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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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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 
3,750,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,930,005,182,000جدید

2,000,0002,331,000نیم سکه

1,170,0001,241,000ربع سکه

670000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18362400539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

 راهکارهاي افزايش ضريب ايمني
 و امنيتي متروي اصفهان بررسي شد؛

 مترو اصفهان امن ترين مترو
 کشور است

جلسه بررسي ســطح ايمني مترو اصفهان و 
مقايسه آن با ساير شــهرها با حضور شهردار 
اصفهان، جمعي از مديران شــهري، مديران 
نهادهاي اســتاني، اجرايي و عوامل امنيتي و 

انتظامي استان برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، قدرت اله نوروزی در اين جلسه با بيان 
اينكه متروي اصفهان حدود 18 سال قبل كار 
اجرايي خود را آغاز كرد و آرماني همگاني براي 
اصفهاني ها بود تا يک شــهر زير زمين ساخته 
شــود، اظهار كرد: از همان زمان اگر بودجه ها 
به طور دقيق اختصاص داده می شــد و توجه 

بيشتري به اين موضوع ...

2 ادامه در صفحه 
       سرپرست سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان : پايبند نبودن دولت به ارائه اعتبارات و تسهیالت مصوب و پايین بودن توان اقتصادی ساکنان اين بافت ها باعث می شود که 

روند بازآفرينی شهری با کندی پیش رود.

يک بمب ساعتی که شهر را تهديد می کند؛   

برجام بافت های فرسوده اصفهان

کارگزار فعال بورس مطرح کرد؛

بازار سرمايه مطمئن تر از 
طال و ارز

حميد رضا غالمی كارگزار فعال بورس 
اظهار كرد: دليل اصلی عدم اعتماد مردم 

به بازار ســرمايه، ناآگاهی مــردم از فضای 
كسب و كار است كه آنها را برای حفظ 
ارزش پول به سمت بازار طال و ارز سوق 

می دهد. اين كارگزار فعال بورس ...

بودجه 98 رو در روی 
تکانه های خارجی

  افزايــش پايــداری در برابــر 
تكانه های بيــن المللی يكی از 
ويژگی های بودجه امسال از نگاه 
دولت بوده و ديدگاه های مختلفی 
درباره چند و چــون تحقق اين 

هدف مطرح شده است.
امــروزه شــرايط اقتصــادی 
خاص كشــور و مقتضيات دوره 
 جديد، بودجه متناســب با آن را 
می طلبد و به همين خاطر انتظار 
می رود تفــاوت هايی در بودجه 
سال 1398 با بودجه سال های 

گذشته بروز يابد.
اليحه بودجه سال 1398 كشور با 
حضور حجت االسالم و المسلمين 
»حســن روحانی« در جلســه 
علنی سه شنبه )چهارم دی ماه( 
مجلس شورای اسالمی تقديم و 

ويژگی های آن تشريح شد.
بر اســاس آيين  نامــه داخلی 
مجلس، دولت موظف است هر 
ســاله در 15 آذر، اليحه بودجه 
سال بعد را به مجلس ارائه كند. 
هر چند امســال دولت اليحه را 
برای 15 آذر آماده كرده بود، عدم 
حضور نمايندگان در مجلس به 

دليل رفتن به تعطيالت، ...
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فراخوان عمومي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه گران

شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان در نظـر دارد  : شرکتهای پیمانکاری واجد صالحیت را جهت انجام خدمات جدول ذيل به استـناد 
قانون برگـزاري مناقـصات و آئـین نامه معـامالت شناسايی و رتبه بندی نمايد.

بمنظورارزيابي توان اجراي کارپیمانکاران متقاضي، ازکلیه شرکتهاي ذيربط که ظرفیت آماده بکاردراين زمینه دارنددعوت میشود:
اسناد ارزيـابي مناقصه  را از طريق سايتهای زير دريافت  و به  آدرس: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 
توزيع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه تحويل يا ارسال نمايند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 031-32216102 

واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.
   http://tender.tavanir.org.ir             : 1-سايت  اينترنتي معامالت توانیر به نشانی
  http://iets.mporg.ir          : 2-سايت  اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به نشانی

  http://eepdc.ir   :3-سايت  اينترنتي شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان به نشانی
 

 مدارک مورد نياز:
* در ضمن پس از جلسه ارزيابی کیفی و انجام بررسی های الزم به شرکتهايی که در ارزيابی کیفی برنده شوند جهت تهیه ضمانتنامه و ارائه 

پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد . 
* ساير اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج مي باشد. 

* به مدارک فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت کنندگان در فراخوان می بايست دو روز قبل از آخرين تاريخ تحويل پاکات با مراجعه به سايت شرکت و يا تماس با واحد مناقصه و 
مزايده ، ازآخرين اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اينصورت مسئولیت عدم رعايت اين بند به عهده مناقصه گران می باشد.

* ارايه تايیديه برون سپاری شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سايت  www.eepdc. irجهت به روز رسانی مدارک 
ثبتی الزامی است. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمايید(

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان

آگهي فراخوان عمومی

فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهشماره فراخوانرديف

شناسائی پیمانکار جهت انجام فعالیتهای مرتبط بامرکزفوريتهای برق)121(، عیب يابی کابل 19761011
و ديزل ژنراتورها

29761013
شناسائی پیمانکار جهت واگذاری فعالیتهای مرتبط با

نگهداری،پشتیبانی،به روز رسانی سیستم GIS در محدوده شرکت توزيع برق شهرستان 
اصفهان

تاريخ توزيع اسناد : 1397/09/24
مهلت تحويل اسناد به تدارکات: حداکثر تا پايان وقت اداری  روز شنبه مورخ  1397/10/04

فراخوان عمومي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه گران
شماره : 9761014

 شـرکت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد  : شرکتهای پیمانکاری واجد صالحیت را جهت
 انجام خدمات جدول ذيل به استـناد قانون برگـزاري مناقـصات و آئـین نامه معـامالت شناسايی و رتبه بندی 

نمايد.

 بمنظور ارزيابي توان اجراي کار پیمانکاران متقاضي ، از کلیه شرکتهاي ذيربط که ظرفیت آماده بکار در اين زمینه دارند دعوت 
میشود :

اسناد ارزيـابي مناقصه  را از طريق سايتهای زير دريافت و به  آدرس: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد - ساختمان 
شماره 3 توزيع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه تحويل يا ارسال نمايند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.
   http://tender.tavanir.org.ir                 1-سايت  اينترنتي معامالت توانیر به آدرس
  http://iets.mporg.ir             2-سايت  اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس

  http://eepdc.ir      3-سايت  اينترنتي شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان به آدرس
* در ضمن پس از جلسه ارزيابی کیفی و انجام بررسی های الزم به شرکتهايی که در ارزيابی کیفی برنده شوند جهت تهیه 

ضمانتنامه و ارائه پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد .
*ساير اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج مي باشد. 

*به مدارک فاقد امضاء،مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت کنندگان در فراخوان می بايست دو روز قبل از آخرين تاريخ تحويل پاکات با مراجعه به سايت شرکت و يا تماس 
با واحد مناقصه ومزايده، ازآخرين اصالحات احتمالی اسنادمطلع گردند، درغیراينصورت مسئولیت عدم رعايت اين بند به 

عهده مناقصه گران می باشد.         
  * ارايه تايیديه برونسپاری شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سايت  eepdc. ir جهت به روز رسانی مدارک 

ثبتی الزامی است. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمايید(

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان

آگهي فراخوان عمومی

فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهرديف

تامین نیروی انسانی خدمات کارشناس مالی و اداری -خدمات عمومی ، فضای سبز و تلفنخانه ستاد و امورهای اجرايی1

تاريخ توزيع اسناد : 97/10/08
مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه شرکت : حداکثر تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/10/18

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان . امور تداركات و بازرگانی



بودجه 98 رو در روی 
تکانه های خارجی

ادامه از صفحه یک:
...   موجب شــد تا این کار با تاخیر 

حدود بیست روز به انجام برسد.
بودجه ســال ١٣٩٨ کل کشــور از 
حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و 
سی و دو هزار و ســیصد و سی و دو 
میلیارد و دویســت و هفتاد میلیون 
ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده 
میلیون و ســی و دو هزار و سیصد و 
سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد 
 میلیون ریال است. یکی از مهمترین 
ویژگــی هــای بودجــه امســال 
افزایش چهل درصــدی رقم آن به 
نسبت بودجه ســال ١٣٩7 است. 
 در واقع بودجه به نوعی پیش بینی 
هزینه ها و درآمدها است. بنابر این 
همیشه باید میزانی از انحراف برای آن 
در نظر گرفت. یعنی نمی توان گفت 
که صددرصد این بودجه تحقق پیدا 
خواهد کرد. ممکن است شوک هایی 
به اقتصاد وارد شــود که جلو تحقق 
بودجه را بگیرد و به شکلی که طراحان 
در نظر داشتند پیش نرود. پس تحقق 
بودجه به شرایط زیادی بستگی دارد. 
اینکه رشد اقتصادی چقدر باشد، تورم 
چقدر افزایش پیدا کند، قیمت نفت 
چه نوسانی پیدا می کند و متغیرهای 
دیگری که بر تحقق بودجه اثر می گذارد 
مهم است. البته این متغیرها ممکن 
اســت داخلی یا خارجی، یعنی در 
سطح جهانی باشند. کنترل خیلی 
از متغیرها در دســت دولت نیست، 
بنابر این فقط می توان امیدوار بود که 

پیش بینی ها درست از آب در بیاید.
هرچند آمریکا بــه صورت یکجانبه 
تحریم هایی را علیه اقتصاد ما وضع 
کرده است اما آنطور که فکر می کرد 
نمی تواند صــادرات نفت را به صفر 
برســاند. چون پیش بینی می شود 
که حداقل یک و نیم میلیون بشکه 
نفت به کشورهایی مانند هند و چین 
و روســیه و ... صادر شود. یعنی این 
کشورها اعالم کرده اند که نفت را از ما 
می خرند. در حال حاضر قیمت نفت 
سقوط کرده است اما اگر این وضعیت 
تغییر کند و قیمت نفت افزایش یابد 
وضع ما از نظر تحقــق بودجه بهتر 
خواهد شد. درواقع چون داریم وارد 
زمســتان می شــویم ممکن است 
 تقاضا برای نفت افزایش پیدا کند و 
قیمت ها نیز در نتیجه این تقاضا باال 
برود. پس درآمد حاصــل از فروش 
نفت نیز افزایش یافته و شرایط برای 

تحقق بودجه فراهم تر می شود.
تقوی اظهــار داشــت: مهمترین 
ضرورت پیش روی دولت این بوده 
 که بودجــه را به نحــوی ببندد که

هزینه هــای زائد را حــذف کند و 
 روی هزینه هایــی تمرکز کند که

 ضروری ترند؛ مانند کاالهای اساسی، 
دارو و... که از اهمیت خاصی برخوردار 
اســت. بنابر این نبایــد خیلی روی 

درآمدهای احتمالی تکیه کند.
در مورد حمایت از تولید و اشــتغال 
اینکه مــی گویند دولــت کمبود 
درآمدهای خود از منابع خارجی را 
با افزایش مالیات و عوارض به عنوان 
منابع داخلی جبران می کند و این 
روند بر وضعیت تولید و اشتغال اثر 
منفی می گذارد خیلــی با واقعیت 
جور در نمی آید. دولت منبع درآمدی 
دیگر نیــز دارد و آن هم درآمد پولی 
است. یعنی به بانک مرکزی دستور 
می دهد که پول چاپ کند و به دولت 
تحویل دهد. بنابر این اگر دولت برود 
دنبال درآمدهای پولی ممکن است 
یک شــوک تورمی در اقتصاد ایجاد 
کند اما می تواند به تولید و اشــتغال 
نیز کمک کند. دولت می تواند نوعی 
انضباط در بودجه برقرار کند. این به 
معنای مدیریت هزینه ها است. یعنی 
دولت با همان درآمدی که دارد سعی 
می کند هزینه هایش را پوشش بدهد.

اقتصاد استان
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۹۰ درصد از مخزن سد زاینده رود خالی است
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به ١٣7 میلیون مترمکعب ذخیره 

سد زاینده رود، گفت: ٩۰ درصد از مخزن سد زاینده رود خالی است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، حسن ساسانی با بیان این که این میزان نسبت به حجم ذخیره 
شده در میانگین بلند مدت حدود 7٨ کاهش داشته است، اظهار کرد: سال گذشته در بازه زمانی مشابه 

حدود ١۴۴ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد ذخیره شده بود و این نشان دهنده کاهش حدود چهار 
درصدی نسبت به سال گذشته است. به گفته معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان، 

متوسط حجم ورودی سد زاینده رود از ابتدای سال آبی تا اکنون 7۵میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال 
گذشته تنها ۲٨ درصد افزایش و نسبت به میانگین بلند مدت ۵١ درصد کاهش داشته است.  وی متوسط حجم خروجی 

از این سد را از ابتدای سال آبی جاری تا کنون ١۰٨ میلیون متر مکعب عنوان و تصریح کرد: به نسبت سال آبی گذشته این مقدار حدود 
١٣ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۶۲ درصد کاهش خروجی را شاهد هستیم. ساسانی خاطرنشان کرد: بارش های آبان ماه امسال 
در حال حاضر تاثیر چندانی بر افزایش ذخیره مخزن سد زاینده رود نداشته و یکی از دالیل اصلی آن کاهش بی سابقه بارش در سال آبی 

گذشته بود که سبب کاهش شدید رطوبت خاک و در نهایت موجب کاهش روان آب موثر شده است.

حوزه خبر در اصفهان مظلوم واقع شده است
رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اصفهان جزو بهترین ها در حوزه خبر است اما این قشر بسیار 

مظلوم واقع شده است.
سید عبدالوهاب سهل آبادی روز چهارشنبه-۵ دی ماه- در سمینار علمی تخصصی اقتصاد و رسانه، 
اظهار کرد: وزارت ارشاد اگر انتظار دارد خبرنگار در صحنه ها حضور داشته باشد باید برای آنها امکانات 

فراهم کند.
در ادامه مشاور ارتباطات اتاق اصفهان گفت: مطبوعات حق مردم است و باید آزاد باشند تا مطالبه گری کنند 

؛ دولت ها و حکومت ها به اندازه کافی تریبون دارند اما برای حفظ این تریبون به وجود رسانه ها نیاز است، اگر 
امروزه حکومت را روی ارابه چهارچرخی در حال حرکت فرض کنیم به غیر از سه چرخ آن که سه قوه هستند، بی شک 

چرخ چهارم رسانه ها خواهند بود. علی راعی با اشاره به تشکیل انجمن صاحبان مطبوعات، گفت: امروزه این چرخ چهارم پنچر 
است ، اگر جامعه روبه رشد می خواهیم باید به گونه ای آزادی برای مطبوعات فراهم کنیم تا بتواند ناظر عملکرد سه قوه و زبان مردم باشد. 
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه رسانه ها باید به کمک اقتصاد و فعاالن اقتصادی بیایند، افزود: اگر در کاوش های 

خبری بتوانیم رویدادهای استارت آپی را اطالع رسانی کنیم باعث تشویق خواهد شد و به پیشرفت اقتصادی کمک می شود.

 ۱۵درصد جمعیت 
استان اصفهان در 

بافت های فرسوده و 
ناکارآمد شهری ساکن 
هستند که در راستای 
بهسازی و نوسازی این 
بافت ها و محالتی که بر 
روی گسل قرار دارند و 

یا زندگی در آن ها دارای 
شرایط مساعد نیست 
مطالعاتی انجام گرفته 

که نیازمند همت و 
تالش همه دستگاه های 
مربوطه عضو ستاد ملی 
بازآفرینی شهری است.

یک بمب ساعتی که شهر را تهدید می کند؛   

برجام بافت های فرسوده اصفهان

نیمی از بافت های ناکارآمد استان در کالن شهر اصفهان واقع 
شده که مانند بمب ساعتی، تهدید کننده است و توجه هرچه 
بیشتر مسئوالن را می طلبد. اواخر سال گذشته بود که دستور 
آغاز عملیات اجرایی طرح ملی بازآفرینی شهری در ۱0 استان 
کشور از جمله اصفهان، بوشهر، آذربایجان شرقی، تهران، فارس، 
کردستان، همدان، مازندران و خراسان رضوی با هدف احیای 
بافت های فرسوده و نا کارآمد از سوی رییس جمهور صادر و 
قرار بر آن شد 2۷00 محله بافت فرسوده در کشور بر اساس سند 
ملی باز آفرینی نوسازی شود. بر این اساس ۱0۶ محله ناکارآمد 
در استان اصفهان شناسایی و مقرر شد طبق دستور رییس 

جمهوری، طی برنامه ای ۱0 ساله در فاز مورد نوسازی قرار گیرد.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      سرپرست سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان : پایبند نبودن دولت به ارائه اعتبارات و تسهیالت مصوب و پایین بودن توان اقتصادی ساکنان این بافت ها باعث 
می شود که روند بازآفرینی شهری با کندی پیش رود.

 راهکارهاي افزایش ضریب ایمني
 و امنیتي متروي اصفهان بررسي شد؛

 مترو اصفهان امن ترین مترو
 کشور است

جلسه بررسي سطح ایمني مترو اصفهان و مقایسه آن با سایر 
شهرها با حضور شهردار اصفهان، جمعي از مدیران شهري، 
مدیران نهادهاي استاني، اجرایي و عوامل امنیتي و انتظامي 

استان برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شــهرداري اصفهان، قدرت اله 
نوروزی در این جلســه با بیان اینکه متروي اصفهان حدود ١٨ سال 
قبل کار اجرایي خود را آغاز کرد و آرماني همگاني براي اصفهاني ها 
 بود تا یک شهر زیر زمین ساخته شود، اظهار کرد: از همان زمان اگر

 بودجه ها به طور دقیق اختصاص داده می شد و توجه بیشتري به این 
موضوع صورت مي گرفت امروز براي احداث هر کیلومتر تونل مترو 
به جاي ١۴ میلیارد تومان آن زمان الزم نبود مبلغي در حدود ۲۰۰ 
تا ۲۵۰ میلیارد تومان برای خط یک و برای خط دو بابت هر کیلومتر 

مبلغي بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شود.
وی با بیان اینکه این اعداد نشان مي دهد در صورتیکه اقدام به موقع 
انجام نشود، هزینه هاي هنگفتي به شــهروندان تحمیل مي شود، 
تصریح کرد: در سال ٩۴ بخشي از مترو کار خود را با حدود یک هزار 
مسافر آغاز کرد. قطار شهري در ســال ٩۵  به تختي و در سال ٩۶ به 

میدان آزادي البته بدون داشتن برخي ایستگاه ها رسید.
شهردار اصفهان ادامه داد: از زمان روي کار آمدن مدیریت جدید در 
شهرداري ١٨ ماه زمان نیاز بود تا کار احداث خط یک مترو تکمیل 
شود. از همان روز مترو حدود ١۶ هزار نفر مسافر را در طول روز با ١٣ 
درصد کار باقي مانده تا تکمیل این خط جا به جا مي کرد. تکمیل این 
١٣ درصد انرژي زیادي به دلیل نبود بودجه، عدم وجود امکانات، طلب 
شرکت هاي پیمانکار و ... نیاز داشت. از همین رو با همراهي همگان و 
همت مدیران قطار شهري تصمیم بر این شد به جاي یک شیفت کار 
سه شیفت کاري و به جاي زمان ١٨ ماهه سه ماه براي تکمیل خط 

یک در نظر گرفته شود. 
وي با بیان اینکه با اقدامات انجام شده در اسفندماه ٩۶ خط یک مترو 
به صفه رسید، اضافه کرد: از آن زمان تاکنون آمار استفاده کنندگان 
از مترو به میانگین ۶۵ هزار نفر در روز رسیده است که نشان دهنده 
افزایش ۵۰ هزار نفري از زمــان روي کار آمدن تیم جدید مدیریتي 

شهرداري است. 
نوروزي با بیان اینکه شهري بســیار زیبا، بدون ترافیک و امن در زیر 
 زمین ساخته شده است، گفت: تمام کارها انجام مي شود تا واگن هاي

 مترو اصفهان با ظرفیت کامل تردد کنند. تردد ۶۰ هزار نفر در روز نشان 
مي دهد نیاز به تکمیل ظرفیت ۴۰ هزار نفري باقی مانده مســافران 
داریم. براي هر مسافر 7۰۰ تومان دریافت اما ۵ هزار تومان هزینه مي 
کنیم که با حساب رفت و برگشت مسافر حدود ٨ هزار و ۶۰۰ تومان 
سوبسید از سوی شهرداري براي هر مسافر پرداخت مي شود. این مبلغ 
سنگیني براي شهرداري و حیف است که همچنان ۴۰ هزار نفر از مترو 

استفاده نکرده و سوار خودروهاي شخصي مي شوند.
وي با بیان اینکه شهرداري نیز به دنبال برقراري امنیت شهروندان در 
سطح شهر و مترو است، تاکید کرد: زماني که قرار است در اصفهان 
آمار حوادث گزارش شود، عالقه داریم این شهر کمترین میزان حوادث 
را داشته باشد و زماني که این موضوع رخ دهد اطمینان خاطر براي 

مردم ایجاد شده و آسایش و امنیت براي شهروندان برقرار مي شود.
شهردار اصفهان گفت: الزم است دستگاه هاي مختلف استان اقدامات 
عملي در خصوص پیشــگیري از حوادث را انجام دهند. نباید اجازه 

دهیم حوادث کوچک به اعتبار شهر آسیب وارد کند.
وي بیان داشت: شهرداري با وجود مشکالتي مانند تورم، بدهي ها، 
تورم نیرو، کمبود بودجه و ... از ســه هزار میلیارد تومان بودجه خود 
هزار میلیارد تومان را به حمل و نقل و از این هزار میلیارد مبلغ 7٨۰ 
میلیارد تومان را به مترو تخصیص داده که تمام این موارد در راستاي 
پدافند غیرعامل، رفاه مردم، سبک کردن بار ترافیک و جلب رضایت 

شهروندان است.

گـــزارش

در این راستا دو برنامه پنج 
ســاله تدوین و در برنامه 
اول مقرر شد که یک هزار 
و ٣٣۴ محلــه بازســازی 
 شود که توسعه امکانات و 
خدمات روبنایی محالت، 
ارتقــای زیرســاخت ها، 
بهســازی فضــای شــهری، بازآفرینی 
محله ها، ارتقای توانمندی های اقتصادی و 
ظرفیت سازی اجتماعی از جمله اقداماتی 
است که در بازسازی و نوسازی بافت های 

فرسوده انجام می شود.
واضح اســت با توجه به قدمت بسیاری 
از محــالت اصفهان، احیــای بافت های 
فرســوده و ناکارآمد در چنین استانی از 
اهداف مورد نظر طرح بازآفرینی شهری 
است، با توجه به وجود محالت قدیمی و 
فرسوده این استان نیز مسئوالن نسبت 
به اجرای هرچه سریع تر طرح بازآفرینی 
شهری به منظور ارتقای وضعیت اجتماعی 
و اقتصادی ساکنان با ایجاد فرصت های 
اشــتغال و ارتقای کیفیت زندگی تاکید 
بسیار دارند.، بازآفرینی شهری از سال ٩۶ 
تاکنون در بیش از ۲۰ محله استان اصفهان 

اجرا شده است.
البته باید توجه داشــت محالت تاریخی 
ارزشمند باید مورد توجه ویژه قرار گرفته 

تا در این رهگذر دچار آسیب نشوند.
در همین پیوند سرپرست سازمان نوسازی 
و بهسازی شهرداری اصفهان با تاکید بر 
بازآفرینی محالت ناکارآمد شهری، چنین 
اقدامی را فرآیندی طوالنی مدت عنوان و 
تصریح کرد: برای تحقق این هدف، نیاز 
به بسترســازی در حوزه های اجتماعی و 
فرهنگی است تا بتوان به صورت کالبدی 
شاهد اقدامات بود و طی این فرآیند، لزوم 
همکاری دستگاه های متولی، تخصیص 
اعتبار و مشارکت بخش خصوصی در روند 

اجرا، محسوس است.
بــه گفتــه داوود احســانی بر اســاس 
سرشماری سال ١٣٩۵، ۴٣۶ هزار و۴۵٣ 
نفر از جمعیت اصفهان در بافت فرسوده 
ساکن هســتند و بازآفرینی این محالت 
از روش های مختلــف در حال پیگیری و 

انجام است.
وی اظهار کرد: از جمله اقدامات شهرداری 
اصفهان برای چنین هدفی، تدوین سند 
راهبردی بازآفرینی شهری پایدار بافت های 
فرسوده و ناکارآمد شــهر اصفهان بوده 
و نتایج تدوین این ســند شامل ترسیم 
چشم انداز شــهر اصفهان در بافت های 
فرســوده، تهیه راهبردها و سیاست های 

بازآفرینی است.
سرپرست سازمان نوســازی و بهسازی 
شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: 
۲۵ محله دارای بافت های فرســوده در 
شهراصفهان برای در الویت بازآفرینی قرار 
گرفته  است که مساحت حدود یک هزار 
هکتار و به معنای دیگر نیمی از مساحت 

بافت فرسوده شهر را در بر می گیرد.

   لزوم اســتفاده از سیاست ها و
 طرح های تشویقی

احســانی در رابطه با میــزان همکاری 
ســاکنان بافت های فرســوده نیز گفت: 
هدف بازآفرینی و تفاوت آن با رویکردهای 
گذشته همین نکته مشارکت است زیرا 
بدون مشارکت شــهروندان، رسیدن به 
هدف بازآفرینی در ابعاد مختلف کالبدی، 
اجتماعی، اقتصادی و ... ناممکن خواهد 
بــود. وی تاکید کرد: یکــی از روش های 
مورد تاکید شهرداری، استفاده از نهادهای 
توسعه محله در محالت به  عنوان مفصل 
ارتباط مردم با نهادهای زیر مدخل است 
که در حال حاضر در سه محله همت آباد، 
محله سفلی )خوراسگان( و زینبیه در حال 

فعالیت هستند. 
احســانی مهم ترین مشــکل در مسیر 
بازآفرینــی محــالت فرســوده را نبود 
همکاری و تعامل سازنده بین دستگاه های 

مربوطه و ذی نفع از جمله نهادهای دولتی، 
شهرداری، دســتگاه های خدمات رسان 
دانست و افزود: از دیگر مشکالت موجود 
می توان به نبود ضوابط ویژه ساخت وساز 
و بسته های تشــویقی موثر برای افزایش 
مشارکت مردم و ســرمایه گذاران بخش 

خصوصی اشاره کرد.
وی اضافه کــرد: همچنین پایبند نبودن 
دولت به ارائه اعتبارات و تسهیالت مصوب 
و پایین بودن توان اقتصادی ساکنان این 
بافت ها باعث می شود که روند بازآفرینی 

شهری با کندی پیش رود.
سرپرست سازمان نوســازی و بهسازی 
شــهرداری اصفهان تاکید کرد: ضرورت 
ایجاد و استفاده از سیاست ها و ابزارهای 
تشویقی برای سرعت گرفتن این فرایند 

بسیار اهمیت دارد.

   سکونت ۱۵درصد جمعیت استان 
در بافت  فرسوده 

 معاون بازآفرینی شــهری و مسکن اداره 
کل راه و شهرســازی استان اصفهان نیز 
اظهار کرد: در هر شهری ستادی با عنوان 
بازآفرینی شهری تشکیل  شده که دبیر آن 
شهرداری است و دســتگاه های اجرایی 
مانند آب و فاضالب، بنیاد مسکن، اداره 
برق و سایر دســتگاه های مرتبط در این 

ستاد نماینده دارند.
ایمان طاهر افــزود: از ابتدای ســال ٩۶ 
در ستاد بازآفرینی شــهری، برنامه ای با 
عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام 
بافت های فرســوده تعریف شد که این 
برنامه، برای هر شــهر به صورت جداگانه 
نوشته شــده و در آن تعــداد محله هایی 
که بافــت فرســوده دارند مشــخص و 
اولویت بندی شد، تاکنون نیز حدود ١۵ 

محله در استان اصفهان این برنامه را تهیه 
و به اداره راه و شهرسازی ارسال کرده اند 
که امید است تا پایان سال ٩7، برنامه همه 

محله ها در اختیار این اداره کل قرار  گیرد.
وی اظهــار کــرد: ١۵درصــد جمعیت 
اســتان اصفهان در بافت های فرسوده و 
ناکارآمد شهری ساکن هســتند که در 
راستای بهســازی و نوسازی این بافت ها 
و محالتی که بر روی گســل قرار دارند و 
یا زندگی در آن ها دارای شــرایط مساعد 
نیست مطالعاتی انجام گرفته که نیازمند 
همت و تالش همه دستگاه های مربوطه 
عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری است. 
طاهر اضافه کرد: واقعیت آن است که برنامه 
دولت جابجایی مردم ساکن در محالت 
مورد هدف بازآفرینی شــهری نیســت، 
بلکه با اجرای طرح بازآفرینی مصمم به 
جلوگیری از ترک محله ها توســط افراد 
بومی است با این اوصاف برای ممانعت از 
جابجایی مردم از محالت خود، واحدهایی 
تحت عنوان پشتیبان نوسازی بافت های 
فرسوده در یک محله در قالب سهم دولت 
احداث می شود که برای اسکان موقت با 
واحدهای فرسوده تهاتر می شوند و پس از 
آماده شدن واحدهای مورد نظر، نوبت به 
محالت دیگر برای نوسازی می رسد. وی 
گفت: برای سرعت بخشیدن به روند طرح 
بازآفرینی، تسهیالتی پرداخت می شود 
که سهم کالن شهرها، ۵۰ میلیون تومان 
در نظر گرفته  شده اســت، در شهرهای 
باالی ۲۵هزار نفر، ۴۰ میلیون تومان و در 
شهرهای کمتر از ۲۵هزار نفر، ٣۰ میلیون 
تومان با ١٨ درصد ســود ارائه می شود و 
البته ارگان های مربوطه درصدد کاهش 
سود بانکی و افزایش تسهیالت به میزان 

٨۰ میلیون تومان هستند.

خـــبــــر

خروج دام به صورت قاچاق باید متوقف شود

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با 
اشاره به کاهش تولیدات دامی به علت خشکسالی، گفت: 

سیاست ها و راهکارهای مختلفی برای مهار قیمت گوشت با توجه به کاهش 
آن در کشور اتخاذ شده و از جمله راهکارهای اساسی این است که از خروج 

دام به صورت قاچاق جلوگیری شود.

اسماعیل نادری  با اشاره به خشکسالی های اخیر، اظهار کرد: تاثیرات خشکسالی های 
منطقه ای بر میزان تولیدات دامی در کشور و استان اصفهان، غیر قابل انکار است، بسیاری 
از دامداران مجبور شدند که فروش عمده  ای دام داشته باشند، کاهش چشمگیر منابع 
آبی و خشک شدن علفزارها مشکالت زیادی به بار آورده است و باید خروج دام از کشور، 

توسط سازمان جهاد کشاورزی کنترل شود.
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: محصوالت دامی استان 
اصفهان در گذشته، نه تنها نیاز مردم اصفهان را تامین می کرد بلکه جوابگوی چند استان 
به صورت همزمان بود، اما خشکسالی های اخیر، آسیب جدی به تولید محصوالت دامی 

در اصفهان وارد کرد به طوری که حتی پاسخ گوی نیاز این استان نیز نبود.
وی افزود: میزان مصرف تولیدات دامی مردم کشور ما مشخص است بنابراین گاهی که کاهش 

در تولیدات رخ می دهد، مجبور می شویم با واردات گوشت نیاز بازار را تامین کنیم.
نادری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اجرای طرح توزیع گوشت قرمز منجمد با 
کارت ملی در اصفهان، خاطر نشان کرد: اجرا شدن این طرح، تنها با پشتیبانی امور دام جهاد 
کشاورزی امکان پذیر بود و علت اصلی فروش گوشــت به این طریق آن هم توسط دولت، 

پوشش دامنه بیشتری از جامعه برای مصرف گوشت است.

   هر کارت ملی؛ 2 کیلوگرم گوشت تنظیم بازار
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اضافه کرد: یکی دیگر از اهداف توزیع 
گوشت به این طریق، جلوگیری از خرید حجم زیادی گوشت توسط افراد و احتکار آن است 
زیرا خرید گوشت توسط بعضی از واحد های غذایی به صورت انبوه موجب ناعدالتی در حق 
تعدادی از مردم می شود. وی خاطرنشان کرد: اولویت توزیع گوشت منجمد با کارت ملی، با 
فروشگاه های وابسته به سازمان میادین میوه و تره بار همچون فروشگاه های کوثر است، اما 
تعدادی از واحد های صنفی معتبر نیز در این زمینه فعالیت می کنند زیرا از اهداف اصلی این 

طرح پوشش کل مناطق شهر است.
ایمنا

خـــبــــر

ایرنا
یـــادداشت
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اولین مدل پروژه مشارکتی ریلی در بهارستان اجرا می شود
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور گفت: اولین مدل پروژه مشارکتی ریلی کشور در 

شهر جدید بهارستان در جوار اصفهان اجرا می شود.
حبیب اله طاهر خانی روز چهارشنبه هنگام بازدید از پروژه های مسکن مهر و قطار شهری شهر جدید بهارستان 
افزود: در گذشته تامین بودجه پروژه هایی چون قطار شهری از طریق منابع دولتی و منابع داخلی شرکت عمران 

انجام می شد و توسعه قطار شهری از طریق این منابع بود اما در بودجه سال 98 دولت ظرفیت جدیدی برای اجرای 
پروژه های حمل ونقل ریلی فراهم کرده است.

طاهر خانی افزود: در این بودجه اعتبار در نظر گرفته برای پروژه های مشارکتی سه هزار میلیارد ریال است و دولت این 
امکان را می دهد که برای این میزان اعتبار، پروژه مشارکتی تعریف شود و بعد از تعریف شرکای ما از بانک تسهیالت دریافت کرده 

و در نتیجه تکمیل پروژه ها سرعت می گیرد. وی گفت: تجربه زیادی در پروژه های مشارکتی ریلی نداریم و اولین مدل پروژه مشارکتی 
ریلی کشور را ما در شهر جدید بهارستان اجرا می کنیم و به دلیل توجه ویژه دولت و اختیاراتی که در بودجه سال 98 برای مدل مشارکتی ریلی به 
ما داده باید این پروژه ها اقتصادی شوند.  طاهر خانی تاکید کرد: امیدواریم تا سال 99 و همزمان با بهره برداری از20 هزار واحد مسکونی در استان 

اصفهان قطار شهری این شهر نیز به بهره برداری برسد.

تفاهم  نامه ساخت 20 هزار مسکن در استان اصفهان امضا شد
 تفاهم نامه همکاری ساخت 20 هزار واحد مسکونی میان انبوه  سازان استان اصفهان و شرکت عمران 

شهر جدید بهارستان روز چهارشنبه امضا شد.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان در مراســم امضای این تفاهم نامه گفت: برنامه های جدید این 
شرکت تهیه برنامه برای تولید و ساخت 20 هزار واحد مسکونی است که امیدواریم تا پایان سال 99 

این پروژه به بهره برداری برسد.
محمد رضا احمدی افزود:200 هزار واحد مســکونی تا سال 99 در شــهرهای جدید ساخته می شود که 

بهارستان 10 درصد از کل سهمیه کشور را دارد .
 وی همچنین از آزاد سازی 76 هکتار از اراضی در این شهر خبرداد و گفت: ارزش مالی این آزاد سازی ها 150 میلیارد 

تومان بوده است. دراین نشســت حبیب اهلل طاهر خانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور 
حضور داشت.

شهرجدید بهارستان یکی از شهرهای برنامه  ریزی  شده اقماری است که در 20 کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان، در مسیر جاده 
اصفهان- شیراز قرار گرفته  است.  

خبرهای دو خطیگردشگری

رییس دولت دوازدهم در سخنرانی خود در زمان تحویل الیحه 
بودجه ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسالمی تاکید ویژه ای بر مقوله 
»دولت الکترونیک« برای حل مسائل مربوط به فساد و رانت در 
اقتصاد کشور داشت؛ اما دولت الکترونیک چگونه می تواند از پس 
غول فساد بربیاد؟ حسن روحانی سه شنبه گذشته الیحه بودجه 
دولتش برای سال آینده را تقدیم مجلس کرد. روسای جمهور در 
سخنرانی های بودجه ای خود معموال مهم ترین دغدغه هایشان را 
مطرح می کنند. یکی از مهم ترین دغدغه های حسن روحانی در 
سخنرانی  بودجه ای  اش مقوله فساد و رانت بود که راهکاری به 

سادگی دولت الکترونیک را برای حل آن مطرح کرد.

مهر
گـــزارش

ایسنا
گـــزارش
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کارگزار فعال بورس مطرح کرد؛
بازار سرمایه مطمئن تر 

از طال و ارز

حمید رضا غالمــی کارگزار فعال 
بورس اظهار کرد: دلیل اصلی عدم 
اعتماد مردم به بازار سرمایه، ناآگاهی 
مردم از فضای کسب و کار است که 
آنها را برای حفظ ارزش پول به سمت 
بازار طال و ارز ســوق می دهد. این 
کارگزار فعال بورس افزود: وارد شدن 
در بازار سرمایه با توجه به نوسانات 
ارزی ریسک جذابیت کمتری نسبت 
به بازار طال و سکه دارد که همین امر 
موجب آسیب رســاندن به اقتصاد 
کشور شده است. وی ادامه داد: بازار 
سرمایه شامل بورس و صندوق های 
سرمایه گذاری، در کنار سود هنگفتی 
که دارد ممکن اســت افرادی که با 
اطالعات ناقص وارد آن می شــوند 
را با خســارت های فراوانی مواجه 
کند. غالمی ادامه داد: نحوه فعالیت 
صندوق های سرمایه گذاری به این 
صورت اســت که افراد، واحدهایی 
از این صندوق را خریــداری و این 
صندوق ها پول ها را به صورت سبد 
سهام گردآوری می کنند به عبارتی 
مجموعه ای از سهام صنایع مختلف را 
خریداری می کنند و یک سبد سهام 
برای سرمایه گذار تشکیل می دهند 
و اگر در یک صنعت سهام افراد اُفت 
کند ممکن اســت در ســهام های 
دیگر افزایش داشــته باشد و افت 
قبلی را جبران کنــد. وی افزود: در 
مجموع صندوق های سرمایه گذاری 
می تواننــد ســود خوبــی بــرای 
سرمایه گذار به همراه داشته باشند، 
همچنین ریســک از دست دادن 
سرمایه را کاهش می دهد و دولت 
با حمایت و تبلیــغ این صندوق ها 
موجب می شــود افرادی که برای 
ســرمایه گذاری بورس را انتخاب 
کرده اند و آگاهی کمی نسبت به آن 
دارند جذب این صندوق ها شــوند. 
غالمی گفت: معموال دولت به طور 
مستقیم از سرمایه گذاران حمایت 
نمی کند، ولی در مواقعی که بورس 
ســیر نزولی دارد دولــت از طریق 
تزریق نقدینگی افت بازار بورس را 

جبران می کند.

باشگاه خبرنگاران
گـــزارش
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تاثیر بروشورهای آنالین بر 
تصویر مقصد

کلیشه قدیمی »یک 
عکس بــه هزاران 
کلمه می ارزد«، آنقدر که در مورد تصویر 
یک مقصد گردشگری صحت دارد در مورد 
هیچ چیز دیگری درست نخواهد بود. نقش 
بروشورهای گردشگری تنها آگاه سازی 
گردشگران بالقوه از مقصد نیست، بلکه 
ارائه اطالعات، دانــش و در واقع ترغیب 
آنها به خریداری محصول سفر است؛ هدف 
اصلی بروشــورهای گردشگری تبدیل 
گردشگر بالقوه به گردشگر واقعی از طریق 

فروش خدمات گردشگری است.

همچنین هدف اصلی بروشورهای آنالین، جلب 
توجه، ایجاد عالقه و میل از طریق دنیای مجازی 
است که در نهایت به عمل، یعنی سفر به مقصد 
ختم می شــود. این بروشــورها به عنوان نقش 
جایگزین محصول عمــل می کنند و انتظارات 
کیفیت، ارزش پول، تصویر محصول و وضعیت 
آن را در جهان مجازی به تصویر می کشند. اگر 
اطالعات مرتبط در این بروشــورها دربردارنده 
مشخصات راهنمایان تور نیز باشد، گردشگران 
قادر خواهند بود انتظــارات کامل تر، واضح تر 
و اثرگذارتری را در ذهــن خود تدوین و تصویر 
واضح تری از مقصد ســفر در ذهن خود ترسیم 
کنند. اما بروشــورها، نه تنهــا از لحاظ محتوا، 

طراحی و فرمت )الکترونیک و سنتی(، بلکه از 
لحاظ شیوه های توزیع و اهداف ایجاد آنها واسطه 
منحصربه فرد بازاریابی و ارتباطات در گردشگری 

به شمار می آیند.
از سوی دیگر به شــیوه های مختلفی می توان 
بروشورها را توزیع کرد. صورت سنتی و دستی از 
قبیل پست کردن، توزیع در آژانس های مسافرتی 
و هتل ها یا نمایشــگاه های گردشگری یکی از 
اشکال توزیع آنها است اما با توجه به گران بودن 
آنها، عدم کارآیی زیاد و... بروشــورهای آنالین 
امروزه جایگزین شــیوه های متداول چاپی و 
قدیمی شده اند. این بروشورها از طریق ایمیل، 
قرار دادن آن در ســایت گردشگری به صورت 
PDF یا عکس و با قابلیت پرینت یا مطالعه آن به 
صورت آنالین، موجود است. با این همه مطالعات 
در خصوص اثرگذاری بروشورها از لحاظ تمرکز 

و تاکید به طور گسترده ای متغیر هستند.
به طور کلی استفاده از نوع الکترونیک و اینترنتی 
بروشــورها هزینه کمتر، صرفه جویی در وقت 
و توزیع آســان تری دارد اما به منظور کســب 
موفقیت در بازاریابی محصول گردشگری، اپراتور 
گردشگری باید در ابتدا بینشی عمیق تر برای 
درک کامل تغییرات بازار و گرایش هرچه بیشتر 
آن از فیزیکی به مجازی پیدا کند. اســتفاده از 
اینترنت برای بازاریابی و ترفیع مقصد گردشگری 
این امکان را فراهم می سازد تا در کوتاه ترین زمان 
و با کمترین هزینه اطالعات زیادی را به گردشگر 
بالقوه ارسال کنیم. کلید دستیابی به این مزایا، 
داشــتن وب ســایت به روز و جذاب، تعاملی و 
حاوی اطالعات صحیح و مفید است. عالوه بر دارا 

بودن ظرفیت های چندرسانه ای، باید 
اطالعات صحیح و مفید از مقصد را به 
صورت بروشورها در اختیار کاربران 

قرار داد.
از سوی دیگر، در پژوهش های صورت 
گرفته مرتبط با موضوع، تمرکز بیشتر 
بر عکس های داخل بروشــور بوده تا 
متن، نقشه، یا نمودارها. به عنوان مثال 
در پژوهشــی تصاویر به کاربرده شده 
در بروشورهای 21 مقصد گردشگری 
از جمله پاریس، بانکــوک، میالن، رم، 
استانبول و... نیمی از بروشورها بیشترین 
فضای خود را به تصاویر اختصاص داده اند. 
مقصدهایی با جاذبه های مشابه الگوهای 
واضحی برای نوع تصاویر استفاده شده به 
کار برده بودند؛ به طور مثال بروشورهای 
جزایر توریستی از قبیل تایلند از تصاویر 
مناظر ســاحلی و فعالیت هــای تفریحی 
استفاده کرده و مقاصد باستانی مانند رم از 
تصاویر تاریخی و هنــری مانند بناهای میراث 
فرهنگی اســتفاده کرده اند. در بروشــورهای 
گردشگری اسکاتلند در بیشتر فضای بروشور از 
تصاویر قلعه ها و چشم اندازها استفاده شده است. 
همچنین محتوای بروشور همراه عکس ها، سفر 
به مناطق روســتایی و حومه شهر را پیشنهاد 
می کرد که مردمان مهربان و مهمان نوازی دارد.

بروشورهای آنالین نشان دهنده درک و تفسیر 
بهتر شرایط یک مقصد گردشگری هستند که 
متن درون آنها با آگاهــی از ویژگی های مقصد 
نوشته شده است. بنابراین محتوا و تصاویر آنها 
با توجه به داللت ها بیان می شــود و اطالعات 
الزم به منظور جلب نظر گردشــگران و جذب 
آنها را دربرمی گیرند. همچنین محتوای متنی 
آنها نشــان دهنده خالصــه ای از دانش واقعی 
تورگردان ها اســت. در نتیجه با بررسی موارد 
زیادی می توان دریافت بروشورها تاثیر بسزایی 
در تغییر تصویــر ذهنی گردشــگران بالقوه از 
آن منطقه و مقصد دارنــد. مطالعات مرتبط با 
اثرگذاری بروشورهای آنالین گردشگری بر دو 
موضوع اصلی متمرکز هستند. 1- اثرگذاری و 
معیارهای مورد اســتفاده برای سنجش میزان 
اثرگذاری بروشــورهای آنالین و 2- رابطه بین 
اثرگذاری بروشــورهای آنالین و ویژگی های 
گردشــگران بالقوه ای که از طریق بروشــورها 
تبدیل به گردشــگران بالفعل می شــوند. این 
ویژگی ها شامل انگیزه، تجربه قبلی سفر، عوامل 
جمعیت شناختی و عوامل اجتماعی و اقتصادی 

هستند.
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شاید در نگاه اول 
ارتباط بین تحقق 
دولت الکترونیک 
با مبارزه با مفاسد 

اقتصادی کمی عجیب 
به نظر برسد اما واقعیت 

 این است که یکی از
 عینی ترین 

دستاوردهای ایجاد 
دولت الکترونیک 

کاهش مفاسد اداری 
به عنوان یکی از 

اصلی ترین بسترهای 
سواستفاده های 

اقتصادی است.

     وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آغاز روند کاهش قیمت برخی کاالها در هفته های اخیر گفت: 
منافع برخی، به شکل های مختلف اجازه نمی دهد کاهش قیمت ها اعمال شود.

     وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت واقعی هرکیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کنندگان باید ۱0 
هزارتومان باشد و عرضه این محصول با نرخ هایی بیش ازاین اجحاف به مصرف کنندگان است.

     مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: تسهیالت مسکن مهر از ۳00 میلیون ریال به 400 میلیون 
ریال افزایش می یابد.

     مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه برای تامین کاالهای اساسی کشور، ظرفیت های 
خوبی ایجاد شده است، از فعالیت سامانه  نوین فروش گندم خبر داد.

     مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب با بیان اینکه برخی سدهای بتنی کشور، نیاز به ترمیم دارد، 
گفت: ۵۲ میلیارد متر مکعب حجم ذخایر آبی ماست که 44 درصد آن پشت سدهای بتنی قرار دارد.

     برای سال آینده بالغ بر ۵0 میلیارد تومان برای توسعه کارآفرینی در الیحه بودجه ۹۸ کل کشور پیش 
بینی شده که از این میزان ۱۱ میلیارد تومان برای طرح کارورزی دانش آموختگان اختصاص می یابد.

دولــت الکترونیک از 
آن دســته مفاهیمی 
اســت که بــا اینکه به 
لحــاظ لغوی مســائل 
تکنولوژیکی را تداعی 
می کند اما بر همه دیگر 
حوزه هــای اقتصادی 
و ســازمانی تاثیــرات گســترده و 

مستقیمی می گذارد.

   دولت الکترونیک؛ بزرگترین اقدامی 
که دولت دوازدهم باید انجام دهد

روحانی  چهارم دی در صحن علنی 
مجلس با اشــاره به اینکه مشکل در 
شرایط  ســاختاری اقتصاد از جمله 
بودجه ریزی است، اظهار کرد که «در 
بودجه حرکت های مخفی بســیاری 
داریم که باید آشــکار شده و بودجه 

شفاف باشــد؛ هیچ راهی برای نجات 
از فســاد و رانت جز شفافیت نداریم. 
بزرگترین اقدامی که دولت دوازدهم 
باید انجام دهد و فکر می کنم مجلس 
هم موافق باشــد، دولت الکترونیک 

است«.
طبق تاکید رییس جمهور، تا زمانی 
که دولت الکترونیک را تکمیل نکنیم 
و همه داده هــای اطالعاتی در یکجا 
جمع نشــود و مردم از شرایط کشور 
کامل مطلع نباشند، باز هم دچار فساد 
و رانت خواهیم شــد؛ بودجه پارسال 
نقطه مثبت داشــت و آن نقد مفصل 
مردم نسبت به بودجه بود. خواهش 
می کنم امســال هم مردم ما بعد از 
انتشــار بودجه حرف بزنند، اشکال و 

نقد کنند.
شاید در نگاه اول ارتباط بین تحقق 
دولت الکترونیک با مبارزه با مفاسد 
اقتصــادی کمــی عجیب بــه نظر 
برســد اما واقعیت این است که یکی 
از عینی ترین دســتاوردهای ایجاد 
دولــت الکترونیک کاهش مفاســد 
اداری به عنوان یکــی از اصلی ترین 
بسترهای سواستفاده های اقتصادی 
اســت. زمانی که ارتبــاط حضوری 
بین نیروهای دولتی با شــهروندان 
کاهش پیدا کند و به بستری مجازی 
و خودکار منتقل شود بالطبع منافذ 
غیرقانونی برای سواستفاده از امکانات 

دولتی هم محدودتر می شود.

   خالقیت کشی دستگاه عریض و 
طویل بروکراسی 

در کشورهایی که درآمدهای بادآورده 
کالنی از محل منابع طبیعی عایدشان 
می شود، دســتگاه بروکراسی، بسیار 
عریض و طویل تــر از اندازه ضروری 
خــود می شــود. در ایــن حالــت، 
بروکراســی ماهیت خالقانه و مفید 
خود را به تدریج از دست می دهد و به 
جایی می رسد که با جذب حداکثری 
منابع ملــی، خود حتی بــه معضلی 

دست و پاگیر تبدیل خواهد شد.
عدم رشد فعالیت های مولد از عوامل 
توسعه نیافتگی مستمر در کشورهای 
در حال توســعه و خصوصا آن هایی 
است که منابع معدنی غنی تری هم 
دارند؛ به این معنی که جمعیت فعال 
بین 15 تا 60 ســاله این کشورها به 
مشــاغل خدماتی غیرمولــد یا کم 

ارزش تر مشغول اند.
در ســال های گذشــته، سیســتم 
عریض و طویــل بروکراســی که از 
قضا جمعیت زیــادی را هم به خود 
مشــغول کرده، به نظر می رســد از 
حالت طبیعی و ضروری خود خارج 
شــده و با صرف هزینه و زمان زیاد 
برای انجام امور تقریبا شایسته عنوان 
 »غیر مولد« یا »کم کارساز«گشــته

 است.

   دولت الکترونیــک ابزاری برای 
شفاف سازی و کاهش هزینه ها

حســن روحانی همچنین در ســال 
1۳9۳ بــا امضا و ابــالغ مصوبه ای به 
دســتگاه های اجرایی درباره آموزش 
مردم و فرهنگ سازی در مورد استفاده 
از خدمات دولت الکترونیک دستور داد 
تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و 
رسانه های مجازی در این راستا اقدام 
کنند. او در ســال 1۳96 و در جریان 

مناظرات انتخاباتی هــم از راه اندازی 
شــبکه ملی اطالعات و تحقق دولت 
الکترونیک به عنــوان ابزارهای ایجاد 
شــفافیت اقتصادی و عملکردی در 

کشور نام برده بود.
»بروکراسی ایرانی« با ساختمان های 
بزرگ و خیل عظیم نیروهای  منفعلش 
جــدای از هزینه هــای پرســنلی، 
ترافیک روزانه هزینه های گرمایشی 
و سرمایشــی را نیز به منابع عمومی 
تحمیل می کند. امری که نه تنها مولد 
نیست بلکه برای انجام کسب وکارهای 

اقتصادی دست وپاگیر نیز هست.
چــاره ایــن وضعیــت در حرکت به 
سمت فناوریک های نوینی است که 
دورکاری را افزایــش داده و ضرورت 
حضور فیزیکی شهروندان در ادارات 
را کــم می کند. شــهروندان به جای 
کارمنــدان کــم حوصلــه، از طریق 
سیســتم های الکترونیکی شــبانه 
روزی به انجام امــور اداری ضروری 
خود می پردازند تا کارشان با سرعت 
 بیشــتر درمــدت زمــان  کوتاه تری

 انجام بگیرد.

فساد و رانت از مهم ترین دغدغه های رییس جمهور؛

دولت الکترونیک چگونه از پس غول فساد برمی آید؟
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اختصاص 1000 میلیارد ریال برای حمایت از شرکت های دانش بنیان
مهندس بهزاد نیکخواه رییس اداره کل اعتبارات و طرح های سرمایه گذاری بانک کشاورزی در نخستین روز از 
برگزاری کمپ نوآوری فین تک فارم بانک کشاورزی با تاکید بر این موضوع که چنین رویدادی برای نخستین 
بار در سیستم بانکی کشور توسط بانک کشاورزی طراحی و اجرا می شود،  از تخصیص خط اعتباری 1000 
میلیارد ریالی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان خبر داد.  مرحله نهایی برگزاری فین تک فارم – رویداد 
استارت آپی بانک کشاورزی- روز سه شنبه چهارم دی 1397 با تشکیل کمپ نوآوری و حضور 16 شرکت 

منتخب دانش بنیان در بخش استارت آپ و 6 شرکت بزرگ فعال در حوزه صنایع غذایی، آغاز شد و در حاشیه 
برگزاری آن، مهندس بهزاد نیکخواه  با اشاره به این که این رویداد هم زمان فین تک ها و استارت آپ هایی که روی 

زنجیره ارزش غذایی از مزرعه تا سفره مردم فعالیت می کنند را پوشش می دهد ، اظهار داشت: این رویداد در واقع،  نوعی 
ظرفیت سنجی است تا ببینیم چه امکانات و ظرفیت هایی به ویژه در بخش فعالیت های دانش بنیان در کشور وجود دارد. وی افزود: نقشی 

  matchmaking که بانک کشاورزی ایفا می کند، قراردادن سرمایه در کنار ایده  و درحقیقت، واسطه ای برای مدیریت دانش است؛ با راه اندازی
عمال صاحبان سرمایه -که برندهای اول صنعت غذا در کشور و مشتریان ما هستند- را در کنار این استارت آپ ها قرار داده ایم تا سرمایه گذار که 

خریدار ایده است بتواند با استفاده از ظرفیت هایی که ما معرفی می کنیم ارزش های اقتصادی جدید در کشور ایجاد کند.
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استارتآپ

4نکتهدربازاریابیپیامکی

درراپیامکیبازاریابیمحلیوکوچکوکارهایکســبازبســیاری
موضوعاینمهمدالیلازیکی.اندنگنجاندهتبلیغاتشانانواعفهرست
آنبهمربوطبازاریابیهایاستراتژیوپیامکارسالبرکهاستقوانینی
ازحمایتقانونتابعبایدشمالیآمریکایوکارهایکسب.حکمفرماست
ازایبهاستممکنتخطیصورتدروباشند)TCPA(تلفنیکاربران
۵00بینایجریمهپرداختبهمجبور،ناخواستهمتنیپیامکهرارسال

.شونددالر۱۵00تا

همچنین اگر بخواهند از تکنیک های ارسال جمعی اســتفاده کنند، این مبلغ به 
مراتب افزایش خواهد یافت.

در حالی که برخورد نسبتا شدیدی با پیامک های اسپم صورت می گیرد، می توان 

کامال از این موضوع در امان ماند و در آن 
واحد، استفاده خوبی از بازاریابی پیامکی 
کرد. آیا می دانســتید میانگیــن نرخ باز 
شــدن ایمیل چیزی در حدود ۲0 تا 30 
درصد و نرخ باز شــدن پیامک تقریبا 9۸ 
درصد اســت؟ یا اینکه تقریبا 90 درصد از 
مخاطبان پیامک آن را ظرف مدت سه ثانیه 
باز می کنند؟ بازگشت سرمایه احتمالی در 

این نوع بازاریابی بسیار باالست.

شناختقوانینبازاریابیپیامکی
بسیار مهم است که قبل از شروع به کار، قوانین 
این حوزه را بشناسید. مهم ترین قانوی که باید 
مد نظر داشته باشید این است که پیامکتان را 
باید فقط برای مخاطبانی ارســال کنید که از 
قبل برای حضــور در خبرنامه پیامکی تان ابراز 

تمایل کرده اند.
بازاریابــان ایمیلــی به طور مرتــب پیغام های 
تبلیغاتیشان را برای مخاطبانی ارسال می کنند 
که کتابچه پی دی اف یا نسخه رایگانی از برنامه شان را 
دانلود کرده اند. این موضوع را نمی توان در مورد بازاریابی پیامکی اعمال کرد. روش 
صحیح انجام این کار این است که با ارسال درخواست و لینک ثبت نام از مشتریان 
بخواهید تا خودشان در خبرنامه پیامکی تان عضو شوند. کسب اعتماد مخاطب در 
این روش دشوارتر است اما این مخاطبان از لحاظ کیفی بسیار ارزشمندتر از مردم 

معمولی هستند.

پیامکتانرابه۱۶0حرفمحدودکنید
وقتی پیامکی طوالنی و حاوی بیش از 160 کارکتر ارســال می کنید، شبکه های 
موبایل معموال پیام را به صورت تکه های کوچک  160 حرفی در می آورند. این پیام ها 
قبل از رسیدن به مخاطب مجددا به یکدیگر متصل می شوند اما این اتفاق همیشه 

بدون مشکل اتفاق نمی افتد. برخی شــبکه ها از ارسال یا دریافت چنین پیام هایی 
خودداری می کنند. در نتیجه ممکن است مخاطبانتان نتوانند پیام را به صورت کامل 
دریافت کنند یا پیامک هایی نامرتب و تکه تکه شــده ای را دریافت کنند. در هر دو 

صورت، پیام تبلیغاتی تان به مخاطب انتقال پیدا نمی کند.
عالوه بر این، پیامک باید کوتاه باشد. پیام های طوالنی حوصله مخاطب را سر می برد 

و نمی توانند ارتباط خوبی با مخاطبان برقرار کنند.

زمانیعنیهمهچیز
آیا تا به حال برای تان اتفاق افتاده که درســت هنگام شــام پیامکی از فســت فود 
محله تان دریافت کنید که خبر از تخفیف 30 درصدی پیتزای مورد عالقه  تان بدهد؟ 
زمان بندی در بازاریابی پیامکی یعنی همه چیز! ماهیت این نوع بازاریابی این است 
که مردم به محض دریافت پیام آن را باز می کنند. اما در عین حال،  عدم وجود تصاویر 
گرافیکی کار را برای بازاریاب ها دشوارتر می کند. در نتیجه، هدف اصلی بازاریاب ها 
باید این باشد که مشتریان درست هنگام تصمیم گیری برای خرید، پیام بازاریابی را 
دریافت کنند. بنابراین همانطور که رستوران های فست فود پیشنهادشان را هنگام 
ناهار یا شام ارسال می کنند، سالن های آرایشگری نیز باید پیامشان را هنگام نزدیکی 

به مراسم ها یا به اعیاد ارسال کنند.

شمارهتلفنیالینکیدرپیامکخودقراردهید
موفقیت هر کمپین بازاریابی به میزان زیادی به فراخوانی که ارائه داده است، بستگی 
دارد. در بازاریابی پیامکی نمی توان گزینه جذاب و فریبنده ای قرار داد تا مشتری 
روی آن کلیک کند. با این حال تنها روش متقاعد کردن مشتریان این است که به 

آن ها بیاموزید چگونه با شما تماس گرفته یا سفارش دهند.

یکی از رایج ترین روش ها این است که شماره تلفن یا لینکی را در انتهای پیامتان 
قرار دهید. بهتر اســت لینک وب سایت تان را با اســتفاده از وب سایت هایی نظیر 
Bitly کوتاه کنید تا تعداد کارکترهای پیامکتان از 160 عدد بیشــتر نشود. شاید 
این نوع فراخوان بهترین و ایده آل ترین روش فراخوان نباشد. اما به هر حال باید به 
مخاطبانتان اجازه دهید تا بعد از خواندن پیامتان در صورت تمایل با شما به نوعی 

تماس بگیرد.

به روش مدرن پیش بروید؛

تصمیم گیری با توافق عموم
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مجلهخالقیت
یـــادداشت

ژنــرال ِگیــل پوالک 
می گوید »اگــر به افراد 
دســتور دهید تا کاری 
را انجام دهند که آن را 
درک نمی کننــد، همه 
توان خــود را بــه کار 
نمی گیرنــد. بهتریــن 
عملکردها و شــجاعت ها زمانی بروز 
می کند که دلیل اهمیت کار را برایشان 

توضیح دهید«.
دومین روش رهبری، مشورت است. 
یعنی از افــراد می خواهیــد نصایح و 
اطالعات خود را با شما در میان بگذارند 
و سپس تصمیم  می گیرید. این روش 
رهبری انگیزاننده تر از دســتور دادن 
محض است. افراد می دانند که تصمیم 
نهایی از آِن شما است، اما از اینکه در 
فرایند تصمیم گیری از مشــاوره های 
آن ها هم استفاده می کنید، سپاسگزار 
خواهند بود. حتی اگر با تصمیم نهایی 
موافق نباشند، به خاطر این مشورت به 

احتمال زیاد به آن پایبند هستند.
در روش توافق عمومی، دیگران را در 
تصمیم گیری سهیم می کنید. در این 
حالت، رهبر تصمیم نهایی را نمی گیرد؛ 
بلکه تصمیم نهایی صــد درصد از آِن 
گروه اســت. گروه باید درباره منافع و 
مضرات هر اقدامی بحــث کرده و در 

نهایت با انجام آن کار موافقت کند.
رهبــران از هر ســه روش اســتفاده 
می کنند و هنگام بحــث درباره یک 
تصمیم نوع آن را مشــخص می کنند. 
نمی توان همه تصمیمات را بر اساس 
توافق عمومی یا دستور محض اتخاذ 
کرد. اگرچه تصمیم گیری بر اســاس 
توافق عمومی منافعــی دارد، اما بهانه 

خوبی برای سلب مســئولیت از رهبر 
نیست. مهم این است که افراد می دانند 
چه کاری بــه تصمیم مشــاوره ای یا 
توافقی و چه کاری به دستور نیاز دارد.

رهبران شرکت ها برای اتخاذ تصمیمات 
دشوار حقوق می گیرند و گاهی این کار 
به معنی صادر کردن دستور است. با این 
حال، رهبران برتر می دانند که ارتباط 
مســتقیمی بین مالکیت یک ایده و 
میزان مشارکت فرد در بحث پیرامون 
آن وجود دارد. هرچه مشارکت افراد در 
بحث پیرامون یک ایده بیشــتر باشد، 
تعهد بیشــتری به اجرای آن خواهند 

داشت.
رهبران هرگاه ممکن باشــد از دستور 
دادن اجتناب می کنند. آن ها همیشه 
افراد را به تفکر، صحبت و بحث تشویق 
می کنند، زیرا می دانند هر چه مشارکت 
افراد بیشتر باشــد، تعهد بیشتری به 

حمایت از تصمیم نهایی دارند.

محیطمناسبیایجادکنید
رهبری با مشورت یا توافق به محیطی 
سرشــار از اعتماد نیاز دارد که در آن 
افــراد از گفتن حقیقت یــا پذیرفتن 
مسئولیت هراسی نداشته باشند و به 
این کار تشویق شــوند. حال به روش 
خلق محیطی برای رهبری مشاوره ای 

و توافقی اشاره می کنیم.

پاسخسریعبهسواالت
هیچ کس مایل نیست کار را بد انجام 
دهــد، اما مشــکالت همیشــه بروز 
می کنند. اگر مشــکلی پیش آمد فورا 
به حل آن بپردازید. مستقیما با شخص 
مســئول صحبت کنید و با آرامش به 
دنبال راه هایی برای حل مشکل باشید. 
هرگز کسی را مقصر، متهم یا قضاوت 
نکنید. شاید مشکل از کارمند نباشد، 
بلکه از شرکت یا رییس آن فرد باشد. 
دلیل مشــکل را پیدا کنید و راه حلی 

برای آن بیابید.

کمکبهارتقایکارمندان

کارمندان بــه دنبال فرصتــی برای 
پیشرفت هستند. محیطی ایجاد کنید 
که نه تنها جایی برای اشتباه نگذارد، 
بلکه کارمنــدان را به ارتقای ســطح 
عملکردشان تشویق کند. با استفاده از 
گام های زیر می توانید به بهبود عملکرد 

کارمندان کمک کنید:
- از همــان ابتدا انتظــارات خود را به 

شکلی شــفاف بیان کنید. کارمندان 
باید انتظاراتی کــه از آن ها دارید را به 
صراحت بدانند. نتایج مورد نظر را تا حد 

ممکن عینی و ملموس کنید.

- معیارهــای قابل سنجشــی برای 
عملکرد تعیین کنید. به یاد داشــته 
باشید که »چیزی که سنجیده شود، 

انجــام می شــود«. برای هــر نتیجه 
معیارهای دقیقی در نظر بگیرید.

- هرگــز گمــان نکنیــد کارمنــد 
دستورالعمل را به طور کامل فهمیده 
اســت.وقتی وظیفه یا پــروژه ای را به 
کارمندان واگــذار می کنید، مطمئن 
شوید که مطالب را یادداشت می کنند و 
سپس از آن ها بخواهید که کل مطالب 

را دوباره برای شما بخوانند.

- مدام بازخورد ارائه دهیــد. به افراد 
بگویید که چه کارهایی را خوب انجام 
می دهند و چــه کارهایی را می توانند 
تغییــر داده و بهتر کننــد. بازخورد 
انگیزاننده اســت، زیرا بــه کارمندان 
نشــان می دهد که به کارشان عالقه 
دارید. ابهام درباره اینکه کارتان تا چه 
حد خوب اســت، عامل بی انگیزشی 
است. مهم تر از همه اینکه افراد عاشق 
احساسی هستند که پس از انجام یک 
کار خوب پیدا می کنند. به آن ها بگویید 

کارشان خوب است.

حلمشکالتباآرامش
- هرگز پیش دیگران از کارمند انتقاد 
نکرده و درباره مشکل بحث نکنید. از او 
بخواهید که به دفترتان بیاید تا درباره 

شرایط پیش آمده صحبت کنید.
- مشکل و سوءتفاهم ها را به صراحت 
بیان کنیــد. دلیل نگرانی خــود را به 

وضوح شرح دهید.
- با دقت به همه سخنان کارمند گوش 
دهید. حتی اگر حالت تدافعی به خود 
گرفت، شاید توضیحاتش جنبه های 

متفاوتی از مسئله را روشن کند.
- اگر کارمند مقصر اســت، انتظارات 
خود در مــورد روش بهبود عملکرد و 
میزان آن را به صراحــت بیان کنید. 
عدم ارائه طریق برای حل یک چالش یا 
اجتناب از یک مشکل، عامل ناامیدی و 
بی انگیزشی نیست. افراد مایل  هستند 

روش حل مشکل را دقیقا بدانند.
- پیگیری کنید. آیا کارمند کارهایی که 
توافق کرده بودید را انجام داده است؟ 
هرگاه الزم است بازخورد ارائه دهید و 

حمایت کنید.

ارزشبرمالیاتتاثیر
رفاهدرافزایشافزوده

اجتماعی

جامعه، هنگامــی از رفاه اجتماعی و 
اقتصادی برخــوردار خواهد بود که 
توزیع درآمدها به صــورت عادالنه 
صورت گیرد، تا عموم مردم بتوانند 
نیازهای اولیه خود مانند مسکن، غذا، 

بهداشت و رفاه را تامین نمایند.
از این رو به منظور بسط عدالت و کاهش 
نابرابری ها در توزیــع درآمد و ثروت، 
ابزارهای کنترلی گوناگونی در اقتصاد 
وجــود دارد که یکی از ایــن ابزارها، 
مالیات است. مالیات مقدار پول و یا 
مالی است که شهروندان یک کشور 
طبق قانون به دولت خود می پردازند تا 
در جهت اداره امور کشور، تامین کاالها 
و خدمات عمومی و ضروری، تضمین 
امنیت و دفاع همگانــی و عمران و 
آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری 
قرار بگیرد. هر چقدر ما به ازای مالیات 
پرداختی در رفاه اجتماعی مشهودتر 
شود، تمایل شــهروندان به پرداخت 

مالیات بیشتر خواهد شد.
یکی از انواع مالیات ها، مالیات بر ارزش 
افزوده می باشد که از انواع مالیات های 
غیر مستقیم محسوب می شود. در 
واقع ارزش افزوده اختالف بین ارزش 
کاالها و خدمات فروخته شده با ارزش 
کاالها و خدمات خریداری شده است 
. به بیان ساده مالیات بر ارزش افزوده 
مالیاتی است که خریدار هنگام خرید 
کاال و خدمات به فروشنده می پردازد 
و فروشنده نیز باید در دوره های زمانی 
مشخص آن را به دولت و سازمان امور 
مالیاتی پرداخت نماید .با اجرای قوانین 
مالیاتی همچون قانون مالیات بر ارزش 
افزوده و پرداخت آن براساس مصرف 
کاال و دریافت خدمات، بســترهای 
رونق اقتصادی، گسترش زیرساخت 
های عمرانــی و خدمــات عمومی 
فراهم می گــردد. با اجرایی شــدن 
قانون مالیات ارزش افزوده در کشور 
بخشی از اعتبارات از محل وصول آن به 
شهرداری ها و دهیاری های هر منطقه 
اختصاص می یابد که این خود موجب 
توسعه متوازن گردیده و نیز بخشی 
به ســالمت اختصاص داده می شود 
که این امر زمینه گسترش خدمات 
بهداشتی و درمانی در سطح جامعه 
را بیشتر از گذشته فراهم می آورد. از 
میزان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
یک درصــد آن به حوزه  ســالمت و 
درمان اختصاص داده می شــود که 
در این خصوص می توان نقش سهم 
مالیات را در موفقیت طرح جامع نظام 
ســالمت که به اجرا درآمده است و 
پوشش هزینه های درمان مشاهده 
کرد. همچنین میزان 3درصد از مالیات 
بر ارزش افزوده به شهرداری ها داده 
می شود که در توســعه زیر ساخت 
های شــهری نقش اثرگذاری دارد. 
یکی از بزرگ ترین چالش های پیش 
روی کشورهای توسعه نیافته و یا در 
حال توسعه، عدم توانایی در توسعه 
زیرساخت های اصلی و مهم به ویژه 
از لحاظ تامین منابع مالی اســت. از 
آنجا که مالیات نقش موثر و مستقیمی 
در تامین منابع مالی کشورها بر عهده 
داشــته و انجام پروژه های عمرانی و 
توسعه زیرساخت ها ارتباط مستقیمی 
با میزان مالیات های وصول شــده 
دارد، مالیات و توسعه عمرانی ارتباط 
معناداری با همدیگر دارند . بنابراین 
می توان نتیجــه گرفت که مالیات و 
نظام مالیاتی بی شک نقش موثری در 
روند توسعه و رفاه کشور ایفا می کند و 
با تاثیر بر فعالیت بنگاه های اقتصادی 
می تواند در سیاســت گذاری های 
توسعه صنعتی نیز نقش کلیدی بر 

عهده داشته باشد .

اخباراصفهان
گــزارش

ISFAHAN
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Parents hand in hand with 
children visit shops while carols 
can be heard in the background. 
Offers and discounts for 
Christmas on window shops or 
on top of every mailbox invite 
excited souls to get something for 
their loved ones.
Unlike some Muslim countries in 
the region, the Christmas spirit 
flows freely over Iran during 
these days, mostly in one or two 
neighborhoods at the cities such 
as Tehran or Isfahan.
You may not see choir groups 
caroling door to door, but if you 
pay a visit to Tehran’s southern 
Majidiye, Mirza-ye Shirazi streets 
or Jolfa St. in Isfahan, you will face 
many generous white-bearded 
old men waving at you to wish the 
season will be full of unexpected 
blessings.
Christians in Iran are from 
Armenian and Assyrian ethnic 
minorities who are mostly 
followers of Orthodox church 
and consequently celebrate the 
birth of Jesus on January 6 or 7. 
Therefore, as an Armenian writer 
and documentary filmmaker 
Robert Safarian once wrote on his 
blog some years ago, “If you have 
an Armenian friend, remember 
not to call him on December 25, 
when all the radios, TVs, and 
newspapers talk about Christmas 
and congratulate Christians on 
the birth of Jesus. The Armenian 

Christmas is on January 6 when 
probably nobody calls anyone to 
celebrate the holiday.”
On the Christmas Eve, Iranian 
Armenians often dine on rice, 
fish and Koukou Sabzi (an Iranian 
dish made with whipped eggs, 
vegetables, and herbs) which is 
also among Iranian’s New Year 
dishes that has been borrowed by 
the Armenians.
Once you step in Mirza-ye Shirazi 
St. or any other Christian related 
facilities such as churches or 
clubs, concert posters can be 
seen on walls that are calling 
only Armenians to participate 
in new year festivities. Tehrani 
Christians celebrate the 
Christmas holidays by gathering 
in families or groups and 
throwing parties in Ararat Club 
or hotel halls as in the hotel at 
Dizin Ski Resort to be surrounded 
by snow and enjoy a white 
Christmas.
Christmas week is among the 
happiest times of the year for 
about 120,000 Christians who 
can occasionally indulge in 
joyous celebrations and gorge 
on delicious homemade recipes 
of the event once again and chant 
Christmas carols while hanging 
socks for Santa to find them.
Despite the fact you are Christian 
or not, believe that you can enjoy 
the holidays in Iran along with 
your Armenian companions in a 
great season filled with candies 
and games. So have our wishes 
for fun-filled holidays! And Merry 
Christmas to all.
Christmas culture and 
traditions
Christmas trees decorated with 
red, green and gold gift boxes 
placed behind shop windows 
or at the entrances of different 
shopping malls and hotels can be 
seen, especially in the Christian 
neighborhoods of Tehran.
During Christmas in Iran 

decorated trees, along with 
Nativity scenes of the Virgin 
Mary, Joseph and baby Jesus, 
can also be seen in shops along 
Mirza Shirazi Avenue and Ostaad 
Nejatollahi (Villa Avenue) and 
its surrounding neighborhoods 
in central Tehran, where many 
Iranian Christians reside.
Armenian-iranians and 
christmas in iran
Some Iranian Christians celebrate 
Christmas on Dec. 25 and New 
Years' on Jan. 1, while Armenians 
celebrate Christmas at the same 
time as the Epiphany on Jan. 6.
Christian neighborhoods of 
tehran
The festive mood, however, is 
not just limited to the Christian 
neighborhoods of Tehran, as 
some shops, especially those in 
the northern parts of the city, 
dedicate at least some section 
of their shop windows to 
decorations such as candy canes, 
snow globes and Santa Claus 
figures.
In recent years, During christmas 
in Iran municipal authorities 
have also put up banners 
celebrating the birth of Jesus on 
many main streets and at the St. 
Sarkis Armenian Church on Villa 
Avenue, where a service is held 
every year.
Unlike other countries in the 
region where public celebration 
of Christmas is limited to hotels 
frequented by foreigners, there 
is no such restriction in Tehran 
during Christmas in Iran. The 
sale of Christmas ornaments, 
which during the first years of the 
Islamic Revolution was limited 
to Christian districts, can now be 
seen around town.
In fact, festive Christmas 
decoration and celebration take 
place throughout the country, 
specifically in major cities such as 
Isfahan, Shiraz, Tabriz and even 
religious cities such as Mashhad.

Merry Christmas from Iran

Turquoise Fixing

Merry Christmas
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Shirahmad 
Wildlife 
Refuge in 
Sabzevar

Wildlife sanctuary 
refers to a range of 
natural resources 
including forest, 
mountain, and plain 
and running water 
which has typical 
natural habitats and 
specific climatic 
conditions for 
wild animals and is 
protected in order to 
preserve and restore 
rare plant and animal 
species.
Unlike semi-desert 
and desert climate, 
Sabzevar is a habitat 
for many species of 
Iranian wildlife. 
One of the wildlife 
habitats in Sabzevar 
is Shirahmad Wildlife 
Refuge.
Shirahmad region 
has been considered 
as one of the good 
habitats and training 
areas of deer and chin 
Kara from the distant 
past in Sabzevar.
This region has desert 
climate with relatively 
high oscillation 
of day and night 
temperature which 
is characteristic of 
desert areas. Kaal 
Shoor Jajarm River is 
the only permanent 
water source in the 
area. This river is also 
the home to hundreds 
of migratory aquatic 
birds every year.
Cheshmeh Avash is 
the most important 
spring in the area 
which is used by wild 
animals in addition 
to the people’s use.  
Shirahmad Wildlife 
Refuge has different 
types of reptiles, birds 
and mammals.
 The most important 
species of animal 
sanctuary include 
gazelle, Persian 
onager, deer, rabbit, 
wild cat, hyena, wolf, 
squirrel, long tail 
hamster, Iranian 
hedgehog, white wolf 
bat, bustard, Eastern 
imperial eagle, 
golden eagle, vulture, 
partridge, Eurasian 
eagle-owl, swallow, 
mallard, Eurasian 
teal, ruddy Shel 
duck, heron, bittern, 
Intermediate egret 
and many others.
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handicrafts

handicrafts

Turquise fixing is an art which creates a layer 
of turquoise little- cut stones on the body of 
metal objects, making and preparing valuable 
decorative products. Turquoise fixing, as it is 
done today, is one of the contemporary arts 
of the recent century, but it has an old history 
just like the other available arts, because 
the technique of arraying small pebbles and 
colorful tiles has a long history not only in 
Iran but also all around the world, and it is the 
craftsmanʼs artistic talent that creates a new 
design by substitution of applied elements. 
Turquoise fixing, generally speaking, is 
decorating the surface of metals such as gold 
and silver and manufacturing gold wares to 
the surface of copper, brass and etc. and at the 
present time it is done only in ISFAHAN. The 
underlying layer is made by the artist based 
on the design of the turquoise part, so that the 
surrounding of the part where turquoise is to 
be stuck is embossed for 2 or 3 mm. The small 
pebbles of turquoise stone are first purchased 
from the mines which are situated in Mashhad, 
Damghan and Neishabour, the classified as 
per their size, and their wastage is separated. 
From this stage the uniform beads of turquoise 
are arranged and stuck next to each other on 
the body of the object so that the least distance 
remains among them. For this purpose the 
metal surface is heated up to 30 degree and 
a special powder (lacquer) is sprayed on it 
and is heated again so that the melted lacquer 
covers the entire surface of the object. Now 
the body of the object is heated again and the 
turquoise stones are placed on the melted 
lacquer, then again a layer of lacquer is melted 
on the surface to cover the remaining pores. 
Finally the finishing operation is done twice 
during which the extra and unwanted tiny 
turquoise stones are removed. The turquoise 
studded part is polished by olive or sesame oil 
so that this part become as vivid and brilliant 
as the other parts. Technically the uniformity 
of the turquoise stones is very important. 
The sky- blue color of the turquoise, lack of 
greenish hue and fadedness are among the 
other points which make the turquoise work 
of art more valuable.

The press team at Iran’s metropolis news 
agency wishes you peace, joy and prosperity 
throughout the New Year.  As we look 
back upon the last year, we would like to 
acknowledge those who have helped us and 
shaped our success.  The end of the year brings 
no greater joy than the opportunity to express 
our deepest congratulations to all Christians 
around the world specially who live in Iran. 
Wishing you the most joyful Christmas season.
The press team at Iran’s metropolis news 
agency wishes you peace, joy and prosperity 
throughout the New Year.  As we look 
back upon the last year, we would like to 
acknowledge those who have helped us and 
shaped our success. 
The end of the year brings no greater joy 
than the opportunity to express our deepest 
congratulations to all Christians around the 
world specially who live in Iran. Wishing you 
the most joyful Christmas season.

Once Christmas holidays 
come, Christians around the 
world bring out the trees to 
festoon them with ornaments 
remained from the last 
year such as a shiny star on 
top, stockings, candy canes, 
snowmen, snowflakes, and 
angels hovering over the pile 
of gifts under the tree.

Christmas trees 
decorated with 
red, green and 
gold gift boxes 
placed behind 
shop windows or 
at the entrances 
of different 
shopping malls 
and hotels can be 
seen, especially 
in the Christian 
neighborhoods of 
Tehran.
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Minister of Petroleum Bijan 
Zangeneh said Wed. that 
private buyers of Iranian 
crude have been able to export 
it without any problems, in the 
face of US sanctions targeting 
the country’s oil exports.
According to government 
news agency ICANA, oil 
minister Zangeneh said “those 
who have bought Iranian 
crude on the exchange market 
were able to export it without 
any problem.”
He added that buyers could 
choose whether to pay for the 

crude with Iranian rials or 
foreing currencies.
Meanwhile, managing 
director of Iran’s Energy 
Exchange said Sun. that a 
number of foreign companies 
have already obtained a 
special trading code to buy 
Iranian crude via the exchange 
market.
Hosseini noted the many 
applications for purchasing 
Iranian crude in recent weeks, 
saying there is no limit to oil 
supply by the National Iranian 
Oil Company.

Iran’s 
budget 
least tied to 
oil among 
OPEC 
states: 
Zangeneh
Minister of 
Petroleum Bijan 
Zangeneh says 
Iran’s budget is 
the least tied to oil 
production among 
OPEC Member 
States, adding the 
country’s macro 
policy is to cut 
down dependency 
on oil revenues.
“Although Iran’s 
budget is the least 
tied to oil among 
OPEC Member 
States, we are in 
good condition 
compared to 
n e i g h b o r i n g 
countries,” said 
Minister of 
Petroleum Bijan 
Zangeneh on 
Tuesday, adding 
that the country’s 
macro policy is to 
decrease budget 
dependency on oil 
revenues.
Z a n g e n e h 
maintained that 
the government 
has envisaged 
the price of each 
barrel of oil at $54 
for the next year’s 
national budget 
bill.
He added that in 
some cases, the 
estimated price 
would change, 
giving an example 
of $70 for each 
barrel this year 
despite the 
estimated price of 
$55, adding that 
$54 is a balanced 
price for next year.
M e a n w h i l e , 
the country is 
predicted to 
export 1.5 million 
barrels of oil per 
day (bpd) next 
year, starting 
from 21 March 
2019, according 
to spokesman for 
presiding board 
of the Iranian 
P a r l i a m e n t , 
Behrouz Nemati.
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Oil min. says private clients of Iran 
crude had no problems exporting it

Fears of a U.S. and global economic 
slowdown have sent U.S. 10-year yields 
tumbling by around 25 basis points in 
December, adding to the increasing strain 
on the dollar and further darkening its 
outlook.
“Moderating U.S. growth and political 
tensions are negative for the dollar and 
we expect continued weakness,” said Sim 
Moh Siong, currency strategist at Bank of 
Singapore.“I expect the biggest winner of 
global risk-aversion to be the yen.”
The dollar has struggled particularly 
against the yen, losing ground for eight 
straight sessions as a broad risk-off move 
in financial markets benefited the safe-
haven Japanese currency. It tried to steady 
in early Asian trade on Wednesday, edging 
up 0.1 percent on the yen to 110.43.
Analysts at Mizuho Bank said the sharp 
decline in U.S. 10-year treasury yields has 
dented the dollar’s performance versus 
its peers. U.S. 10 year paper is currently 

yielding 2.73 percent, having fallen from 
3 percent in early December.
The euro and the British pound tacked 
on 0.2 percent each, changing hands at 
$1.1415 and $1.2705, respectively. The 
Australian dollar added 0.1 percent to 
fetch $0.7043.
Over recent months the dollar has 
struggled to shake off a growing list of 
bearish factors, led most recently by 
speculation over the outlook for U.S. 
interest rates, falling bond yields and the 
plunge in oil prices.
Last week, the Federal Reserve raised 
rates for the fourth time this year, and 
largely kept to its plans to hike rates next 
year despite heightened economic risks.
That prompted U.S. President Donald 
Trump to step up his criticism of Fed 

Chairman Jerome Powell, with the public 
tussle between the White House and the 
Fed rattling investors.
Trump blasted the Fed on Monday, 
describing it as the “only problem” for the 
U.S. economy.The partial U.S. government 
shutdown has also added to investor 
worries about the growth outlook. The 
U.S. Senate has been unable to break an 
impasse over Trump’s demand for more 
funds for a wall on the border with Mexico, 
and a senior official said the shutdown 
could continue until Jan. 3.
Elsewhere, commodity currencies such 
as the Canadian dollar traded at C$1.3609 
in Asian trade, close to its lowest level in 
more than a year. The New Zealand dollar 
was at $0.6729, up 0.06 percent on the 
dollar.

Textile exports increases by 
40%
An Iranian trade official says that Iran’s textile 
production has increased by 2 percent while its 
exports have grown 40 percent since the beginning 
of the current Iranian calendar year (March 21, 
2018).7,900 textile production units and 260,000 
people are currently active in Iran’s textile industry, 
said the Director General of Textile and Clothing 
Department at the Ministry of Industries, Mines, and 
Trade Afsaneh Mehrabi in the inaugural ceremony 
of a specialized textile and carpet exhibition which 
was held in Iran’s central city of Yazd on Tuesday. 
Referring to the steps that the government has taken 
in recent years, she stressed that the related officials 
are determined to smooth the way for producers to 
increase exports. The government’s decision to ban 
the imports of some goods made an opportunity 
for domestic producers to increase exports amid 
recent difficulties in the currency market. Referrig 
to the Yazd province’s 27 percent share in Iran’s 
textile production, she said currently 662 textile 
production units with official operating certificate 
are active throughout the province and by tak-
ing into account the number of related industrial 
units, the figure reaches to 4,309, said the head of 
Industries, Mines, and Trade Organization of Yazd 
Provice Mohammad-Reza Alamdar who also made 
a speech during the ceremony.He added that more 
than 100,000 people are currently active in Yazd 
Province’s textile production units and the full im-
plementation of 1,000 under construction projects 
adds another 30,000 to the number of the employed 
in the industry. 
Since the start of industrial textile production in Iran 
since 1925, Yazd Province has played important role 
in Iran’s textile production and is currently the sec-
ond textile manufacturer in Iran after Mazandaran 
Province. 

 Ambassador Comments on 
West’s Sanctions, Russian-
Chinese Economic Ties
The West’s sanctions policy affects only technical 
aspects of Russian-Chinese trade, but not its volume 
and rates, Russia’s Ambassador to China Andrei 
Denisov said on Wednesday.“The sanctions policy 
is significantly affecting the process of mutual 
settlements, payments and obtaining loans for many 
our [Russian] companies,” Denisov said.According to 
the envoy, “the Chinese partners, for whom trade with 
Western markets, namely the United States, is of great 
economic importance, certainly fear that the sanctions 
could indirectly impact the Russian partners and as 
well as their own financial institutions and financial 
companies.”“And this is happening - the US sanctions 
policy is acting indiscriminately,” the ambassador said, 
TASS news agency reported.“However, this is like bad 
weather in agriculture - yes, it rains, but we need to 
work, and so we continue working.”

The dollar was down against most of its peers on 
Wednesday, pressured by a cocktail of negative 
factors including heightened concerns over a 
partial U.S. government shutdown and tension 
between the White House and the Federal 
Reserve.

Dollar totters as U.S. politics, Fed worries weigh
news

Senior Indian official:
Iran crude vital for sustaining 
balance in oil trade
 Iranian crude in the global market is extremely important for 
sustaining a balance in oil trade, says Sanjiv Singh, chairman of Indian 
Oil Corporation Ltd.India is one of the largest consumers of crude oil 
and since Iran has been one of the key suppliers, the country hopes 
the US will extend sanctions waiver, Singh said, Hindu Business 
Line reported.On November 5, the US announced exempting eight 
countries, including India, from the sanctions for importing oil from 
Iran. This exemption is for six months and Washington will review 
the 180-day waiver it gave to India and seven others after April 2019.

Asked about what IndianOil’s strategy will be once the six-month 
period is over, Singh told BusinessLine “Let us see, we have six 
months.”On the impact of sanctions on oil supply in the market, an 
Indian oil trader said on the condition of anonymity that even before 
the waiver was given, the market had already factored in a shortfall 
from Iran.
“So, the market was prepared. In fact, India has played its card 
very well — while it has not buckled under the US sanctions, it has 
continued to get reasonable supply from Iran.”By continuing to buy 
from Iran, India has also been able to sustain a balance in the market, 
the trader said.Meanwhile, senior officials in the government said 
India is likely to continue purchasing oil from Iran in 2019, although 
at lower levels than the previous year, and were hopeful that it will 

not lead to acrimony with the US. 
New Delhi is expecting a positive 
result when the US reviews the 
waiver, according to government 
officials.
India and Iran, however, have 
yet to resolve the way in which 
payments have to made for oil. New 
Delhi is keen that the rupee payment 
mechanism, used to partly pay for oil from Iran 
last time there were sanctions against the country, will be used this 
time as well. But alternative mechanisms, in which payments are 
made through currencies other than dollar, are also being examined.

Over recent 
months the 
dollar has 
struggled to 
shake off a 
growing list 
of bearish 
factors, led 
most recently 
by speculation 
over the outlook 
for U.S. interest 
rates, falling 
bond yields and 
the plunge in oil 
prices.

Head of Budget Organization:

Next year’s oil reve-
nues predicted to drop 
by 28%
 Head of Planning and Budget Organi-
zation Mohammad Bagher Nobakht 
said next year’s oil revenues (starting 
Mar. 21) are predicted to drop by 28%, 
amounting to $21 billion.Head of Plan-
ning and Budget Organization Moham-
mad Bagher Nobakht made the remarks 

Tuesday after President Rouhani submit-
ted the budget bill for the next Iranian 
calendar year in 1398 (starting on March 
21, 2019) to the Parliament, noting that 
this year’s oil revenues stood at $27 bil-
lion, while the next year’s revenues have 
been predicted to drop by 28%, amount-
ing to $21 billion.Nobakht also said that 
$14 billion at the official rate of 4200 rials 
have been earmarked in the next year’s 
budget to the import of basic goods, add-
ing that the volume is assigned for the 
imports of 25 types of basic goods to help 

with the people’s livelihood.Nobakht 
maintained that one of government’s 
objectives for the next year’s budget bill 
is to reign in inflation.He noted that the 
budget bill has taken the impact of sanc-
tions into account, adding that for this 
reason, next year’s oil exports have been 
predicted to drop from 2.4 billion barrels 
of oil per day (bpd) to 1.5 million bpd.  He 
further added that the government has 
been required to spend 5 percent of the 
general budget for developing the coun-
try’s defense capabilities.

Iran, Europe to review 
comprehensive customs 
agreement
Iran and the European Union are review-
ing a comprehensive customs agreement 
and other related cooperation programs, 
director general of Iran’s customs depart-
ment said Wednesday.
“Iran seeks to sign a mutual cooperation 
agreement with the European Union,” 
Director General of Iran’s Customs Inter-
national Cooperation Department Hossein 
Kakhki said, Azer News reported. 
“Iran held intensive, over 2-year nego-
tiations to sign the agreement with the 
European Union. They have demanded a 

series of documents and surveys, and they 
were provided. The heads of Iran and the 
EU customs attended two meetings, while 
two EU delegations visited Iran over this 
issue,” he said.
“The EU delegations had visited Iran’s 
customs and held joint meetings with Iran 
Customs Administration, and Ports and 
Maritime Organization,” Kakhki said.
“The European Union consists of many 
countries, and each European country 
should have their own opinion on this 
case. Iran waits to sign the agreement with 
them,” he said.The official mentioned that 
the agreement with the EU would mean 
cooperation on land or sea customs.

“The agreement includes administrative 
cooperation like document exchange and 
inquiry between European countries and 
Iran customs,” he added.
“Naturally, the border customs coopera-
tion with European countries can be differ-
ent, for example Iran customs cooperation 
with Austria would include Imam Khomei-
ni Airport and Vienna International Air-
port cooperation,” said the official.
“The signed agreement would be com-
prehensive and cover administrative 
communications, inquiry mechanism and 
joint cooperation in data exchange, which 
would ease the customs formalities,” he 
said.



Two Koreas Pledge to Restore Road, 
Rail Links
The two Koreas on Wednesday held a symbolic 
groundbreaking ceremony for reconnecting and 
repairing roads and railways across the divided 
peninsula, with the North calling on the South to 
push through joint projects despite sanctions on 
Pyongyang.
The connection of railways and roads is among a 
series of measures aimed at improving bilateral ties 
agreed upon in September by liberal South Korean 
President Moon Jae-in and the North's leader Kim 
Jong Un.
Seoul stressed that the ceremony would not herald 
the start of actual work on reconnecting and 
modernizing links between the two Koreas -- which 
remain technically at war after their 53-1950 conflict 
ended without a peace treaty, AFP reported.
A South Korean Unification Ministry spokesman 
described it as a mere "expression of a commitment", 
adding that construction would depend on "progress 
on the North's denuclearization and circumstances 
concerning sanctions".
Intelligence Ministry Disbands 
Fraud Gang
An extended -17strong fraud gang who formed a 
criminal network across 6 provinces in Iran was 
dismantled by the Iranian intelligence ministry.
Intelligence Ministry forces, in a coordinated 
operation, arrested 17 members of a sophisticated 
fraud gang that had infiltrated into the banking and 
foreign currency system of the country, busting a 
criminal network which sprawled over the provinces 
of Sistan and Baluchestan, Tehran, Mazandaran, Qom, 
Kerman and Isfahan.
Following the operation, the Intelligence Ministry 
issued a statement on Tuesday, explaining that the 
network was involved with registering orders for 
importing goods with bogus documents, and used 
government's foreign currency reserves with no 
intention of imports and for their own personal uses. 
Thanks to the measures taken by Sistan and 
Baluchestan Intelligence Department General and 
special cooperation from the province's judicial 
bodies, the statement adds, 87 front companies 
were identified, and a great number of fabricated 
documents and seals related to both domestic and 
foreign companies were discovered. The operation 
prevented the capital flight of 300€ million worth of 
government's foreign currency reserves.
Iran has undertaken a series of massive moves to 
counter individuals, gangs, and groups that disrupt 
the national economy in pursuit of personal over-
night gains.
Very recently, two giant economic saboteurs were 
executed for creating turmoil in the natural flow of the 
national economy in the past years.
Hamidreza Baqeri Dermani, nicknamed "the Sultan 
of Bitumen," was hanged on Saturday after conviction 
on the charge of “corruption on earth,” which carries 
capital punishment.
He was a corrupt businessman who had appropriated 
more than 10 trillion rials (100$ million) mainly by 
defrauding banks and a major oil refining firm.

Shamkhani:

Iran to continue talks with Taliban to settle 
security issues in Afghanistan

Secretary of the Supreme 
National Security 
Council Rear Admiral Ali 
Shamkhani, accompanied 
by a number of high-
ranking security, military 
and political officials, held 
talks with the National 
Security Adviser of 
Afghanistan Hamdullah 
Mohib on Wednesday in 
Kabul.During the meeting, 
Shamkhani referred to the 
ongoing talks between the 
Islamic Republic of Iran and 
the Taliban aimed at settling 
the current security issues 
in Afghanistan, saying the 

Afghan government is 
informed about the process 
of talks which Tehran 
intends to continue.
Shamkhani also voiced 
support for the holding 
of the second regional 
meeting in Kabul, 
expressing hope that the 
participation of effective 
countries in the meeting 
would lead to more unity 
and cooperation in the 
fight against terrorism and 
extremism.
The Leader’s envoy further 
stressed the gravity of the 
spread of ISIL influence 

in Afghanistan, calling 
for practical measures 
to counter the sinister 
plot backed by the US 
and reactionary states 
in the region.The Afghan 
security adviser, for his 
part, described Iran as 
one of the main pillars 
of security in the region, 
voicing confidence that 
joint cooperation between 
Tehran and Kabul would 

greatly contribute to 
the resolution of the 
current security issues in 
Afghanistan.
He further hoped that 
Shamkhani’s visit would 
facilitate the finalization of 
political, defense, security 
and economic documents 
of cooperation, preparing 
them to be signed by the 
presidents of the two 
countries.

President Rouhani Orders 
Probe into Bus Accident
Iranian President Hassan Rouhani, in 
a message on the case of the Tuesday bus 
tragedy in Northwestern Tehran, offered 
condolences on the loss of lives of ten 
people in the incident, and called for further 
investigations to prevent the recurrence of 
similar accidents in the future.
Rouhani described the event as a grievous 
accident which killed several students and 
wounded dozens of others, and added that 
the tragedy created a wave of sorrow for the 
Iranian noble nation.
Describing the deceased as children of the 
nation and assets of the country’s future, he 
prayed for the departed souls to rest in peace 
and wished patience for the families of the 

victims.
“Relevant officials need to launch a full-scale 
probe into the case and adopt all necessary 
measures to prevent recurrence of such 
accidents,” Rouhani said, calling for providing 
the injured with full treatment services. 
Also, touching the deadly bus crash, First Vice 
President Eshaq Jahangiri issued a message 
of condolence, condoling with the families of 
the victims and the whole Iranian nation over 
the sad incident.Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif, was also among the officials who 
issued messages of condolence on the incident.
Zarif said, “It grieved me to hear about the 
accident which claimed lives of several dear 
university students and injured dozens 
others.”
“I condole with the Iranian noble nation, 
bereaved families and academic community 

over the great loss and wish swift recovery for 
those injured,” the message said.
Also, Parliament Speaker Ali Larijani 
expressed condolences over death of several 
university students in the bus accident on the 
campus of the Science and Research Branch of 
Islamic Azad University.
He also expressed sympathy with the bereaved 
families, prayed for forgiveness of the departed 
souls and wished swift recovery of the injured.
Ten people were killed and 28 others were 
wounded after a bus skidded off the road 
and overturned at Islamic Azad University’s 
Science and Research branch in Northwestern 
Tehran on Tuesday.Head of Iran’s Emergency 
Unit Peiman Saberian said on Tuesday that 
“the accident happened at Islamic Azad 
University’s Science and Research branch at 
12:20 (local time)”.

Iranian Leader’s envoy Rear Admiral Ali Shamkhani said Iran would 
continue talks with the Taliban to help settle the current security issues 
in the neighboing country Afghanistan.

As Pakistan has just consulted Iran, China and 
Russia to restore peace in Afghanistan, the US 
too believes that these three countries could 
play a key role in ending the Afghan conflict, 
a report published in Pakistani daily ‘Dawn’ 
said.
The newspaper said that the US Department 
of Defence (DoD) in its report to Congress 
this week said China’s military, economic, 
and political engagements in Afghanistan 
are driven by domestic security concerns 
that terrorism will spread across the Afghan 
border into China, and also by China’s 

increasing desire to protect its regional 
economic investments.
“Iran seeks a stable Afghan government 
that is responsive to Iranian goals, the 
elimination of Daesh, the removal of the US/
NATO presence, and the protection of Iranian 
concerns, such as water rights and border 
security,” the report adds.
“Russia is engaging a wide range of actors in 
Afghanistan, including the Taliban, to secure 
its interests in Central Asia and to expand its 
influence in the region,” the Pentagon tells US 
lawmakers.

The US report notes that Afghanistan 
“continues to seek Chinese pressure on 
Pakistan” to assist reconciliation efforts and 
eliminate insurgent sanctuaries.
The United States views China’s concern 
about the growth of militancy as a positive 
element, which could encourage Beijing to 
work with the international community to 
suppress terrorism in the South Asian region.
The Pentagon also recognises Iran’s 
influence in Afghanistan, claiming that 
Tehran pursues “a multitrack strategy” of 
engaging and trying to grow ties with the 

A f g h a n 
government, expanding 

trade and economic investments”.
Iranian involvement is most prominent in 
western, central, and northern Afghanistan, 
where local Afghans share common history, 
culture, religion, and language with Iran.

Iran, China and Russia key players in Afghan peace: Report

report
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Supreme Leader of Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei offered 
condolences to the families 
affected by the Tuesday 
bus tragedy that claimed 
the lives of 10 students 
and staff members on the 
campus of a university in 
Northwestern Tehran.
The Leader expressed 
regret over the loss of the 
precious lives of eight 
university students and 
the injury of several others, 
receiving it as deeply 
sorrowful and painful news.
Ayatollah Khamenei 
further sympathized with 
the families of the victims, 
and wished a speedy 
recovery for the injured and 
patience for their families.
Ten people were killed and 
28 others were wounded 
after a bus skidded off the 
road and overturned at 
Islamic Azad University’s 
Science and Research 
branch in Northwestern 
Tehran on Tuesday.Peiman 
Saberian, the head of Iran’s 
Emergency Unit, said on 
Tuesday that “the accident 
happened at Islamic Azad 
University’s Science and 
Research branch at 12:20 
(local time)”.He added that 
an emergency helicopter, 15 
ambulances, 2 buses, and 
3 motorcycle ambulances 
rushed to the scene of the 
accident.
Saberian expressed regret 
that 10 people were killed 
and 28 others were injured 
in the accident, adding that 
none of the wounded were 
in critical conditions.
Police officials are still 
investigating the cause of 
the incident.The Science 
and Research Center of the 
Islamic Azad University 
hosts thousands of students 
in various fields of science 
and technology and is one of 
the Iranian top universities 
in chemical engineering. 
The faculties are mostly on 
hilltops, and students and 
staff, who leave their cars 
in several multiple-storied 
buildings and parking areas 
at entrance gates, need to 
take a free bus ride to a 
dozen faculties up on the 
hills through a very steep 
slope. Once winter arrives, 
the trip down the hills on 
these buses makes quite a 
journey.
The scene of the accident 
shows that the bus had 
skidded off the road in one 
of the several steep turns 
and tumbled over the top 
several times before it 
eventually stopped down 
the main hill.

Iranian 
Leader Offers 
Condolences on 
Bus Tragedy

Iran

news
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 Zarif Hails Tehran-
Baku Political Relations
Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif, in a meeting with Speaker of 
Azerbaijan’s National Assembly Ogtay 
Asadov, hoped that the opening of new 
transportation route between the two 
countries would help further boost bilateral 
economic ties.
In the Tuesday meeting with Asadov in 
Tehran, Zarif hailed the high level of political 
relations between Iran and Azerbaijan.

The Iranian diplomatic chief also attached 
great importance to parliamentary relations 
between the two countries.
The top diplomat described the political 
relations between Iran and Azerbaijan as 
being at the highest level possible due to 
the willingness of the leaders of the two 
countries, adding that "despite an increase 
of 40 percent in economic and trade relations 
between the two countries this year, these 
relations are at a lower level than the political 
relations”.
The Iranian foreign minister further 

expressed hope that through the 
implementation of joint projects and the 
use of the capacity of the transport corridors 
between the two countries, Tehran and Baku 
would further advance the relations in the 
economic and commercial fields.
Asadov, for his part, said that the two 
countries share many significant historical, 
cultural and geographical commonalities.
The Azeri top lawmaker also pointed to 
the North-South Corridor project, which 
passes through Iran and Azerbaijan and 
can benefit both much, stressing the need 

for accelerating its 
implementation.
Heading a 
h i g h - r a n k i n g 
d e l e g a t i o n , 
Asadov met 
with President 
Hassan Rouhani 
and his counterpart Ali 
Larijani earlier on Tuesday. He also met 
with Secretary of Iran's Supreme National 
Security Council (SNSC) Ali Shamkhani 
before his meeting with Zarif.

“Only the US 
itself and two 
or three of its 
proxies are 
following this 
path (against 
Iran),” Rouhani 
stressed.

Thousands Take Part in 
Ayatollah Shahroudi’s 
Funeral Ceremony
The funeral procession for the late 
Chairman of Iran’s Expediency Council 
Ayatollah Seyed Mahmoud Hashemi 
Shahroudi started early on Wednesday 
in Tehran, and will conclude late on the 
day in Qom with laying the body of the 
deceased cleric in the holy shrine of the 
Hazrat Masoumeh.
A huge number of Iranian people and 
government officials convened at Teh-
ran’s Imam Khomeini Grand Prayer 

Grounds (Mosalla) today in the morning 
to pay tribute to the late grand cleric and 
say prayers on his body behind Supreme 
Leader of the Islamic Revolution Ayatol-
lah Seyed Ali Khamenei.
The heads of the three branches of Iran’s 
government, namely President Hassan 
Rouhani, Parliament Speaker Ali Lari-
jani, and Judiciary Chief Sadeq Amoli 
Larijani were all present.
Among other participants were govern-
ment ministers, lawmakers, military 
top brass as well as members of the 
Expediency Council and the Assembly 
of Experts.

After Ayatollah Khamenei performed 
the special prayers for the late ayatollah, 
the body was accompanied for a specific 
distance, and then was transferred to 
the holy city of Qom, around 100 kilom-
eters south of the capital.
Wednesday has been declared a national 
day of mourning in honor of Ayatollah 
Shahroudi.
The prominent religious and political 
figure succumbed to renal and intesti-
nal malfunctions at Khatam ol-Anbiya 
Hospital in Tehran late on Monday at the 
age of 70 after suffering acute ill health 
for months.



Head of Budget Organization:

Next year’s oil revenues predicted to 
drop by %28

Official: Iran Develops Know-How to Send Space Cargos 
to Orbit
President of Iran’s Space Research Center Hossein Samimi announced 
that the country’s scientists have succeeded in building a new space tug 
to transfer space cargos from one orbit to another.“Saman space tug has 
been designed and developed in Iran’s Space Research Center to transfer 
satellites from Low Earth Orbit (LEO) to the Medium Earth Orbit (MEO) 
(6,000 to 7,000km) and it is under final tests,” Samimi said on Wednesday.He 
added that the development helps the country to attain the capability to send telecommunication 
satellites into orbit as well as research space cargos to the space.Head of the Iranian Space Agency 
(ISA) Morteza Barari announced last week his country’s plans to manufacture a home-made 
telecommunication satellite in the next few years.

The number of 
students who were 
killed in Tuesday bus 
accident in the campus 
of Azad University of 
Science and Research 
in Tehran mounted to 
10, Tehran Emergency 
reported.Head of 
Tehran Emergency 
Public Relations Office 
Mohammad Karam 
Dorabadi said another 
student named 
Mohammad Reza Fazilati 
who was hospitalized 
succumbed to serious 
injuries.The accident also 
injured 26 others who 
have been hospitalized, 
he added. Some sources 
have reported the bus 
driver had a heart stroke 
prior to the incident and 
this is the reason behind 
hitting a concrete wall and 
the capsizing of the bus.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
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"Unfortunately, the sanctions have 
indirectly affected the supply of drugs 
for these patients because we are 
facing problem in conducting financial 
transactions to supply the medicine 
needed for rare diseases," he added.
In relevant remarks in November, 
Iranian President Hassan Rouhani 
said American officials had admitted 
their incapability to stop Iran's crude 
sales, and the US sanctions would only 
leave negative impacts on imports 
of foodstuff, medicine and medical 
equipment.
His remarks came days after US 
Secretary of State Mike Pompeo in 
an interview with the BBC Persian 
Service had claimed that the sanctions 
would leave no impacts on foodstuff 
and medicine needed for the Iranian 
people.
"I’m glad you mentioned medicine. 
None of the sanctions that have been 
imposed prevent humanitarian 
assistance and, indeed, there are big 
exemptions for medicine for sure, 
pharmaceuticals, but also more broadly 
than that for agricultural imports too so 
that the Iranian people have foodstuffs 
as well. We have provided, we have 
accommodated the Iranian people with 
our sanctions," he claimed at the time.
After his remarks, President of the 
Academy of Medical Sciences of 
the Islamic Republic of Iran Alireza 
Marandi said that the United States had 
endangered the lives of many Iranian 

patients by imposing "unjust" food and 
medicine sanctions against Tehran.
"Despite the illegality of sanctioning 
food and medicine, the US government 
is preventing access to these vital 
resources and has therefore put in 
danger the lives of many patients 
from small children to the elderly 
who are in urgent need of medicine 
and medical equipment," Marandi 
said in a letter to United Nations 
Secretary General António Guterres in  
November.
He pointed to the clear detrimental 
effects of these sanctions on Iranian 
children suffering from cancer and said, 
"The US sanctions policy on the Islamic 
Republic of Iran has been devised in 
such a way that prevents all banking 
exchanges including access to essential 
medicines and medical equipment 
which are now virtually impossible." 
Marandi called on the UN to act against 
the US "incessant violation of human 
rights." 
"When will the lives of children, 
women and men across the globe be 
protected from the criminal behavior 
of the United States? Until when should 
cancer, organ transplant and other 
patients fear death because they are 
deliberately denied medicine and 
medical equipment?" he asked.
The Iranian academy official criticized 
the deafening silence of international 
human rights organizations, 
specially the United Nations, for their 
indifference to the suffering illegally 
imposed on the ordinary people of Iran. 
"This indifference will further discredit 
the United Nations in the eyes of people 
around the world," Marandi pointed 
out.
He urged the UN to take "immediate 
and serious measures" against the US 
"criminal actions which are in defiance 
of all international conventions and 
norms".

"We are trying to conclude a contract with Isfahan 
Water and Wastewater Company; subsequently 
urban refined sewage can be used to maintain the 
freshness and greenness of trees in urban spaces," 
Mohammad Sharfa said.  
Saying that piping and drip irrigation have been 
carried out since the beginning of this year, he 
hoped, "In 2019, we will use wastewater to meet a 
part of water needs; it will be a great step towards 

preserving the green space."
Pointing out that the 13th municipal district is 
among the active areas of Isfahan regarding high-rise 
construction, he noted, "economic conditions have 
reduced the incentive in construction industry, but 
fortunately, by receiving encouraging package, the 
situation of the industry in this area is better than any 
other areas of the city."
"We are struggling to facilitate the process of issuing 
the license for mass house builder and investors, 
and their possible problems will be resolved in the 
shortest period of time, regardless of encouraging 
packages. So far, We have held many meetings with 
the deputy of urban planning and architecture of 
Isfahan municipality in order to meet the mass 
house builders' needs regarding the urban planning 
issues," he emphasized.

“In this regard, we should negotiate with university 
educators in order to design dolls from ancient times 
and revive their characters, after that we should 
activate workshops to pace in a defined direction; 
so that the culture and style of Iranian dolls will be 
spread out”, Abbas Shirdel noted in an interview with 
Imna’s reporter.
Saying that there is no mass production of dolls in 
Iran and as they are often imported from abroad, he 
noted “figure design and embroidery are grounded 

in the culture and tradition of a country, and we are 
far away from our ancient culture, as long as we are 
just consumers”, he declared.
“By the end of this year, we will hold a doll exhibition, 
for the first time in Isfahan, in order to gradually 
decrease our dependence on other countries by 
identifying the capacities. We hope that one day 
in future, Iranian dolls will be exported to other 
countries”, Abbas Shirdel stated.“Handicrafts, 
especially handmade dolls, have a great impact on 
developing and prospering the tourism industry, 
because a tourist looks for the symbol of a country, 
not luxury goods found everywhere in the world”, 
he continued.Saying that the household’s economic 
conditions are unfavorable and families are not 
able to buy dolls for their children, he added: “doll-
making is considered a home-made job, so lots of 
grandmothers have started designing and making 
dolls for their grandchildren; this is very admirable”.

Iranian Ambassador to Azerbaijan Javad Jahangirzadeh 
described the Tehran-Baku relations as unique, and said 
that the central Asian country is the best economic partner 
of the Islamic Republic among the countries of the CIS 
(Commonwealth of Independent States).Jahangirzadeh 

said that Azerbaijan is a top destination for exporting 
Iranian-made products among other CIS nations.The Iranian 
diplomat made the remarks at the International Espinas 
Hotel in Astara on the border with Azerbaijan, on Tuesday 
afternoon.Jahangirzadeh was speaking to reporters on the 
sidelines of a meeting between the Iranian road minister and 
Azerbaijani industry minister in the border town.

Iranian Medical Official Blames US Sanctions 
for Shortage of Drugs for Rare Diseases

Using wastewater to irrigate green space
"During this summer, water shortage has been 
one of the problems of 13th municipal district 
regarding irrigating the urban green spaces 
and trees; therefore, using wastewater during 
the next year has been put on the agenda," the 
director of 13th municipal district said.

“To expand and promote the use of Iranian dolls, 
there is a need for culture domination practices, 
so that doll making industry in Isfahan will boom 
and the mass production of this art-industry will 
be operational”, the head of Isfahan’s Handicraft 
Union said.

Managing-Director of Rare Diseases Foundation of Iran 
Hamid Reza Adraki took Washington responsible for the 
acute shortage of medicine needed for the treatment of 
rare diseases patients by imposing sanctions against 
the country."We have nearly one million patients who 
are grappling with some type of rare diseases in Iran," 
Adraki said on Wednesday.

Cultural domination practices for Iranian dolls 
lead to mass production

Azerbaijan Iran’s Top Partner in CIS Bloc

He pointed 
to the clear 
detrimental 
effects of these 
sanctions on 
Iranian children 
suffering from 
cancer and 
said, "The US 
sanctions policy 
on the Islamic 
Republic of 
Iran has been 
devised in 
such a way 
that prevents 
all banking 
exchanges 
including access 
to essential 
medicines 
and medical 
equipment 
which are 
now virtually 
impossible." 
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