر این مشکالت فایق آییم که الزمه آن تغییر فرهنگ مصرف 
است. وی افزود: باید با شرایط جدید سازگاری داشته و امیدوار باشیم روزی 

خشکسالی تمام شده و بعد از آن شرایط بهبود خواهد یافت.

   بسیاری از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری مشکل تامین 
آب شرب دارند

فاطمی با بیان اینکه در استان چهار محال و بختیاری با فرونشست دشت ها 
مواجه هستیم، افزود: متاسفانه کیفیت نامطلوب آب  در بسیاری از آبخوان ها 
و کسری شدید در مخازن نیز به مساله فرونشست دشت ها اضافه شده است، 
بسیاری از روستاها مشکل آب شرب دارند به طور مثال روستای قلعه تک در 
پنج کیلومتری تونل اول کوهرنگ واقع است که نه چاه آن دارای آب است و 

نه چشمه آن و متاسفانه با تانکر آب رسانی می شود.
فاطمی یادآور شد: عمده آب صنایع استان چهارمحال و بختیاری با تانکر 
تامین می شود و متاسفانه برخی صنایع برجسته این استان در آستانه تعطیلی 
است؛ صنایع موجود در سفیددشت، کارخانه سیمان، فوالد سفیددشت و 

فوالد فرخشهر به شدت مشکل کمبود آب دارند.

   باید به دنبال مدیریت مصرف و تغییر الگوی مصرف باشیم
وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال مدیریت مصرف و تغییر الگوی مصرف 
باشیم، اظهار کرد: باید در زمینه کشاورزی تحول ایجاد شود زیرا سهم عمده 
آب در بخش کشاورزی مصرف می شود، کشت ها باید متناسب با داشته های 
آبی و شرایط اقلیم باشد، باید با تخلفات برخورد شود، چاه های آب غیر مجاز 
زیادی در استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان وجود دارد که البته تعداد 
این چاه ها در استان اصفهان بیشتر است که تدابیری هم برای برخورد با آن ها 

اندیشیده شده است.
فاطمی تصریح کرد: بی شک اگر دائم بگوییم اصفهان یا چهارمحال، هیچ چیز 
حل نخواهد شد اما با دست به دست هم دادن و تالش در این زمینه و مصرف 

صحیح آب می توانیم مشکالت را حل کنیم.
وی افزود: سرانه مصرف آب شرب و بهداشت روزانه هر نفر در جهان 120 
لیتر است در حالی که این سرانه در ایران بیشتر و حدود 16۵ لیتر است. باید 
سرانه مصرف را در بخش شرب و بهداشت کاهش دهیم و از آب خاکستری 
و پساب ها برای صنایع اســتفاده کنیم؛ در غیر اینصورت صنایع هم رو به 

تعطیلی خواهد رفت.

بررسی میدانی از برخی فروشگاه های لوازم التحریر در شهر 
اصفهان خبر از افزایش قیمت ها می دهد به طوریکه هزینه لوازم 
التحریر تولید داخلی حداقل دو برابر و اقالم وارداتی تا پنج برابر 

افزایش داشته است.
در این بررسی به فروشگاه های مختلف شهر سر زدیم با توجه 
به قرار گرفتن آنهادر مناطق مختلف شهری، فروشندگان کف 
و سقف قیمت متفاوتی را برای حداقل و ساده ترین نیازهای 
دانش آموزان به لوازم التحریر )ارزانترین( و سبد کاالی متنوع و 

متفاوت برای یک دانش آموز )لوکس(، بیان کردند.

گــزارش

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      اجناس تولید داخل نسبت به سال گذشته با افزایش قیمت حداقل دو برابری و اجناس وارداتی با افزایش قیمت سه تا چهار برابر و حتی برخی پنج برابری همراه است.

خضری تصریح کرد: در فاز دوم ثبت نام خرید الستیک به 
صورت آنالین و بدون نیاز به حضــور فیزیکی انجام خواهد 

شد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان 
گفت: با ثبت مشــخصات الزم )ناوگان و مالک( متناســب 

با عرضه و نیاز واقعی رانندگان، الســتیک بــه متقاضیان 
 تحویل می شــود. وی با بیان اینکه این ســامانه با آدرس

 www.tire.rmto.ir در اختیار انجمن های صنفی قرار 
گرفته است، افزود: با این سامانه امکان رصد کامل اطالعات 
ناوگان و راننده وجود دارد و بسته به میزان کارکرد ناوگان 

می توان اولویت های تخصیص را تعیین کرد.
خضری ابراز امیــدواری کرد با همــکاری و همیاری تمام 
ارکان نظام جمهوری اســالمی ایران و حمایت همه جانبه 
 مردم از برهه حســاس کنونی با ســربلندی عبور خواهیم

 کرد.

نرمافزارتوزیعالستیکدراصفهانآغازبهکارکرد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان از آغاز توزیع حواله الستیک به رانندگان از طریق سامانه نرم افزار توزیع الستیک خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان، مهدی خضری اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود بازار و درخواست رانندگان مبنی 
بر نظارت جدی بر توزیع الستیک، این امر با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و به وسیله انجمن های صنفی انجام می شود. وی با اشاره 
به تاکیدات ویژه سازمان مبنی بر تشدید نظارت ها بر توزیع الستیک، ادامه داد: در فاز اول توزیع الستیک بر اساس ثبت نام حضوری در سامانه نرم افزاری 

توزیع الستیک انجام می شود.

در ایام محرم امسال 
اقدام شایسته ای از 

طرف مردم انجام شد و 
آن طرحی با عنوان»نذر 

لوازم التحریر« بود 
برای دانش آموزانی که 
والدین آنها توان خرید 

ملزومات حداقلی و 
اولیه برای فرزندان خود 
را نداشتند و با استقبال 

خوبی نیز روبرو شد.



نرخ بیکاری در فالورجان باالی ۳۰ درصد است
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی آمار ارایه شــده از نرخ بیکاری در این شهرستان را 
غیرواقعی دانست و گفت: نرخ بیکاری در فالورجان باالی ۳۰ درصد است، چراکه فقط در شهر قهدریجان 

۹۰ درصد مردم کشاورز بوده اند و امروز به واسطه خشکسالی بیکار هستند.
 حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی در جلسه شورای اداری شهرستان فالورجان که در در جوار 
امامزادگان حضرت قاسم و حضرت حمزه)ع( شهر ایمانشهر برگزار شد، اظهار داشت: آمار بیکاری ارایه 

شده اشتباه است، به نظر بنده آمار واقعی بیکاری در شهرستان فالورجان باالی ۳۰ درصد است چراکه فقط 
در شهر قهدریجان ۹۰ درصد مردم کشاورز بوده اند و امروز به واسطه خشکسالی بیکار هستند. 

وی با انتقاد از اینکه یک ساعت کار به عنوان شاخصی برای افراد دارای کار مطرح شده است، افزود: در سال ۹۰، 12 هزار 
نفر در شهرک صنعتی اشترجان کار می کردند که این آمار امروز به زیر پنج هزار نفر رسیده است. 

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: برخی از سرمایه گذاران قصد دارند اماکن ورزشی بسازند که باید حمایت 
شوند چراکه در سرانه ورزشی در شهرستان 28 صدم متر مربع است و با ساخت استخر  و سالن ورزشی، موضوع اشتغال زایی و درآمد 

افزایش می یابد.

جذب گردشگر، ظرفیت استفاده نشده نطنز است
استاندار اصفهان گفت: جذب گردشگر، ظرفیت بزرگی است که در نطنز استفاده نشده است.
محسن مهرعلیزاده پیش از ظهر دیروز)سه شــنبه( در حاشیه سفر وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در نطنز، اظهار کرد: جذب گردشگر در شهرستان نطنز، ظرفیت بزرگی است که به 

خوبی از آن استفاده نشده است.
وی افزود: وجود صدها اثر تاریخی و طبیعی زیبا و ارزشمند، طبیعت بی نظیر و بکر و مراسم های 

مذهبی مختلف ظرفیت بزرگی برای جذب و حضور گردشگر در نطنز فراهم آورده است که باید 
به خوبی از آن استفاده کرد. استاندار اصفهان گفت: با توسعه گردشگری و جذب گردشگر در نطنز، 

عالوه بر صرفه اقتصادی، زمینه اشتغال در این منطقه فراهم و سبب کاهش آمار بیکاری می شود.
وی تصریح کرد: برای رفع موانع و مشکالت در شهرستان نطنز، در جلسه مجمع نمایندگان استان که چندی پیش در نطنز 
برگزار شد، 25 مصوبه برای نطنز تصویب شد که خوشبختانه بخشــی از موانع موجود در نطنز رفع شده و بخش دیگر هم به 
زودی رفع خواهد شد. مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: مشکالت و قوانین دست و پاگیری وجود دارد که در صورت حذف و یا کم 

کردن آن ها می توان بیشتر از حضور سرمایه گذاران در بخش های مختلف به ویژه گردشگری استفاده کرد.

از همیــن رو، اگرچه اکثر 
مســئوالن بر حمایت از 
معیشــت کارگران تاکید 
دارند، اما نحوه این حمایت 
همچنان محــل اختالف 

است. 
با افزایش قیمت اکثر کاالها 
در ماه های اخیر، برخی اقشار جامعه مانند 
کارگران در معرض آسیب بیشتری قرار 
دارند، زیرا با وجود افزایش قیمت در کاالها، 
اما حقوق دریافتی آن ها افزایشی نداشته 
و با کاهش ارزش ریالی دستمزدشان، با 

چشم هایی نگران تر به آینده می نگرند.
بر همین اســاس، در هفته های گذشته 
همــواره صحبت هایــی بــرای حمایت 
از معیشــت کارگران و خانواده هایشان 
از سوی مســئوالن مختلف مطرح شده 
است. از یک ســو، سرپرست وزارت کار از 
افزایش یارانه پنج دهک کم درآمد جامعه 
خبر می دهد و از سوی دیگر، تشکل های 
کارگری به دنبال آن هستند تا با بازنگری 
در دســتمزد کارگران در شــورای عالی 
کار، شکاف بین افزایش هزینه ها با درآمد 

کارگران را به حداقل برسانند.
البتــه در نحــوه حمایــت از کارگران 
اختالف نظرهایــی وجــود دارد. برخی 
فعاالن این حوزه بــر توزیع بن کارت بین 
کارگران تاکید دارند و بعضی نیز افزایش 
ریالی دستمزد را راه حل مناسب و منطقی 

می دانند. 

  بهبود معیشــت کارگــران با 
بن کارت های 800 هزار تومانی

فرامرز توفیقــی، نماینــده کارگران در 
کارگروه مزد شــورای عالــی کار، با بیان 
اینکه نمایندگان کارگری در بهمن  ماه ۹6 
اعالم کرده بودند در تابستان تورم دو  رقمی 
خواهد شد، گفت: همچنین هشدار دادیم 
ممکن است به تورم های باالی سال های 
گذشــته برگردیم. طبق اعالم مرکز آمار 
نیز تورم )نقطه به نقطه( شهریورماه ۹7 
نسبت به سال قبل، 25.7 درصد است و 
این در حالی است که در نحوه تعریف سبد 

تورم اختالف وجود دارد.
وی ادامه داد: نکته ای که نگرانی را بیشتر 
می کند این است که شــاخص تورم در 
یک مــاه 5.4 درصد افزایش داشــته و 
این در حالی اســت که در سال ۹2 و اوج 
تورم در کشور، تغییر شاخص باالیی که 
داشــتیم رکورد 4.5 درصد بود. بنابراین، 
اگر نخواهیم فکری برای گرانی ها و حجم 
نقدینگی کنیم تا زمســتان به تورم های 

بسیار باالتری خواهیم رسید.

توفیقی با اشــاره به وضعیت معیشــتی 
کارگران با توجه به تغییــر قیمت ها در 
ماه های اخیر، افزود: در کمیته دستمزد، 
نمایندگان سه وزارتخانه اقتصاد و دارایی، 
صنعت، معدن و تجارت و کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی اعالم کردند می خواهیم برای 
حمایت از کارگــران حرکتی کنیم و نیاز 
به کمک داریم. پیشنهاد ما در آن کمیته 
کامال روشن بود و پس از بررسی ها به رقم 
8۰۰ هزار تومان برای حمایت از معیشت 

کارگران رسیدیم. 

  غول نقدینگی، افزایش دستمزد را 
خفه می کند

وی تاکید کرد: در آن جلسه اعالم کردیم 
اجرای این پیشنهاد به گونه ای اجرا خواهد 
شد که نقدینگی را در جامعه بیشتر نکند، 
زیرا دستمزد به هر میزان که افزایش پیدا 

کند توسط غول نقدینگی خفه می شود.
به گفته نماینده کارگران در کارگروه مزد 
شــورای عالی کار، به منظور جلوگیری از 
افزایش نقدینگی در جامعه، مطرح شــد 
افزایش قدرت کارگران در قالبی همچون 
بن کارت اجرا و کاالهایی که بیشــترین 
سهم را در سبد معیشت کارگران دارد، در 

آن گنجانده شود.
وی با اشاره به اینکه این کار حجم گردش 
نقدینگی را پایین می آورد و درخواست ها 
را از سطح شــهر جمع می کند، افزود: با 
جمع آوری درخواســت ها از سطح شهر، 

قیمت ها به ســمت متعادل سازی پیش 
می رود.

  ضرورت حفظ بقای زندگی کارگران 
نماینده کارگران در کارگروه مزد شورای 
عالی کار ادامــه داد: این بن کارت ها برای 
خرید در فروشگاه های زنجیره ای ایرانی 
صادر می شــود تا گردش پول در صنعت 
ایران صورت گیرد و از این طریق، ســبد 
معیشت کارگران با کاالی ایرانی استاندارد 

تامین شود.
توفیقی به موضوع افزایش بی رویه قیمت ها 
اشاره کرد و گفت: وظیفه دولت است که به 
داد کارگران برسد. کارفرمایان نیز از آنجا 
که در کوتاه مدت با افزایش قیمت ها منتفع 

شده اند، در مقابل بقای زندگی کارگران 
موظف اند.

وی ادامه داد: کارفرمایان و دولت باید برای 
حمایت از معیشت کارگران تقسیم وظیفه 
کنند. درواقع کارگر، حقوق اجتماعی خود 
را از دولت و حقــوق کارگری را از کارفرما 

طلب می کند.

   دامن زدن به رکــود با افت ارزش 
ریالی دستمزد کارگران 

در مقابل اما برخی از فعاالن حوزه کارگری 
کشور اگرچه در خصوص لزوم حمایت از 
کارگران هم عقیده اند، اما بر این باورند که 
به جای استفاده از بن کارت ها باید حقوق 

دریافتی کارگران افزایش پیدا کند. 

در همین مورد حسین حبیبی، دبیر کانون 
هماهنگی شــوراهای اسالمی کار تهران 
با اشــاره به اینکه افزایش دستمزد ریالی 
کارگران، مشکلی در نقدینگی و به دنبال 
آن افزایش دوباره قیمت ها ایجاد نمی کند، 
گفت: باید در جهت منافع کارگری و جامعه 
هدف تالش کنیم، زیرا اعتقادمان بر این 
است که در ماه های اخیر تورم افزایش پیدا 
کرده و با افزایش قیمت کاالها مواجهیم. 
بنابراین، اگر دستمزد ها افزایش پیدا نکند، 
با افت ارزش ریالی دســتمزد کارگران، 
محصوالت موجود در بازار نیز دچار رکود 
می شود که همین امر نیز تورم زا خواهد 
بــود و اقتصاد را در چرخــه رکود تورمی 

گرفتار می کند.

در جستجوی راه درست نجات اقشار کم درآمد در نبرد با گرانی؛

»بن کارت« یا افزایش دستمزد کارگران؛ مساله این است!

خبرهای دو خطیگردشگری

 باید در جهت منافع 
کارگری و جامعه هدف 

تالش کنیم، زیرا 
اعتقادمان بر این است 

که در ماه های اخیر تورم 
افزایش پیدا کرده و با 
افزایش قیمت کاالها 

مواجهیم. بنابراین، اگر 
دستمزد ها افزایش 

پیدا نکند، با افت ارزش 
ریالی دستمزد کارگران، 

محصوالت موجود در 
 بازار نیز دچار رکود 

می شود.

افزایش دستمزد کارگران در شرایط فعلی اقتصاد، گرچه 
می تواند شکاف هزینه-درآمد این قشر را تا حدی کاهش 
دهد، اما برخی معتقدند این خطر را نیز دارد که نقدینگی را 

در جامعه افزایش داده و رشد دوباره قیمت ها را دامن زند.
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نوبخت خبر داد
بسته جبرانی برای حدود 
هفت  میلیون حقوق بگیر

رییس ســازمان برنامــه و بودجه 
از تهیه بســته جبرانی برای شش 
میلیون و ۹۰۰ هزار حقوق بگیر، خبر 
داد و گفت: این بسته حمایتی بعد 
از بازگشت رییس جمهور بررسی 

و پس از تصویب اجرایی می شود.
محمدباقر نوبخت  رییس سازمان 
برنامه و بودجه در حاشیه نشست 
با روسای سازمان های مدیریت و 
برنامه ریزی سراسر کشور درباره دو 
بسته معیشتی حمایت از مردم اظهار 
داشت: این بسته ها بعد از سفر رییس 
جمهور بررسی می شود و هر وقت به 
تصویب نهایی برسد اجرا خواهد شد 
و یکی از این بسته  ها بسته جبرانی 

برای حقوق بگیران است. 
نوبخت افزود: اگر قرار باشد افزایش 
حقوقی برای کارکنان دولت داشته 
باشیم حتما در قانون بودجه سال 
آینده است و اطالع رسانی می شود 
اما قرار شد به شش میلیون و ۹۰۰ 
هزار حقوق بگیر بسته جبرانی داده 

شود.
وی درباره برنامه های شغلی دولت 
گفت: برنامه اشــتغال دولت به دو 
صورت است که مرحله اول حفظ 
اشتغال موجود با ارایه یک میلیارد 
دالر از صنــدوق توســعه ملی به 
واحدهای تولیــدی انجام خواهد 
شــد و در مرحلــه دوم 65 هزار و 
 ۳۰۰ میلیارد تومان بــرای ایجاد 
فرصت های شغلی جدید اختصاص 
خواهد یافت. رییس سازمان برنامه 
و بودجه ادامه داد: در جلسه اشتغال 
 که برگزار شد روسای برنامه و بودجه

 ســازمان ها حضور پیــدا کردند 
تا گزارشــات خود را در خصوص 
ایجاد اشتغال و واگذاری طرح های 
عمرانی به بخــش خصوصی ارایه 
دهند.  نوبخت درباره یارانه هم گفت: 
همه افرادی که قبال برای دریافت 
یارانه ثبت نام کرده بودند یارانه خود 
را دریافت می کنند و تا االن شش 
مرحله پرداخت یارانه در موعد مقرر 
به افرادی که اســتحقاق دریافت 

یارانه داشته اند انجام شده است.

مهر
خـــبـــر
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گردشگری در چهلمین سال انقالب؛

چهل سال فراز و نشیب 
صنعت گردشگری در ایران

)بخش اول(

۴0 ســال از انقالب 
اســالمی ایــران 
گذشــته اســت 
انقالبی که تغییرات اساسی را در کشور 
به وجود آورد یکی از این تغییرات در حوزه 
صنعت گردشگری بود صنعتی درآمدزا که 
مسئوالن و متولیان کشور تالش می کنند 
آن را جایگزین صنعت نفت کنند چرا که 
در بسیاری از کشورها صنعت گردشگری 
بیش از هر صنعت دیگری برای آن کشورها 
درآمدزاست هر چند که ایران به واسطه 
اتفاقات مختلفی از جمله تحریم ها، جنگ 
ایران و عراق، تالش دشمن برای ناامن جلوه 
دادن کشورمان نزد مردم کشورهای دیگر 
و غیره نتوانسته به نقطه مطلوب برسد اما 
در همین چهل ســال توانسته سفر را در 
سبد خانواده های ایرانی بگنجاند و امکانات 
و زیرساخت هایی را فراهم کند که هر کسی 
امکان سفر را در داخل کشور ولو شهرهای 

نزدیک داشته باشد.

می توان گفت که در این چهل سال بیش از 6۰۰ 
ماده قانون، آیین نامه، دستورالعمل و ... در حوزه 
گردشگری نیز تصویب شده و آنطور که سعید 
اوحدی معاون ســرمایه گذاری سابق سازمان 
میراث فرهنگی در ســخنرانی های خود بیان 
می کرد ایران یکی از پیشرفته ترین قوانین را در 

حوزه سرمایه گذاری خارجی دارد. 
از سوی دیگر او در سخنرانی های خود همواره بر 
این نکته تاکید داشت که اگر گردشگری و سفر 
قبل از انقالب تنها به عده خاصی از افراد جامعه 
تعلق داشت اما اکنون هر خانواده ای حداقل یک 
بار  در سال به سفر می رود. برای رفاه حال مردم 
نیز در سفرهایشان بیش از 25۰ مجتمع خدماتی 
رفاهی بین راهی با ارایــه کلیه خدمات متنوع 
تاسیس شده اســت و  27۰ پارک جنگلی در 
سطح کشور ایجاد و بوستان های متعدد شهری 

نیز تجهیز شده اند.
اگر تا چهل سال پیش مردم توان سفر به مشهد 
 مقدس را هم نداشــتند اما اکنون بســیاری از 
ایرانی ها چندین بار به مشهد رفته اند و سازمان 
میراث فرهنگی نیز اعالم مــی کند که تنها در 
سال ۹6 بیش از ۹ میلیون نفر سفر کرده اند که 
 عمده آنها به قصد زیارت به حج و عتبات عالیات 

رفته اند. 
از ســوی دیگر بیش از یک میلیــون نفر نیز از 
 کشــورهای همســایه به قصد زیارت به ایران 
آمده اند و گردشــگران ورودی ایران را به پنج 

میلیون نفر رسانده اند. 
آن هم در صورتی که رسانه های بیگانه و معاند 
قصد تخریب چهره ایران و ناامــن جلوه دادن 
ایران را دارند اما همچنان شــاهدیم که ایران 
میزبان گردشــگران زیادی از سراسر دنیاست 
که حتی حاضرند در مراسم عاشورا و تاسوعای 
شهرهای گردشــگری ایران نیز شرکت کرده 
و آن را از نزدیک ببینند آنها پــس از خروج از 
ایران اذعــان می کننــد که تمــام آنچه که 
از رسانه ها درباره ایران شــنیده بودند، کذب 
 محض بوده و ایران در امنیت به ســر می برد و 
پیشرفت های زیادی داشته که با تصورات آنها در 

تناقض بوده است.

  توجه به جاذبه هایی که دیده نمی شدند
تا قبل از انقالب جاذبه هــای کوچک و متنوع 
گردشگری مانند خانه های تاریخی، بقاع متبرکه، 
مقبره های پیامبران، دانشمندان و مجاهدان و 
 علما، مدارس، مســاجد، کلیساها، آتشکده ها،
 بازارها، برخی روستاها و برخی تپه های تاریخی، 
ارگ ها، برج ها، حمام هــا، مناره های طبیعی 
 )دودکش ها( و ســازه ها، پل هــا، دریاچه ها،
  جزایــر و بنــادر، کویرها، کال هــا و کلوت ها 
)کوه های شــنی( باغ ها، تاالب ها و مرداب ها، 
چشمه های آب گرم معدنی، قنات ها، آبشارها، 
غارها و تپه ها و دره ها، گردنه ها و ... غالبا در ردیف 
اماکن گردشگری محســوب نمی شد پس از 
انقالب اسالمی با سرمایه گذاری ویژه روی آنها 
4۰1 مورد از این نوع اماکن آماده سازی و برای 
بازدید به گردشگران داخلی و خارجی معرفی 
شد در واقع این جاذبه ها به مناطق گردشگری 

تبدیل شدند.
پس از انقالب پا به پای جاذبه های گردشگری 
 بین المللی اماکن ویژه ای مثل پیســت های
 بین المللی اسکی، اتومبیل سواری، پاراگالیدر، 
پــارک ژوراســیک، دریاچه ها و آبشــارهای 
مصنوعی، بــرای نقاط غیربرخــوردار از جمله 
تهران، بازســازی و باغ های گیاه شناسی ملی، 
 پرندگان، مینیاتوری افتتــاح و خانه موزه ها و

 باغ موزه ها نیز ایجاد شدند.
بعد از انقالب بود که ســازمانی مســتقل برای 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
ایجاد شد که زیر نظر رییس جمهور فعالیت کند 
و به بیش از 48۰۰ دفتر خدمات مسافرتی مجوز 
فعالیت دهد و بسیاری از اختیارات در حوزه ورود 
و خروج گردشگر به بخش خصوصی فعال در این 

حوزه سپرده شود.
در اقدامی بی سابقه برای اولین بار در تاریخ کشور 
بعد از انقالب، دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات 
مسافرتی تاسیس شد و ۳۰ هزار نفر در این زمینه 

تربیت حرفه ای شدند.
رشد 4۰۰ درصدی هتل های ثبت شده در کشور 
و افزایش آن از 2۹1 مورد در ســال 57 به بیش 
از 12۰۰ مورد بدون احتســاب مهمانسراهای 
فراوان نهادها، پیشــرفتی در زیر ساخت های 
 گردشــگری محسوب می شــود. تعداد تخت 
هتل ها، مهمانپذیرها، هتــل آپارتمان ها نیز 
بدون احتســاب ســایر مراکز اقامتی تا سال 
 1۳۹7 به بیشــتر از 4۰۰ هــزار تخت افزایش
 یافته است.                                                                       ادامه دارد...
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      بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در فرایند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات 
فعاالن بخش خصوص برای ایجاد دسترسی آنها به سامانه نیما اعالم آمادگی کرد.

     معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای وعده عملیاتی شدن محاسبه کرایه حمل 
کامیون داران بر اساس تن بر کیلومتر را تا دو ماه آینده داد.

     بانک ملت در اطالعیه ای با اعالم اینکه سقف تراکنش های سکه ثامن تفاوتی با سایر مشتریان نداشته 
است، ادعای نسبت خانوادگی متهم پرونده سکه ثامن با رییس شعبه این بانک را تکذیب کرد.

     رشد بهای اسکناس دالر در بازار آزاد، بار دیگر این گمانه زنی را در محافل ارزی و رسانه ای مطرح کرده 
که دولت در این افزایش نقش دارد اما یک اقتصاددان این ادعا را بی اساس و فاقد مبنای علمی دانست.

     وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت : با چند رویکرد در دست اقدام از جمله ترخیص تدریجی 
گوشی های تلفن همراه از گمرک و انبارهای توقیف شده، انتظار کاهش قیمت این کاال در بازار را داریم.

    رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: پیش بینی می کنیم با توجه 
به رشد شدید قیمت خودرو در ماه های اخیر، این بازار دیگر کششی برای افزایش قیمت  به دلیل رشد نرخ 

ارز در بازار آزاد، نخواهد داشت.
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نامه رییس جمهور به ۴۸ سازمان برای همکاری با کسب و کارهای فضایی
رییس ســازمان فضایی ایران گفت: درنامه ای به رییس جمهور خواســتار همکاری ۴۸ سازمان با کسب 

وکارهای فضاپایه شدیم و رییس جمهور با ارجاع این نامه به سازمان ها، برلزوم این تعامل تاکید کرد.
رییس سازمان فضایی خبر داد: مرتضی براری  با اشــاره به برنامه های این سازمان برای توسعه کسب 
وکارهای حوزه فضایی اظهار داشت: دولت باید بســترهای قانونی را برای شکل گیری کسب و کارهای 

فضاپایه در کشور فراهم کرده و موانع موجود را رفع کند.  وی با اشاره به لزوم آزادسازی داده ها و اطالعات 
دستگاه های دولتی برای در اختیار گذاشتن کسب و کارها، گفت: ما در بندی از برنامه توسعه فضایی کشور، 

بر لزوم آزادسازی داده های دستگاه های دولتی تاکید کرده ایم تا این اطالعات در اختیار کسب وکارها قرار گرفته 
و بتوان از آنها خدمات دریافت کرد.  رییس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه هم اکنون داده های فضایی در کل دنیا 

توانسته در کاهش هزینه های کشاورزی نقش آفرینی کند، ادامه داد: تجربه سایر کشورها نشان می دهد که داده های فضایی و خدمات 
کسب وکارهای فضاپایه، در افزایش تولید و رشد اقتصاد کشاورزی نقش آفرینی کرده است. معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه به دنبال 
برگزاری جلسه با سازمان های مرتبط برای تعامل در حوزه  این کسب و کارها هستیم، افزود: دراین زمینه ۴۸ سازمان دولتی که مصرف کننده 

مستقیم داده های ماهواره های سنجشی هستند، شناسایی شده اند.

ISFAHAN
N E W S

وقتی صحبت از بازاریابی 
شــبکه هــای اجتماعی 
می شود، اینســتاگرام در 
صدر فهرست فرصت های 
بازاریابی برای بسیاری از 
کسب وکارها قرار دارد. در 
مقاله  امروز می خواهیم به 
شما کمک کنیم، تا از ظرفیت اینستاگرام 
به عنــوان یک مجــرای بازاریابی نهایت 
اســتفاده را ببرید. ابتدا کمــی در مورد 
خود اینستاگرام با شما صحبت می کنیم. 
سپس باهم بررسی خواهیم کرد که چه 
کارهایی می توان از طریق اینســتاگرام 
برای بازاریابی موفق انجــام داد و اصول 
تبلیغات در اینستاگرام را مورد بررسی قرار 

می دهیم. با ما همراه باشید.

 چرا بایــد از اینســتاگرام برای 
کسب وکار خود استفاده کنید؟

اولین دلیل برای اســتفاده از اینستاگرام 
به عنوان یک ابزار بازاریابی، رشــد سریع 
تعداد کاربران این شبکه و وب سایت طی 
سال های اخیر اســت. باید قبول کرد که 
اینستاگرام دیگر تنها ابزاری برای نمایش 
دنیای مد و زیبایی نیســت. امروزه این 
پلتفرم اشــتراک تصاویر یــک مجرای 
بازاریابی جدی برای تمام صنایع محسوب 

می شود.
اگر قرار باشــد بزرگ ترین شــبکه های 
اجتماعی و اپلیکیشن های تماس و ارسال 
پیام را برحسب تعداد کاربران فعال ماهانه 
رتبه بندی کنیم، باید بگوییم اینستاگرام در 
رتبه  هفتم قرار دارد. البته فیسبوک هنوز با 
سرویس مسنجر )Messenger( خود 

در صدر این فهرست قرار دارد.

   اینســتاگرام بالغ بر ۵00 میلیون 
کاربر فعال دارد

اینستاگرام در تابستان ۲۰۱۶ با داشتن 
بیش از ۵۰۰ میلیــون کاربــر فعال به 
بزرگ ترین دستاورد خود رسید. اما باید 

دانست که ظرف دو سال گذشته این رقم 
دوبرابر شده است. بیش از ۳۰۰ میلیون 
نفر در حال حاضر از اینســتاگرام به طور 
روزانه اســتفاده می کنند و روزانه بالغ بر 
۹۵ میلیون پست در اینستاگرام گذاشته 

می شود.
آمار کاربران به خودی خــود گویای این 
نکته است که اینستاگرام ظرفیت زیادی 
برای بازاریابی کسب وکارها از راه تبلیغات 
دارد، اما یادتــان نرود که اینســتاگرام 
یک شبکه  اجتماعی مبتنی بر عکس و 
ویدئوســت و از این جهت ضروری است 
که حساب اینســتاگرام کسب وکار خود 
را بــر قابلیت های بصــری و تصاویر هم 
متمرکز کنید. هویت بصــری روزبه روز 
برای کســب وکارها اهمیت بیشــتری 
می یابد و از این جهت اینســتاگرام واقعا 
پلتفرم ایدئالی بــرای این کار اســت و 
اعتبار و جایگاه کسب وکار شما را در بین 
مشتریان احتمالی باال می برد. مهم نیست 
که کسب وکار شــما چه اندازه است و آیا 
حضور جهانی دارد یا نه، فرصت استفاده از 
اینستاگرام به عنوان ابزاری برای بازاریابی 
 مؤثر و برندسازی را نباید از دست بدهید.

نکته  آخر در این رابطه این است که جوانان 
حضور نسبتا پررنگی در اینستاگرام دارند. 
این پلتفرم اشتراک گذاری ویدئو و عکس 
یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشــن ها در 
جهان اســت و به همیــن خاطر فرصت 
استثنایی را برای هدف گرفتن طیف جوان 

فراهم می کند.

 پروفایل اینستاگرام کسب وکار شما
بازاریابــان می توانند برای کســب وکار 
خود بین پروفایل اســتاندارد و پروفایل 
ویژه  اینســتاگرام یکی را انتخاب کنند. 
در بخش دوم این مقالــه، مراحل ایجاد 
پروفایل استاندارد را در اینستاگرام و نحوه  
تبدیل آن به حساب کسب وکار رسمی، 
تنها با چند کلیک با شما درمیان خواهیم 

گذاشت.

  چطور پروفایل استاندارد بسازیم؟
دانلود اپلیکیشن اینستاگرام برای کاربران 
خصوصی و کســب وکارها رایگان است. 
می توانیــد آن را از گوگل پلــی یــا بازار 
دانلود کنید. پس از دانلود اینستاگرام از 
طریق سیســتم عامل iOS یا اندروید 
باید برای ســاخت پروفایل یک آدرس 
ایمیل و رمز عبــور را وارد کنید. یکی از 
 محاسن اینستاگرام ســادگی آن است؛ 

 ۱. نام کاربری
اگر قصد دارید از اینستاگرام برای مقاصد 
کسب وکار استفاده کنید نامی را انتخاب 
کنید که متناسب با کسب وکارتان باشد. 
توصیه می کنیم از نام برند یا شرکت خود 
اســتفاده کنید. نام کاربری شما بعدا زیر 
عکس پروفایل تان و روی پروفایل  ظاهر 

خواهد شد.

 ۲. شرح حال مختصر
دومین ویژگی مهم پروفایل شــما شرح 
حالی مختصر حدودا ۱۵۰ کلمه ای است. 
نمی توان دستورالعمل خاصی برای این 
قسمت به شما ارایه داد اما توصیه می کنیم 
ازآنجا که فضای کمی برای شرح حال وجود 

دارد، بهتر است با کمترین کلمات سعی 
کنید دقیق و موجز، خود و شرکت تان را 
معرفی کنید. هرچه برند شما معروف تر 
باشد، نوشــتن شــرح حال مختصر هم 
ساده تر خواهد بود. برای نمونه شعار برند 
لوازم ورزشی نایکی )یکی از جذاب ترین و 
بهترین شعارهای تبلیغاتی دنیا( فقط سه 

کلمه است:  »فقط انجامش بده.« 

 ۳. تصویر پروفایل
وقتی نوبت به انتخاب عکــس پروفایل 
می رســد، اکثر کســب وکارها ترجیح 
می دهند لوگوی برند خود را انتخاب کنند. 
اگر شما چیزی شبیه این را درنظر دارید، 
باید به خاطر داشته باشــید که پروفایل 

سایر شــبکه های اجتماعی تان هم باید 
مانند پروفایل شبکه  اینستاگرام تان باشد. 
علت این یکنواختی در تصاویر پروفایل های 
شــبکه های اجتماعی تان این است که 
تصویر برندتان در ذهن مخاطبان و کاربران 
جا بیفتد. کاربرانی که بــه صفحه  ورود 
اینستاگرام شما می آیند، با دیدن تصویر 
برندتان فورا شــما را می شناسند و این 
بدین معنی است که عکس پروفایل شما 
حتما باید قالب مناســبی داشته باشد و 
تمام اطالعات مورد نیاز به روشنی گفته 
 شود و در معرض عموم قرار داشته باشند.
در رابطه با کیفیت تصاویــر باید یادتان 
باشــد که عکس پروفایل اینســتاگرام 
روی وب هم دیده می شود. بنابراین باید 
 رزولوشن باالیی داشته باشد تا شطرنجی 

نشود. 

  گام های نخست
حاال که پروفایل خود را باموفقیت ساختید، 
وقت آن است که گام های نخست را برای 
آشنایی با کارکردهای اینستاگرام بردارید. 
شما باید به رقبایتان به چشم منبع الهام 
بنگرید و از حضور آنها در اینستاگرام انرژی 
بگیرید و حضوری فعال داشــته باشید. 
در عین حال باید تاثیرگذاران و افرادی که 
حرف آنها در صنعت تان تاثیرگذار است، 

شناسایی کنید.
این نکته  اصلی باید یادتان باشد: هر وقت 
خواستید با دیگران گفت وگو برقرار کنید، 
باید پســت های آنها را قبال الیک کرده و 

زیرشان کامنت نوشته باشید. برای اینکه 
این کار را راحت تر انجام دهید برچسب ها 
و کلمات کلیدی مربوط را جســت و جو 
کنید. از فعالیت های دیگران در اینستاگرام 
الهام بگیرید و تمــام موضوعات جذاب 
برای گروهی را که هدف گذاری کرده اید، 
کشف کنید. می توانید از ابزارهای مختلفی 
استفاده کنید که به شما کمک می کنند، 
هشتگ های مناسب را شناسایی کنید. 
هشــتگ ها معموال بنیاد اینســتاگرام 
هســتند. به این خاطر در بخش دوم این 
مقاله بیشتر در مورد آنها حرف خواهیم زد.

 چطور به عنوان یک شــرکت از 
اینستاگرام استفاده کنیم؟

در تابستان ۲۰۱۶ اینستاگرام کسب وکار 
 Instagram ( اینســتاگرامی 
Business( را راه انــدازی کرد. تنها 
با چند کلیک و افزودن اطالعات اضافی 
می توانید هر پروفایل اســتانداردی را به 
یک حســاب کســب وکار اینستاگرامی 
تبدیل کنید. ایــن اولین بــار در تاریخ 
اینســتاگرام اســت کــه پروفایل های 
 کاربــران خصوصــی این قــدر متفاوت 

شده است.
مزیت داشــتن یک پروفایل کسب وکار 
در اینســتاگرام عمدتا در این اســت که 
می توانید اطالعات تماس از قبل آماده شده 
را در اختیار مخاطبان قرار بدهید و مسیر 
مستقیِم تماس با تیم خود را برای کاربران 

فراهم کنید. 

اصول تبلیغات درست  در اینستاگرام؛

هشتگ کسب و کار!

 اینستاگرام یک شبکه  
اجتماعی مبتنی بر 

عکس و ویدئوست و 
از این جهت ضروری 

است که حساب 
اینستاگرام کسب وکار 

خود را بر قابلیت های 
بصری و تصاویر هم 

متمرکز کنید. هویت 
بصری روزبه روز برای 
کسب وکارها اهمیت 
بیشتری می یابد و از 

این جهت اینستاگرام 
واقعا پلتفرم ایدئالی 

برای این کار است 
و اعتبار و جایگاه 

کسب وکار شما را در 
بین مشتریان احتمالی 

باال می برد.

اینستاگرام که در ابتدا تصور می شد خواهرخوانده  فیسبوک 
است، خیلی وقت است هویت مستقلی به خود گرفته است و 
توانسته در میان شبکه های اجتماعی طرفداران زیادی برای 

خود دست و پا کند.
این شبکه  اشتراک عکس در طول مسیری که پیموده دچار 
تغییر و تحوالت زیادی هم شده و هم اکنون بعد از گذشت 
تنها چند سال به عنوان مهم ترین شبکه  اجتماعی جهان 

شناخته می شود. 
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تــــازه هـــا

پنج روش آماده سازی برای مقابله با بحران در استارت آپ ها

،،

مزیت داشتن یک پروفایل 
کسب وکار در اینستاگرام عمدتا

 در این است که می توانید اطالعات 
تماس از قبل آماده شده را در اختیار 

مخاطبان قرار بدهید و مسیر مستقیِم 
تماس با تیم خود را برای کاربران 

فراهم کنید. 

استارت آپ ها آسیب پذیر هستند. آن ها دچار نوسانات غیرمنتظره در انگیزه  
مصرف کنندگان، جریان های کاری ثبت نشده، افزایش رقبا و پیچیدگی های 
بی شمار مالی هستند. برای همین جای تعجب نیســت که چرا بسیاری از 
استارت آپ ها با شکست مواجه می شوند.  اگر می خواهید کسب وکار خود را از 

بحران محاقظت کنید، از پنج استراتژی آماده سازی زیر استفاده کنید.

   ۱ـ   خبرها را بخوانید
خواندن خبرها باعث می شود که بتوانید خود را برای بسیاری از بحران های بالقوه آماده 
کنید. ممکن است در جریان یک رکود اقتصادی قرار بگیرید که گریبان گیر کسب وکارهای 
متوسط )از لحاظ تعداد پرسنل( شده است و بازارتان را محدود خواهد کرد بنابراین قبل از 
این که رکود بر شما تاثیرگذار باشد استراتژی مناسب برای رویارویی با این جریان را اتخاذ 

خواهید کرد. یا ممکن است متوجه شکل گیری یک رقیب جدید در بازار شوید 
و شانس این را داشته باشــید که بتوانید رویکردی مناسب جهت واکنش به او 
داشته باشید. یا ممکن است در جریان یک تکنولوژی جدید قرار بگیرید که ممکن 
است وضعیت فعلی کسب وکار شــما را با تهدید مواجه کند بنابراین می توانید 
قبل از آسیب جدی به کسب وکارتان وارد شــود، خود را برای تغییر آماده کنید. 
شما می توانید اخبار مختلف را از وب سایت ها دنبال کنید و یا می توانید از طریق 
شبکه های اجتماعی هم پی گیر باشید اما آن چه که مسلم است این است که باید 
کمی از وقت خود را در طول روز به پیگیری خبرها و اتفاقات جاری اختصاص دهید.

   ۲ـ  طرح دومی برای همه چیز خلق کنید.
زمانی که یک طرح به شکست می خورد نیازمند طرح دومی برای ادامه مسیر خود 
هستید. اگر در این زمان چنین طرحی نداشته باشید فرصت خوبی برای شکل گیری 
یک بحران در استارت آپ خود ایجاد کرده اید. فرقی ندارد آرمان های شما بزرگ باشد 
یا کوچک، در هر صورت برای آن چه که می خواهید خلق کنید و یا هدایت کنید باید طرح 
دومی هم داشته باشید. به طور مثال می توانید در طرح کسب وکار خود یک طرح دومی هم 
برای زمانی داشته باشید که عرضه  محصول شما به بازار مورد انتظار نبوده و فروش خوبی 
طبق برنامه نداشته اید. می توانید دربازاریابی در بخش تبلیغات از انواع راه های جایگزین 

برای تشویق بازار هدف اولیه  خود استفاده کنید.
سعی کنید همین کار را هم به تیم خود آموزش دهید و آن ها را مجبور کنید در هر کارشان 

طرح دومی هم داشته باشند تا برای آن ها تبدیل به یک عادت شود.

  ۳ـ همه چیز را حدس بزنید 
به صورت یک قانون کلی، حدس شما از اتفاقات نباید همان چیزی باشد که انتظار داشته 

باشید رخ دهد بلکه باید به شکلی حدس بزنید که بتوانید به آن چه در ذهن انتظار دارید 
برسید به طور مثال شما انتظار دارید در سال اول مبلغ ۴۰۰هزار دالر فروش داشته باشید 
اما در محاسبات شخصی خود ۳۵۰هزار دالر را یادداشت می کنید. اگر احساس می کنید 
محصول شما ظرف مدت ۱۰هفته آماده می شود، به سرمایه گذار خود، ۱۲ هفته را به طور 
تخمینی اعالم کنید. این رویکرد محافظه کارانه در تخمین ها سبب می شود که زمان زیادی 

را برای خود پس انداز کنید.

  4ـ نوعی افزونگی را در فرآیندها ایجاد کنید
یکی از بزرگترین دغدغه های رایج در فرآیندهای استارت آپ ها به مستندسازی خط مشی 
و رویه های آن مربوط می شود و این خیلی مهم است که فعالیت ها با ظرافت خاصی انجام 
شوند و اتفاق خاصی رخ ندهد. به طور مثال شما فقط یک نفر در دپارتمان خود دارید که 
مشغول به فعالیت است. چه اتفاقی می افتد اگر آن شخص یک هفته مریض شود و سر 
کار خود حاضر نشود و یا به شکل غیرمنتظره تصمیم بگیرد شغل خود را ترک کند؟ شما 
نیازمند آن هستید که برای فرآیندهای رسمی استارت آپ خود یک افزونه شفاف و دقیق 
تعریف کنید تا در صورتی که برای هر قسمت از فرآیند مشکلی پیش آمد، افزونه به عنوان 

یک فرآیند کمکی بتواند مشکل را برطرف کند.

ـ هرآنچه باعث غافل گیری شما می شود را شناسایی کنید ۵   
یکی از بهترین استراتژی ها برای آمادگی در برابر یک بحران این است که بتوانید شناسایی 
کنید که چه اتفاقاتی در پیرامون شما باعث غافل گیری شما شده و منجر به شکل گیری 
بحران می شود. به هرحال، هرچه قدر هم بینش و تخمین شما نسبت به وقوع بحران درست 
باشد باز هم این احتمال وجود دارد که توسط اتفاقی ناگوار ضربه ببینید و کسب وکار شما 
در تنگنا قرار بگیرید. این مهم غیرقابل اجنتاب است و باید به عنوان یک واقعیت قبول کنید. 

entrepreneur
گــزارش
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برندهای معروف دنیا در 
 شرایط بحران اقتصادی

 به وجود آمده است

رییس مرکز شتاب دهنده صنعت 
ســاختمان و صنایع وابسته )فناد( 
گفت: شــاید بیان این مطالب در 
شرایط بحران اقتصادی نوعی اعراب 
تلقی شود اما بســیاری از برندهای 
معروف دنیــا در شــرایط بحران 

اقتصادی به وجود آمده است.
 مجتبــی جانقربــان در ســالن

 همایش های اتــاق بازرگانی و در 
مراسم معرفی اولین پارک فناوری 
و نوآوری صنعت ساختمان و صنایع 
وابسته، با اشــاره به دهه های ۵۰ و 
۷۰ میالدی و بحران اقتصادی آن 
دوران، اظهار کرد: این شــرکت ها 
در دوران رکود که پردازش، بررسی 
و جذب ایده ها در این دوران ممکن 

شد، شکل گرفته اند.
وی افزود: دوره ای که اقتصاد پایدار 
و مقاومی حاکم باشد در این صورت 
بازار اشــباعی به وجود می آید و در 
این شرایط چندان به سراغ ایده ها 

نمی روند.
جانقربــان گفت: در دنیــا برای پر 
کردن خال میــان فناوری و صنعت 
شــرکت هــای vc تعریــف کرده 
اند؛ شــرکت هایی که بنگاه های 
 خطر پذیر و جســورانه هســتند، 
  شــتاب دهنده ها موتــور محرک 
ایده ها هســتند زیرا زمانی که یک 
ایده را جذب می کنند رابطه ارزشی 
با بازار کار و منابع و مبادی تولیدی را 
ایجاد کرده و به سرعت ایده مورد نظر 
را بالنده و تجاری سازی می کنند 
بنابراین شــرکت ارایه دهنده ایده 
بعد از مدتی به یک شرکت مشهور 

تبدیل می شود. 
 وی با اشــاره بــه نقــش پررنگ

 اســتارت آپ ها در این شرکت ها، 
افزود: به عنوان مثال ایده ای تحت 
عنوان نانو پوشش نما که از جذب 
غبار بر روی ســطح نماهــا با بهره 
 از تابش نور خورشــید جلوگیری 
می کند از جملــه ایده های مطرح 
در شــهری مانند اصفهان با غبار 
 فراوان بوده که به وســیله یکی از

  اســتارت آپ ها در این شــرکت 
شتاب دهنده مطرح شد.

   اقتصاد صاحب ایده، ارزش 
افزوده حاصل می کند

 جانقربان گفت: کشوری مواد اولیه 
را تولید می کند، کشور دیگر مونتاژ 
را انجام می دهد؛ اما کشــوری که 
صاحب ایده است و نوآورانه برخورد 

می کند ارزش افزوده می آفریند.
وی تاکید کرد برندهای بزرگ دنیا 
همه بر این اســاس ایجاد شده اند 
که از آن جمله می توان به شرکت 
اپل و سامسونگ اشاره کرد. رییس 
مجموعه شتاب دهنده فناد افزود: 
شرکت اپل یک شــرکت نوآورانه 
است ؛ درآمد این شرکت معادل ۵۲ 
سال فروش متوسط نفت ایران است 
بنابراین یک اقتصاد نوآورانه اقتصاد 
عامل محور را کــه مبتنی بر منابع 

بوده پشت سر می گذارد.

  حوزه ساخت و ساز، همچنان 
سنتی

 جانقربان گفت: دغدغه ای که امروز 
 مطرح است پیشــرفت در بیشتر 
حوزه ها به جز در حوزه ســاخت و 
ساز است که متاســفانه این حوزه 
همچنان ســنتی مانده اســت در 
نتیجه این مسائل و مشکالت ما را 
بر آن داشــت در کنار این ساخت و 
سازها یک فرآیند علمی و تحقیقاتی 

نوآورانه و فناورانه ایجاد کنیم.

ایمنا
گــزارش
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The Safavid-era palace was built as a 
pleasure pavilion and reception hall 
midst of a large park, itself an exemplar 
of the Persian Garden which has been 
inscribed on the UNESCO World 
Heritage list.
The name of the palace, which literally 
means “Forty Columns”, derives from 
the illusion that the twenty columns 
of the front portico are doubled by the 
reflecting pool to the south.
The palace is entered via an elegant 
terrace that connects a pattern of a 
Persian garden to an interior of 
elaborate design and splendor.
Chehel Sotoun boasts eye-catching 

frescos that depict multitudes of 
human figures, royal meetings, and 
battle scenes amongst them: the 
reception of an Uzbek King in 1646 
and the infamous Battle of Chaldiran 
against the Ottoman Sultan Selim I.
Based on historical records, the 
building was initially constructed in 
the mid-17th century and rebuilt in 
1706 following a raging fire.
Here is a selection of comments that 
visitors to the palace have posted to 
TripAdvisor, one of the most popular 
travel websites in the world:
 “Pleasant”
A little oasis of peace and quiet with 
its own absorbing history and its part 
in them. Relaxing and recommended. 
 “Palace, garden, nice wall paintings”
The Huge and beautiful garden 
surrounding this palace. The palace 
itself is not that big. But the highlights 
are the six big paintings on the inside 
walls. The colors and the details really 
stand out. 
“A highlight in Isfahan”

Among all the attractions in Isfahan, 
Chehel Sotun is my number 2 favor 
after masjid-e sheikh lotfollah.
The palace is wonderfully designed, 
although the 20 slim columns on the 
terrace and the rectangular pond 
in front of them are both elegant, I 
think the real gems are the exquisite 
mirror works at the ceilings and the 
interesting and well preserved/
restored frescos inside the main hall.
I am not a garden person, but I found 
the garden there very pleasant. Well 
worth a leisurely stroll. 
“We Were Blown Away”
This attraction exceeded our 
expectations! The palace was 
stunning and the wall paintings were 
exquisite. It is definitely a must see if 
you visit Isfahan. The gardens were 
also lovely and provided a nice relief 
from the busy city traffic. A tip – don’t 
buy the postcards sold within the 
premises. The same postcards are 
sold just at the gates for half of the  
price! 

Chehel Sotoun:  
Palace, Garden, Nice Wall Paintings

Argegoogad Hotel, Excellent 
Choice For Atmosphere

Pasio Cafe: Magnificent, 
Energetic, And Best Place 
To Hang Out With Friends
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Economic 
recession 
taken life 
of Persian 
enamel art

”The price of the 
colors used in the 
Persian enamel 
has been raised  
following the 
increase in the 
value of exchange 
rate since the 
colors are imported 
from abroad. 
C o n s e q u e n t l y , 
the products 
prices increase 
and subsequently 
tourists’ purchasing 
powers decrease,” a 
handicraft artist said.
“Enameling is among 
the handicrafts 
that have been 
impacted by the 
latest economic 
recession in Iran; 
it is noteworthy 
to mention that 
the importance of 
enameling should 
not be compared 
with other 
handicrafts as each 
of them has its own 
unique features,” 
Fatemeh Nazemi 
said.

“Serious negative 
effects has come 
through the recent 
economic recession; 
no purchase and 
sale are currently 
taking place and 
tourists cannot 
afford the costs. We 
should overcome 
the downturn to 
increase sales and 
arrive to witness 
a boom in Iran’s 
handicraft market,” 
she added.
“Due to the economic 
depression, people 
cannot afford to 
buy enamel works 
while they used 
to buy enamels on 
various occasions. 
The main problem 
is that enamel colors 
are imported from 
Germany and the 
price depends on 
the exchange rate; 
so, rising exchange 
rate affects the price 
of these colors. The 
price of copper that 
is the dominant 
metal used in this 
handicraft has also 
increased. also, 
making the colors 
used in this artwork 
is not feasible in 
the country as their 
production requires 
high costs and time ” 
Nazemi said.

Isfahan
attractions

ISFAHAN
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Isfahan Museums Address IRR
Chrhel Sotun Imam Hossein Square,  

Isfahan,Isfahan Province
200000

Vank Church Vank Church Alley , Jolfa , 
Isfahan,Isfahan Province

200000

Imam Mosque Imam square , Isfahan , 
Isfahan Province

200000

Ali Gholi Agha hammam  Bid Abadi St, Isfahan , 
Isfahan Province

200000

Decorative Arts Museum Ostandari Street Isfahan , 
Isfahan Province

150000

tourism
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where to stay

where to eat

ArgeGoogad is a historic castle near Googad city. It has a restaurant 
and a teahouse and 20 rooms. It has Free Parking,Restaurant,Free 
High Speed Internet (WiFi) and the 
Breakfast is included. The historic 3-star hotel is the old town of 
Golpayegan in the city of Gogd in the province of Isfahan. The Kohgud 
Arg is located on the path of the famous Silk Road and is the second 
building of Iran’s clay and mud, which dates back to about four 
centuries ago. It was used as a caravanserie during peacetime as a 
military fortress during the war or attack.
It should be noted that the distance from the city to Isfahan is about 
180 km.

See what travelers are saying:
Saeid_Nouri, Tehran:A  must-see monument
Being in Arg-e Googad is not only being in a hotel or a restaurant. It is 
one of the 999 Carvansara made in the route of Silk Road ordered by 
Shah Abbas Safavi (Safavid dynasty) about four hundred years ago in 
Iran. It is the second biggest clay monument in Iran after Arg-e Bam. 
The tourist, who comes to the Arg, has to consider this important 
fact and the history behind it. I loved the place and enjoyed the time 
being there, trying to connect myself to the history when it was built.
Jupino, Tehran: Just a restoration of past
the hotel is the restoration of an old famous castle used as a resident 
and defense area many years ago. it’s nice to be restored as a hotel. 
The missing point is basic standards and accommodation essentials. 
for example, the air conditioning is very poor and the bathrooms 
are really missed. the hotel has also used expensive handicrafts for 
carpets and warns guests not to step on. this really strange. it is not a 
museum, it’s a guest room. The hotel is nice overall.
Kimiyatehrani23, Tehran, Iran: Good Experience
It was a good stay. Restaurant. .. Rooms ... The staff they are all 
good. Not only Water pressure is perfect but also the temperature 
is awesome.Every night we went to a traditional restaurant. The 
atmosphere is perfect. There is a folklore band who sing and play 
Persian songs very good and u can enjoy all the time you are there. 
Also, the garden is perfect.This Hotel is near to Khansar. A beautiful 
city which is known for its honey and its beautiful nature. To sum up, 
staying in this hotel was a good idea.

  The Cultural and Historical Collections of the Googad Citadel 
- Googad - Golpayegan

Pasio cafe is a cafe near old chahar bagh st. Of isfahan. This 
place is close to hasht behesht garden, naghshe jahan 
square and abbasi hotel.
Restaurant Details
Cuisine:  Italian, Middle Eastern, Persian
Meals:  Breakfast, Lunch, Dinner, Brunch, Late Night, 
Drinks
Restaurant features:  Delivery, Takeout, Reservations, 
Seating, Television, Digital Payments, Free Wifi

See what travelers are saying:
Reza E: So calm and friendly
Very relaxing place, the best mocktails, and teas. Great 
vibes from the atmosphere. Very nostalgic decoration and 
historical alley.
Roohania, Tehran: Such a WoW
Magnificent, energetic, and best place to hang out with 
friends, if you are looking for a place where can laughe 
loudly and hear good music and drink a fantastic coffee the 
Pasio is where you want. 
Mohammad Hossein: Good atmosphere and nice place
Good atmosphere and a nice place to hang out and have 
coffee. Food is just fine and you can have anything you 
want to go.

19, Kazeeroni Alley, ChaharBagh St., Esfahan

The name of the 
palace, which 
literally means 
“Forty Columns”, 
derives from the 
illusion that the 
twenty columns of 
the front portico 
are doubled by the 
reflecting pool to 
the south.

Chehel Sotoun, located in the 
central Iranian city of Isfahan, is 
a surviving 17th-century palace, 
which used to be part of the royal 
precinct that stretched between 
Imam (Naqsh-e Jahan) Sq. and 
Chahar Bagh Abbasi St.

 Naqsh-e Jahan Square, known as Imam Square is a square situated at the center 
 of 

 Isfahan city, Iran. Constructed between 1598 and 1629, it is now an important
 historical site, and one of UNESCO’s World 

Heritage Sites The Jameh Mosque of Ardestan, in central Iran, is of high histori-
 cal importance as it incorporates successive architectural styles of the Sassanids,
 Buyids, Seljuks and Safavids.However, a majority of what visitors to the mosque

.)see dates from the Seljuk era (ca. 1040–1196
 Located in a city of the same name in Isfahan Province, the two-story hypostyle
mosque has a four- a portico (iwan) courtyard surrounded by encircling arcades.

 The mosque is part of a larger premises that also include other mud brick structures
 such as a cistern, a caravanserai, a marketplace, a bathhouse, and a madrasa.

 According to Isfahan Cultural Heritage, Tourism, and Handicrafts Department,
 the mosque was inscribed on the national heritage list in 1931.Jameh means

.congregational

Must-see sites in Isfahan
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After experiencing four 
consecutive quarters of growth, 
the Industrial Production Index 
for large manufacturing units in 
Iran registered a downturn during 
the first quarter of the current 
fiscal year that ended on June 21, 
new data released by the Central 
Bank of Iran show.
According to latest figures 
disclosed by the monetary 
regulator, IPI decreased by 
0.5% during the three months 
compared with the similar period 
of last year.
The reduced manufacture of 
pharmaceutical and chemical 
products, in addition to machinery 

and equipment, was mostly 
responsible for the decline.
IPI is an economic indicator 
measuring real output in various 
industries, with industrial 
production and capacity levels 
expressed as an index level 
relative to a base year, which 
the CBI considers to be the fiscal 
2015-16, standing at 100.In other 
words, the index does not express 
absolute production volumes or 
values, but the percentage change 
in production relative to that year.
The central bank calculates IPI 
using data of large units with 100 
workers or more operating in 24 
industries.

  China, Russia 
Together Can 
Overcome 
Consequences 
of US Sanctions, 
Says Official
China and Russia are 
capable, combining 
their efforts, to 
overcome the negative 
consequences of the 
sanctions pressure and 
trade wars unleashed 
by Washington, Vice 
Minister of Commerce 
of China Fu Ziying said 
on Tuesday.According 
to the official, China and 
Russia have created the 
necessary framework for 
successful cooperation. 
The economies of the 
two countries mutually 
complement each 
other - in this regard, 
with mutual efforts 
the countries would be 
able to overcome the 
difficulties that have 
arisen, he said at the 
press conference, TASS 
news agency reported.
On Monday, customs 
duties of %10 on 
imported goods from 
China to the United States 
entered into force, the 
total value of which is 
estimated at 200$ bln.
Tehran Stocks 
Rally, Incline 
Toward Export 
Sector
 ehran Stock Exchange 
set a fresh record high 
on Monday as investors 
received more positive 
news on corporate 
earnings, especially 
export-oriented stocks 
that have benefited the 
most since the rial's 
decline intensified 
six months ago.The 
market's all-share index 
leapt %2.15 to reach 
168,624.5. According to 
a majority of analysts, the 
coming days are fateful 
for the equity market 
as investors will decide 
whether the rally will be 
sustainable in the face 
of coming political and 
economic challenges. 
Monday's bull market 
was mainly attributed 
to investor's satisfactory 
response to corporate 
monthly earnings 
reports gradually being 
released. Investors 
will particularly look 
for export figures of 
petrochemical and 
mineral firms in that they 
account for the bulk of 
the non-oil exports and 
are big contributors to 
the market rally. 
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Iran Industrial Production Index Falls in 
Q1 After 4 Quarters of Growth

The greenback gained close to 5% 
on the rial in late trading, according 
to Tehran Gold and Jewelry Union’s 
website. The euro was traded for 
183,890 rials and the British pound 
changed hands for 204,920 rials. On 
the Website Sana, which records the 
average daily currency trade across 
the exchange bureaux,  the dollar’s 
exchange rate was 143, 104. Sana’s 
rate tends to be lower than the open 
market’s as it leans heavily on the 
secondary market. 
According to the Central Bank of Iran, 
only 3% of the currency trade takes 
place on the open market and in the 
form of banknotes, with the rest being 
conducted through the secondary 
market where rates are negotiated 
among exporters and importers.  
In order to stem the rial’s decline 
the CBI has  authorized the import 
of currency and gold bars by all 
individuals.
CBI Governor Abdolnaser Hemmati 
said on Saturday that since the bank 
allowed the import of hard currency 
by currency exchange houses and 
other natural and legal persons, the 
flow of banknotes into the country has 
been growing.
He added that the CBI is keeping a 

watch on the market and will inject 
hard currency if need be. 
Hemmati attended a meeting with 
members of the Majlis Planning and 
Budgetary Commission on Monday. 
He told the MPs that until September 
14 $22.7 billion had been earned 
in non-oil exports and called for 
the money to be repatriated (by 
exporters) to the country’s “economic 
cycle.” 
He emphasized that exporters should 
either present their forex earnings on 
the secondary market or undertake 
imports with the foreign currency. 
Colossal Challenges 
Exporters complain that with Iran’s 
foreign banking relations facing 
colossal challenges due to the US 
sanctions, they cannot simply meet 
the 3-month deadline to repatriate 
their foreign earnings as required by 
the CBI.   
According to Hemmati, since 
implementation of the new forex 
policies on August 6, up until Sep.21, 

roughly €2 billion was sold in the 
secondary market through the online 
forex system Nima. 
Some non-oil exporters, including 
petrochemical firms  mostly owned 
by the government or semi-state 
entities–have been accused of 
withholding hard currency earnings 
from the secondary market and for 
rates to climb further.
In a speech this month President 
Hassan Rouhani harshly criticized the 
practice which he said is tantamount 
to “treachery”.
 On Monday, the benchmark Bahar 
Azadi gold coin entered uncharted 
territory and sold for 47.51 million 
rials, to score a hat trick in the 
currency, stock and gold market and 
attain an all time high.  Volatility in the 
currency and gold markets further 
intensified after US President Donald 
Trump announced in May that he is 
pulling out of the multilateral nuclear 
deal Iran signed with world powers 
in 2015. 

Iraq’s large trade delegation departs 
for Tehran
A large trade delegation from the Iraqi private sector 
departed for Tehran Monday night for talks on expansion 
of cooperation with Iranian private sector, Iran’s 
commercial attaché in Baghdad Nasser Behzad said.
The 22-member delegation comprising heads of 
Iraqi chambers of commerce and some prominent 
businessmen trading in plastic products, electric 
equipment and agricultural machinery is headed by 
Ja’far al-Hamdani, chief of commerce chambers of Iraq, 
Behzad said.
The Iranian official said the private sectors of Iran 
and Iraq are determined to facilitate and expand 
mutual cooperation and raise the two countries’ trade 
exchanges.
The trade exchanges between Iran and Iraq in 2017 
amounted to 13.21 billion dollars.

Iran Steel Exports Rise 27% to 
Over 4m Tons: ISPA (Mar-Aug, 
2018)
A total of 4.13 million tons of finished and semi-finished 
steel products were exported from Iran during the first 
five months of the current fiscal year (March 21-Aug. 22) 
to register a 27.72% year-on-year growth, the Iranian 
Steel Producers Association announced.
Semi-finished steel made up 3.02 million tons or more 
than 73% of the total export volume, up 12% YOY.
Slab had the lion’s share of semis exports with an 
aggregate of 1.6 million tons to mark an 11% YOY growth. 
Billet and bloom followed with 1.41 million tons, up 
13% YOY.
Exports of finished steel products surged 109% YOY 
to reach 1.10 million tons, Financial Tribune reported.
Rebar was the main exported finished product with 
507,000 tons, registering a 92.05% jump YOY.
Exports of direct-reduced iron increased 4% YOY 
to 350,000 tons.Iran surpassed its 8-million-ton 
export target in the last fiscal year (March 2017-18) by 
shipping 8.49 million tons of steel, up 53.4% YOY.Iranian 
steelmakers have targeted 9.5 million tons for this year 
(March 2018-19) and 14 million tons by the end of the 
2020-21 fiscal year.

 Iran’s Trade With Japan Surpasses 
$400m
Iran traded 343,170 tons of non-oil commodities worth 
$408.18 million with Japan during the first five months 
of the current fiscal year (March 21-Aug. 22).
This registers a 42.34% and 12.73% decline in tonnage 
and value respectively compared with last year’s 
corresponding period, latest data released by the Islamic 
Republic of Iran Customs Administration show.
Iran’s exports to Japan stood at 290,056 tons worth 
$155.19 million, down 46.08% and 30.25% in tonnage 
and value respectively year-on-year. Japan was Iran’s 
14th major export destination during the period.
Iran mainly exported gas condensates, methanol 
and floorings to Japan during the five-month period, 
according to Financial Tribune.
Japan exported 53,113 tons of goods worth $252.98 
million to Iran, down 7.19% in tonnage and up 3.16% in 
value YOY. Japan was the 15th major exporter of goods to 
Iran over the five months.
The imports mainly included auto parts, pipes and 
turbojet parts.

The foreign exchange market 
heated up again on Monday to post 
fresh records for the US dollar and 
other major currencies as they 
gained considerably against the 
plummeting rial. The dollar was 
traded for 156,790 rials in Tehran’s 
open market, another “super-
resistance” level to be broken since 
the rial’s freefall began six months 
ago.

Currency, Gold at New 
High in Tehran Marketnews

 Iran: Q1 Land, Home, Rent 
Prices Rise
The Statistical Center of Iran has published its latest report on the state of 
home and land prices in addition to rents, which indicates all have significantly 
increased across urban areas in the country during the first quarter of the 
current fiscal year that ended on June 21.According to the report, published 
on the official website of SCI, the average price of each square meter of land 
(vacant) or land of a rundown residential property (residential units that 
are unsuitable for living to a degree that only the underlying land is useful 
for construction) in Iran's urban areas went up by %29 during Q1 compared 
with last year's corresponding period. Prices increased by %3.6 compared 
with last year's Q4.The minimum price of each square meter of land or land 
of a rundown property in the country stood at 260,000 rials (1.8$) while the 
maximum was at about 260.78 million rials (1,870$), bringing the average 

to about 13.37 million rials (93$).The number of land deals made during the 
current year's Q1 increased by %27.7 compared with the similar period of 
last year, but declined by %1.9 when compared with the final quarter of last 
year.The average area of each dealt land or land of a rundown property in real 
estate agencies across urban areas was reported at 339 square meters by SCI.
 %30.3 YOY Rise in Home Prices 
According to the report, the average price of each square meter of residential 
floor area surged by %30.3 during this year's Q1 on a year-on-year basis. 
When compared to the previous quarter, prices indicated a growth of %5.8.
The minimum price of each square meter of residential floor area across urban 
areas during this year' Q1 stood at 804,000 rials (6$) with the maximum price 
registered at about 379.82 million rials (2,655$). The average price was about 
19.37 million rials (135$).In terms of the number of deals for residential 
floor areas, the current year's Q1 saw a rise of %29.7 compared with the Q1 
of last year. Against the Q4 of last year, the number of such deals registered a 
contraction of %3.9.SCI put the average dealt floor area at 108 square meters 

while putting the average age of residential units 
at 11 years.
 %22 YOY Rise in Rent Prices
The Statistical Center of Iran also disclosed 
figures for monthly home rents plus %3 
collateral legally paid to rent 1 square meter 
of residential floor area. It reported that the 
average rent prices increased by %22 during this 
year's Q1 compared with the Q1 of last year while 
they grew by %5.2 compared with the final quarter of last year.The 
minimum cost of each square meter of residential floor area rented in Iran's 
urban areas stood at 1,640 rials (0.01$) with the maximum being registered 
at about 1.42 million rials (99$), bringing the average to 98,002 rials (0.69$) 
per month.Compared with the first quarter of last year, this year's first quarter 
rent deals decreased by %9.8 whereas they increased by %11.9 compared 
with the final quarter of last year.

According to the 
Central Bank of 
Iran, only %3 of the 
currency trade takes 
place on the open 
market and in the 
form of banknotes, 
with the rest being 
conducted through 
the secondary 
market where rates 
are negotiated 
among exporters 
and importers.  

Iranian Banks Lend $16.8 Billion in 5 
Months
Banks and credit institutions allocated 2.4 quadrillion rials ($16.82 
billion) to various sectors during the first five months of the current 
fiscal that ended on August 22, the Central Bank of Iran said.
According to the latest report published on the regulator’s official 
website on Sunday, the figure was higher by 325.6 trillion rials 
($2.27 billion) or 15.6% compared to the corresponding period of 
the previous year. The money was given in the form of an estimated 
3.42 million loans.
As usual, the services sector was at the top of the list of loan receivers 
with 1.91 million loans worth 980.71 trillion rials ($6.85 billion). It 
was followed by the industry and mine sector that borrowed 680.01 
trillion rials ($4.75 billion) in the form of 99,204 loans.
The trade sector took out 414,258 loans worth 320.83 trillion rials 
($2.24 billion) during the period. The lender afterward prioritized 
the agriculture sector with 550,610 loans worth 217.05 trillion 
rials ($1.51 billion) and the housing and construction sector with 

444,095 loans worth  207.71 trillion rials ($1.45 billion), according 
to Financial Tribune.
A total of 1,094 loans worth about 1.65 trillion rials ($11.53 million) 
was  listed as miscellaneous in the CBI report.
Loans allocated for facilitating working capital accounted for the 
lion’s share of the loans at 61.6% or about 1.48 quadrillion rials 
($10.37 billion). The figure was 149.5 trillion rials ($1.04 billion) or 
11.2% higher than the total number of working capital loans handed 
out in the corresponding period last year.
‘Miscellaneous’ loans had the second highest share at 10% or 241.07 
trillion rials ($1.68 billion). Loans doled out for establishing a 
business had a share of 8.5% or 205.74 trillion rials ($1.43 billion) 
and personal loans had a 7.4% share equal to 177.23 trillion rials 
($1.23 billion).The industries and mining sector was eligible for 
570.27 trillion rials (($3.98 billion) or 38.4% of the total loans in the 
form of working capital facilities. It constituted 83.9% of all loans 
handed out to such businesses, which the central bank said indicates 
the prioritization of resource allocation to the key sector by banks 
and credit institutions.



... and sell their products 
at high prices. According 
to officials, sanctions 
could not bring the 
country to this situation. 
Our country has suffered 
from self-sanction. 
Unfortunately, in the 
recent past, the media 
have focused on the 
market of a commodity, 
causing fear of famine 
and lack of goods. 
However, that is not 
right. The atmosphere 
must be kept calm so 
that people have peace 
of mind. Maybe you 
just send a short story 
of a shortage of basic 
goods from a group in 
Telegram to another. 
However, you have 
unwittingly helped 
the hoarders to give 
people a sense of lack of 
goods. Enemies use the 
opportunity, the political 
climate is uneasy due 
to the economic 
climate, and its result 
will be Ahwaz terrorist 
incident!

 

Iranian President 
Rouhani and his Turkish 
counterpart Erdogan 
stressed joint efforts to 
combat terrorism and 
counter US sanctions.
Iranian President Hassan 
Rouhani met with his 
Turkish counterpart Recep 
Tayyip Erdogan on Monday 
evening on the sidelines 
of the United Nations 
General Assembly in New 
York.During the meeting, 
President Rouhani 
called for expediting 
the implementation 
of agreements, saying 
that Iran welcomes the 
presence and participation 
of Turkish investors and 
companies in advancing 
the country’s projects.The 
President also appreciated 
the condolences of the 
Turkish government on 
the martyrdom of a number 
of Iranians in the Ahvaz 
terrorist attack, saying "we 
have always been together 
in difficult times, and these 
incidents tell us that we 
need to be more serious 
in fighting terrorism.” He 
also noted the importance 
of Iran-Turkey-Russia 
cooperation on Syria, and 
added that Iran was fully 
prepared to help resolve 
the Syrian crisis, especially 
in Idlib, in the framework of 
tripartite cooperation with 
the help of Turkey.

Iran Says Terror Team in Ahvaz 
Attack Linked to Reactionary Arabs
Iran’s Intelligence Ministry released more details about 
the identity of perpetrators of a recent terrorist attack 
on a military parade in the city of Ahvaz, saying they were 
sponsored by certain reactionary Arab regimes.
In a statement on Monday, the Intelligence Ministry said it has 
discovered the identity of the -5strong team that carried out 
Saturday’s terrorist attack in Ahvaz, saying they were affiliated 
with “Takfiri separatist groups under the aegis of reactionary 
Arab countries.”
The intelligence forces have stormed the whereabouts of 
terrorists and arrested 22 supporting elements and those 
involved in the fatal attack in Ahvaz, it added.
During the raids, ammunitions, military equipment and 
communication gear have been confiscated from the 
whereabouts of terrorists, the statement said.
It also said that foreign sponsors and masterminds of the 
terrorist attack have been identified, adding that more details 
will be released later.
While the military forces were on parade in Ahvaz on Saturday 
morning and people were watching the event, Takfiri militants 
opened fired on people in the gathering, killing 25 and injuring 
more than 60 others.
A senior spokesman for the Iranian Armed Forces said the four 
terrorists involved in the attack had hidden their rifles in the 
parade venue beforehand.
The Al-Ahvaziya terrorist group has claimed responsibility 
for the attack.
ECO, best option for regional coop.
Iranian Deputy Foreign Minister for Legal and International 
Affairs Gholamhossein Dehghani said that Economic 
Cooperation Organization (ECO) is the best option for 
multilateral cooperation between regional countries.
He made the remarks at the 25th Informal Meeting of the 
Council of Foreign Ministers of Economic Cooperation 
Organization (ECO) late on Monday (New York local time), 
held on the sidelines of the seventy-third session of the UNGA.
He stressed the strategic significance of this regional treaty 
and called for the expansion and development of trade, 
business, economic and environmental cooperation among 
member states.Economic Cooperation Organization 
(ECO) is important for the regional security and stability, 
he said, adding, “this organization still is the best option for 
multilateral cooperation among regional countries.”
Environmental challenges, boosting level of trade and 
business cooperation between regional countries, 
progressing intra-regional communications in terms of road 
transport as well as enhancing energy network are of the main 
and basic priorities of the Economic Cooperation Organization 
(ECO), Dehghani reiterated.Economic Cooperation 
Organization (ECO) is a regional economic organization 
founded by the Islamic Republic of Iran, Pakistan and Turkey it 
in 1964.After the collapse of Union of Soviet Socialist Republics 
(USSR), Afghanistan, Azerbaijan Republic, Kazakhstan, 
Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan joined 
this organization.
China says will maintain normal 
relations with Iran
– Chinese Foreign Minister Wang Yi said that his country will 
continue normal economic ties with the Islamic Republic 
of Iran.He made the remarks in a meeting with his Iranian 
counterpart Mohammad Javad Zarif on the sidelines of the 
United Nations General Assembly in New York on Monday 
night.The Chinese minister highlighted the need to preserve 
JCPOA, saying that China opposes US pressures against Iran.He 
also offered condolences to Iran’s nation and government on 
the Ahvaz terrorist attack.The two sides discussed the latest 
status of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and 
ways to boost bilateral cooperation in various fields.

Iranian President Says Has No Plans 
to Meet Trump in New York

“There is no such program for a meeting,” 
Rouhani said in an exclusive interview with 
NBC News on Monday, saying conditions 
were not ripe for talks.
Rouhani, in New York for the annual UN 
General Assembly session, said the US 
has adopted a hostile stance toward Iran 
and turned its back on diplomacy after 
its unilateral withdrawal from the 2015 
nuclear agreement between Tehran and 
world powers.
“Naturally, if someone is keen on having 
a meeting and holding dialogue and 
creating progress in relationships, that 
person would not use the tool of sanctions 
and threats (and bring) to bear all of its 
power against another government and 
nation,” Rouhani said. “That means that 
the necessary willpower is absent in order 
to resolve outstanding issues.”
After having met with North Korean leader 
Kim Jong Un in an unprecedented summit 
in June, Trump and his deputies have held 
out the possibility of talks with the Iranian 
president.
Rouhani ruled out Washington’s 
diplomacy with Pyongyang as a possible 
model for US-Iran relations, though he left 
the door open to other efforts to reduce 
tensions.“The North Korean model cannot 
be a correct model, because we cannot 
draw such comparisons. But certainly 
there are different models out there that 
can be used.”As a precondition for any 
dialogue, Rouhani said the US would need 
to repair the damage done by exiting the 
2015 nuclear deal. “That bridge must be 
rebuilt,” he said.

Rouhani said his country could withstand 
US economic sanctions and called 
Washington’s threats to choke off Iranian 
oil exports an “empty promise.”
“The United States is not capable of 
bringing our oil exports to zero,” Rouhani 
said.
“It’s a threat that is empty of credibility. 
Perhaps on this path, we will sustain 
certain pressures but certainly the United 
States will not reach its objective.”
Since Trump pulled the US out of the accord 
in May, the United States reimposed a first 
tranche of economic sanctions in August 
and is due to reintroduce sanctions on 
Iran’s oil and gas industry on Nov. 4.In the 
interview, Rouhani said Iran would remain 
in the agreement, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
despite Washington’s withdrawal, as long 
as the other signatories held up their end of 
the deal to open the door to trade.
“Until such time that our interests are 
guaranteed with the five remaining 
countries, we will remain within the 
JCPOA,” Rouhani said, adding that “a one-
sided agreement would be meaningless.”
Asked if Iran would fulfill threats to close 
off the Strait of Hormuz to oil shipments, 
Rouhani refused to rule out possible 

Iranian action to shut down the strategic 
waterway in response to US pressure.
“If the United States wishes to use force in 
order to sanction the petroleum industry 
of Iran, it will certainly see the appropriate 
response,” he said.
The Iranian president added, “We do have 
the power to secure our own waterways 
and keep our waterways free.”
Asked if he was warning Trump, Rouhani 
said, “This is not a warning. This is a reality. 
If the Persian Gulf waterway is to remain 
free and secure, it must remain so for 
everyone.”The 73rd session of the UN 
General Assembly (UNGA 73) opened in 
New York on September 18 and will run 
until September 30.
During his four-day stay in New York, 
Rouhani is also scheduled to hold talks with 
the remaining parties to the JCPOA.
He will also sit down with United Nations 
Secretary-General Antonio Guterres and 
media elites and experts.
María Fernanda Espinosa Garcés, 
President-elect of the UNGA 73, announced 
in July 2018 that the theme of the general 
debate will be, ‘Making the United Nations 
Relevant to All People: Global Leadership 
and Shared Responsibilities for Peaceful, 
Equitable and Sustainable Societies.’

Do Not Be Afraid; 
The Warehouse Is 
Full Of Goods!

Iran, Turkey 
stress coop. 
in countering 
sanctions

Iranian President Hassan Rouhani 
said he had no plans to meet US 
President Donald Trump during 
his visit to New York, saying the 
United States had employed only 
threats and sanctions against his 
country.

Iran’s president urged the International 
Monetary Fund (IMF) to support Tehran 
in countering the “illegal US sanctions”.
In a meeting with IMF Managing 
Director Christine Madeleine Odette 
Lagarde on the sidelines of the United 
Nations General Assembly on Monday, 
President Hassan Rouhani reminded the 
international organization of its duty to 
back its members in the face of banking 
and monetary sanctions.
Denouncing the US sanctions on 
Iran as unlawful and out of step with 
the international law, Rouhani said 

international organizations ought to 
help Iran against the illegal US measures.
“The International Monetary Fund 
should prove that it can play its role 
in the economic stability of a member 
state, and I hope that it (IMF) would take 
a positive step in this regard,” Rouhani 
added.
For her part, the French head of IMF 
assured Iran of continued cooperation 
and fulfillment of duties, asserting that 
the IMF is in charge of securing financial 
stability and ensuring economic growth 
in the world.

The Iranian president arrived in New 
York on Sunday to attend the 73rd UN 
General Assembly and hold sideline 
meetings.
He has said that the UNGA provides an 
opportunity for better explication of the 
US breach of international regulations.
On May 8, US President Donald Trump 
pulled his country out of the JCPOA, 
which was achieved in Vienna in 2015 
after years of negotiations among Iran 
and the Group 5+1 (Russia, China, the 
US, Britain, France and Germany).
The US has also re-imposed sanctions on 

I r a n 
and has devised a 

new wave of economic sanctions, which 
are aimed at pushing Iran’s oil exports 
down to zero.

Faced with US Sanctions, Iran Urges WMF Support
report
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 Majlis to send all FATF bills 
to Expediency Council
All bills related to Financial Action Task Force (FATF) are 
to be dispatched to the Expediency Council for revision, 
Iran’s Majlis (Parliament) speaker announced here on 
Tuesday.
Expediency Council will make observation about the bills, 
Ali Larijani said at the Majlis open session this morning.
The four bills include reform in the money-laundering 
rule, change in the funding terrorism law, the joining of 
Iran to Terrorist Financing Convention and the joining of 
the country to the Palermo Convention.Majlis approved 
the first two bills and sent them to the Guardian Council 
after changes in internal laws of the country, but the 

two others were shelved for two months as of June 10. 
According to UNODC, the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime, adopted by 
General Assembly resolution 25/55 of 15 November 
2000, is the main international instrument in the fight 
against transnational organized crime. It opened for 
signature by Member States at a High-level Political 
Conference convened for that purpose in Palermo, Italy, 
on 15-12 December 2000 and entered into force on 29 
September 2003.In June, Iranian lawmakers did approve 
the Palermo bill with 136 votes in favor and 89 against. 
In a related development, the parliamentarians brought 
reform in Palermo bill on Tuesday (September 25) in 
order to be agreed with Iranian Guardian Council’s view 
about the issue.

From total 244 lawmakers who were 
present in today's Majlis session, 
141 voted for the bill on joining 
the Palermo Convention, 46 
voted against and nine abstained.
Guardian Council has already 
declared that is has objection 
to some parts of the Palermo bill, 
saying it is against the Article 110 
of the Constitution.Guardian Council i s 
an important body in Iran and one of its key duties is to 
interpret the Islamic Republic’s Constitution. And the 
duty of the Expediency Council is to decide whether to 
pass a law forwarded by Majlis with changes demanded 
by Guardian Council or not. 

“Naturally, 
if someone is 
keen on having 
a meeting and 
holding dialogue 
and creating 
progress in 
relationships, that 
person would 
not use the tool 
of sanctions and 
threats (and 
bring) to bear 
all of its power 
against another 
government and 
nation,” Rouhani 
said. “That means 
that the necessary 
willpower is absent 
in order to resolve 
outstanding 
issues.”

 India’s oil imports from Iran 
jumped %44 in August: Indian 
paper
 India’s crude oil imports from Iran jumped a whopping 43.72 percent to 
2.07 million tons (mt) in August this year.
India is among the largest importers of Iranian crude oil and the jump in 
imports comes amid increasing pressure from the United States on Iran’s 
oil customers to cut purchases, the Economic Times reported.
Cumulatively, oil imports by India from Iran in the first five months (April to 
August) of the current financial year increased 43.69 percent to 13.32 mt 
as compared to 9.26 mt imported in the corresponding period a year ago, 
fresh data sourced from the Directorate General of Commercial Intelligence 
and Statistics (DGCIS), an arm of the Ministry of Commerce and Industries 
showed.
In value terms, India imported crude oil valued at 1.08$ billion from Iran in 
August alone, as compared to 0.52$ billion worth of crude imported in the 
corresponding month last year.India’s oil import from Iran, in value terms, 
during the five month period doubled to 6.82$ billion from 3.27$ billion 

worth of imports in the corresponding period last year.
US had in May walked out of the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) with Iran and reimposed economic sanctions on the country. 
The sanctions prohibit other nations to enter into new contracts with Iran 
immediately and provide a six-month period ending November 4 to wind-
down existing commitments with the country, especially with Iranian oil 
companies.Economic Times had last week reported Indian refiners will 
pay for oil from Iran in rupee, using UCO Bank and IDBI Bank channels, 
beginning November 4 when oil-related sanctions against the Islamic 
Republic go into effect.
Also, India has offered to cut oil purchase from Iran significantly to secure 
a waiver from the US to continue its imports.Indian refiners are currently 
using State Bank of India (SBI) and Germany-based Europaeisch-Iranische 
Handelsbank AG to buy Iranian oil in euros, according to a Reuters report.
Iran’s Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh has said removing Iran’s oil 
from the market was not a possibility in the mid-term and US plans of 
bringing Iran’s oil exports to zero in the short term, even for a month, will 
not happen.Zangeneh added that some countries have lowered their oil 
import from Iran following US pullout of the JCPOA in May, but no country 
other than South Korea have stopped imports from Iran since then.



Currency, Gold at New High in 
Tehran Market

 Iran’s security chief:
Terrorism causing crisis in entire Middle 
East
Secretary of Iran’s Supreme National Security Council (SNSC) Ali 
Shamkhani says terrorism and its root causes are to blame for the existing 
crisis across the Middle East and are hindering progress of Muslim 
countries. “The threat of terrorism and its root causes such as the Takfiri 
ideology, which is promoted by certain countries, have caused crisis for the 
entire region and are a big obstacle in the path of Muslim countries’ growth and 
progress,” Shamkhani said in a meeting with Azerbaijan’s Interior Minister Ramil 
Usubov and his accompanying delegation in Tehran .He lashed out at the United States and 
the Israeli regime for pursuing policies aimed at sowing discord among neighboring countries.

It can be accepted 
that a commodity will 
be deficient due to 
sanctions that have 
not yet been applied. 
However, reducing 
the supply of essential 
commodities of the 
people for a while 
and then, their 
abundant supply with 
multiplied price what 
does it mean other 
than "hoarding"? The 
unfavorable economic 
situation in the 
country has created 
such a psychological 
burden on the people 
that, as soon as goods 
are said to have fallen, 
a massive flood goes 
into the market for 
the purchase of that 
product. In addition, 
hoarders use this 
opportunity

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:33:38  
Noon call to prayer : 
11:54:40   
Evening call to prayer: 
11:54:40   

High: 30 ° c
Low: 11 ° c

5000 Rials

Do Not Be 
Afraid; The 
Warehouse Is 
Full Of Goods!

Iranian 
President Says 
Has No Plans to 
Meet Trump in 
New York
 Iran: Q1 Land, 
Home, Rent Prices 
Rise
Chehel Sotoun:  
Palace, Garden, Nice 
Wall Paintings

Plenty of sunshine:nice
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Announcing the dramatic maneuver of "no sin-

gle-occupancy vehicles" to encourage Isfahani 

citizens to use the public transportation, the 

head of citizenship culture development department of Is-

fahan municipality said, "This dramatic maneuver is con-

ducted in the intersections at the center of the city like Abshar 

and Takhti intersections, from 23th to 27th September."
 "Every year, the urban traffic load increases with the 
beginning of the school year, therefore, citizenship 
culture development department affiliated to 
Isfahan municipality with the cooperation of deputy 
of transportation and traffic organization and the 
communication and international affairs department 
of Isfahan municipality have prepared out-of-
home advertising with the subject of "using public 
transportation", which have been installed on buses, taxis, 
and the public areas of the city, to decrease the urban traffic 
load," Ahmad Rezaei Dar Afshani said.
Pointing to the distribution of 20 thousand booklets with 

the subject of citizenship, Rezaei Dar Afshani said, "Some 
artists present these booklets with the themes of "using 
bicycles and public transportation and tips to stay safe 
crossing the streets" to the students who use subways and 
buses every day."
"For more detailed information about the cultural 
products and the programs of the citizenship culture 
development department of Isfahan municipality, you 
can call 61-34467360,or go to the website of shahrvandi.
net," he noted.

Knowledge, equipment and capacity of the 

domestic pharmaceutical industry are ad-

vanced enough to help Iran easily survive 

under the present difficult circumstances despite the 

cruel unilateral US sanctions, said the head of the Ira-

nian Human Pharmaceutical Industry Owners Syndi-

cate.
Addressing the opening ceremony of the Fourth 
International Exhibition on Pharmaceuticals and 
Related Industries (Iran Pharma 2018) in Tehran on 
Monday, Ahmad Sheibani added throughout history, 
pharmaceuticals have always been excluded from the 
list of sanctions.
Now, however, unfortunately Iran’s pharmaceutical 
industry is faced with such a problem, he regretted.
Sheibani said they falsely claim that they have not 
sanctioned pharmaceuticals exports to Iran, adding, 
however, over the past few months, some foreign 
companies with, trade cooperation backgrounds 
of 40 years, have explicitly announced that they will 
refrain from selling Iranian drug companies even one 
gram of raw materials.
He underlined that Iran can use this tough situation 
as an opportunity to make progress.
Iran meets 97 percent of its pharmaceutical needs 
domestically, Sheibani said, assuaging people’s 
concerns over the probability of a medication 
shortage in the future.
“Iranian pharmaceutical industry, being backed 
by the government of the country, will give a 
strong response to those who have imposed the 
sanctions and the ones who are not willing to see our 
development.”
Expressing satisfaction with the rapid development 
and significant growth of Iran’s pharmaceutical 

industry over the past 40 years after the victory of 
the 1979 Islamic
Revolution, he said prior to the Islamic Revolution 
domestic production could meet only 25 percent of 
the country’s needs to medications.
“This comes as at present, the figure has reached 
97 percent as 100 drug production factories are 
operating in the country.”
He urged domestic industrialists in pharmaceutical 
sector to continue their efforts as the present 
condition under the US sanctions will fail to be more 
difficult than the one Iranians lived and worked 
in during the eight years of the Iraqi-imposed war 
during 88-1980.
“We do not require those foreign companies 
that used to sell us raw materials for years but 
now don’t. Our industrialists and academics can 
easily synthesize and produce pharmaceuticals 
in the country. Currently, 50 percent of the raw 
materials [for drug production] and antibiotics are 
produced domestically which shows that the result 
of the sanctions and restrictions [on Iran] have 
been positive.”A total of 360 foreign and domestic 
companies have taken part in Iran Pharma 2018 
which will be open to the public until September 26.

Maneuver of "no single-occupancy 
vehicles" in Isfahan

Official: Domestic knowledge, 
capabilities will help Iran survive drug 
sanctions

Iran, G1+4 statement strong 
message to US unilateralism

 

The joint statement issued by G1+4 and Iran foreign 
ministers, saying they are to help to neutralize US sanctions 
on Iran with a special financial mechanism, conveyed a strong 
message to the US unilateralism on the verge of President 
Donald Trump's hype in the UN Security Council.
Iran, G1+4 statement strong message to US unilateralismThe 
meeting of foreign ministers of Iran and G1+4 – France, the UK, 
Russia, China and Germany – took place on Monday evening 
( New York local time ) on the sidelines of the UN General 
Assembly. The meeting was presided by High Representative 
of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy 
Federica Mogherini. 
The meeting was of great importance since the US is trying to 

exploit the UNGA to put on a show against Iran. The support of 
China, Russia and Europe for Iran Deal, officially known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), clearly depicted 
US' isolation. 
The issued statement contained important points.
The statement restated JCPOA remaining signatories' 
commitment to its full and effective implementation, 
including their commitment to removing the sanctions; they 
admitted that Iran's economic interests are the vital part of 
the deal. 
G+4 foreign ministers expressed their regret over US' 
exit from the deal, and in an open confrontation with the 
US' unilateral sanctions on Iran, they expressed their 
commitment to their previous joint statement, issued on 
July 6, regarding expanding economic ties with Iran, keeping 
and reinforcing effective financial channels for transaction 
with Iran, stressing continuation of Iran's oil, liquid gas 
and petrochemical products export. They also reiterated 
their commitment to take certain and effective actions to 
guarantee money transfer channels to Iran. Considering 
the necessity and emergency to obtain tangible results, the 
foreign ministers welcomed practical suggestions to maintain 
and expand payment channels, in particular establishing 
a 'special mechanism' for facilitating payments of exports, 
including oil, and imports, which will reassure traders to 
work with Iran. 
They reiterated their support for more activity to 
operationalize the 'special mechanism' along with 
strengthening transition to regional and international 
partners. 

The United Nations General 
Assembly is an ideal platform 
for President Hassan Rouhani 
to present “the real image and 
strategies” of the country, an 
international affairs expert said.
“Under the prevailing 
circumstances when the Western 
mainstream media have dominated 
the free flow of information through 

its biased and partial news agencies 
and think tanks, the president can 
use the UN platform to present the 
real image of the Islamic Republic 
to the world,” Shahram Fattahi said 
on Monday.
Fattahi said it is vital for the 
president to be present at the UN as 
the US is trying to use the platform 
to forge an international consensus 

against Iran.US President Donald 
Trump takes the podium at the 
UN General Assembly on Tuesday 
where he is expected to unleash his 
anti-Iran rhetoric.Rouhani will take 
the podium shortly after Trump – a 
speech that would probably center 
on the Trump’s decision to scrap the 
2015 Iran nuclear deal with world 
powers.

UN ideal platform to portray Iran’s real image
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