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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 
3,400,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,500,005,182,000جدید

1,850,0002,331,000نیم سکه

1,150,0001,241,000ربع سکه

650000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18318600539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

بازاری که آرام ندارد؛

چرا قیمت پوشاک با کاهش 
نرخ ارز ارزان نشد؟

تولیدکنندگان و فعاالن در عرصه پوشــاک 
معتقدند؛ نبود مواد اولیه همچون پنبه و نخ 
مورد نیاز در تولید پارچه، مشکالت ارزی در 
واردات پارچه و محدودیت برای دریافت ارز 
و افزایش تقاضا، دلیــل اصلی کاهش نیافتن 

قیمت پوشاک در بازار است. 
کــی از اتفاق هــای مهم امســال در عرصه 
اقتصادی کشور؛ نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن 
بر قیمت کاال و محصــوالت مختلف در بازار 
بود. رشــد نرخ ها در بازار با توجیه نوســان 
قیمت دالر ســبب گران شــدن کاالها شد 
اما در ایــن روزها که نــرخ ارز کاهش یافته 
 است، شــاهد نزولی شــدن قیمت ها در بازا

ر نبودیم. ...

2 ادامه در صفحه 
       حال که قانونگذار تالش کرده کمکی به این بخش بکند، نیاز است تا با فرهنگ سازی و تبین اصولی موضوع خود مردم و مشاوران امالک و مستغالت نیز در این راه همراه باشند

 تا کنار ضمانت قانونی، فرآیند اجرا نیز واقعی شود. 

نیم نگاهی به قانون پیش فروش ساختمان؛   

بایدهایی برای حذف داللی 

استراتژی هایی برای تغییر سبک زندگی کارآفرینان؛

زمان را کارمند خود کنید
زمان یکی از با ارزش ترین دارایی های هر انسانی است و با 

هیچ قیمتی نمی توان آن را خرید. بنابراین بسیار مهم است 
که بدانیم آن را چگونه ســپری می کنیــم تا بتوانیم 
برنامه ریزی بهتری داشــته باشــیم. همان طور که 
می دانید هر روز از ۱۴۴۰ دقیقه تشکیل شده است. 

آیا می دانید چند دقیقه از زمان خود را روزانه برای 
کسب درآمد سپری می کنید؟ یا مهم تر از آن 

آیا می دانید روزانه چند دقیقه از...

... بصیرت الزم است
سخت باشد امتحان بهر خواص 

خودپرست 
بر نجات از پنجه شیطان بصیرت 
الزم است

نهم دی مــاه روزی در تاریخ که 
خود تاریخ ســاز شد و نگذاشت 
خون مطهری ها، بهشــتی ها، 
همت ها و .... پایمال شود.  روزی 
که در آن هر چند ندای هل من 
ناصــر ینصرنی  بلند نشــد ولی 
فریاد لبیک یا حسین تا آسمان 
گوش جهانیان و بیگانگان را کر 
کرد. در آن روز مردم ایران  فرق 
کوفه و تهران، عــراق و ایران را 
نشان دادند و آب رفته را به جوی 
بازگرداندند. هر چنــد در تاریخ 
۴۰ ســاله انقالب اسالمی ایران 
کم نبوده است دسیسه هایی که 
از سوی مردم همیشه در صحنه 
و فهیم ایرانی جواب داده شــود 
اما حضور مــردم انقالبــی  در 
راهپیمایی 9 دی ماه ۱388 نقطه 
عطفی در تاریــخ انقالب و برگ 
زرین دیگــری در افتخارات مرد 
و زن ایرانی به حســاب می آید . 
روزی که ایرانیان به همه اثبات 
کردند در برابر دشمنان دینشان 
تا پای جان خواهند ایستاد و در 

این راه از هیچ ...
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از دیگر سو، تنگ شدن دایره 
تحریم ها هم مسیرهای نقل 
و انتقــال پول بــرای تامین 
تجهیزات صنایع را ســخت 
کرده و هم برخی فروشندگان 
بزرگ تجهیزات، به دلیل این 
تحریم ها تمایــل چندانی به 
فروش تجهیزات خــود به طرف های ایرانی 
ندارند. در چنین شــرایطی اگــر چه از دید 
برخی، مشــکالت فراوان شده و چرخ تولید 
به راحتی سابق نمی چرخد اما وقوع همین 
چالش هــا، فرصت هایی را بــرای افزایش 
درون زایی صنایع کشور فراهم کرده است و 
به نوعی، فرصت هایی در دل این تهدیدها بروز 
کرده که پیشــتر در دل فرصت ها و آسایش 

قبلی وجود نداشت.

   صنعت فوالد، مولود انقالب اسالمی
صنعت فوالد یکی از این نمونه هاست که در 
طی چند دهه اخیر با وجود همه مشکالت 
تحریمی و فشار خارجی، به خوبی رشد کرد 
و هم اکنون دانش فنی تولید فوالد کشــور 
به خودکفایی کامل رســیده است. صنعت 
فوالد را از این جهت مولود انقالب اســالمی 
می دانند که ظرفیــت آن در قبل از انقالب 
تنها به کوره بلنــد 5۰۰ هزار تنی ذوب آهن 
محدود می شد و امروز این ظرفیت تنها در 
بخش فوالد خام به حــدود 3۰ میلیون تن 
رســیده و زنجیره آن از سنگ آهن تا تولید 
محصوالت نهایی رشــد یافته اســت. همه 
این رشد و توسعه در وضعیتی اتفاق افتاده 
 که کشــور در این ۴ دهه تحت سخت ترین 
تحریم های اقتصادی و جنگ تحمیلی قرار 
داشته و مهندســان فوالدی کشور با اتکا به 
دانش بومی توانســته اند صنعتی به چنین 
عظمت را در کشــور راه انــدازی کرده و در 

بازارهای جهانی نیز عرض اندام کنند.

   شرکت های تامین کننده تجهیزات 
بومی و فرصت های موجود

از این رو صنعت فــوالد را می توان صنعتی 
بومی، درون زا و برون نگــر توصیف کرد که 

بســیاری از نیازهای آن در داخل کشــور 
تامین می شود. در حال حاضر تعداد زیادی 
از شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط 
وارد حوزه تامین تجهیزات فوالدی شده اند 
اما به دلیل عدم وجود ارتباط با شرکت های 
بزرگ، محصــوالت آن ها در ســطح بازار 
به خوبی معرفی نمی شــود و از پشتیبانی 
الزم مالی برخوردار نمی شــوند. مضاف بر 
آن، سیستم های استارت آپی متعددی نیز 
با اتکا به خالقیت جوانــان ایرانی به وجود 
آمده که می تواند برخــی از محصوالتی که 
تا کنون در کشور تولید نشده را تولید کنند 
اما نبود حمایت مالی و وجود ریســک های 
برون زا، قدرت مانور را از این شرکت ها گرفته 
و نیاز است که ریسک های موجود در فعالیت 
آن ها توسط اکوسیســتم های کارآفرینی یا 

سرمایه گذاران بزرگ، پوشش داده شود.

   تهدیدهایی که فرصت شده اند
با اعمال تحریم های ظالمانه اخیر این فرصت 
برای این شرکت ها پیش آمده تا در فضایی 
آرام تر فعالیت خود را ادامه داده و شرکت های 
بزرگ نیز با رغبت بیشتری به تامین نیاز خود 
از داخل بپردازند. از دیگر سو جهش های نرخ 
ارز نیز مزید بر علت شده تا صرفه استفاده از 
تجهیزات داخلی نسبت به تجهیزات وارداتی 

فزونی یابد.
بهرام سبحانی با تایید این خبر اظهار کرد: 
تولید فوالد در ایران و احداث کارخانه های 
فوالدی از صفر تا صد در داخل انجام می شود 

و فوالدسازان ایرانی هم در بخش دانش فنی و 
هم در بخش ساخت تجهیزات به خودکفایی 

رسیده اند.
رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد یادآور 
شد: شــرکت های زیادی در عرصه احداث 
کارخانه های فوالدی و ســاخت تجهیزات 
آن در حال فعالیت هستند و نیاز بود تا این 
محصوالت به خوبی به فوالدسازان معرفی 
شوند تا هم ارتباط بهتری بین این دو بخش 
از صنعت ایجاد شود و هم اینکه شرکت های 
بومی کوچک و متوسط موجود، از پشتیبانی 
مالی فوالدسازان برخوردار شوند و تولید ملی 

حمایت شود.

   جشــنواره ملی فوالد، اقدامی در 
راستای حمایت از تولید ملی

وی اعالم داشــت: بر این اســاس، برگزاری 
نمایشگاه و جشــنواره ملی فوالد در دستور 
کار انجمن تولیدکنندگان فوالد قرار گرفت 
و هدف این جشنواره، این است که شرکت ها 
و تامین کنندگانی که در توسعه و پشتیبانی 
صنعت فوالد نقش داشــته اند نظیر تامین 
کنندگان تجهیزات و تامین کنندگان مواد 
مصرفی، امکانات خود را در معرض نمایش 
بگذارند. سبحانی از ایجاد یک بانک اطالعاتی 
برای صنعت فوالد خبر داد و گفت: این بانک 
اطالعاتی به رونــد تامین و توزیع تجهیزات 
و خدمات حوزه فــوالد کمک خواهد کرد و 
گامی برای نزدیک کردن بخش های مختلف 

این صنعت به یک دیگر است.

گزارشی از افزایش خودکفایی در صنعت فوالد:

تهدید هایی که فرصت شده اند

با اعمال تحریم های 
ظالمانه اخیر این 
فرصت برای این 

شرکت ها پیش آمده 
تا در فضایی آرام تر 
فعالیت خود را ادامه 

داده و شرکت های 
بزرگ نیز با رغبت 

بیشتری به تامین نیاز 
خود از داخل بپردازند. 
از دیگر سو جهش های 

نرخ ارز نیز مزید بر 
علت شده تا صرفه 

استفاده از تجهیزات 
داخلی نسبت به 

تجهیزات وارداتی 
فزونی یابد.

پس از اعمال تحریم های اخیر این فرصت برای شرکت های تامین کننده تجهیزات فوالدی پیش آمده تا در فضایی آرام تر فعالیت خود 
را ادامه داده و شرکت های بزرگ نیز با رغبت بیشتری به تامین نیاز خود از داخل بپردازند. از دیگر سو جهش های نرخ ارز نیز مزید بر 
علت شده تا صرفه استفاده از تجهیزات داخلی نسبت به تجهیزات وارداتی فزونی یابد. فضای اقتصادی کشور در طی ماه های اخیر به 
دلیل بروز برخی مشکالت درون زا و برون زا اعم از تحریم، رشد دالر، تورم و دخالت های دستوری دولت با چالش هایی مواجه شد و این 

چالش ها در حال حاضر منجر به بروز رکود در بدنه صنعت شده است.

فارس
گـــزارش
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... بصیرت الزم است
ادامه از صفحه یک:

 ...   جان فشــانی مضایقه نخواهند
 کرد.

فتنه ســال 1388 به ظاهــر از دوم 
خرداد همان ســال آغاز شد اما این 
فتنه وآشوب و برنامه ریزی های انجام 
شده برای آن کار یک شب و یک روز 
نبود و مکر فتنه گران و عمق آن نشان 
می داد این جریان از ســال ها قبل 

کلید خورده است .
 شاید از 20 ســال پیش که صدام  
نتوانســت در جنگ رو در رو کاری 
 بکنــد و متحدانش را خوشــحال 

کند! 
اما اوج گرفتن جریان ســال 1388 
از زمانی شــعله ور شد که روز قدس 
و 13 آبان شعار »مرگ بر اسراییل« 
و »مرگ بــر آمریکا« جایــش را به  
»نه غزه ، نه لبنان «داد و این شــعله 
وقتی دامن بیگانگان را ســوزاند که 
 متحدانشــان در ایــران  پرچم ها و

 بیــرق هــای امــام حســین )ع( 
 را در روز عاشــورا بــه آتــش 

کشیدند. 
البته با انتشــار خبر هتک حرمت 
روز عاشــورا در هیئت هاي مذهبي 
 و مســاجد، عزاداران حســیني به

 خیابان ها گســیل شــدند و افراد 
 ضددیــن را از خیابــان هــا فراری

 دادند.
در واقع شب شــام غریبان درحالی 
که یاران باقی مانــده در ویرانه های 
دشت کربال اشــک درچشمانشان 
حلقه زده بودو می گریستند، یاران 
امام راحل)ره( نیز از هتک حرمت به 
ائمه و دسته عزاداری ساالر شهیدان، 
خون می گریستند و این بی احترامی 
 مزید علتی بر اندوه جانگدازآنان شده

 بود.
این بی احترامی بــه دین نتیجه ای 
داشت که توانست چشم معاندان را 
کور کند و انفجــاری ایجاد کرد که 
ویرانه فتنه گران در ایران قابل جمع 

آوری نبود. 
حماســه 9 دی اعتــراض همــه 
دینداران بود که یک  باردیگر نشان 
 دادند ، مردم ایران اســالمی فارغ از

 دســته بنــدی هــای سیاســی 
و مشــکالت و کاســتی هــا، امــا 
درپایبندی بــه اســالم، انقالب و 
 والیت فقیه با هیچ کســی تعارف 

ندارند.
هر چند مثل همیشه غفلت برخی 
 افراد وابســته به نظام باعث شــد

 بی احترامی به دین و انقالب در کشور 
کلید بخورد و موجبات هتک حرمت 
به ساحت مقدس روز عاشورا و اصل 
والیت فقیه و بی احترامی به قداست 
 انقالب به دســت این افراد میســر

 شد.
 اما باز هم مثل همیشــه این مردم 
والیــت مــدار بودنــد که پشــت 
انقالب و آرمان های امام ایســتادند 
 و به نوعــی قائلــه ختم بــه خیر 

شد.
 حــال بعــد از گذشــت نزدیک به 
10 ســال از آن جریان ایــن بار نیز 
رهبر معظم انقالب مثل ابان ســال 
 87 گوشــزد نموده اند که سال 98

 فتنه ای در راه اســت و از مسئولین 
خواسته اند در آســیاب دشمن آب 

نریزند.
 اما اینبار نیز برخی هیچ توجهی به 
بیانات رهبری نداشــته و همچنان 
در همه فضاها به خصوص در فضای 
اقتصادی در حال ایجاد تنش هستند 
به گونه ای که مــردم توان  خود را از 
دست داده و منتظر هستند ترامپ 
وضعیت اقتصادی ایران را ســامان 

دهد! 
مردم ایران همیشــه پشت انقالب 
بوده و هســتند اما بهتر اســت این 
 بــار مســئولین بصیرت بــه خرج 

دهند.

اقتصاد استان
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رونق اشتغال نیازمند ورود به فرهنگ نوین کار است
فرماندار فریدن گفت: تنها راه گذر از بحران بیکاری و رونق اشتغالزایی حرکت از فرهنگ منسوخ شده 

پشت میز نشینی به سوی فرهنگ نوین کار است.
 سید تقی معین الدینی روز شنبه در جمع اهالی روستای طرار فریدن، افزود: برخورداری از روحیه ریسک 
پذیری و توجه به مزیت های سود بخش روستاها در کناراستفاده از تسهیالت ارزان قیمت، راه میان بر 

قابل اطمینانی برای رونق اشتغال در روستاها و رخداد پدیده مهاجرت معکوس است.
به گفته وی دولت تاکنون بستر بسیار مطلوبی برای اشتغالزایی روستایی فراهم کرده است.

فرماندار فریدن اضافه کرد: در زمان حاضر شرایط ارائه تسهیالت اشتغال روستایی در مقایسه با سال های گذشته 
بسیار آسانتر شده و زمینه برای ورود جوانان به کسب و کارهای کوچک و بزرگ فراهم است.

معین الدینی خاطرنشان کرد: سال های نخست پیروزی انقالب هدف از شکل گیری نهاد هایی مانند جهاد سازندگی آبادانی روستاها و 
خدمت به ساکنان آن بود.

وی با بیان این که بنیانگذاران و پیشگامان انقالب از معیشت و اقتصاد مردم غافل نبودند، یادآور شد: پس از انقالب در همه دولت ها اتفاقات 
و برکات بیشماری در روستاها شکل گرفت که تا به امروز ادامه دارد.

ساالنه50 میلیارد ریال صرف بازسازی ناوگان اتوبوسرانی می شود
 شهردار خمینی  شهر گفت: این نهاد ساالنه مبلغ 50 میلیارد ریال برای بازسازی ناوگان اتوبوسرانی 

این شهرستان هزینه می کند.
علی اصغر حاج حیدری روز شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان با بیان این که در شرایط فعلی 
مجبور به پرداخت هزینه  های خدماتی و حمایت از سازمان  های تابعه هستیم، افزود: اکنون 30 طرح 

توسط شهرداری در حال اجراست.
وی اظهارداشت : همچنین به همت شورای شهر برنامه چهار ساله عدالت اجتماعی در محله های مختلف 

برنامه  ریزی  شده و در دست اجراست. 
وی یادآور شد: عملیات عمرانی احداث میدان بزرگ منطقه کارگاهی دوشاخ به وسعت70 هزار متر اجرا شد و عملیات 

آسفالت این میدان با بیش از 16 میلیارد ریال به  عنوان یکی از مهمترین طرح  ها محسوب می شود.
 شهردار خمینی  شهر خاطرنشان کرد: همه مشــکالت با بودجه و پول حل نمی  شود و اکنون که کشور درگیر جنگ اقتصادی است 
می طلبد مسئوالن مدیریت جهادی را در دســتور کار خود قرار دهند.  حاج حیدری ادامه داد : همکاری مردم و خیرین با مسئوالن 
شهرستان یکی از مهمترین ظرفیت  های خمینی شهر است و اتحاد بین مردم و مسئوالن راه  حل اصلی حل مشکالت این منطقه است.

قاعدتا، مبلغ سند پیش 
فروش بایستی بر حسب 
قیمت واقعی مندرج در 

مبایعه نامه ملک ذکر 
شود که بالطبع هزینه 
هنگفتی برا ی طرفین 
خواهد داشت و برای 

همین بیشتر اشخاص 
از خیر آن می گذرند 

که نخواهند این مبلغ 
سنگین را هزینه کنند. و 
لذا نیاز است که برای آن 
به یک راه حل مشترکی  

برسیم.

نیم نگاهی به قانون پیش فروش ساختمان؛   

بایدهایی برای حذف داللی 

رکود معامالتی بازار مسکن در شــرایط فعلی بیش از آنکه 
ناشی از جهش قیمت مسکن باشــد مربوط به تمایل افراد به 
سرمایه گذاری در بازارهایی است که قابلیت نقدشوندگی بیشتر 
و سریع تری در مقایسه با بازار مسکن دارند؛ در واقع مردم در 
شرایط فعلی به دنبال دارایی هایی هستند که زودتر بتوانند آن  
را نقد کنند؛ بنابراین چون دارایی هایی مانند ارز و طال خاصیت 
نقدشوندگی بیشتری دارند در شرایط فعلی و طی ماه های اخیر 
بیشتر دارایی ها به این سمت رفت؛ این انتظار وجود دارد تا به 
محض فروکش کردن التهاب در این بازارها دارایی ها به صورت 
مجدد به سمت بازار مسکن سرازیر شود؛ اما تا زمانی که شرایط 
در بازار ارز و طال به ثبات نرسد نمی توان پیش بینی دقیقی از 
شرایط پیش روی بازار مسکن ارائه کرد و با قاطعیت در این باره 
نظر داد؛ با این حال نباید از نظر دور داشت که رشد قیمت مسکن 
هنوز هم از رشد قیمت برخی بازارها مانند بازار ارز، طال و... کمتر 
بوده و این در حالی است که وقتی مردم همچنان منتظر دریافت 
سیگنال هایی مثبت برای سود هستند، یک سری مسائل در 
حاشیه وجود دارد که به قطع توجه به آن ها از سفته بازهای ملکی 

که باعث سکته معامالت مسکن شده، مهم تر است. 

سید عنایت اهلل محمود آبادی 
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      حال که قانونگذار تالش کرده کمکی به این بخش بکند، نیاز است تا با فرهنگ سازی و تبین اصولی موضوع خود مردم و مشاوران امالک و مستغالت نیز در این راه همراه باشند تا کنار ضمانت قانونی، فرآیند اجرا نیز واقعی شود. 

   یــک قانــون و 
بازار  آرامبخشــی 

مسکن
یکــی از این مســائل، 
بــی توجهی بــه قانون 
پیش فروش ساختمان 
اســت. طــی دهه های 
گذشته به دلیل کاله برداری هایی که 
در نتیجه پیش فروش مسکن صورت 
گرفــت، حقوق دانــان در این زمینه 
مطالعاتی کردند تا بتوانند راه را برای 
چنین معامالتی هموار کنند و باالخره 
در سال 1389 قانونگذاربر آن شد تا 
به منظور جلوگیری از اختالفات ناشی 
از خرید و فروش آپارتمان یا واحدهای 
آپارتمانی که در سال های آتی ساخته 
خواهــد شــد، قانــون پیش فروش 
آپارتمان را تنظیم و به تصویب برساند. 
طبــق مصوبه ســال 1389 مجلس 
شورای اسالمی، دفاتر مشاور امالک 
از پیش فروش ساختمان منع شدند 
تا پیش فروش صرفا در دفاتر اســناد 
رسمی انجام شود؛ اما ســازندگان و 
واســطه های ملکی مدعی شدند که 
اصالحات انجام شــده در این قانون، 
کارشناســی نبوده و انبوه سازان که 
قبال برای ساخت و ســاز از نقدینگی 
پیش خریداران مســکن اســتفاده 
می کردند هم اکنون یکی از مهم ترین 
منابع مالی خود را از دســت داده اند و 
ساخت و ســاز به شدت کاهش یافته 
است. این ادعاها نشان می داد که قانون 
پیش فروش ساختمان مصوب 1389 
در محورهای بســیاری دارای نقص، 
ابهام یا تناقض بوده که مانع از اجرایی 
شــدن آن و نیل به اهداف قانون گذار 
شده اســت. هدفی که ســاماندهی 

فرآینــد پیش فروش ســاختمان در 
راستای تقویت توان مالی خریداران 
مســکن، افزایش تولید مســکن، و 
تعادل بخشی به بازار مسکن در کنار 
ممانعت از وقوع جــرم و فروش یک 
واحد به چندین خریدار بود را در خود 
جای می داد؛ لذا با توجه به مشکالت 
موجود در مسیر اجرایی شدن ، قانون 
جدید پیش فروش ســاختمان تهیه 
و برای طی مراحل بررسی و تصویب 
از جانب وزارت راه آمــاده و به هیئت 
دولت ارسال شد و پایگاه اطالع رسانی 
دفتر هیئت دولت، پیشنهاد وزارت راه 
و شهرسازی درخصوص الیحه پیش 
فروش ســاختمان را که در بیست و 
یک مهرماه امسال درکمیسیون لوایح 
هیئت دولت مطرح شــده بود اعالم 
کرد؛ به گزارش این پایگاه، موضوع فوق 
در کارگروهی با مسئولیت وزارت راه و 
شهرسازی و عضویت نمایندگان وزارت 
خانه های دادگستری و امور اقتصادی 
و دارایی و سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور مجدداً بررســی شد تا در قالب 
اصالح قانون پیش فروش ساختمان 
–مصوب 1389- با حداقل تغییرات 
مورد نیاز در راســتای اجرایی سازی 
قانون یاد شده و رفع ایرادات آن تنظیم 
و ارائه شود که بی شک این اصالحیه ، 
راهی خواهد ماند برای آرام بخشــی 
مقوله مسکن و کمک به عرضه و تقاضا 
تا کمی از »نااطمینانــی اقتصادی« 

موجود کاسته شود. 

   با سند رسمی صاحب ملک شوید
البته حال که قانونگــذار تالش کرده 
کمکی به این بخش بکند، نیاز است 
تا بــا فرهنگ ســازی و تبین اصولی 
موضوع خود مردم و مشاوران امالک 
و مستغالت نیز در این راه همراه باشند 
تا کنار ضمانت قانونی، فرآیند اجرا نیز 
واقعی شــود. اما مردم چه می توانند 
بکنند که هم متنفع بوده و هم دولت 
را همیار باشــند؟ این قانون می گوید 
پیش فروش مســکن بــدون تنظیم 
سند رســمی  ممنوع است؛ بر اساس 
قانون مدنی در زمان وقوع عقد بیع باید 
شیء ای که مورد خرید و فروش قرار 
می گیرد، موجود باشد به همین دلیل 
نکات حقوقی در خرید خانه مشخص 
اســت. اما در فروش ســاختمانی که 
هنــوز احداث نشــده، این شــرایط 
رعایت نمی شود و همین مسئله می 
تواند مشــکالتی در پی داشته باشد. 
برای مثال، من نوعــی امکان تهیه و 
پرداخت تمام بهای یک واحد مسکونی 
را ندارم و با امید به اینکه بتوانم ظرف 
یکسال یا بیشتر پول یک خانه را فراهم 

کرده و وامی هم بگیرم اقدام به خرید 
واحدهای پیش فروش شــده از سوی 
انبوه سازان می کنم ولی ممکن است 
برخی از انبوه ســازان به دلیل تغییر 
شرایط امکان ادامه کار و پایان پروژه 
را پیدا نکرده و کار ســاخت و ساز را 
در نیمه راه رها کننــد یا برخی دیگر 
با نوعی کالهبــرداری یک واحد را به 
چندین نفر بفروشــند، بعضی نیز با 
توجه به افزایش هزینه های ساخت یا 
نوسانات بازار مسکن حاضر به تحویل 
آپارتمان مبنای قرارداد پیش فروش 
نشوند، اینجاســت که من می مانم و 
وامی که باید پرداخت شود و آرزویی 
که بر باد رفته اســت. و این در حالی 
اســت که اگر قرارداد پیش فروش از 
سوي یک وکیل آگاه و در دفاتر اسناد 
رسمی تنظیم و ارائه شــود چون در 
آن قرارداد تعهدات فیزیکي و معنوي 

پیش فروشــنده اعم از نحوه احداث و 
تکمیل ســاختمان، تحویل و تنظیم 
سند رسمي و تامین خسارات ناشي از 
عدم ایفا تعهدات و سایر شرایط شکلي 
و ماهیتي لحاظ خواهد شد، خریدار 
متضرر نخواهد شد. هر چند نباید در 
راستای در خواست همکاری از مردم، 
از نارضایتی آن ها در بحث ثبت سند 
از حیث مالی آن هم گذشت و از این 
حیث و در جانبــداری از حقوق عامه 
مردم به این قانون خرده نگرفت. قاعدتا، 
مبلغ ســند پیش فروش بایستی بر 
حسب قیمت واقعی مندرج در مبایعه 
نامه ملک ذکر شود که بالطبع هزینه 
هنگفتی برا ی طرفین خواهد داشت 
و برای همین بیشتر اشخاص از خیر 
آن می گذرند کــه نخواهند این مبلغ 
سنگین را هزینه کنند. و لذا نیاز است 
 که برای آن به یک راه حل مشترکی  

برسیم.

   ضرورت تبیین صحیح قانون
در این بین، سهم همکاری مشاوران 
امالک و مشــکالت و گالیه آن ها از 
ناقص بودن بخش هایی از این قانون را 
نیز نمی توان نادیده گرفت. بنابر ادعای 
رییس اتحادیه مشاوران امالک کشور، 
در حال حاضر بیشــتر امالک کشور 
فاقد شناســنامه فنی واحد هستند و 
شناسنامه واحد هنوز برای آنها طراحی 
نشــده، در حالی که وقتی شناسنامه 
فنی واحد در سازمان نظام مهندسی 
شــهرداری ها هنوز طراحی نشــده 
بنابراین امکان ثبت آن در دفاتر ثبت 
اســناد و امالک هم وجود ندارد و این 
خود مانع از اجرای قانون می شود. نبود 
بستر و زمینه قانونی بیمه ساختمان 
پیش فروش، بحث مالکیت تدریجی 
پیش خریدار و  محروم شــدن تعداد 
زیادی از فعاالن بازار مسکن از درآمد 
نیز از جمله موارد مورد بحث و گالیه او 
و فعاالن این بخش در طی سال های به 
اجرا درآمدن این قانون بوده است. البته 
با وجود قانون پیش فروش ساختمان 
و منع بنگاه های امالک برای ورود به 
این حوزه و همچنیــن تاکید پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی ناجا و هشدار 
به تعلیق پروانه کسب و در نهایت ابطال 
آن ، بوده اند برخی بنگاه های امالکی 
که با بهانــه »صدور کــد رهگیری« 
برای معامله اقدام به انجــام این کار 
کرده و درصدی بابــت این معامالت 
از هر کدام دو طــرف )پیش خریدار 
دریافــت پیش فروشــنده(   و 

 کرده انــد. دلیل آن ها نیز این اســت 
که در قانون مشاوران امالک، حقوق 
آن ها کاماًل رعایت شده و حقوقی که 
برای داللی باید دریافت کنند با توجه 
به قانون داللــی، می توانند دریافت 
کنند؛ ولی مسئله نادیده گرفته شده 
اینجاســت که در ایــن قانون هدف 
قانونگذار جلوگیری از تنظیم هرگونه 
قراردادی به استثنای قرارداد تنظیم 
شده در دفاتر اســناد رسمی است و 
مشــاورین امالک می توانند مشاوره 
و اشخاص را هدایت کنند و در دفاتر 
اسناد رسمی نیز آن چیزی را که برای 
آنها در نظر گرفته شده است، دریافت 

کنند.

   مسولیتی همگانی 
لذا با وجود تمامی نقاط مثبت و منفی 
این قانون و حال که قانونگذار اقدام به 
اصالح و بازنگری کرده تا اجرا ضمانت 
بیشتری داشته باشد نیاز است همه 
در راســتای اجرای آن مسوولیت بر 
عهده بگیرند، از مهندس ناظر گرفته 
و شهرداری و سازمان نظام مهندسی 
تا مشاوران امالک و بانک ها و رسانه ها 
و صد البته دفاتر اسناد رسمی، تا راه 
کالهبرداری و قراردادهای غیر قانونی 
پیش فروش ساختمان گرفته شود و در 
شرایطی که بازار مسکن از نااطمینانی 
اقتصــادی موجود ضربــه می خورد 
حداقــل مردم بــه خاطــر منفعت 
متخلفان متحمل ســختی بیشتری 

نشوند. امید که اینگونه شود.«  

سردفتر اسناد رسمی 

خـــبــــر

در جمع مدیران شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان مطرح شد:

ضرورت استفاده از فناوری های نوین برای ارتقاء سالمت اداری

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور در سفری یکروزه به اصفهان، با مدیران 

شرکت آب و فاضالب روستایی اســتان اصفهان دیدار و درباره مسائل و 
مشکالت آنها گفت و گو کرد.

 مسعود خشایی در این دیدار، ایجاد و توسعه زیرساختها را عمده ترین سرمایه گذاری در 
یک سازمان عنوان کرد و افزود: اگر سیستم و ساختار درست باشد کارها پیش می رود و 

وابسته به این نیست که چه کسی در جایگاه رییس و مسئول نشسته باشد.
وی شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان را از شرکتهای پیشرو و کم نظیر در 
این زمینه برشمرد و ادامه داد: استقرار GIS، تملک اراضی و سایر اقدامات در حوزه امور 
مشترکین و مالی که در این شرکت انجام شده بسیار خوب است و باید اقدامات در راستای 
توسعه زیرساخت ها پیگیری شود. خشایی وجود نیروی انسانی متخصص را برای ارتقاء 
کیفیت خدمات و جلب رضایت مردم ضروری دانست و با اشاره به لزوم استفاده از مسیرهای 
قانونی مشخص شده برای جذب نیروی کارآمد اظهار داشت: یکی از هنرهای اساسی که 
مدیران شرکت ها باید داشته باشند جانشین پروری است. فردی که خدمتش در سیستمی 
به پایان رسیده و یا به هر نحوی مقرر شده که از آن سیستم خارج شود اگر می خواهد ارزیابی 

درستی از کیفیت عملکرد خود داشته باید ببیند چه تعداد نیروی موثر تربیت کرده و رشد 
داده است. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در بخش 
دیگری از سخنان خود، تالش برای افزایش درآمد و استفاده از ظرفیت های بالقوه موجود را در 
این راستا بسیار با اهمیت توصیف کرد و افزود: به عنوان مثال در حوزه درآمدی امور مشترکین 
با توجه به تغییر فرهنگ در روستاها و افزایش جمعیت غیر ساکن و خوش نشین می توان 
تجدید نظر کرد. وی در کنار توصیه به پیگیری برای افزایش درآمد، توجه ویژه به حفظ و ارتقاء 
سالمت اداری و پیشگیری از فساد مالی را ضروری دانست و اظهار داشت: یکی از افتخارات 
صنعت آب و فاضالب کشور وجود کارکنان خدوم، ســالم و پاک است، اما باید با استفاده از 
فناوری های نوین و کنترل گلوگاه ها نظارت ها را قوی کرد تا بروز مشکلی سبب تحت الشعاع 
قرار گرفتن خدمت رسانی ها نشود. مسعود خشایی درخصوص برخی مشکالت مطرح شده در 
استفاده از اسناد خزانه اسالمی برای پرداخت بدی های پیمانکاران، با بیان اینکه این مسائل در 
حوزه اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است اظهار داشت: براساس شرایط فعلی 
اقتصاد کشور و محدودیت امکان پرداخت نقدی باید از این فرصت استفاده کنیم. اما پیگیری ها 

برای افزایش تخصیص اعتبارات به صورت نقدی نیز انجام شده است.
اخبار اصفهان

خـــبــــر

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه
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نبود بستر و زمینه قانونی بیمه 
ساختمان پیش فروش، بحث 

مالکیت تدریجی پیش خریدار و 
 محروم شدن تعداد زیادی از فعاالن 

بازار مسکن از درآمد نیز از جمله 
موارد مورد بحث و گالیه او و فعاالن 
این بخش در طی سال های به اجرا 

درآمدن این قانون بوده است.



آیین بزرگداشت آیت ا... شاهرودی در اصفهان برگزار شد
آیین بزرگداشت آیت ا... سید محمود هاشمی شاهرودی، رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه 

با حضور علما، روحانیان، اقشار مردم و مسئوالن در مسجد سید اصفهان برگزار شد.
آیت ا... علی عبداللهی از اســتادان حوزه علمیه اصفهان در این مراسم با اشاره به شخصیت برجسته این عالم 
ربانی، گفت: مرحوم آیت ا... هاشمی شاهرودی در تمام صحنه ها و میدان های انقالب به خوبی حضور داشت و 

به وظیفه خود عمل کرد.
وی به ویژگی های اخالقی، دوران مبارزاتی و خدمات این یار دیرین نظام و انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت: این 

روحانی خستگی ناپذیر در طول عمر با برکت خود از هیچ کوششی در خدمت به مردم و کشور کوتاهی نکرد.
آیت ا... عبداللهی با اشاره به مقام علمی، فرهنگی و فقهی آیت ا... هاشمی شاهرودی گفت: ایشان تالش های بسیاری را برای حفظ 

دین و ارزش های اسالمی انجام داد و کارنامه پر ثمری در این زمینه از خود به یادگار گذاشت.
این استاد حوزه علمیه اصفهان، افزود: آیت ا... هاشمی شاهرودی در صحنه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اقدام های موثری انجام داد.

وی خاطر نشان کرد: این عالم ربانی، نقش مهمی در تحقق اهداف و آرمان های واالی انقالب و نظام اسالمی داشت و همواره در کنار امام )ره( و مقام 
معظم رهبری رسالت خود را انجام داد.

ساالنه ۲۷۰ میلیون تردد در محورهای مواصالتی اصفهان ثبت می شود
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان بابیان اینکه به طور متوسط 
در سال ۲۷۰ میلیون تردد در محورهای مواصالتی استان اصفهان ثبت می شود، گفت: ۱۱ درصد از 

کل بار کشور توسط ناوگان حمل ونقل استان اصفهان جابه جا می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان،  معاون حمل ونقل 

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان در همایش » پدافند غیرعامل صنعت حمل ونقل 
استان اصفهان« با اشاره به نقش ویژه استان اصفهان در حمل ونقل بار و مسافر در کشور، اظهار کرد: روزانه 

۱۰ تا ۱۲ هزار بارنامه در استان صادر می شود و حدود ۱۱ درصد از بار کشور توسط رانندگان اصفهانی به اقصی 
نقاط کشور حمل می شود.

علیرضا جعفری با اشاره به اینکه ساالنه حدود ۱۵ میلیون مســافر از استان اصفهان به سایر نقاط کشور سفر می کنند، افزود:  موقعیت 
استراتژیک و جغرافیایی، تمرکز واحدهای صنعتی و کشاورزی، استان اصفهان را به کریدور حمل ونقل بارو مسافر کشور تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه به طور متوسط در سال ۲۷۰ میلیون تردد در محورهای مواصالتی استان اصفهان ثبت می شود، اظهار کرد: ۲۲ درصد 
از کل ترددهای انجام شده در محورهای مواصالتی استان اصفهان مربوط به وسایل حمل ونقل عمومی و وسایل نقلیه سنگین است.

خبرهای دو خطیگردشگری

تولیدکنندگان و فعاالن در عرصه پوشــاک معتقدند؛ 
نبود مواد اولیه همچون پنبه و نــخ مورد نیاز در تولید 
پارچه، مشــکالت ارزی در واردات پارچه و محدودیت 
برای دریافت ارز و افزایــش تقاضا، دلیل اصلی کاهش 
نیافتن قیمت پوشاک در بازار است. یکی از اتفاق های 
مهم امسال در عرصه اقتصادی کشور؛ نوسانات نرخ ارز 
و تاثیر آن بر قیمت کاال و محصوالت مختلف در بازار بود. 
رشد نرخ ها در بازار با توجیه نوسان قیمت دالر سبب 
گران شدن کاالها شد اما در این روزها که نرخ ارز کاهش 
یافته است، شاهد نزولی شدن قیمت ها در بازار نبودیم.

مهر
گـــزارش

مهر
گـــزارش
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کالهبرداری با فروش 
اقساطي لوازم خانگي 

در پي شــکایت خانم جــوان از 
شهروندان مبني بر اینکه با هدف 
خرید لــوازم خانگي با اقســاط 
 6 ماهــه در یکي از ســایت هاي

 واســطه گر اقدام بــه پرداخت 
۱۰ میلیون ریال به عنوان پیش 
پرداخت کرده و هیچ کاالیي براي 
او ارسال نشده بررسي موضوع در 
دستور کار این پلیس قرار گرفت.

رییس پلیــس فتای اســتان از 
شناسایي و دستگیري فردي که با 
درج آگهي  جعلي فروش اقساطي 
لوازم خانگي، اقدام به کالهبرداري 
از شــهروندان مي  کرد خبر داد و 
گفت: کاربران، فریب تبلیغات در 
سایت هاي واسطه گر و شبکه هاي 
اجتماعي را نخورند و به هیچ وجه 
پولي به حســاب این افراد واریز 
نکنند. ســرهنگ  سیدمصطفي 
مرتضوي بیان داشــت: این مقام 
مســئول عنوان داشــت: شاکیه 
اظهار داشــت پس از مشــاهده 
آگهي فروش اقساطي لوازم خانگي 
با آگهي دهنده تمــاس گرفته و 
درخواست یک دستگاه تلویزیون 
نمــوده که بنــا به درخواســت 
فروشنده مبلغ ۱۰ میلیون ریال 
به عنوان پیــش پرداخت واریز و 
عالوه بر اینکه هیچ کاالیي ارسال 
نشد، فروشنده پاسخگوي تلفن 
خود نبوده است. وي بیان داشت: با 
انجام اقدامات تخصصي در فضاي 
مجازي نهایتا کارشناسان موفق به 
شناسایي فرد کالهبردار و انتقال به 
پلیس فتا مي شوند. وي در پایان به 
کاربران فضاي مجازي هشدار داد: 
شهروندان باید پس از رویت کاال 
یا خدمات و احراز هویت هر یک 
از طرفین معامله هرگونه تبادل 
وجهی را به صورت رو در رو و پس 
از اتمام کار یا خدمات انجام دهند 
تا گرفتار کالهبرداران نشــوند، 
همچنین  به منظور پیشــگیري 
از وقوع این گونه جرایم از هویت 
فروشنده مطلع گشــته و از واریز 
هرگونه وجهي حتي مبالغ کم به 

عنوان بیعانه خودداري کنند.

یلدا توکلی
حـــوادث
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چگونه گردشگران چینی را 
جذب کنیم؟

ادعــا  می تــوان 
کــرد که امــروزه 
اکثر کشــورهای جهان به دنبال جذب 
گردشگران چینی هستند؛ این گردشگران 
سهم بزرگی از بازار گردشگران را دارند و 
باالترین مخارج گردشگری را نیز متقبل 
می شوند. اما برای موفقیت در این رقابت 

نفسگیر چه راه هایی وجود دارد؟ 
برخی تسهیل ویزا را راهکار مهم می دانند، برخی 
به ایجاد پروازهای مستقیم معتقد هستند و برخی 
می گویند تبلیغات مناسب می تواند چاره ساز باشد. 

در ادامه به برخی از این راهکارها اشاره می کنیم.

    تسهیل سیاست های ویزا: طی دو سال 
گذشته بسیاری از کشورها از این شیوه استفاده 
کرده اند. از این رو صدور آسان تر ویزا برای آنها و 
موثرتر کردن و سرعت بخشیدن به روند صدور آن 
نیز از دیگر راهکارهایی است که منجر به جذب 
گردشگران بیشتر می شود. از سیاست هایی که 
کشــورهای دیگر در پیش گرفته اند می توان به 
کاهش نرخ صدور ویزا، ارائه خدمات صدور ویزا 
از طریق موبایل و حتی امکان ســفر بدون ویزا 

اشاره کرد.

   پروازهای مستقیم و ایجاد مسیرهای 
دریایی یا ریلی: طبق مطالعه ای که دولت چین 

انجام داده اســت، 6۱/۷۰ درصد از گردشگران 
چینی عنوان کرده اند در صورت وجود پروازهای 
مستقیم، مسیرهای دریایی یا ریلی به مقاصد 
گردشگری، سفر به آنجا را مدنظر قرار می دهند. 
در حال حاضر ایران حتی جــزو ۲۰ مقصد اول 
گردشگران چینی هم نیســت. در این لیست، 
کشورهای شرق آسیا به دلیل دسترسی آسان تر 
در صدر قرار دارند. اما بســیاری از کشــورهای 
اروپایی و آمریکایی که حتی امکان پرواز مستقیم 
به چین را ندارند، در این زمینــه از ایران باالتر 
هســتند. در این مورد سیاســت های مناسب 
می تواند مزیت نسبی ایران را تبدیل به یک اهرم 

رقابتی قدرتمند سازد.

   شــیوه های جدید و خاص گردشگری: 
فرهنگ های منحصربه فرد و حتی شــیوه های 
خاص فروش جذابیت زیادی برای گردشگران 
چینــی دارد. از این رو توصیه می شــود که بر 
معماری های جهانی و خدماتی که در همه جای 
جهان ترویج می شــوند، تاکید نشود. معماری 
خاص و سنتی، شیوه زندگی و سایر ویژگی های 
فرهنگی باید برجسته شــوند؛ با این حال نیاز 
اســت که در مورد تفاوت های فرهنگی به آنها 
اطالع رسانی شود. به مکان های فرهنگی نظیر 

موزه ها و تئاترها نیز باید بهای بیشتری داد.

   در نظر گرفتن تخفیف برای خریدهای 
گردشــگران چینــی: ۵۲/۱۱ درصــد از 
گردشــگران چینی اعالم کرده اند که بهره مند 
شــدن از تخفیف های مالیاتــی و قیمت های 

پایین تــر محصــوالت، در انتخــاب 
مقاصد آنها تاثیر قابل توجهی خواهد 
گذاشت. در این میان کشورهایی مانند 
کره جنوبی کمپین های تخفیف خرید 
ویژه ای برای گردشگران چینی در خالل 
فســتیوال بهاره چیــن، تعطیالت روز 
کارگر و بازدید تشریفاتی رییس جمهور 
چین از کره جنوبی برگزار کرده اســت. 
ایــن تخفیف ها منجر بــه جهش بخش 
گردشگری کره جنوبی شده است. از این 
رو پیشنهاد می شود در فروشگاه ها و مراکز 
خرید میزبان گردشگران چینی، خدمات 
بیشتری )مانند خرید بدون مالیات، فروش 

با تخفیف و فروشگاه های برند( ارائه شوند.

   افزایش تعداد کمپین های تبلیغاتی 
و تعیین بازار هدف: تحقیقات نشان داده 
است که گردشگران چینی توجه روزافزونی 
نسبت به نمایشگاه های بین المللی گردشگری، 
نمایشگاه های ســفر و تبلیغات بزرگ مقیاس 
گردشــگری و کمپین های بازاریابی دارند. در 
چین، گردشگران خروجی تمایل بیشتری دارند 
که در هر دو نوع فعالیت هــای بازاریابی جامع 
و هدف گذاری شده مداخله داشــته باشند. از 
این رو می توان کمپین های بازاریابی و استفاده 
از عکس، ویدئو و انیمیشــن ها مختلف را برای 
افزایش آگاهی گردشگران چینی راه اندازی کرد. 
فعالیت های ترویجی و کتابچه های گردشگری 
چینی زبان از دیگر موارد هســتند. حدود ۸۰ 
درصــد از گردشــگران چینــی از آژانس های 
گردشگری کشــور خود اســتفاده می کنند. 
بنابراین به نظر می رســد که هــدف قرار دادن 
آنها تصمیمی عاقالنه باشــد. اما باید توجه کرد 
که امروزه، بازاریابی »سنتی« در حال از دست 
دادن سرعت خود است. برای دستیابی به جامعه 
۵6۴ میلیونی ساکنان اینترنت چین الزم است 
که راه هایی جدید و خالقانه در پیش گرفته شوند. 
بازاریابی ویروسی یا همهمه ای یکی از گزینه های 
مناســب برای این منظور اســت. در این روش 
که یک شــکل از بازاریابی دهان به دهان بوده و 
استراتژی آن غیرسنتی است، اغلب از خالقیت 
برای تعامل و جذب مخاطبان استفاده می کند. 
با استفاده از این نوع بازاریابی، شور و هیجان در 
مورد محصول و یا خدمات در بین مردم معموال 
از طریق تبلیغات دهان به دهان منتشر می شود. 
در این روش تالش می کنیم تا شــور و اشتیاق 
مخاطبان را در به اشــتراک گذاری محصول یا 

خدمات با دیگران برانگیزانیم. 
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 ارز برای واردات مواد 
اولیه در بازار نیست در 

نتیجه تولید و عرضه 
کاهش یافته و در مقابل 

آن تقاضا رشد داشته 
بنابراین قیمت پوشاک 

کاهش نیافته است. 

     برآوردهای بانک مرکزی از افزایش 17.1 درصدی قیمت گوشت مرغ در آذر ماه امسال حکایت دارد 
و به این ترتیب صدرنشین افزایش قیمت در آخرین ماه فصل پاییز شد.

    مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو گفت: برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی و افزایش تقاضا 
در مصارف کشاورزی و صنعت باعث بروز مشکالتی در حوزه آب کشور شده است.

    نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی گفت: 20 هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح 
همسان سازی و حمایت از حقوق بازنشستگان کشور در الیحه بودجه 98 اختصاص یافت.

    رییس کل بانک مرکزی گفت: ذخائر ارزی اسکناس کشور در وضعیت بسیارمطلوبی  است و تسلط و 
احاطه بانک مرکزی پرقدرت تر ازهمیشه است.

    سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که موسسات غیر مجاز حق برگزاری دوره های آموزش علوم 
هوانوردی را ندارند.

    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر این که طرح مسکن مهر سال 98 به اتمام می رسد، 
گفت: تسهیالت این طرح از 30 به ۴0 میلیون تومان افزایش می یابد.

 تولیدکنندگان و فعاالن  
در عرصه پوشــاک که 
نوسان ارزی بر بازار آنها 
اثر گذاشت، پاسخگوی 
چرایی ارزان نشدن این 

کاال در بازار بودند.

    نقش اصلــی تقاضا در قیمت 
پوشاک

عضو هیــات مدیره اتحادیــه تولید و 
صادرات نســاجی و پوشــاک در این 
رابطه گفت: با افزایش نرخ ارز شــاهد 
دو اتفــاق در عرصه پوشــاک بودیم؛ 
گران شدن مواد اولیه و کاهش واردات 

محصوالت با کیفیت.
شــاهرخ جعفری افزود: بــا توجه به 
اینکه تقاضا و قیمت ارتباط مستقیم با 
یکدیگر دارند؛ اکنون که میزان تقاضای 

پوشاک در جامعه باالست، قیمت ها نیز 
افزایش می یابد. 

 وی تاکیــد کــرد: ایــن افزایــش
 قیمت ها ربطی به نرخ ارز ندارد و در 
حوزه پوشاک تقاضا نقش اصلی را ایفا 

می کند. 
این فعــال در حوزه پوشــاک درباره 
راهکار کاهش قیمــت آن نیز گفت: 
برخی واردات و قاچاق پوشــاک را راه 
حل تنظیم بازار عنــوان می کنند، اما 
 با توجه به افزایش قیمت ارز، پوشاک 

بی کیفیت وارد کشور می شود. 
جعفری گفت: پروســه زمانــی تولید 
پوشاک 6 ماه اســت؛ با توجه به اینکه 
مبارزه با قاچاق پوشاک از اولویت های 
دولت است، تولید نیز ســودآور شده و 
فعاالن در ایــن حوزه اقــدام به جذب 
نیروی انســانی کرده اســت شــاهد 

سرازیری سرمایه به این بخش هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد بــا ادامه این 
روند، انقالبــی در صنایع نســاجی و 

پوشاک کشور رخ خواهد داد.

    »تخصیص ارز به واردکنندگان« 
مشــکل اصلی افزایــش بهای 

پوشاک 
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشــاک نیز گفت: یک سوم پارچه 
مورد نیاز کشور وارداتی است؛ در بحث 
نساجی نیز فقط ۵۰ هزار تن پنبه در 

داخل تولید می شود که 3۰ هزار تن 
آن در تولید پارچه استفاده می شود و 

بقیه پنبه مورد نیاز باید واردات شود. 
»سعید جاللی قدیری« گفت: پارچه 
و پنبه جزو کاالهای اساسی نیست که 
ارز دولتی به آن اختصاص یابد بنابراین 
از زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز ۲ 

تا سه ماه زمان مورد نیاز است. 
وی با بیان اینکــه اکنون روند واردات 
مواد اولیه طوالنی است، افزود: پوشاک 
جزو کاالهای گروه نخســت و اساسی 
نیست بنابراین واردکنندگان باید ارز 
مورد نیــاز خــود را از صادرکنندگان 
دریافــت کننــد و چون بســیاری از 
صادرکنندگان حاضر به ارائه ارز خود 
نیستند و این مساله در واردات اختالل 

کرده است. 
قدیری اظهارداشت: ارز برای واردات 
مواد اولیه در بازار نیســت در نتیجه 
تولید و عرضه کاهش یافته و در مقابل 
آن تقاضا رشد داشته بنابراین قیمت 

پوشاک کاهش نیافته است. 
آمارها نشــان می دهد گردش مالی 
سالیانه بازار پوشــاک ایران ۱۲ تا ۱۵ 
میلیارد دالر است که کمتر از نیمی از 

آن با تولید داخل تامین می شود.
تا پیش از ممنوعیت، واردات به شکل 
رســمی یا قاچاق به بازار ایــران راه 
می یافت به گونه ای کــه 9۵ درصد 
از پوشــاک وارداتی از راه قاچاق و یا 

تجارت چمدانی وارد کشور می شد. 

    آغاز برخورد با برندهای پوشاک 
قاچاق از ابتدای دی ماه

طبق اطالعیه ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، برپایه دســتوالعمل 
ماده هفت آیین نامه اجرایی ماده ۱3 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و برای 
حمایت از تولید پوشــاک داخلی، از 
آغاز دی ماه امسال، برخورد با عرضه 
برندهای محرز )قطعی( پوشاک قاچاق 

آغاز شده است.

این اقدام با هدف پشتیبانی همه جانبه 
از توســعه اشــتغال و تولید کاالهای 
 دارای صرفــه اقتصــادی، بــه دنبال

 اقدام های پیشگیرانه در حوزه مبارزه 
با قاچاق کاال برخــورد جدی با عرضه 
برندهــای محرز پوشــاک قاچاق در 

دستور کار این ستاد قرار گرفته است.
به گفته »بهرام شهریاری« نایب رییس 
هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات 
نســاجی و پوشــاک، این موضوع نیز 
بهانه ای شــده تا برخــی از ذینفعان 
سعی کنند توجه مسئوالن و مصرف 

کنندگان را از قاچاق به ســمت نبود 
مواد اولیه و اختالل در بازار شب عید 
سوق دهند و به نوعی اینگونه توجیه 
کنند که برخورد با برندهای پوشاک، 
ممکن اســت به کمبود کاال در بازار و 
تغییر قیمت ها منجر شــود؛ در حالی 
که برخورد با قاچاق، بستر خوبی برای 
عرضه تولیدات داخلی فراهم شــده 
اســت تا مصرف کنندگان با تولیدات 
داخلی آشنا شوند و به دنبال استقبال 
از پوشاک ایرانی شاهد اشتغال زایی در 

این عرصه باشیم. 

بازاری که آرام ندارد؛

چرا قیمت پوشاک با کاهش نرخ ارز ارزان نشد؟
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حذف واسطه ها مهمترین اقدام استارت آپ فروش آنالین میوه
طی مراسمی در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سامانه بازرگام به عنوان نخستین اپلیکیشن 
عرضه میوه با امضای تفاهم نامه ای با اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران رسماً فعالیت خود را 
آغاز کرد. هدف اصلی این پلتفرم، مدیریت زنجیره تامین فراگیر است، که فاز اول آن مدیریت فروش و توزیع 
میوه به صورت پخش مویرگی در تمام تهران اســت، در فاز دوم سایر اقالم از جمله مواد غذایی، بهداشتی و 
 ...  به آن اضافه خواهد شد و رفته رفته در سراسر ایران گسترش خواهد داشت. این پلتفرم باکمک امکانات و 

ظرفیت های گروه تعاونی پیشگامان، مدیریت خدمات لجستیک را انجام  می دهد بصورتی که میوه بعد از خرید 
از باغداران و کشاورزان در سردخانه پیشگامان دپو و سپس پس از تفکیک و بسته بندی، توسط شرکت حمل و نقل 

به مراکز استان ها ارسال و همچنین توسط پست پیشگامان توزیع مویرگی می شود. مراسم رونمایی رسمی از این پروژه با 
سخنرانی امیرحسین رضایی نژاد، مدیر استارآپ بازرگام شروع شد، وی در ارتباط با روند شکل گیری این استار آپ گفت: ایده بازرگام از یک 

سال و نیم پیش شکل گرفت، زیرا در بخش تجارت الکترونیک ایران، محصوالتی که مصرف بیشتری را نسبت به اقالم دیگر از نظر فروش دارند، رشد 
کم تری داشته اند، که دالیل اصلی آن مربوط به ضایعات، تاریخ مصرف، روش های توزیع بوده است، به همین خاطر  اقالمی مانند میوه و سبزیجات 

که جزء گروه محصوالت تند مصرف بشمار می روند تا کنون از سایر بخش های کاالیی، رشد و توسعه کم تری داشته اند.
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استارتآپ

حقسهامبرایکارمندانجدیددرشرکتهایاستارتآپ

وپنجهدستسهامحقمقابلدرحقوقسازمشکلدوراهیباموسسینتمامی
نرممیکنند.

برخی از موسسین و ســرمایه گذاران با این اعتقاد زندگی می کنند که پرداخت حقوق 
مناسب به کارمندان از حق سهام در شرکت مهمتر است. از طرف دیگر، برخی از موسسین 
و سرمایه گذاران بر این باورند که ارائه میزان مشخصی از حق سهام در شرکت از اهمیت 
بســزایی برخوردار اســت و برای انجام این کار، حقوق های معمولی تری را به کارمندان 
پرداخت می کنند. بعضی از کارمندان نظریه اول و برخی دیگر نظریه دوم را حائز اهمیت 

بیشتری می دانند.
به عنوان یک کارآفرین و یا یک کارمند، درک نقاط مثبت و منفی هر یک از این دو نظریه 

مهم است.
برای مثال، چه زمانی کارکردن در یک استارت آپ با حقوق کمتر در ازای حق سهام بیشتر 

می تواند بهتر باشد؟ به نظر من تنها هنگامی که 
شرکت دارای یک مدل اقتصادی منحصربه فرد 
یا کاندیدای عمومی شدن باشد و یا توسط یک 

تجارت استراتژیک بزرگ خریداری شود.
حقیقت این است که بیشــتر کارمندان درک 
دقیقی از معنای پاراگراف باال ندارند. اگر شــما 
نمی دانید که یک مدل اقتصادی منحصر به فرد 
چگونه است و یا عمومی شدن یک شرکت به چه 
معناست، عمیقا به شما پیشنهاد می کنم که برای 
به دست آوردن حق ســهام، به سمت حقوق های 

پایین تر نروید.
اگر احساس می کنید استارت آپ ارزشمندی را پیدا 
کرده اید، باید به دنبال چه میزان از حق سهام باشید؟ 
و به عنوان یک موسس، چه میزان از حق سهامی که 

ارائه خواهید کرد منصفانه خواهد بود؟
میزان صحیح حق سهامی که می تواند به یک شریک 
و یا کارمند جدید تعلق بگیرد بــه دو فاکتور کلیدی 

بستگی دارد:

اضافهتجارتبهفرداینتوسطکهارزشی.1
میشودوبهوسیلهحقوققابلدستیابینیست.

بعضی از کارمندان همه چیزتمام هســتند؛ به این مفهوم کــه مهارتی به خصوص مانند 
تجربه و ذهنیت و یا انــرژی باالیی دارند که شــما توانایی ارزش گذاری آن به وســیله 
 حقوق را نخواهید داشت. برای مثال، شما به دنبال تاســیس یک کافی شاپ حرفه ای و

  زنجیره ای هستید و یک فرد با تجربه مدیریت در استارباکس )Starbucks( را استخدام 
می کنید. مخصوصا اگر این فرد دارای شــخصیتی کامال متناســب با اهداف شما باشد، 
تجربه وی دارای ارزشی است که قیمت گذاری بر روی آن ممکن نیست. احتماال افزودن 
 انگیزه هایی که چنین فردی را برای کار کردن طوالنی مدت با شما همراه کند ارزشمند 

خواهد بود.
بعضی از خصوصیات برخی کارمندان و یا شرکا در هر کسی پیدا نمی شود و به عنوان یک 

استارت آپ، شما به کمک این افراد نیاز خواهید داشت. حق سهام می تواند یک راه بسیار 
مناسب برای ایجاد انگیزه به منظور حضور بلند مدت افرادی باشد که ارزش هایی باالتر از 

معمول را به تجارت شما اضافه می کنند.

ازترپایینحقوقیچهبه،شانموقعیتآوردندستبهبرایافراداین.2
حدمعمولبازارراضیمیشوند؟

حق سهام ارزشمندترین بخش تجارت شماست. اگر می خواهید در مالکیت شریک باشید، 
پیدا کردن هزینه این فرصت حائز اهمیت اســت. در ازای حق سهام در شرکت، پرداخت 
حقوقی که ساالنه 1000 دالر پایین تر باشد قابل چشم پوشی است، اما پرداخت حقوق 

20000 دالر پایین تر بسیار زیاد است.
فاصله میان میزان پرداختی شما به کارمندان قبل و بعد از حق سهام، باید ارزش ریسک ها 
و پاداش ها را داشته باشد. یک کارمند باید سود کوتاه مدت را فدای منفعت های بلند مدت 
کند و شما باید شرایطی را مهیا سازید که نه آنها را در تنگنا قرار دهد و نه شرایطی بسیار 

رویایی برای شان به وجود آورد.
حق سهام می تواند برای جذب بهترین استعداد ها به شما کمک کند، اما باید از آن به صورتی 
هوشمندانه استفاده کنید. شما فقط میزان مشخصی از این سهام را دارید و به همین دلیل 
است که یک منبع ارزشمند برای تان محسوب می شود. این واقعیت ما را به سمت سوال 
 آخر سوق می دهد؛ اگر در یک شــرکت دارای حق سهام هستید، چگونه می توانید آن را

 بفروشید؟
در بیشتر اوقات شما قادر به این کار نخواهید بود، مگر در زمانی که رویداد های نقدی سازی 
توسط مدیران و سرمایه گذاران برگزار شود و یا هنگامی که شرکت )سهامی عام( عمومی 
شود، به صورت کلی و یا بخشی از آن به فروش رسد. از لحاظ فنی، هنگامی که یک شرکت 
تصمیم به تقسیم سود می گیرد، به صاحبان سهام پول پرداخت خواهد شد )زیرا شما به 
عنوان کارمند و از طریق سهام صاحب بخشی از شرکت هستید(، اما در مورد استارت آپ ها، 

این امر چندان معمول نیست.
من به برخی از این داستان ها در کتاب خودم، All In اشاره می کنم، اما اکثر شرکت های 
دارای حق سهام زمانی به مشکل می خورند که شادمانی از حق شراکت فرو نشسته است 
و نیاز به تالش بیشتر برای رساندن شرکت به موفقیت نمایان می شود. کارمندان به یک 
قرارداد حق سهامی و حقوقی پایین تر از حد معمول بازار راضی می شوند و 12 تا 24 ماه بعد، 

به دنبال حقوق و پول بیشتر خواهند بود.

استراتژی هایی برای تغییر سبک زندگی کارآفرینان؛

زمان را کارمند خود کنید

صاحبانوکارآفرینان
کارهایبایدوکارکسب
روندحفظبرایزیادی
انجاموکارکسبرشد
کمیتعدادامادهند
دخالتبهنیازهاآناز

افراداینمستقیم
اینازبسیاری.دارند
هستندضروریکارها
توسطتوانندمیاما

انجامکارمندانسایر
حضوربهنیازیوشوند

.ندارندکارآفرین

قیمتیهیچباواستانسانیهرهایداراییترینارزشباازیکیزمان
چگونهراآنبدانیمکهاستمهمبسیاربنابراین.خریدراآنتواننمی
طورهمان.باشیمداشتهبهتریریزیبرنامهبتوانیمتاکنیممیسپری
دانیدمیآیا.استشدهتشکیلدقیقه1440ازروزهردانیدمیکه
کنید؟میسپریدرآمدکسببرایروزانهراخودزمانازدقیقهچند
انجامبرایزمانتانازدقیقهچندروزانهدانیدمیآیاآنازترمهمیا

گذارند؟میتاثیراطرافدنیایرویکهشودمیسپریکارهایی

،،
بهشخصیدستیاریکاستکافی
تاکنیداستخدامساعتیصورت
افراداین.دهدانجامراکارهایتان

توانندمیودارندزیادیهایمهارت
محتوایتولیدمانندکارهایی

مدیریتوسایتطراحی،سایت
فروشگاهاینترنتیراانجامدهند.

زومیت
یـــادداشت
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inc:منبع
یـــادداشت

بسیاری از کارآفرینان فکر 
می کنند باید در طول روز 
بسیار سخت کار کرده و 
از هر دقیقه زمان خود به 
بهترین نحو برای رشــد 
کسب وکار استفاده کنند 
تا بتوانند به موفقیت دست 
یابند. درصورتی که این طرز تفکر صحیح 
نیست. کار کردن به مدت 24 ساعت در 
هفت روز هفته روی ســالمت روان تاثیر 
منفی می گذارد و باعث بروز بیماری هایی 
مانند افســردگی و برهم خوردن روابط 

خانوادگی و دوستانه می شود.
مت کوهن )Matt Kohn(، بنیان گذار و 
 Hunger Media رییس رشد شرکت
است. این شرکت یک برند سبک زندگی 
است و با ارائه  سیستم های اتوماتیک سازی 
به صاحبان آژانس های دیجیتال کمک 
می کند کارهای خــود را در مدت زمان 
کمتری انجام دهند. بنیان گذار این شرکت 
مدتی به صورت آزادکاری کار می کرد و 
خودش را تحت فشــار قرار داده بود. این 
فشار تاثیر منفی روی زندگی او گذاشته 
بود اما توانست با برنامه ریزی صحیح برای 
اســتفاده  مفید از زمان از این موقعیت 
خارج شود و شرکتش را به یکی از بهترین 
آژانس های مشاوره تبدیل کند. استراتژی 
او به کارآفرینان کمک می کند کسب وکار 
خودشان را تنها با 20 ساعت کار در هفته 
مدیریت کنند. در ادامــه  این مقاله  ما به 
بررسی بیشتر استراتژی او برای مدیریت 

زمان و تغییر سبک زندگی می پردازیم.

چهبرایراخودزمــانکهبدانید
کاریصرفمیکنید

اگر نمی دانید زمان خــود را برای انجام 

چه کاری صرف می کنیــد پس چگونه 
می خواهیــد آن را مدیریت کنید؟ اغلب 
کارآفرینــان در طول روز بــدون اینکه 
خودشــان متوجه باشــند درگیر انجام 
میلیون ها کار متفاوت می شوند. رسیدن 
به خودآگاهی اولین گام برای ایجاد هر نوع 
تغییری در زندگی است. بنابراین پیش از 
انجام هر برنامه ریزی مشخص کنید که در 
حال حاضر زمان خــود را برای انجام چه 

کارهایی سپری می کنید.
برای اینکه به دید بهتری برسید تک تک 
کارهایی که در طول روز انجام می دهید را 
به مدت چهار هفته یادداشت کنید. افرادی 
که به صورت آنالین کار می کنند می توانند 
از اپلیکیشن هایی مانند Toggl برای این 
کار استفاده کنند. زمان زیادی برای انجام 
این کار صرف نکنید فقط کافی است هر 
کاری که انجام می دهید را به همراه مدت 
زمان تخمینی آن یادداشت کنید. بعد از 
گذشت چهار هفته به دید خوبی خواهید 
رسید و متوجه می شوید که در طول روز 
زمانتان صرف انجام چه کارهایی می شود. 
به عنوان مثال مقدار ساعاتی که می خوابید، 
مدت زمانی که در شبکه های اجتماعی 
سپری می کنید و هر کار دیگری را به طور 
دقیق متوجه خواهید شد. مطالعه  دقیق 
این لیست کمک می کند به خودآگاهی 
برسید و این کلید اصلی برای ایجاد تغییر 

در زندگی و رشد آن است.

کارهایتانرافیلترکنید
کارآفرینان و صاحبان کســب وکار باید 
کارهای زیــادی برای حفظ روند رشــد 
کسب وکار انجام دهند اما تعداد کمی از 
آن ها نیاز به دخالت مســتقیم این افراد 
دارند. بسیاری از این کارها ضروری هستند 
اما می توانند توسط سایر کارمندان انجام 
شوند و نیازی به حضور کارآفرین ندارند. 
بعد از یادداشــت کارهای روزانه و مدت 
زمان تخمینی آن ها کمی زمان بگذارید 
و هر کدام از آن ها را از فیلترهای زیر عبور 

دهید:

1- آیا می تــوان این کار حــذف کرد؟ با 
خودتان صادق باشید و ببینید آیا کاری 

که انجام می دهید با ارزش است و درآمدی 
برایتان دارد یا خیر. بســیاری از ما زمان 
خود را صرف انجام کارهایی می کنیم که 

ضرورتی بر انجام دادنشان وجود ندارد.

2- آیــا می توان ایــن کار را بــه صورت 
اتوماتیــک انجــام داد؟ مــا در دنیای 
پیشرفته ای زندگی می کنیم و بسیاری 

از کارهای تکــراری را می توان با تکیه بر 
تکنولوژی پیــش بــرد. کارهایی مانند 
پســت های شــبکه های اجتماعــی، 
حسابداری و ... می توانند با صرف هزینه  
اندکی انجام شوند و در عوض در زمان ما 

صرفه جویی کنند.

۳- آیا می توان کار را به شــخص دیگری 

سپرد؟ اگر نمی توانید کار را حذف کنید یا 
به صورت اتوماتیک انجام دهید بهتر است 
انجام آن را به شــخص دیگری بسپارید. 
کافی است یک دستیار شخصی به صورت 
ساعتی استخدام کنید تا کارهایتان را انجام 
دهد. این افراد مهارت های زیادی دارند و 
می توانند کارهایی مانند تولید محتوای 
سایت، طراحی سایت و مدیریت فروشگاه 

اینترنتی را انجام دهند.
کارهایــی که هرگــز نباید به شــخص 
دیگری بسپارید همان کارهایی هستند 
که انجامشــان دلیل اصلی رشد شرکت 
بوده و به استعداد ذاتی شما وابسته است. 
زمان خــود را روی کارهایی بگذارید که 
از انجام دادنشــان لذت می برید. ســایر 
کارها می تواننــد نادیده گرفته شــده، 
اتوماتیک سازی شده یا به شخص دیگری 

واگذاری شوند.

زمانخودرابهینهسازیکنید
 حال که همه  کارها را از فیلتر عبور دادید 
زمان پیاده سازی و بهینه سازی فرا رسیده 
است. کارهای تکراری را طبقه بندی کنید، 
کارهایی که کم ارزش هســتند و نیاز به 

مهارت های اضافه دارند را کنار بگذارید و 
تا جای ممکن با بهره گیری از تکنولوژی 
وظایف خود را به صورت اتوماتیک انجام 
دهید. درواقع بعد از اعمــال فیلترهای 
مورد نظر، کارهایی کــه باقی می مانند 
همان کارهایی هســتند که باعث رشد 
و توسعه  کســب وکار می شوند. به عنوان 
مثال کارهایی مانند تعیین اســتراتژی 
کسب وکار، توسعه  محصول، توسعه  بازار، 
بهینه سازی سیستم و پردازش ها، مذاکره 
برای قراردادهای جدید و تعیین استراتژی 

فروش در این دسته قرار می گیرند.
هرقدر برنامه  منظم و ساخت یافته تری 
داشــته باشــید، زمان و انعطاف پذیری 
بیشــتری برای کارهای روزمــره  خود 
خواهیــد داشــت. گروه بنــدی کردن 
کارها و قــرار دادن کارهای مشــابه در 
هر دســته بهترین راه برای برنامه ریزی 
اســت. بعد از تعیین زمینه  کاری برای 
هر روز، مســئولیت های مربوطه را به آن 
دســته بندی اضافه کنید. مرحله  بعدی 
این است که به برنامه ریزی خود احترام 

بگذارید و به آن پایند باشید.

ارزشبرمالیاتنقش
مبارزهدرافزوده
باقاچاقکاال

کلمه قاچاق به معنای گریزاندن 
می باشــد که از مجموع قوانین 
و مقــررات چنین اســتنباط 
می شــود کــه قاچــاق عبارت 
است گریزاندن کاال از پرداخت 
مالیات و عوارض به دولت است 
که پیامدهای زیانبــاری برای 
اقتصاد کشور دارد. از پیامدهای 
آن می توان به مــواردی نظیر 
ورشکستگی صنایع داخلی، از 
بین بردن فرصت های شــغلی، 
توسعه قانون شکنی و تسری آن 
به همه امور کشور، اشاعه برخی 
امراض به جهت قاچاق کاال های 
غیربهداشــتی و غیراستاندارد 
به کشــور؛ کاهش درآمد دولت 
به جهــت نپرداختــن حقوق و 
عوارض اشــاره کرد. به همین 
جهت در همه دنیا با این پدیده 

شوم مبارزه می شود.
در بســیاری از کشــورها از 
 مالیات بر ارزش افزوده در کنار 
روش های ســلبی نظیر کنترل 
مرزها بعنــوان عاملی ایجابی و 
موثر بــرای جلوگیری از قاچاق 
کاال استفاده می کنند. مالیات 
بر ارزش افزوده مالیاتی اســت 
که باید توســط مصرف کننده 
در زمان خرید و به همراه بهای 
خریــد کاال و خدمات پرداخت 
شــود به عبارت دیگر مالیاتی 
است که در طول فرآیند تولید و 
خدمات از محل تولید تا فروش 
کاال به مشتری نهایی، مرحله به 

مرحله اخذ می شود.
 تفــاوت این نــوع مالیــات با 
شیوه های ســنتی در این است 
کــه در نظــام ســنتی مالیات 
هر یــک از عاملین ) بــازاری، 
تولیدکنندگان، واردکنندگان 
و توزیــع کنندگان( در ســطح 
عمده فروشی و خرده فروشی به 
صورت جداگانه مشمول مالیات 
بر فروش می شوند. اما در نظام 
مالیات بر ارزش افزوده هر یک 
از عاملین اقتصادی متناسب با 
سهمی که در خلق ارزش کاالی 
خود دارند مالیات می پردازند. 
این نوع مالیات در درجه اول به 
نفع تولید کننده داخل و به ضرر 
دالالن و واسطه گرانی است که 
بدون زحمت در تولید، با خرید و 
فروش مکرر باعث عدم شفافیت 

و التهاب بازار می شوند.
در کل نظـام مالیـات بـر ارزش 
افـــزوده بـــه دلیـــل وجـود 
سـازوکار کنتـرل متقابـل بـین 
مبادله کننــدگان و نیز به دلیل 
امکان وضـع نـرخ پـایین )بـه 
دلیـل گـسترده بـــودن پایـه 
مالیـــاتی ( دارای کمترین فرار 
مالیـاتی اســـت. در این روش 
هر کـــدام از مودیـــان خـود 
 بـــه خـــود مودیانی را که در 
حلقه های قبلی تولید و توزیع 
وی قرار دارند را کنتـــرل مـی 
کننـــد لـــذا کنتـــرل فـرار 
 مالیاتی بســیار راحــت صورت

 می گیرد زیرا در این مکانیزم فرار 
مالیـاتی باعـث انتقـال مالیـات بـه 
خریدار می شود. بنابراین با اجرای 
این قانــون به دلیــل خصوصیات 
آن، از فــرار مالیاتــی و اجتناب از 
 پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری 
می شــود و چنانچه فــراری هم 
صورت گیرد، به راحتی در زنجیره 
 تولیــد و توزیــع قابل شناســایی 

است.

اخباراصفهان
گــزارش

ISFAHAN
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It’s a city of bridges
Among the architectural 
masterpieces to behold in Esfahan 
are the bridges – a grand total of 11, 
in fact. However, most visitors satisfy 
their design-lust after visiting just 
two: the longest, Si-o-se Pol (Bridge 
of 33 Arches), and the most stunning, 
Pol-e Khâju. Those taking an evening 
stroll are sure to be graced by the 
voices of locals reciting poetry that 
echo throughout the archways. If 
you’re lucky enough to visit when 
the Zâyandeh River is full (it’s 
heartbreakingly dry for most of the 
year), you’ll be dually rewarded with 
the calming sound of babbling water, 
recreating one of the 1,001 Nights 
unmatched by any other city.

Islamic architecture at its 
finest
The Imam Mosque is revered for 
its Islamic calligraphy, perfectly 
symmetrical arcades, and lofty, tiled 
domes, each with a unique design. 
The acoustic properties inside this 
mosque pique tourists’ curiosity 
and are a particular point of interest. 
On the eastern side of Meidan Emam 
stands Sheikh Lotfollah Mosque, 
with its imposing, off-center dome. 

The cream-colored tiles are a shift 
from Esfahan’s signature blue, and 
take on a pinkish hue around sunset.

Domes and ceilings
Between the countless domes of 
Imam Mosque, Sheikh Lotfollah 
Mosque, Jāme’ Mosque, and Vank 
Cathedral and the ceilings of Chehel 
Sotoun, Ali Qapu, and Hasht Behesht, 
fewer places will have you constantly 
craning your neck to look up than 
Esfahan. In fact, tourists, tired of 
doing just that, are commonly 
seen lying down on the ground to 
contemplate the kaleidoscope of 
colors and patterns above.

A trio of UNESCO World 
Heritage Sites
Meidan Emam, one of the first sites 
in Iran to be listed as a UNESCO 
World Heritage Centre in 1979, 
was built by Shah Abbas in the 17th 
century. Travelers can easily spend 
an entire day here marveling at the 
architectural feats on each side 
of this square and haggling with 
business-savvy bazaar stallholders 
in the two-tiered arcades connecting 
the monuments. Elsewhere, Chehel 
Sotoun (“40 pillars”), with its 20 
wooden columns that double in 
number in the reflecting pool, is 
adorned with frescos depicting 
battle scenes and royal banquets. 
This Safavid-era pavilion is nestled 
in a well-manicured green space, 
adding it under the umbrella of 
UNESCO’s Persian gardens. Finally, 
Jāme’ Mosque, listed in 2012 and 
one of the oldest mosques in Iran, is 
praised for its two brick domes and 
detailed calligraphy.

Foodies will enjoy local 
delicacies
Esfahan is known for a handful of 
local specialties not found anywhere 
else. First and foremost is the city’s 
pride and joy: beryouni, minced 
mutton and lungs, cooked in a small 
pan with a dash of cinnamon and 
spices, and served with almond 
slivers over flatbread. The other, 

sweet and usually eaten as a side 
dish or dessert, is a bit deceiving. 
Khoresht-e mâst (yogurt stew) has 
a pudding-like consistency and is 
made with yogurt, lamb or chicken, 
saffron, sugar, and orange zest. Gaz 
(Persian nougat) and poulaki (coin-
shaped caramels) are the typical 
sweets of the city.

The center of Persian 
handicrafts
A city concerned with aesthetic 
beauty, Esfahan is, naturally, the 
home of the finest handicrafts. 
Ghalamkâr is a traditional textile 
printing using wooden stamps. 
Usually made of pear wood, these 
stamps come in hundreds of 
patterns, including floral, geometric, 
arabesque, and pre-Islamic. 
The Persian art of marquetry, 
khâtamkâri involves decorating 
surfaces with fine pieces of wood, 
bone, and metal. Minâkâri, or 
enameling metal and tiles with glaze, 
is named after the Persian word for 
heaven and refers to its azure color. 
These items make great souvenirs, 
and your time spent in this majestic 
city will become clear to anyone who 
sees them.

The Grand Bazaar is a living 
museum
Aside from being able to find 
everything you need, the Grand 
Bazaar of Esfahan is alive with 
energy. Starting at the main entrance 
at Qeysarieh Portal in Meidan Emam, 
the labyrinth of mazes takes you 
through madrasas (educational 
institutions), caravanserais (inns), 
and centers of trade. The oldest 
parts are over 1,000 years old, and 
as you wind your way in deeper 
toward the steady banging sounds, 
metal workers will come into view. 
Ghalamzani (engraving metal) is 
an art brought to life in Esfahan. 
Elsewhere, artists are busy laying 
pieces of khâtamkâri (marquetry) 
and painting miniatures with a 
single-haired brush.

Cultural Reasons You Should Visit Esfahan

Varf Chal Traditional 
Ceremony in Ab-e Ask 
Village, Amol, Iran

Si-o-seh Bridge Teahouse
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Khatun Sarai 
in Qamsar- 
Kashan

Houses in the city 
of Qamsar, a district 
of Kashan, are full 
of Iranian art and 
architecture and host 
enthusiastic tourists 
from all over Iran 
every year. Most of 
these houses have a 
historic background, 
but among them, there 
is a magnificent house 
called Khatun Sarai, 
which is the result of 
contemporary artists’ 
performances and has 
an amusing historical 
background. The Khatun 
Sarai is one of the most 
beautiful sights in the 
city of Qamsar and every 
year, during the peak 
season of extraction 
of rosewater, tourists 
choose this home to visit. 
Khatun Sarai in Qamsar- 
Kashan was built in two 
floors by Iranian skilled 
architects under the 
supervision of Professor 
Seyed Akbar Helli. 
Its construction was 
completed in 1380 and 
now this magnificent 
building runs the stage 
of registration as a 
national work. The eye-
catching architecture of 
Khatun Sarai in Qamsar, 
Kashan with various 
artwork and styles is so 
amazing and beautiful. 
It can be said that this 
building is an excerpt 
from the Iranian ocean 
of art and architecture, 
as you will see a variety 
of decorations such as 
plastering and mirror 
work in this beautiful 
mansion. The Khatun 
Sarai doorway with 
its porch and clone 
is the same as other 
traditional houses in 
Iran.  In the design of 
the exterior view of the 
house, decorations such 
as painting have been 
used. Each of Khatun 
Sarai rooms has its own 
designing style; Khatun 
Sarai Music Hall has 
been built in the style of 
the Aali-Qapu mansion, 
the mirror room is also 
designed in the style 
of the Shah-e Cheragh 
monument. There is 
also a rectangular pond 
in the middle of the 
courtyard, which has 
erected a special beauty 
and drove the spirit of 
life into Khatun Sarai. 
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There is an interesting tradition of one-day 
governorship of women in Ab-e Ask village, 
Mazandaran province, northern Iran.
On this special day which is selected every year 
by an elder of the village, no man is allowed to 
stay in the village and women take charge of 
the village affairs.
The event, naming Zan Shahi (women’s 
governorship), is celebrated on one of the 
Fridays of the month of Ordibehesht (April 
21-May 21).
The ritual begins before sunrise. All 
inhabitants gather in the village’s big square. 
Members of the Village Council and the elderly 
sing songs and inform everybody that no man, 
older than 5, could stay in the village. Then 
women give the men all things they need for a 
day, and see them off till they leave the village.
Then the women of the village prepare 
themselves to rule over the village. 
Symbolically, one woman becomes the queen 
and another becomes the bride of the village. 
Others become ministers, guards and soldiers.
The soldiers take the busiest responsibility 
as they should frequently report the queen 
about the village’s conditions. The guards 
safeguard the village not letting any man enter 
the village.
The queen and others first visit families who 
have lost one of their members that year. Then 
they go to families who have sick members. 
The bride congratulates all women who have 
been newly married.
The queen of the village who is one of the 
prominent elders of women of the village, 
resolves any problem other women face on 
this day. If a woman has a complaint about 
another woman, she should raise the matter 
in public so that the issue would be tackled.
On this day, women dress beautiful colorful 
outfits, wearing no headscarf. They sing, 
dance, and play traditional games and tell 
stories. Many women, whose wishes are 
fulfilled that year, prepare and distribute food.
On the same day, men of Ab-e Ask village 
perform Barf Chal tradition outside the village. 
Barf Chal is the storing of snow in a well which 
will be used as drinking water on the hot 
season.
As the sun sets men of Ab-e Ask village return 
home and join their family.
Similar rituals are also held in different 
Iranian villages. The reign of women is 
marked also in Afus village, Isfahan province, 
at the end of spring, and Javaher-Deh village, 
Mazandaran province, in summertime.

Si-o-Seh Bridge Teahouse is the last remaining 
riverside teahouse along the Zayandeh. The river 
itself is regrettably going the same way as its 
teahouses, gradually drying up. The teahouse 
– located on the north side of the eponymous 
33-arched bridge – is a terrific venue to meet locals, 
sip piping hot tea, and subject your lungs to some 
fruity Iranian shisha smoke (known is Persian 
as qalyan). Practice your wistful glances as you 
inevitably join Esfahanis in lamenting the demise 
of this erstwhile social and commercial hub.

Many would call Tehran a mere 
concrete jungle, choking in a 
cloud of smog, but while the 
capital city is so much more 
and definitely worth a stop, 
there is a reason why Esfahan 
remains Iran’s national 
treasure. In their delightful 
sing-song accents, locals will 
tell you, “Esfahan nesf-e jahân” 
– Esfahan is half the world – 
and after visiting, it may not 
seem like such an exaggeration. 
The sites are endless and the 
architecture a dream, making a 
strong case for visiting Esfahan 
before Tehran.

In their delightful 
sing-song 
accents, locals 
will tell you, 
“Esfahan nesf-e 
jahân” – Esfahan 
is half the world – 
and after visiting, 
it may not seem 
like such an 
exaggeration. 
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The import ban on 
secondhand and repaired 
products has been lifted, 
provided they are approved 
by the Institute of Standards 
and Industrial Research of 
Iran.
The measure, which came 
into effect as of Dec. 24, 
followed a letter sent by the 
Ministry of Industries, Mining 
and Trade to the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration’s Imports 
and Free Trade and Special 
Economic Zones Affairs 

Bureau, requiring the ban to 
be lifted, Mehr News Agency 
reported.
The ministry had banned the 
imports of secondhand and 
repaired products in October 
2016, according to Financial 
Tribune.

Iranian ISP 
Mobin Net 
Increases Prices
Major Internet service 
provider Mobin Net has 
increased prices by 18% 
and has attributed the 
massive hike to the rise 
in maintenance costs of 
infrastructure.
In a statement published 
by the news website 
Peivast.com, the 
company said it hopes to 
soon be able to cut prices. 
However, industry 
observers say given the 
economic challenges the 
country is facing, other 
ISPs too will be forced to 
jack up prices.
A 1-month Internet 
package sold by Mobin 
Net with a bandwidth 
cap of 50 GB costs 
680,000 rials ($6). 
A bandwidth cap, also 
known as a band cap 
or a data cap, is a limit 
imposed on the transfer 
of data over a network, 
Financial Tribune 
reported.
Although often referred 
to as a ‘bandwidth 
cap’ it is not the actual 
bandwidth (bits 
transferred per second) 
that is limited, but 
the amount of data 
downloaded per month.
Earlier in September, 
major local mobile 
operators MTN-
Irancell and Mobile 
Telecommunications 
Company of Iran (MCI) 
raised the cost of their 
Internet services. Now 
Internet packages sold 
by the two firms are 
8-10% dearer.It merits 
mention that Iran has 
the third cheapest 
broadband Internet 
services worldwide 
and is ranked 145th in 
terms of average speed, 
UK-based broadband 
comparison site Cable 
reported.Published on 
cable.co.uk, the report 
said while Internet 
services are relatively 
slow (512Kbps to 
16Mbps) in Iran, the 
country has a growing 
landline Internet 
services marketplace, 
with providers such as 
Shatel and Pishgaman 
competing to offer 
some of the cheapest 
connectivity in the 
world.
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Import Ban on Secondhand Products 
Lifted

Based in Tehran, the accelerator 
will provide tourism startups with 
financial support, shared working 
place, and legal and financial 
counseling. The accelerator will also 
help startups write business and 
marketing strategy, Cultural Heritage 
and Tourism News website (CHTN.
ir) reported.
On its website (sisootech.com), the 
accelerator has announced that it 
is willing to support all startups —
developed or seed-stage — in the 
fields of tourism, cultural heritage and 
handicrafts.
Deputy director of RICHT, 
Alireza Qolinejad, referred to the 
environmental crises like soil 
degradation and water scarcity in 
rural areas that have endangered 
livelihoods, Financial Tribune 
reported.
“Rural folks whose main source of 
income is from agriculture, are forced 

to leave their homes and move  to less 
water-stressed regions. With such 
migration patterns, the historical 
and cultural heritage of these areas is 
suffering.” 
The accelerator seeks to 
commercialize innovative ideas in 
different fields, especially tourism, 
help lift rural economies and propose 
new income sources that would 
replace agriculture, “hoping to make 
life a bit easier for them.”
One of the important aims is to help 
curb the migration from rural to 
urban areas that is emerging as a new 
challenge for the government.

Head of the Art and Cultural 
Organization of Tehran Municipality, 
Saeid Ohaddi took stock of the under-
developed tourism infrastructure and 
said although promotion of tourism 
infrastructure is a government 
responsibility, startups can and 
should help find workable solutions.
The TM is willing to support the 
accelerators that can contribute to the 
growth of firms active in the tourism 
industry, he said.
Promoting knowledge-based 
companies and startups has been on 
President Hassan Rouhani’s agenda 
since he first took office in 2013. 

Iranian traders discuss 
Chinese auto industry
The conference ‘Automobile Industry in China’ 
was held in Shanghai with the presence of Ira-
nian traders on Saturday.According to the Public 
Relations Department of the Chambers of Com-
merce of Iranian traders residing in China, in the 
specialized meeting, the experts of the field said 
that the industry is growing very fast in China, 
and they also presented statistics on that.
They said that the automobile industry has 
grown rapidly in the past 10 years, and in 2018, 
China was able to produce 29 million cars to 
surpass the American and European ones and 
top the world.The traders also discussed the 
problems of producing cars and car parts and 
some solutions were suggested. There are about 
1,000 Iranian traders living in China.

Iran’s Kermanshah exports 
up by 47%
Exports from Kermanshah Province 
experienced 47% growth during the 9 months 
of the current Iranian calendar year (started 
on March 21), customs official said.Speaking 
to the Islamic Republic News Agency (IRNA), 
Managing Director of Kermanshah Customs 
Khalil Heidari said that $2.1 billion goods 
weighing 4,246,841 tons have been exported. 
The figure showed 47% growth in value and 
33% increase in weight, he added.Household 
appliances, plastic materials, potato, tomato, 
tiles, plastic bag, air cooler and polyethylene 
granules were among products which have 
been exported from Kermanshah, he noted. 
Kermanshah, the capital of Kermanshah 
Province, is located 525 km from Tehran in the 
western part of Iran.

Iran ICT Ministry Glum 
About Proposed 2019-20 
Budget
 The ICT Ministry and affiliated companies will 
get 37.6 trillion rials ($342 million) next year 
according to the 2019-20 budget bill submitted 
to the Majlis on Tuesday by President Hassan 
Rouhani.In the proposed budget, published on 
the website of the Plan and Budget Organization 
(PBO), the ministry’s funding for the coming 
fiscal is unchanged compared to the current 
year that ends in March 2019.However, 
compared to the budget for current year (March 
2018-19), the next budget is focused more on 
operational spending and less on infrastructure 
development.As per the government’s proposal, 
the ministry’s operational expenditure is 
expected to increase 48% compared to this 
year, reaching 7.5 trillion rials ($68.5 million) 
from 5.1 trillion rials ($46.3 million), Financial 
Tribune reported.

A tourism startup accelerator was launched on 
Tuesday by Iran’s Research Institute of Cultural 
Heritage and Tourism (RICHT) in cooperation 
with Allameh Tabataba'i University to support 
companies active in the gradually growing sector.

Iran’s First Tourism Startup Accelerator 
Launchednews

US would have to resort to 
chaotic policies to stop Iran’s 
oil exports
Iranian Foreign Minister Zarif said the US would have 
to resort to policies that would drag the world into a 
chaotic state if it tried to actually shut down Iran’s oil 
exports.
In an interview with a Hong Kong-based television 
broadcaster Phoenix TV, Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif said the United States cannot 
stop Iran from selling its oil, adding Washington would 
have to resort to policies that would drag the world into 

a chaotic state if it tried to actually shut down Iran’s oil 
exports.
According to IRNA, Zarif said in the interview which 
was aired on Friday on the Chinese TV channel, that Iran 
would never hold talks with the US in desperation. He 
said it was the US which walked away from the nuclear 
negotiations, not Iran, and so it is the US which needs to 
return to the negotiating table.
Zarif voiced doubt that reaching a nuclear deal with the 
US would be possible if negotiations were to be held 
now instead of in 2015. He added that even in case of 
an agreement, the deal would still be similar to the one 
reached between Iran and 5+1 three years ago.

About US’ decision to withdraw 
troops from Syria, Zarif said 
that Iran does not know 
yet what the Americans’ 
agenda is with this move, but 
“what matters to us is that 
the US policy in the region is 
dangerous and must be changed.”
About Canada’s arrest of Huawei’s 
CFO, Zarif said the arrest would have a negative impact 
on the world before it could actually affect Iran, because 
Canada has arrested someone that has done nothing 
illegal.

The accelerator 
seeks to 
commercialize 
innovative ideas 
in different 
fields, especially 
tourism, help lift 
rural economies 
and propose 
new income 
sources that 
would replace 
agriculture, 
“hoping to make 
life a bit easier 
for them.”

Tehran Housing 
Recession Deepens as 
Prices Rise
 Home prices in Tehran increased 
and property deals declined in 
the ninth month of the current 
Iranian year, Azar (ended Dec. 
21), the Central Bank of Iran said.
Latest data published by CBI on its 
website indicate that only 6,814 
homes were sold in the capital 
during the period, signaling a 
year-on-year decrease of 61.7% 
compared with 17,776 deals of 
the corresponding month of last 
year. 
Furthermore, the number of 
property deals declined by 0.6% 
compared to the preceding 
month, Aban.
The average price of each square 
meter of a residential unit in Teh-
ran stood at about 95.5 million 
rials ($852) during the ninth 
month, showing an annual surge 
of 91.8%. Prices averaged 49.82 
million rials ($444) last year, ac-

cording to Financial Tribune.
Home prices in the capital grew 
by 4.1% compared to 91.7 million 
rials ($818) in the eighth month of 
the current year.
The trend of rising prices, in tan-
dem with the falling number of 
deals, in Tehran has emerged from 
the third month of the current 
year (ended June 21), when prices 
grew by 45.8% and deals fell by 
3.1% on an annual basis respec-
tively. It has only exacerbated in 
subsequent months.
Details of Property Deals
During the ninth month of the cur-
rent year, residential units up to 
five years old grabbed the highest 
share of the total of 6,814 deals at 
43.4%, down by 5.4% compared 
with the same month of last year.
That lost share was added to units 
built six to 10 years ago and those 
between 16 and 20 years, regis-
tering a 16.1% and 15.4% share 
of total deals. 
The share of dealings for homes 
above 20 years has also improved 

to reach from 9.8% of the total 
deals last year to 11.2% this year, 
but they still had the smallest 
share of total deals in Azar. Homes 
that were 11 to 15 years old post-
ed a share of 13.9% of total deals.
The distribution of the dealt prop-
erties shows that among Tehran's 
22 districts, District 5 once again 
grabbed the highest share of total 
deals at 14.3%. It was followed by 
districts 2 and 4 with respective 
shares of 9.2% and 8.3%. 
All-in-all, 10 districts (one, two, 
four, five, seven, eight, 10, 11, 14 
and 15)) grabbed the lion's share 
of the deals at 73% with the re-
maining 12 districts holding a 
27% share.
District 1 registered the highest 
average annual price growth at a 
whopping 105% during the ninth 
month of the current year. District 
12 saw the lowest year-on-year 
average price hike at 54.6%.
Among Tehran's 22 districts, the 
northernmost affluent District 
1 again registered the highest 

average home prices at 218.1 
million rials ($1,947) per square 
meter. This is while District 18 
was the capital city's cheapest 
with average per square meter 
prices standing at 42 million ri-
als ($375). These figures show a 
respective increase of 105% and 
75% YOY.
CBI figures show that Tehran resi-
dents once again favored smaller 
and cheaper homes, as their pur-
chasing power has significantly 
dwindled in recent months due to 
massive price hikes.
Relatively cheap residential units 
with an average price range of 50 
million rials ($446) to 60 million 
rials ($536) per square meter 
were the most popular in Tehran 
during the ninth month, as they 
grabbed a 9.8% share of all deals. 
They were followed by units 
priced at 60 million rials to 70 
million rials ($625) and 40 mil-
lion rials ($357) to 50 million rials 
($446) per square meter with a 
respective share of 9% and 8.9%.



Iran Vows to Keep Supporting 
Iraq’s Reconstruction
Iranian Ambassador to Baghdad Iraj Masjedi, 
in a meeting with former Iraqi Prime Minister 
Haider al-Abadi, voiced Tehran’s readiness to 
expand bilateral ties with the Arab neighbor in 
all areas, asserting that the Islamic Republic will 
continue helping Iraq’s reconstruction.
Masjedi and al-Abadi met in Baghdad on Friday, 
and conferred on issues of mutual interests and 
bilateral ties.
Al-Abadi stressed the importance of preserving 
the achievements made in fighting the ISIL 
terrorist group in Iraq.
Bilateral cooperation and the regional 
development were other topics discussed 
between al-Abadi and Masjedi.
In the meantime, Masjedi expressed Iran's 
support for Iraq during the reconstruction era.
“Iran is ready for cooperation with Iraq in all 
fields,” the Iranian diplomat reassured.
Last week, Iranian Energy Minister Reza 
Ardakanian announced his country's 
preparedness to participate in projects to 
reconstruct Iraq after the devastating war 
launched by the US and its allies against 
the country.The Islamic Republic of Iran is 
ready to participate in reconstruction of 
Iraq, in particular, in infrastructural projects, 
Ardakanian told reporters upon arrival in the 
Iraqi capital, Baghdad on Wednesday.Meantime, 
Iraqi Electricity Minister Luay al-Khateeb called 
for the development of relations with Iran, 
saying that Iraq is interested in cooperation with 
all countries, in particular, Iran.
He referred to the growing population in Iraq, 
and noted that Baghdad is thirsty for energy as a 
pre-condition to its development.
US withdrawal from Syria shows 
death of its policies in ME: Salami
IRGC Deputy Commander said Saturday that the 
United States’ withdrawal from Syria proves the 
defeat and death of its strategies and policies in 
the region.
Brigadier General Hossein Salami made the 
remarks on the sideline of a seminar in Tehran 
dubbed as ’40 years of conspiracy, 40 years of 
resistance’.
“Americans spent a lot of money and eventually 
left Syria. Americans signed JCPOA [Joint 
Comprehensive Plan of Action] and then pulled 
out of it. Americans waged economic wars with 
powers with whom they have heavy economic 
interactions. All of these indicate their failure in 
the realm of politics.”
The more conspiracies organized against 
the Iranian nation, the lesser their effect will 
become, said the IRGC official, adding, “we 
are witnessing this in the field of economic 
sanctions.”
While enemies are now making retreats in the 
region, the Iranian nation has understood that 
success will be achieved through resistance, he 
noted.

Speaker: Next Budget to Address Economic Concerns

Larijani said that Iran will focus on 
non-oil exports in the new Iranian year, 
adding that the parliament is working on 
the issue of non-oil exports in planning 
the budget bill.
He noted that the issues of national 
production, housing industry, as well as 
subsidies for the poor are top priorities of 
the country’s budget.
The parliament speaker said that if the 
issue of national production is resolved, 
the unemployment rate will be reduced 
for sure.
Earlier this month, on December 8, Head 
of Iran’s Management and Planning 
Organization Mohammad Baqer 
Nobakht said that planners have focused 
on reducing the pressure posed by US 
sanctions on Iranians’ lives in the budget 
bill for the next Iranian calendar year.
In a press conference to unveil the 
budget bill to reporters, Nobakht said 
the government had put a huge amount 
of energy into developing a “just and 
transparent bill”.
According to Nobakht, the next year’s 

budget is 12% more than the budget for 
the current Iranian year (21 March 2018-
2019), adding that it would envisage a 
total spending of around 433 quadrillion 
rials ($103 billion) from various sources 
including taxes, divesting state-run 
shares and selling oil.
Meanwhile, the budget bill expects 27 
percent dependence on oil revenues 
and forecasts 1.5 million barrels of oil 
sales per day at the price of $54 per 
barrel. It also requires the government 
to allocate $14 billion (at the exchange 
rate of 42,000 rials) to supply of basic 
goods to back Iranians’ livelihood amid 
the US unilateral sanctions. To this end, 
it also mandates the allocation of 1.42 
quadrillion rials for paying subsidies 
whether in cash or in form of basic goods 
to qualified Iranians.
Deputy of Iran’s Budget and Planning 

Organization Hamid Poormohammadi 
who accompanied Nobakht in the 
conference said for his part that the 
bill was mainly focused on Iranian’s 
livelihood, domestic production, 
and supporting environment and 
improvement of science in the country, 
as well.
A week before that, Nobakht had said the 
developers of the bill had had in mind 
some major points including reducing 
the pressure posed by US sanctions 
on Iranians’ lives, supplying basic 
goods, and paying a specific attention to 
domestic production and job creation.
Early in November, Governor of Central 
Bank of Iran (CBI) Abdolnasser Hemmati 
said that the US has failed in its efforts 
to cut Iran’s oil revenues to zero with 
sweeping sanctions, while the country is 
ready to combat even worse conditions.

Europe slow in 
implementing JCPOA 
since the US withdrawal; 
Zarif
Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif said the European parties to 
the 2015 nuclear deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
have been slow in implementing the 
accord since the US withdrawal.
 “Europeans pledged to take certain steps 
after the US withdrawal from the JCPOA,” 
Zarif told Lebanon’s Arabic-language 
al-Mayadeen TV network, referring to 

the special purpose vehicle (SPV), the EU 
mechanism aimed at facilitating trade 
with Iran in the US sanctions era.
“The Islamic Republic of Iran has since 
provided the grounds for contact with all 
countries, and our priority is neighboring 
countries, because we have the largest 
trade with neighboring countries,” he 
added.
“Our economic priority is also (trading) 
with China and Russia and our affairs are 
progressing in all areas,” the top diplomat 
said.
“Europeans also pledged to compensate 
for the losses resulting from the US 
withdrawal from the nuclear deal, and 

one of those obligations was the creation 
of a financial and banking mechanism 
and, unfortunately, they were slow in 
meeting their obligations and are too 
cautious (in this regard),” Zarif went on 
to say.The European Union has vowed 
to counter US President Donald Trump’s 
renewed sanctions on Iran, including by 
means of a new law to shield European 
companies from punitive measures.
On May 8, the US president pulled his 
country out of the JCPOA, the nuclear deal 
that was achieved in Vienna in 2015 after 
years of negotiations among Iran and the 
Group 5+1 (Russia, China, the US, Britain, 
France and Germany).

Parliament Speaker Ali Larijani said that the budget 
bill for the new Iranian year (to start on March ,21 
2019) will focus on resolving economic issues to 
lower unemployment rate, increase the volume of 
non-oil exports, and boost national production.

 Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
Lieutenant Commander Brigadier General 
Hossein Salami highlighted Iran’s self-
sufficiency in producing military gears, 
saying that the Islamic Republic is at the 
cutting edge of defense technology.
“Despite all sanctions and scientific, 
economic and technical blockade over 
the past four decades, today, in terms of 
defense technology, we are at the cutting 
edge of the modern defense technology in 
the world…,” Brigadier General Salami said 
in a speech on Saturday.

“Today, if we can build a very accurate 
ballistic missile, if we have been able to 
manufacture radars that would monitor 
satellites outside the atmosphere, and if 
we were able to build drones with a range of 
3,000 kilometers, all of them have been the 
blessings of the light of Islam with reliance 
on the youth,” he said.
Elsewhere in his remarks, Brigadier 
General Salami pointed to the victory of 
the Islamic Revolution in 1979 and said the 
revolution changed the world’s political 
map.

Iranian military experts and technicians 
have in recent years made great headways 
in manufacturing a broad range of 
indigenous equipment, making the armed 
forces self-sufficient in the arms sphere.
Iranian officials have repeatedly 
underscored that the country will 
not hesitate to strengthen its military 
capabilities, including its missile power, 
which are entirely meant for defense, and 
that Iran’s defense capabilities will be 
never subject to negotiations.

B a c k 
in February, Leader of 

the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei called for efforts to maintain 
and boost Iran’s defense capabilities, 
hitting back at the enemies for disputing 
the country’s missile program.

Iran at Cutting Edge of Defense Technology: IRGC Commander
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The withdrawal of the 
US army from Syria may 
shed light on the military 
crimes committed by the 
coalition under the “fight” 
against the terrorist group 
ISIL, a military-diplomatic 
source told journalists on 
Saturday.
“The upcoming 
withdrawal of the 
American military from 
Syria may unveil multiple 
military crimes committed 
by the international 
coalition during the so-
called fight against the 
ISIL,” the source told TASS.
It chiefly concerns Raqqa, 
“which was turned into a 
ghost city after the carpet 
bombing carried out by 
the coalition’s aviation,” 
he said.
“During the operation 
to liberate Raqqa, where 
the ISIL openly used civil 
residents as a shield, 
Washington, London and 
Paris sent their aviation 
there that just dropped 
bombs on the city’s 
residential quarters,” he 
said.The source noted 
that Raqqa has not been 
cleared from mines yet 
and thousands of bodies 
remain under the city 
debris. Outbreaks of 
infectious diseases are 
being registered in the city, 
which are killing civilians, 
including children.
Militants became active in 
the Al-Tanf area, which is 
controlled by the US. They 
are trying to penetrate to 
Damascus and Jordan, 
the source said.He also 
informed that the terrorists 
are burning the bodies of 
refugees from the Rukban 
camp who died because 
they did not receive 
humanitarian help.“Both 
the Syrian government 
and international 
humanitarian and human 
rights organizations 
will have to long and 
thoroughly deal with all 
this and other ‘heritage’ 
left after the illegal 
American presence in 
Syria,” the source said.On 
December 19, US President 
Donald Trump declared 
the decision to start the 
pullout of the American 
forces from Syria. He 
explained it by the defeat of 
the ISIL in Syria, which was 
the only reason why the 
US forces were there. The 
withdrawal of the army of 
more than 2,000 may take 
60 to 100 days, according 
to American officials.

Withdrawal 
of US Forces 
from Syria 
May Unveil 
Coalition’s 
Military 
Crimes
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 JCPOA An ‘Existential 
Interest’ for Europe: 
IAI Director
The director of the Istituto Affari 
Internazionali (IAI) thinktank in Rome, 
Italy, described the 2015 nuclear deal 
between Tehran and world powers as 
an “existential interest” for Europe, 
stressing that the -28member bloc is doing 
everything it can to save the agreement.
“…the EU and in particular the EEAS 

(European External Action Service) have 
been working on this (the special purpose 
vehicle (SPV)), on the technical details of 
it for a number of months and weeks now,” 
Nathalie Tocci told Tasnim after France and 
Germany announced last month that they 
may host the SPV.
The system is expected to allow businesses 
to continue trading with the Islamic 
Republic in the US sanctions era.
She added that other EU member states 
have so far refused to host the payment 
system as they fear the US may decide to 

take “retaliatory measures” against them 
through secondary sanctions.
“As you know Austria and Luxemburg 
came under pressure by the United States 
not to host the SPV and ultimately they 
backed out,” Tocci said.
“Three signatories (France, Germany and 
Britain) of the JCPOA are ready to get wet,” 
she said.
Tocci was referring to remarks by Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif in 
an interview with Italy’s Rai News24 in late 
November who had said, “It is impossible 

to swim without 
getting wet”.
“In the case of the 
United Kingdom, 
obviously it is 
slightly different 
given the issue of 
Brexit… when it comes 
to France and Germany; they 
will share the burden of wetness by finding 
a mechanism so that one country will 
physically host the SPV and in the other 
country the SPV will be legally registered”.

The parliament 
speaker said 
that if the issue 
of national 
production is 
resolved, the 
unemployment 
rate will be 
reduced for 
sure.

Islamic Revolution to resist 
against conspiracies stronger 
than before
The Head of Iran’s Supreme National De-
fense University (SNDU) Brigadier General 
Ahmad Vahidi said that Islamic Revolution 
will resist against conspiracies waged by 
enemies stronger than before.Islamic Revo-
lution came out ‘victorious’ out of the plots 
waged by enemies against the country, Va-
hidi reiterated.He made the above remarks 

in a local ceremony entitled “Forty Years 
of Plot, Forty Years of Resistance”, held at 
the venue of the University on Dec. 29, and 
stated, “enemies have orchestrated numer-
ous and very complicated conspiracies 
against the Islamic Republic of Iran since 
the Islamic Revolution, so that all their plots 
have been doomed to failure”.Collapse of US 
power started since the glorious victory of 
the Islamic Revolution and also the US Em-
bassy Takeover, he emphasized.
Former Minister of Defense (MoD) said, 

“many famous revolutions failed after a 
short period but the Islamic Revolution 
resisted against conspiracies of enemies 
for forty years and attained numerous 
achievements in this regard.”Elsewhere in 
his regard, Vahidi pointed to terrorism and 
said, “terrorism is one of the other titles that 
enemies use it against our country while 
Zionist regime commits sporadic terrors 
openly. It is a matter of regret to say that 
terrorist groups are always supported by 
enemies of the country.”



Speaker: Next Budget to Address 
Economic Concerns

Number of Iranian tourists visiting Turkey drops
 The Ministry of Culture and Tourism of Turkey announced that the 
number of Iranian tourists visiting the country has dropped by 18.17 
percent in January – November 2018, compared to same period last 
year.In January-November 2018, 1.894 million Iranian tourists visited 
Turkey, which is 18.17 percent less than in the same period of 2017, the 
Ministry told .The share of Iranian citizens in the total number of foreigners 
who visited Turkey during the eleven months of 2018 was 5.05 percent, the 
ministry said.In November 2018, 105,200 tourists from Iran visited Turkey, which is 46.39 percent 
less than in the same month of 2017, the ministry noted.“The share of Iranian citizens in the total 
number of foreigners who visited Turkey in November 2018 accounted to 5.35 percent. For 
comparison, this figure was 11.88 percent in November 2017,” the ministry added.

A survey by the Majlis 
Research Center, the 
parliamentary research 
arm, says security of 
investments declined 
slightly in the first 
quarter of the current 
fiscal that ends in March 
2019, compared to 
the previous winter.
The report said the 
investment security 
index in spring was 
6.15 out of 10 (10 being 
the riskiest), up 0.17 
point compared to the 
previous season when 
it was 5.98. According to 
the influential think tank, 
safety of investment 
is maintained in 
its entirety once 
m a c r o e c o n o m i c 
variables (such as 
inflation and forex rates) 
are stable or at least 
predictable. 
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For this purpose, industrial contracts were 
concluded on the sidelines of the 19th 
Exhibition of Research and Technological 
Achievements held last week in Tehran 
Permanent International fairgrounds.
One of these contracts related to the 
revitalization of Anzali wetland using 
accelerated bioremediation, increasing 
water-intake volume as well as reducing 
one-meter height of sludge on average.
It should be noted that this contract 
was inked between Isfahan Scientific-
Research Township and the Department 
of Environment (DoE) with the aim of 
increasing water-intake volume by -800
1200 million cubic meter and reducing 
sludge depth by 100-60 cm.
For his part, Dr. Mehdi Abtahi Head of 
Isfahan Scientific-Research Township 
said, “Anzali wetland has faced serious 
problems such as existence of sediments 
in recent years.”
Nanotechnology method has been used 

in this project, which is done by one of 
the knowledge-based companies of the 
township, he said, adding, “sediments 
of the wetland are removed using 
nanomaterials.”
A supervisory committee will be set up 
for the implementation of this project in 
cooperation with universities across the 
nationwide, he maintained.
The sediments in this wetland are a 
mixture of organic and mineral materials, 
so that various wastes and numerous 
plants are mixed with one another to form 
adhesive compounds.
According to him, this nanomaterial can 
separate sticky materials in the wetland 
and also disintegrate organic and 
inorganic parts.
So far, the project’s pilot has been carried 
out and its accuracy has been verified, he 
said, adding, “moreover, these reports 
were confirmed by Gilan province 
Aquaculture Research Center and the 
Department of Environment (DoE).”
In the end, Dr. Mehdi Abtahi Head of 
Isfahan Scientific and Research Township 
once again reiterated that technical 
knowhow of this project has highly been 
welcomed in abroad.

Janbabyee visited Turkey on Friday in a bid to meet with 
Turkish health officials to exchange views on the ways to 
broaden medical cooperation between the two neighboring 
countries, and to exchange experiences on areas of health 
and treatment.
Upon arriving in Ankara, he first met with his Turkish 
counterpart and a number of Turkish health sector 
managers where they discussed current plans in hospital 
management, development of hospital information system 
(HIS) and management of special resources, particularly 
specialized man power.
In another specialized meeting, the Iranian official and his 
accompanying delegation discussed transplantation of 
human organs with Turkish experts. 
On the sidelines of his recent visit to Turkey, President 
Hassan Rouhani signed two MoUs on health and treatment 
sector, and communication and media cooperation. 
In the aftermath of the US unilateral sanctions against Iran, 
Tehran is shifting the direction of its medical cooperation 
from those abiding by the US pressures to more independent 
states.
Following the same vein, Health Minister Seyed Hassan 
Qazizadeh Hashemi, in a meeting with Brazilian 
Ambassador to Tehran Rodrigo de Azeredo Santos, said that 
Iran is determined to broaden medical cooperation with the 
South American country.
“I believe the world conditions have changed and the 
world is not just the US and the European countries; 
Communications have expanded and there are many 
different choices before the nations,” Qazizadeh Hashemi 
said on Thursday, referring to Brazil as one of the world’s 
emerging powers.
He underlined that Iran is determined to import medicine 
and medical equipment from Brazil.
He said he believed Brazil could help Iran much more than 
some other countries, the European ones in particular, in 
the area of medical equipment technology, pharmaceutical 

industry, producing vaccine and even building and handling 
hospitals. 
Touching upon the reinstatement of sanctions on Iran, 
the minister said, “We have to abandon forever hoping 
(support) from Europe and the US.”
He underlined the need for broad economic relations with 
Brazil and said that at this juncture Iran has to develop a 
long-term look at countries other than Europe and the US 
and this new approach should not be only for sanctions time.
Earlier on November 24, Qazizadeh Hashemi expressed 
deep regret that the US' claims that it would not impose 
sanctions on medicine were not delivered on, saying that it 
was a pity that human rights are being violated in the 21st 
century.
He recounted that Iran needed to import more than %50 
of the raw material needed to produce medicine inside the 
country, adding that special, expensive, and new drugs come 
from outside.
“We urgently need to use the latest scientific achievements 
in the health sector because people have the right to access 
the latest scientific achievements in order to enjoy full 
health,” Qazizadeh Hashemi said.
Meanwhile, the Iranian health minister said that the 
country is in a good condition in terms of meeting medical 
needs despite the sanctions, adding “while the United 
States claims that they have not imposed sanctions on our 
pharmaceuticals, Iranians and people of the world know 
that their claim is baseless.”
“Unfortunately, in the twenty-first century there are people 
on the international stage whose claims do not match with 
their actions in the field of human rights,” he noted.
Furthermore, the Iranian minister said “despite all the 
hardships, we will do our best to meet people's medical 
needs, especially those with special diseases".
Earlier on November 12, President of the Iranian Academy 
of Medical Sciences Seyed Alireza Marandi cabled a letter to 
UN Secretary General António Guterres, complaining that 
the US sanctions against Iran are unfairly hitting patients in 
dire need for medications.
His letter came out after Iranian officials announced on 
numerous occasions that the US claims of not targeting 
Iranian medical needs with anti-Iran sanctions were untrue. 
Addressing the UN chief in this message, Marandi affirmed 
that the US sanctions are devised in a way to obstruct all 
banking transactions between Iran and the whole world 
so much so that the embargos will prevent Iran from 
purchasing essentially needed medicines and medical 
equipment.

Researchers remove sediments in Anzali 
wetland using nanotechnology

Tehran, Ankara Poised to Broaden Medical 
Cooperation

Iran’s Deputy Health Minister for Treatment 
Affairs Qassem Janbabyee, in a follow-up 
in pursuit of implementing Tehran-Ankara 
health MoUs signed during President Hassan 
Rouhani’s visit, arrived in the Turkish capital 
city of Ankara, and met with a host of health 
officials of the country.

Iranian researchers managed to remove sediments in 
Anzali wetland using nanotechnology. In this regard, this 
innovation developed by Iranian researchers was highly 
welcomed by foreign companies.

anotechnology 
method has 
been used in this 
project, which 
is done by one of 
the knowledge-
based 
companies of 
the township, 
he said, adding, 
“sediments of 
the wetland are 
removed using 
nanomaterials.”

Ankara seeks to 
prolong Turkey’s 
exemption from 
US sanctions 
against Iran
 Ankara is seeking to prolong its 
exemption from the US sanctions 
on Iran, which also affect 
countries that cooperate with 
Tehran, Turkish Trade Minister, 
Ruhsar Pekcan said.
“We have a free trade agreement 
with Iran; how can we expand 
our cooperation under such 
circumstances? We have a signed 

preferential agreement with Iran 
on imported goods. We continue 
the work at the ministerial level 
and technical delegations so that 
Turkey will be excluded from 
these bans,” Pekcan told the NTV 
broadcaster.
She pointed out that the US 
sanctions affected Iranian 
imports and investments and 
caused a recession in the nation's 
economy.
US President, Donald Trump 
announced in May that the 
United States would withdraw 
from Iran nuclear deal known 
as the Joint Comprehensive Plan 

of Action (JCPOA) and reimpose 
its sanctions on Tehran that had 
been lifted under the agreement, 
Sputnik reported.
The first package of restrictions 
came into force in August, while 
the second one followed in 
November.
In the wake of this decision, the 
other parties to the JCPOA — 
China, France, Germany, Iran, 
Russia, the United Kingdom 
and the European Union — 
expressed their commitment to 
the accord and began working 
to create tools to bypass the 
sanctions.
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