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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

مشتریانی که ناراضی اند:   

بازار لوازم خانگی در قبضه گارانتی های تقلبی

بازار طال و سکه  97/11/17 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,050,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,220,0005,041,000جدید

2,240,0002,521,000نیم سکه

1,3900001,441,000ربع سکه

760000701,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0002,118,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18371207488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

 اینستکس؛ 
فروپاشی دیوار تحریم

خروج آمریکا از برجام، اروپا 
را در دو راهــی حفظ برجام 
و پایبندی بــه تعهدات خود 
یا پیــروی از سیاســت های 
آمریــکا در مقابل برجام قرار 
داد. چرا که خــروج از برجام 
به تبع آمریکا، اعتبار اروپا را 
نیز نزد سایر شرکای خود در 
ارتباط با توافقات بین المللی 

خدشه دار می کرد.
چه اینکه دولــت ترامپ پس 
از خروج از برجــام، از چندین 
پیمان دیگــر یکجانبه خارج 
شــد و خروج اروپــا از برجام 
مهــر تاییدی بر مشــروعیت 
و  واشــنگتن  تصمیمــات 
بی اعتباری توافقات بین المللی 

می شد.
با این حال آنچــه در برجام 
برای ایــران مهم بــود، رفع 
تحریم ها و برداشــتن موانع 
مبــادالت مالــی و تجاری 
 بین ایران و ســایر کشورها

 بود. 
 اتحادیــه اروپا در راســتای 
 حفــظ اعتبــار بین المللی

 خود و ...

 نمایشگاه دستاوردهای
 انقالب اسالمی در اصفهان 

گشایش یافت
نمایشگاه دهه فجر و دســتاوردهای چهل ساله 
انقالب اسالمی در اصفهان روز سه شنبه با حضور 
 شــماری از مســئوالن در محل نمایشگاه های

 بین المللی این استان گشایش یافت.
 علــی یارمحمدیــان مدیرعامــل شــرکت

 نمایشگاه های بین المللی اصفهان با بیان اینکه 
ارائه دستاوردهای دوران فعالیت انقالب اسالمی 
 و خدمت  رســانی به مــردم از جمله مهمترین

 فعالیت  هایی است که باید در دهه مبارک فجر 
صورت پذیرد، افزود: این نمایشگاه از ماه  ها قبل 
برنامه  ریزی برای برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 
چهل ســاله انقالب اســالمی را آغاز کرد تا این 
نمایشگاه با جدیت و با شــکوه بسیار بیشتری 

نسبت به سال  های قبل برگزار شود. ...

خبرآنالین
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

       بارها مقرر شده که با بررسی مدارک و مجوزهای شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش، گارانتی های غیرمجاز از سطح بازار لوازم خانگی جمع آوری شود اما شواهد و گفته های مسئوالن 
مربوطه خبر از تشدید گارانتی های تقلبی به ویژه در ماه های اخیر دارد.

رنا 
س: ای

عک

با ســوزاندن زبالــه انرژی 
گرمایــی آزاد و معموال در 
نیــروگاه های زباله ســوز 
تبدیل به برق می شــود و 
مورد استفاده قرار می گیرد. 
مزیــت اصلی ایــن روش، 
کاهش قابل مالحظه حجم 
زباله ها، تولید سریع تر و بیشتر انرژی و همچنین از 
بین بردن مواد سمی و گندزدایی پسماندهای عفونی 
و بیمارستانی است با این حال مسئله آلودگی هوا از 
جمله مشکالت عمده در این روش به شمار می رود 
که برای تهیــه تجهیزات کنتــرل آلودگی و خنک 

سازی توربین ها در این روش هزینه بر خواهد بود.
روشی دیگر برای تولید انرژی از زباله، تولید بیوگاز یا 
زیست گاز )Biogas( است.خوراک این فرآیندها 
پسماندهای تر و مواد آلی قابل تجزیه زیستی است 
که با سرعت کمتری نســبت به روش زباله سوزی 
عمل می کند و هزینه کمتری نسبت به روش زباله 
سوز دارد و روش ســوم  » RDF یا سوخت مشتق 
شــده از دور ریز ها« که از آنها نیز مــی توان انرژی 

برق تولید کرد.
در شهر اصفهان روزانه حدود یک هزار تن پسماند 
تر و خشک جمع آوری می شود که می توان از این 
مقدار حدود ۱۷ تا ۱۸ مگاوات برق تولید کرد. با این 
حال به دالیل اقتصادی پروژه تولید برق از پسماند 
در اصفهان به حالت تعلیق در آمده و در حال حاضر 
در اولویت کاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری 

اصفهان نیست.  

   برنامه تولید برق از زباله از دستور کار خارج 
نشده است

براساس سیاست های راهبردی شهرداری اصفهان 
و چشم انداز اصفهان ۱۴۰۰ باید تا سال ۱۴۰۰ دفن 
پسماند به صفر برسد؛ فرشاد مســتاجران، معاون 
برنامه ریزی، پژوهش و فناوری ســازمان مدیریت 
پســماند شــهرداری اصفهان با بیان این مطلب به 
خبرنگار ایمنا می گوید: کاهش دفن پسماند کمتر 
از ۱۰درصد ایده آل است، زیرا در هیچ کشور امکان 
به صفر رساندن دفن پسماند وجود ندارد بر همین 
اساس اولویت نخست برای ما تا سال ۱۴۰۰ کاهش 
دفن پسماند و حل این موضوع است و پس از آن می 

توان پروژه تولید برق از پسماندها را پیگیری کرد.
وی می افزاید: در حال حاضر تولید برق از پسماند از 

دستور کار خارج نشده و این پروژه به صورت پایلوت 
از ســال آینده اجرا خواهد شد تا اشکاالت این طرح 
را شناسایی و رفع کنیم و به طور رسمی از سالهای 

آتی پیگیری شود.
مســتاجران اظهار می کند: تولید برق بخشــی از 
سیاست های ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان اســت، مطالعات دراین زمینــه به صورت 
کامل انجام شده اما برای جذب سرمایه گذار به دلیل 
همزمان شدن با اعمال تحریم ها و نوسانات قیمت ارز 
این پروژه و بسیاری از پروژه ها با مشکل مواجه شد. 
با این حال بسیاری از خطوطی را که می خواستیم 
از خارج وارد کنیم خودمان برای ساخت آنها اقدام 

کرده ایم.
از نظر کارشناســان ســازمان مدیریت پســماند 
شهرداری اصفهان تولید برق به روش بیوگاز و  تولید

RDF  در حال حاضر دارای بیشترین توجیه فنی 
در تولید الکتریسیته اســت، هر چند گزینه هایی 
مانند تکنولوژی پیرولیز نیز برای تولید انرژی مدنظر 
این سازمان قرار دارد؛ مســتاجران در این باره می 
گوید: یکی از عمده ترین مســائل سازمان مدیریت 
پســماند اصفهان دفن ریجکت کارخانه و ضایعاتی 
بود که امکان بازیافت و یا کامپوزیت شدن آنها وجود 
نداشت، اما با تحقیقاتی که انجام شد برای رفع این 
مشکل تکنولوژی پیرولیز را انتخاب کردیم؛ پیرولیز 
یا استحصال سوخت و انرژی از ضایعات نفتی یکی از 
پروژه های کالن سازمان مدیریت پسماند است که 
در راستای حفظ محیط زیست و ایجاد درآمد پایدار 
برای شهر دنبال می شــود، برای این مهم فراخوان 
داده شده و شــرکت هایی نیز برای سرمایه گذاری 

با سازمان مدیریت پسماند در حال رایزنی هستند. 

معاون برنامه ریــزی، پژوهش و فناوری ســازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان همچنین به 
تولید انرژی بــه روش بیوگاز اشــاره می کند و می 
افزاید: در روش بیوگاز برای تولید برق، مواد آلی زباله 
به داخل یک رکتور منتقل و در حالت بی هوازی پس 
از مدتی گاز متان و گوگرد تولید می شود که قابلیت 
سوختن و تولید انرژی را دارد، ژنراتورها را به حرکت 
درمــی آورد و برق تولید می کند بر همین اســاس 
سازمان مدیریت پسماند اصفهان در مرحله نخست 
تولید بیوگاز را در دســتور کار قرار داده است و پس 
از آن استحصال برق به روش بیوگاز را دنبال خواهد 
کرد. مستاجران می گوید: فناوری هضم بی هوازی 
برای تولید بیوگاز به غیر از تبدیل شدن به سوخت 
متان فوایدی دارد که از جمله می توان به تولید کود 
زیستی مرغوب و همچنین جلوگیری از ورود شیرابه 
ها به زمین و کاهش آن اشاره کرد که این مسئله از 

نظر زیست محیطی اهمیت بسیاری دارد.
 براســاس آمار وزارت نیرو در ســال ۹۶ میزان برق 
تولیــدی از زباله آن قدر ناچیز اســت کــه حتی به 
یک درصد برق کشور هم نمی رســد و تنها دوازده 
هزارم درصد از برق کشــور از طریــق نیروگاه های 
زیســت توده و بازیافت زباله به دســت می آید. از 
سوی دیگر به گفته  حمیدرضا صالحی، دبیر سابق 
سندیکای برق و عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
تهران؛ تولید بــرق از زباله بســیار غیراقتصادی و 
گرانقیمت است و در حالی که قیمت خرید هر کیلو 
وات برق از نیروگاه های معمولی ۴٢۰ تا ٥۰۰ تومان 
است، قیمت تمام شده هرکیلو وات برق تولیدی از 
زباله به بیشتر از هزار تومان می رسد و بنابراین این 

شیوه تولید برق اصال توجیه اقتصادی ندارد.

آیا تولید انرژی از پسماند به صرفه است؟
تولید انرژی از پسماند تکنولوژی نوینی است که امروزه در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و به حفظ محیط زیست و ایجاد درآمد پایدار کمک می کند. یکی 
از روش های تولید برق و جبران کمبودهای آن در شرایطی که توان نیروگاه های برقابی کاهش یافته، روی آوردن به تولید انرژی از روش های نوین و دوستدار 

زیست محیط است که از جمله آن می توان به تولید برق از پسماند، اشاره کرد. 
تولید برق از پسماند به سه روش زباله سوزی، بیوگاز و RDF انجام می شود، خوراک اصلی برای تولید انرژی به روش زباله سوز پسماندهای خشک غیرقابل 
بازیافت است؛ امروزه زباله سوزها تنها به عنوان روشی برای دفع مواد زائد جامد مطرح نیستند، زیرا نیاز به سرمایه گذاری باالیی دارند، آنچه که سبب می شود 

زباله سوزها بتوانند جایگاه ویژه ای در سیستم مدیریت پسماند پیدا کنند، مسئله بازیافت انرژی است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 واکاوی از ابزاری که حلقه مفقوده
 شفافیت و ترقی است؛

مالیات، محور توسعه و تحرک

مالیات در مقایسه با درآمدهای نفتی و مشــتقات آن، از اثربخشی 
بهتری در جامعه برخوردار می باشد و قوام و دوام بهتری در ساختن 

جامعه ایی پیشــرفته دارد و اثربخشی مالیات در حوزه های 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی، محکم تر و باثبات تر از 
اثربخشی درآمدهای نفتی است. در مقابل، شهروندان هم 
باید به این آگاهی برسند که اثربخشی و بهبود کیفیت ...
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آگهی مزایده
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از شرکت ورشکسته زیست فناوری سیتک در نظر دارد اموال منقول شامل ظروف یک بار مصرف گیاهی و موارد اولیه مصرف نشده شرکت 

ورشکسته مذکور واقع در شهرضا، شهرک صنعتی رازی را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش برساند:
الف( ظروف یک بار مصرف که شرح آن جهت بازدید در پرونده کارشناسی اموال اداره تصفیه اصفهان موجود می باشد.

ارزش پایه مزایده: مبلغ 279/044/000 ریال )دویست و هفتاد و نه میلیون و چهل و چهار هزار ریال(
ب( مواد اولیه مصرف نشده به شرح جدول ذیل:

ارزش پایه مزایده: مبلغ 709/400/000 ریال )هفتصد و نه میلیون و چهارصد هزار ریال(
ج( زمان و مکان مزایده: روز یکشنبه مورخ 97/11/28 ساعت 11

آدرس: اصفهان، چهارباغ باال، ابتدای نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه
شرایط مزایده:

1- فروش نقدی و اقساطی می باشد.
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5 درصد از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری اصفهان واریز و اصل فیش واریزی را 

همراه با درخواست شرکت در مزایده تاقبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارایه نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 11 صبح مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده کسی است 

که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- در صورتیکه برنده مزایده در انقضا مهلت پرداخت از پرداخت ثمن مزایده خودداری نماید مسوول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و 
سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.
6- هزینه های نشر آگهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه نمایند.                                                                                                                                                                تلفن: 031-36611086

امیریان- مستشار قضایی  و رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

عنوان کاالردیف

کوبلینگ6نشاسته1

گرانول ساخته شده7کربنات کلسیم2

3AA209 مواد متفرقه8پلی اتیلن

4C305 مواد آسیابی9پلی پروپیلن

5440L پلی پروپیلن



 اینستکس؛ 
فروپاشی دیوار 

تحریم

ادامه از صفحه یک:
... مقابله با یکجانبه گرایی های 
واشــنگتن در یک سال اخیر 
تالش کرده اســت ایــران را 
مجاب بــه پایبندی به برجام 
کنــد و  از این رو بــا وجود 
فشــارهای آمریــکا تــالش 
کرده اســت کانال مالی برای 
مبادالت خــود با ایــران در 
فضــای برقــراری تحریم ها 

ایجاد کند.
اینســتکس در شــرایطی از 
سوی سه کشــور اروپایی به 
ثبت رســیده اســت که این 
اتحادیــه در برابــر آمریکا با 
محدودیت هــای شــدیدی 

مواجه است.
حجم مبــادالت تجاری این 
اتحادیه با آمریکا حدود ۶۰۰ 
برابر مبادالت تجاری اتحادیه 

با ایران است.
 از ســوی دیگر اتحادیه اروپا 
برای تعامل با ایــران با دیوار 
بلند تحریم ها مواجه است و 
سازو کار مالی جدید تنها یک 
روزنه کوچــک در این دیوار 

است.
بدین رو این مکانیســم مالی 
قرار اســت اقتصاد ایران را با 
وجــود فشــارهای تحریمی 
ترامپ حفظ و پــا برجا نگه 

دارد.
با توجه به هــدف قرار گرفته 
شــدن اقتصاد ایــران بعد از 
ماه می ۲۰۱۸ کــه ترامپ از 
برجام خارج شد، تمام دغدغه 
اروپایی ها برای حفظ برجام، 
حفظ شرایط اقتصادی ایران 
مثل تداوم فروش نفت، تبادل 
کاالهای استراتژیک و انتقال 

ارز بود.
پاشنه آشیل اقتصاد ایران در 
شــرایط کنونی، نفت و بانک 
مرکزی است که با تحریم های 
اولیه و ثانویه ترامپ به شدت 

دچار اسیب شده است.
برای همین مهم ترین کارویژه 
و رسالت این سازوکار متمرکز 
بر همین مسئله تبادل کاال و 
در آینده ای نزدیک، انتقال ارز 
اســت. پیش بینی سه قدرت 
اروپایی این است که در سایر 
کشــورهای اروپایــی نیز به 

اینستکس بیوندند.
 این سازوکار این امکان را به 
شــرکت های خرد و متوسط 
می دهد که بــدون متحمل 
شدن عواقب تحریمی ترامپ 

به تجارت با ایران بپردازند. 
 برای همین خــوش بینی ها

 نســبت به اجرایی شــدن 
موفقیت آمیز اینستکس روز 
به روز در حال بیشــتر شدن 

است.
امیدواری هــا زمانی  افزایش 
می یابد که غیر از اروپا، ســه 
قدرت بــزرگ جهانی چین، 
هند و روسیه سخت به دنبال 
یافتن راه حلــی برای خروج 
از یــوغ اقتصــادی آمریــکا 
 و چرخه مالــی جهانی دالر 

هستند.
 بــرای همیــن اینســتکس 
مــی تواند آغاز گر مســیری 
جدید در اقتصــاد و تجارت 
بیــن الملل باشــد کــه در 
 آن دالر ســلطه و انحصــار

 جهانی اش را از دست داده و 
قدرت های بــزرگ اقتصادی 
همپای امریــکا در این کیک 
جهانی اقتصاد فعالیت و نقش 

ایفا خواهند کرد.

اقتصاد استان
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ایده کاپ پنجم با موضوع »رسانه«
مدیر خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: پنجمین ایده کاپ با موضوع رسانه برگزار می 
شود؛ این ایده کاپ رویدادی است جهت اخذ طرح و ایده های شهروندان در مورد شهری که دوستش دارند. 
محمدحسین قورچانی اظهار کرد: هدف از برگزاری این ایده کاپ افزایش مشارکت شهروندان در رفع مسائل 
و دغدغه های شهری است. وی افزود: شهروندان با شرکت در این ایده کاپ می توانند اقداماتی که از نظر 

مدیران شهری دور مانده است را در میان بگذارند و بعد از پذیرفته شدن، اجرا شدن آن را پیگیری و از حقوق 
مادی و معنوی ایده و طرح های خود دفاع کنند. مدیر خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان در زمینه 

محورهای ایده کاپ رسانه تصریح کرد: محور این ایده کاپ ایجاد بسترهای جدید تبلیغات محیطی در شهر از طریق 
تبلیغات خالق، استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی و شبکه های دیجیتال در توسعه اقتصاد شهری، تقویت برند شهری، 

ایجاد شفافیت تصمیم گیری مدیریت شهری و پاسخگویی مسئوالن مربوط است. قورچانی با اشاره به نحوه برگزاری ایده کاپ گفت: ابتدا محور 
ایده کاپ درباره یک دغدغه شهری مشخص، سپس موضوعات ایده کاپ حول همان محور تدوین خواهد شد تا طرح و ایده ها به صورت مشخص تر 
و اجرایی تر دریافت و به طور کلی سنجش آن ها در رقابت با سایرین ساده تر شود؛ فراخوان عمومی ایده کاپ پس از تعیین موضوعات انجام خواهد 
شد؛ همه می توانند درباره ایده هایشان با اشتیاق در ایده کاپ صحبت کنند؛ شرکت در ایده کاپ هیچ محدودیت سنی، جنسیتی و تخصصی ندارد.

تامين مالي 14 ميليارد یوان پروژه قطار سریع السير اصفهان-تهران
مجري قطار سریع الســیر اصفهان - تهران گفت: کل ابر پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران 
نیازمند 44 میلیارد یوان اعتبار است که ۱4 میلیارد یوان آن تامین شده و با تامین بقیه اعتبارات تا 
چهار سال آینده روي ریل قرار خواهد گرفت. به گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، 
امیر بهادر عبدالمحمدي در کمیته پیگیري عملیات اجرایي قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان، 

با بیان اینکه تأمین مالي پروژه کماکان با چین است، اظهار کرد: مبلغ کل مورد نیاز این پروژه 44 
میلیارد یوان است که ۱4 میلیارد یوان آن تامین مالي شده و این ال سي متمرکز بر خدمات محدوده 

قم - اصفهان و بخش هایی از محدوده قم - تهران  است که تأمین مالی پروژه نیاز به اخذ مجوزهای الزم 
داخلي نظیر شوراي اقتصاد است و این مهم در حال پیگیري در مجموعه وزارت راه و شهرسازی بوده، همچنین از 

طرف چیني نیز تأمین مالي در حال انجام است.وي افزود: دوره زماني اجراي این پروژه چهار ساله است که مجموع کل آن 
4۱۰ کیلومتر و داراي چهار ایستگاه تهران، فرودگاه بین المللی امام)ره( ، قم و اصفهان است و تالش می شود به قطار شهري اصفهان 
متصل شود. مجري این پروژه در مجموعه وزارت راه و شهرســازی ادامه داد: این قطار با ۲5۰ کیلومتر در ساعت زمان سفر را به ۲ 

ساعت کاهش خواهد داد و تاکنون پیشرفت کلي آن ۱۲ درصد است.

خبرآنالین
یـــادداشت
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خـــبــــر

نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی در اصفهان گشایش یافت

نمایشگاه دهه فجر و دستاوردهای چهل ساله انقالب 
اسالمی در اصفهان روز سه شنبه با حضور شماری از 

مسئوالن در محل نمایشگاه های بین المللی این استان گشایش یافت.

علی یارمحمدیان مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان با بیان اینکه 
ارائه دستاوردهای دوران فعالیت انقالب اســالمی و خدمت  رسانی به مردم از جمله 
مهمترین فعالیت  هایی اســت که باید در دهه مبارک فجر صورت پذیرد، افزود: این 
نمایشگاه از ماه  ها قبل برنامه  ریزی برای برگزاری نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله 
انقالب اسالمی را آغاز کرد تا این نمایشگاه با جدیت و با شکوه بسیار بیشتری نسبت به 

سال  های قبل برگزار شود.
 وی تصریح کرد : در نمایشگاه دهه فجر امســال اصفهان، 7۰ نهاد  اجرایی، شرکت و 
سازمان حضور فعال دارند.  یارمحمدیان، حضور پر رنگ سازمان  ها و نهادهای دولتی را 
ویژگی اصلی نمایشگاه امسال برشمرد و ادامه داد: سازمان  های مردم نهاد در نمایشگاه 
امسال حضور فعال خواهند داشت و دستاوردهای خود را به نمایش عمومی خواهند 
گذاشت.  به گفته وی شرکت شهرک  های صنعتی استان، سازمان نظام مهندسی معدن، 
اتاق بازرگانی اصفهان، اتاق بازرگانی کاشان، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل آموزش و 

پرورش، انجمن سفیران اعتالی اندیشه، سازمان جهاد کشاورزی، اداره اسناد و کتابخانه ملی، 
شرکت آب و فاضالب، اداره کل امور اقتصاد و دارایی، شرکت سهامی ذوب آهن، دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خوراسگان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای از جمله ارگان  ها، سازمان ها و 
نهادهایی هستند که در نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی ایران حضور خواهند داشت.

 یارمحمدیان مساحت برگزاری این نمایشگاه را چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی 
ذکر و اضافه کرد : عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می  توانند طی روزهای ۱۶ تا ۱9 بهمن 
 ماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۱5 تا ۲۱ به محل برپایی نمایشگاه  های بین المللی استان واقع 

در پل شهرستان مراجعه کنند.
وی اظهارداشت: افرادی که خود را انقالبی و وفادار به آن می دانند باید در جهت آرمان های 
انقالب اسالمی حرکت کنند. یارمحمدیان ادامه داد : فرد انقالبی باید مدافع آزادی بیان و 
آزادی سیاسی باشد و آرمان های انقالب را آرمان خود دانسته و در جهت تحکیم آن گام 
بردارد. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان افزود: تاکنون نسبت به بازگویی 
دستاوردها و خدمات چهل ساله انقالب غفلت کرده و آن ها را برای مخاطبان به ویژه جوانان 

و نوجوانان بازگو نکردیم.
اخبار اصفهان

خـــبــــر

ورود اجناس بدون 
ضمانت نامه به معنای بی 

کیفیت بودن همه آنها 
نیست گاهی دربین این 

کاالهای قاچاق، اجناس با 
کیفیتی نیز یافت می شود 

ولی بحث آن است که 
در صورت ایجاد مشکل 
برای آنها، خریدار امکان 
 استفاده از گارانتی ها را 

ندارد.

مشتریانی که ناراضی اند:   

بازار لوازم خانگی در قبضه گارانتی های تقلبی

گارانتی های تقلبی به ویژه در زمینه لوازم خانگی به میزان 
قابل توجهی افزایش یافته به طوریکه به گفته طحان پور، 
رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی فقط 2۵ درصد 
گارانتی های لوازم خانگی معتبر اســت به این معنی که ۷۵ 

درصد مابقی نامعتبر است.
بارها مقرر شده که با بررسی مدارک و مجوزهای شرکت ارائه 
دهنده خدمات پس از فروش، گارانتی های غیرمجاز از سطح 
بازار لوازم خانگی جمع آوری شــود اما شواهد و گفته های 
مسئوالن مربوطه خبر از تشدید گارانتی های تقلبی به ویژه 

در ماه های اخیر دارد.

ایمنا
گـــزارش
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       بارها مقرر شده که با بررسی مدارک و مجوزهای شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش، گارانتی های غیرمجاز از سطح بازار لوازم خانگی جمع آوری شود اما شواهد و 
گفته های مسئوالن مربوطه خبر از تشدید گارانتی های تقلبی به ویژه در ماه های اخیر دارد.

یک کارشناس درآمدهای عمومی:

منابع درآمدی خارجی شهرداری ها 
باید افزایش یابد

یک کارشناس مدیریت درآمدهای عمومی گفت: یکی از 
راهکارهای اقتصادی پایدار ســاختن درآمد شهرداری ها 

افزایش منابع درآمدی خارجی برای شهرداری است.

مریم نوع خواه با بیان اینکه یکی از مهم ترین مسائل شهرداری ها در 
سراسر جهان ایجاد منابع کافی و پایدار درآمدی است، اظهار کرد: 
به طور کلی شــهرداری ها در دنیا دو منبع کسب درآمد خارجی و 

داخلی دارند.
وی افزود: منابع درآمدی داخلی برای شــهرداری ها شــامل اخذ 
عوارض در حوزه های مختلف اقتصــادی همچون اراضی و امالک 
است که البته این دســته از منابع درآمدی شهرداری در حد مورد 
انتظار، پایدار نیست و حتی امکان دارد پس از مدتی هزینه هایی را 

به شهرداری تحمیل کند.
این کارشناس مدیریت درآمدهای عمومی ادامه داد: منابع درآمدی 
خارجی که بخش زیادی از درآمد شهرداری ها در جهان را شامل 
می شود، در ازای ارائه خدمت از طرف شهرداری به دست نمی آید 
بلکه از طریق جلب مشــارکت های مردمی و سرمایه گذاری های 

خصوصی حاصل می شود.
نوع خواه اضافه کرد: از جمله این نوع درآمدهای استفاده از سرمایه 
گذاری و توان بخش خصوصی می توان به مشارکت این بخش در 
اجرای پروژه هــای مختلف، فروش اوراق مشــارکت، کمک های 
دولتی و... اشاره کرد که البته کمک های دولتی یکی از موارد خاص 

در این حوزه است که مطالعات زیادی الزم دارد.

منابع درآمدی خارجی به پایداری درآمدهای شهری کمک می کند
 وی با اشاره به ماده ۲9 آیین نامه مالی شهرداری ها، یادآور شد: در 
این قانون ۶ منبع درآمدی برای نهاد های مدیریت شهری از جمله 
شهرداری ها در نظر گرفته شده که البته این نیاز به بازنگری دارد 
زیرا بسیاری از منابعی که در آن ذکر شــده، پایدار نیست و پس از 

مدتی هزینه های هنگفتی را به شهرداری تحمیل می کند.
این کارشناس مدیریت درآمدهای عمومی افزود: در این قانون به 
درآمد های ناشی از عوارض عمومی در بستر مدیریت شهری توجه 
زیادی شده و از آن با عنوان درآمدهای مستمر یاد شده است، اما در 
حقیقت باید ساز و کار مشخصی برای دریافت این عوارض از سوی 

شهرداری ها مشخص شود.
نوع خواه ادامه داد: یکی دیگر از شــاخص هایی کــه در این قانون 
توجه زیادی به آن شده است، استفاده از کمک های اعطائی دولت 
و سازمان های دولتی در اقتصاد شــهری است که البته برای رونق 
اقتصاد شهری اندکی مضر اســت زیرا یک سری از منابع درآمدی 
بدون توجیه را وارد چرخه مالی شــهرداری ها می کند و باعث می 
شود تا سیستم مدیریت شهری به مساعدت های دولتی متکی شود.

وی تاکید کرد: الزم است تا در مورد مساعدت های مالی دولت به 
شهرداری ها ساز و کار مناســبی در نظر گرفته شود تا شهرداری 
ها به مســاعدت های مالی دولت نگاه درآمدی نداشته باشند بلکه 
مساعدت های مالی دولت برای شــهرداری ها به عنوان یک جایزه 

تعریف شود.

گـــزارش

بــازار لوازم خانگی نیز 
یکی از بازارهایی است 
که ایــن روزهــا بدون 
رونق و مشــتری مانده 
و در میان این کسادی 
شــاهد عرضــه برخی 
از برندهای ناشــناس 
لوازم خانگــی با قیمت های نســبتا 
ارزان هســتیم، که شــاید مشتری 
به دلیل ارزان بودنشــان ترغیب به 
خرید آنها شــود غافــل از آنکه این 
برندهای آشنا و نا آشنا ممکن است 
بــا گارانتی تقلبــی به آنهــا عرضه 
شود و این درحالی اســت که یکی 
از حوزه های حســاس که  گارانتی 
کاال از ســوی متقاضیان و مشتریان 
 مرتبــط با آن بســیار درخواســت 
می شود همین کاالهای لوازم خانگی 
اســت زیرا به دلیل نــرخ باالی این 
محصوالت، به تبع برخــورداری از 
 گارانتی بــا اصالت اهمیــت باالیی

 دارد.
هرچند متاسفانه آن چنان که شواهد 
و گفته هــای فعاالن و مســئوالن 
ذی ربط نشــان مــی دهــد، تعداد 
زیــادی از گارانتی هــای این حوزه 
نامعتبر اســت. به طوری که چندی 
پیش، محمــد طحان پــور، رییس 
اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی، 
در ارتباط با برخــی از گارانتی های 
تقلبی و مجعول در حوزه بازار لوازم 
خانگی، اظهار کرد: »مدت ها اســت 
برخی افراد، با پرداخت ۳۰۰۰ تومان 
به چاپ برگه هــای گارانتی تقلبی 

مبادرت می ورزند.«
تقلبــی بودن ایــن برگه هــا زمانی 
مشــخص می شــود که بعد از بروز 
خرابــی و نارســایی در کارکرد این 
محصــوالت، خریداران نســبت به 
پیگیری گارانتــی کاال، با مرکز قید 
شــده و ارائه کننده خدمات پس از 
فروش تماس می گیرند و آنان نیز با 
هزار و یک بهانه از زیر بار مسئولیت 
خود فــرار مــی کننــد و در نهایت 
بدون حصــول نتیجــه ای مثبت، 
خریدار مجبــور به تعمیــر کاالی 

 مورد نظــر از هزینه شــخصی خود
 می شود.

   تالش بی نتیجه مشتریان برای 
استفاده از گارانتی ها

آنچه باعــث ایجاد چنیــن رفتاری 
درمیــان تولیدکننــدگان و توزیع 
کننــدگان این کاالها می شــود به 
باور بســیاری از فعــاالن این بخش 
به گرانی کاال، کمبــود، افزایش نرخ 
ارز و درنهایت ســودجویی افراد باز 
می گردد به عــالوه افزایش میزان 
اجاره  مغازه ها و فروشگاه های عرضه 
لوازم خانگــی و رکود بــازار باعث 
شــده برخی مغازه داران برای تامین 
هزینه های خود بــه فروش کاالهای 
تقلبی و غیراصل اقــدام کنند البته 
احتمــال فــروش این اجنــاس در 
 مغازه هایی که پروانه کســب ندارند،

 بیشتر است.
در همیــن زمینــه یکــی ازعرضه 
کنندگان لــوازم خانگی در اصفهان 
گفــت: گارانتی لــوازم خانگی انواع 
مختلفــی دارد که بســتگی به نوع 
محصول و خدمات پس از فروش آن 
دارد ولی در هر صورت معنای گارانتی 
آن است که اگر کاالیی در مدت زمان 
مشخصی بعد از خرید، مشکلی پیدا 
کرد کارخانه تولیدکننــده یا توزیع 
کننده آن موظف به تعمیر، تعویض یا 

بازگرداندن پول خریدار است .
این فعال که خواســت نام او عنوان 
نشــود، افزود: معمــوال آنچه باعث 
نارضایتی افــراد از گارانتی اجناس 
می شود، این اســت که بسیاری از 
ضمانت نامه ها اصل نبوده و به صورت 

تقلبــی روی کاالی قاچــاق و فاقد 
گارانتی نصب می شود که این معضل 
با گرانی نرخ ارز رواج بیشــتری نیز 

یافته است.
یک فروشنده لوازم خانگی دیگر نیز 
گفت: این روزها بــازار لوازم خانگی 
در قبضه کاالهای بــدون کیفیت و 
قاچاق قرار گرفته کــه اغلب دارای 
گارانتی های تقلبی و چاپی هستند 
به عنوان مثــال روی کاال نشــان و 
عالمت کشــور آلمان نصب شده اما 
در واقــع آن جنس چینــی و دارای 
گارانتی های تقلبی اســت ودر این 
موارد زمانی کــه مصرف کننده برای 
اســتفاده از خدمات پــس از فروش 
کاال مراجعــه می کنــد، متوجــه 
 تقلبی بودن محصــول و گارانتی آن 
می شود که در این شرایط هم ا غلب 
 مشــتری قادر به اقدامــی نخواهد

 بود.
در همیــن ارتباط اکبــر محمدی، 
رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی اصفهان اظهــار کرد: واردات 
لوازم خانگــی به دو روش رســمی و 

غیررسمی انجام می شود.
وی توضیــح داد: واردات رســمی، 
گارانتی رســمی توسط شرکت های 
بزرگ و معتبر ارائه می کند بنابراین 
اگر مشتری پس از خرید محصول با 
مشکلی مواجه شد، قطعا نمایندگی 
آن برند، خدماتی را بر اســاس آنچه 
در گارانتی کاال تعریف شــده، ارائه 
می کنــد، اما درصورتی کــه واردات 
غیررسمی باشد، پشتوانه ای برای آن 
کاال وجود ندارد و فروشــندگان آنها 
اقدام به نصــب گارانتی های تقلبی 

ارزان قیمت و بدون فایده روی کاالی 
مورد نظر برای جلب اعتماد خریدار 

می کنند.
به گفته این مســئول متاســفانه در 
شــرایط فعلی کمبود کاال به میزانی 
اســت که اغلب فروشــنگان مجبور 
به عرضه اجناس قاچاق شــده اند و 
با توجــه بــه نداشــتن گارانتی، از 
ضمانت نامه های تقلبی برای فروش 
 آنها اســتفاده می کنند کــه اعتبار

 ندارد.
وی یاد آور شــد: البته ورود اجناس 
بدون ضمانــت نامه بــه معنای بی 
کیفیــت بودن همــه آنها نیســت 
گاهی دربین ایــن کاالهای قاچاق، 
اجناس با کیفیتی نیز یافت می شود 
ولی بحث آن اســت کــه در صورت 
ایجاد مشــکل برای آنهــا، خریدار 
 امــکان اســتفاده از گارانتی هــا را 

ندارد.
رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی خاطر نشــان کرد: از طرفی 
به دلیــل فقدان اجنــاس خارجی، 
فروشــنده ناچار به عرضــه اجناس 
قاچاق اســت، از ســوی دیگــر نیز 
مشــتری اعتماد چندانی به کاالی 
ایرانی ندارد کــه آنها را برای مصرف 
خریداری کند و این درحالی اســت 
که اغلب اجنــاس داخلی هم دارای 

کیفیت قابل قبولی هستند.
از پایــان خریــد  در   محمــدی 

 فروشــگاه های معتبر، در خواســت 
مشــتری از فروشــنده بــرای درج 
 نوع گارانتــی و نام شــرکت اصلی را 
راهکاره یی برای رفع چنین مشکالتی 

عنوان کرد.



     افزایش نقــش مالیات 
درتولید ناخالص داخلی

سال گذشته در حوزه بنگاه های 
کوچک و متوسط بدهی مالیاتی 
۷۵۰۰ بنگاه تقســیط مالیاتی و 
مقرر شد تا فعال شــدن آنها در 
سال اول مالیاتی را اخذ نکنیم و 
بنا داریم تعداد این واحدهــا را به ۱۰ هزار واحد 
افزایش دهیــم. تولید ناخالص ملــی از محل 
درآمدهای مالیاتی در برنامه ششم توسعه باید 

به ۱۱ درصد افزایش یابد.

    تعامل نظام مالیاتی باتشکل های صنعتی 
وحرفه ای

طرح هــای جدید نظــام مالیاتی در راســتای 
گســترش تور مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و 
برقراری عدالت مالیاتی در کشــور اســت؛ این 
در شــرایطی اســت که در حال حاضر اجرای 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی و کنترل تورم، 
اساسی ترین سیاست های دولت به شمار می رود.

    برون سپاری خدمات مالیاتی
آئین نامه اجرایی موضوع تبصــره 2 ماده 2۱9 
قانون مالیات های مستقیم به منظور واگذاری 
و برون ســپاری برخی از فعالیت های مالیاتی 
به بخش غیردولتی تصویب شد. بر این اساس 
مراد از برون سپاری، واگذاری تمام یا بخشی از 
فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به 
بخش غیردولتی واجد صالحیت برای تسهیل 
امور مودیان، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی 

است.
 

افزایش تمکین مالیاتی
اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع دولت، از 
طریق اخذ مالیات تأمین می گردد؛ ضمن اینکه 
سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان 
کشورها، متفاوت بوده و تعیین میزان آن ارتباط 
مستقیمی با سطح توسعه و ساختار فرهنگی و 
اقتصادی آنها دارد. گسترش تعهدات دولت در 
عرصه های اقتصــادی و اجتماعی، هزینه های 
دولت را با روندی افزایشی مواجه ساخته است و 
تأمین چنین هزینه هایی منابع درآمدی مطمئن 
را می طلبــد. یکی از مهمتریــن و اصولی ترین 
راه های تحقق اهداف درآمدی دولت تالش در 
جهت افزایش تمکین مالیاتی اســت. تمکین 
مالیاتی به معنی پایبنــدی داوطلبانه به متن و 
روح قانون می باشــد. تمکین کامل مالیاتی از 
جمله اهداف مهمی است که تمامی سیستم های 
مالیاتی در راستای دستیابی به آن هستند و در 
واقع می توان گفت که درجه تمکین مالیاتی در هر 
کشوری معیار سنجش کارایی سیستم مالیاتی 

آن کشور است.

    افزایش خوداظهاری مالیاتی
مــروزه مالیات بــه عنــوان یکــی از بهترین 
و آســان ترین راه های تأمین درآمــد دولت، به 
خصوص تأمین هزینه هــای جاری مورد توجه 
است. بررسی ترکیب درآمدهای دولت، بیانگر 
این امر است که درآمد مالیاتی در مقایسه با سایر 
منابع درآمدی دولت در مقایســه با درآمدهای 
نفتی، پایین است. همچنین در مقایسه با تولید 
ناخالص داخلی نیز در ســطح پایینی قرار دارد. 
به منظور افزایــش این نوع درآمد، شــناخت 
مشکالت نظام مالیاتی و رفع آنها ضروری است. 
علیرغم همه آثار و تبعات مثبت مالیات بر اقتصاد 
جامعه، همواره وضع و اخذ آن در سطح جامعه 
با تنش هایی همراه بوده که وصول مالیات را با 
مشکل مواجه می سازد. نظر به اینکه در فرآیند 
وصول مالیات، مودیان به عنوان یکی از ارکان موثر 
بر نظام مالیاتی کشورها مطرح هستند، لذا جلب 
همکاری آنها و تشویق آنان به تمکین داوطلبانه 
همواره به عنوان یکی از راهبردهای اصولی و نیز 

شرط موفقیت سازمان امور مالیاتی است.

 
    مالیات برارزش افزوده

مالیات بــر ارزش افزوده متدولــوژی و تفکری 
است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر 
کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحبنظران 
و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی 
و صندوق بین الملی پول می باشد. این مالیات 
در بســیاری از کشــورها ضمن تأمین بیشتر 

عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون 
از بین بردن انگیزه ســرمایه گذاری و تولید، به 
عنوان منبع درآمد جدیــدی درجهت افزایش 
درآمدهای دولت بکار برده شده است. از آنجایی 
که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم 
خود اجراست و همه مودیان نقش مأمور مالیاتی 
را ایفا می نمایند، هزینه وصول آن پائین است., 
و با توجه به این که در این مالیات، مودیان برای 
اســتفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور 
خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود 
میزان معامــالت مودیان فراهم می شــود. در 
نتیجه، یک سیستم اطالعاتی کامل از معامالت و 
مبادالت تجاری ایجاد می شود که عالوه بر شفاف 
ســازی مبادالت و فعالیتهای اقتصادی موجب 
سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات 
بر درآمد و مالیات بر مشاغل می گردد. مالیات 
بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین 
حال انعطاف پذیر است. به دلیل مقطوع بودن 
نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بســیار کوتاه 
بوده و مشکالت طوالنی بودن قطعیت مالیات 
بر درآمد و مالیات بر ثروت را نــدارد. بنابراین، 
تأخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل 
می رسد. لذا از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده 
یک مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن 
آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در 
سیستم مالیاتی و حســابداری مالیاتی کمک 

شایانی خواهد کرد.

    نام گذاری اماکن عمومی بنام مالیات
نامگذاری اماکن عمومی بنام مالیات، موضوعی 
اســت که مورد توجــه بســیاری از محققین 
حوزه های علــوم اجتماعی قرار گرفته اســت. 
نامگذاری مانند هر عمل دیگر، در زمینه و بستر 
اجتماعی و فرهنگی معینی انجام می شود و از این 
مولفه تأثیر می پذیرد. عمل نامگذاری در سطح 
یک جامعه و گــروه، مبین گرایش های جمعی 
موجود در آن جمع است و می توان براساس تغییر 
در روند نامگذاری و تحول در نام ها در مورد تحول 

و تغییر آن جامعه قضاوت کرد
 

    طرح جامع مالیاتی
کاهش هزینه وصول مالیــات، افزایش رضایت 
مشتری، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای 
مالیاتی از جمله دســتاوردهای پس از اجرای 
این طرح است، اما برای رسیدن به یک سیستم 
مالیاتی که بتواند ضمن وصول تمام درآمدهای 
مالیاتی دولت، رضایت تمــام صاحبان منافع 
سازمان را تأمین کند، مستلزم داشتن یک رویکرد 
سیستمی در برخورد با مسائل و مشکالت مالیاتی 
است. در صورت اجرایی شدن این طرح بهبود 
روش هــای دریافت مالیات، رشــد درآمدهای 
مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی امیدوار شد. در 
طرف دیگر این طرح،  مودیان مالیاتی قرار دارند 
که از خدمات الکترونیــک و مکانیزه برخوردار 
خواهند بود، تا پایانی بر مشــکالت حضوری، 
سنتی و سلیقه ای فعلی باشد. به منظور استقرار 
نرم افزار یکپارچه مالیاتی؛ دریافت اظهارنامه، 
ارسال صورت معامالت فصلی، دسترسی مودیان 
به پرونده مالیاتی خود، برخــورداری از امضای 
دیجیتال و تأمین اطالعات مورد نیاز در فرایند 

الکترونیکی کردن نظام مالیاتی انجام می شود.

    حذف مالیات علی الراس
قانونگذار جهت صیانت از حقوق مودیان و رضایت 
هر چه بیشتر آنان و نیز به منظور تحقق عدالت 
مالیاتی، در آخرین اصالحیــه قانون مالیات ها 
مصوب 94/4/3۱ به این مهم جامه عمل پوشاند 
بطوریکه از ابتدای سال ۱39۵ مبنای تشخیص 
درآمد مشمول مالیات، مدارک و اسناد و دالیل و 
شواهد عینی خواهد بود. اصالح ماده 9۷ و حذف 
مواد ۱۵4، ۱3۵، ۱۵2، 98 و ۱۵8 و به بیان بهتر 
حذف تشــخیص مالیات به صورت علی الراس 
و جایگزینی شیوه رســیدگی مبتنی بر دالیل 
و شواهد عینی اســت که امید می رود با اتخاذ 
سازوکارهای مناسب شیوه جدید کارآمد شده و 

به عدالت مالیاتی کمک شایانی بنماید.

    ایجاد مشوق های مالیاتی
مشــوق های مالیاتی مفادی از قانون مالیاتی 
هســتند که بر مبنای آنها برخی فعالیت های 
اقتصادی نسبت به برخی دیگر از فعالیتها، بعضی 
دارایی ها در مقابل ســایر دارایی ها، دســته ای 
از بنگاه ها در مقایسه با ســایر بنگاهها و برخی 
روشــهای تأمین مالی در برابر روشهای دیگر با 
کاهش یا صفر شــدن موقت نرخ مالیاتی مورد 
توجه قرار می گیرند. به طور کلی می توان بیان 
کرد که اعطای مشوق های مالیاتی جهت تحریک 
سرمایه گذاری، یکی از ویژگی های مشترک تمام 

سیستم های مالیاتی دنیا است.

    توسعه سیستم اطالعات مالیاتی
امروز گسترش جمعیت از یکسو و کمبود منابع 

طبیعی از سوی دیگر، انســان ها را با مشکالت 
روزافزون در اســتفاده بهینــه از منابع مواجه 
نموده اســت که از این رو ضرورت به کارگیری 
روش های نوین تکنولوژی و فناوری ارتباطات 
و اطالعات به عنوان یک تســهیل کننده برای 
کسب حداکثر کارآیی و کاربری باید لزوما طی 
چارچوبی یکپارچه در تمامی بخشها به جریان 
افتد. تکنولوژی اطالعات ترکیبی از سخت افزار و 
نرم افزاری است که اطالعات را دریافت، ذخیره، 
نمایش و انتقال می دهند. موفقیت در تکنولوژی 
اطالعات، به توان کارایی و بهره وری که محصول 
معماری کلی سیستم و ارتباط آن با سازمانها، 
انســان ها و محیط های خارجی است، بستگی 
دارد. سازمان امور مالیاتی فعالیت های مالیاتی 
خود را به صورت اقتصاد دیجیتالی و مبتنی بر 
اســتفاده از فناوری های الکترونیکی پایه ریزی 
نموده است. این نوع اقتصاد تحت عنوان اقتصاد 
اینترنتی، اقتصاد تحت وب و اقتصاد جدید نیز 
نامیده می شود. در این شــکل جدید از اقتصاد 
زیرساخت های دیجیتالی، بسترهای الزم برای 
همــکاری، ارتباط، جســت وجوی اطالعات و 
فعالیت های افراد و سازمان امور مالیاتی را فراهم 

می کند.

    آموزش ذینفعان
سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب وظیفه 
اطالع رسانی و آموزش مودیان و سایر ذینفعان 
نظام مالیاتــی آمادگی خود را بــرای برگزاری 
دوره های آموزشی مســتقیم و رایگان توسط 
متخصصین اعالم می دارد. کلیه تشــکل ها و 
فعاالن بخــش خصوصی و ســایر عالقمندان 

می توانند تقاضای شرکت خودراارئه نمایند.

    کاهش اتکاءبه درآمدهای نفتی
ســازمان امور مالیاتی کشــور توانسته است با 
گســترش پایه های مالیاتی و به تور انداختن 
فراریان مالیاتی بدون تغییر نرخ، افزایش قابل 
توجهی در مالیات ستانی داشته باشد و این نشان 
دهنده جهت گیری دولت در کاهش وابستگی 
بودجه به نفت، اســتفاده بهینه از درآمدهای 
نفتی و حرکت در مسیر توسعه پایدار است و این 
دستاوردهای ملی دولت با تخریب های اخیر از 

چشم مردم پنهان نمی شود.

    تأمین درآمدهای عمومی از طریق وصول 
عادالنه مالیات

برای اداره امور کشــور، اجرای سیاســت های 
مالی، تأمین کاالها و خدمات عمومی و ضروری، 
تضمین امنیــت، اجرای برنامه های توســعه و 
عمرانی کشور، از آن استفاده کند. در این بین، 
گســترش و تنوع فعالیت های اقتصادی، نقش 
فزاینده دولت ها در گسترش خدمات عمومی 
و هم چنین گســترش تعهــدات دولت ها در 
عرصه های اقتصــادی و اجتماعی، مالیات را به 
مسئله ای مهم وتاثیر گذار برای تمامی دولت ها 
تبدیل کرده است و کارکردهای اصلی ابزار مالیات 
را به تأمین درآمدهای عمومی کشور، گسترش 
عدالت )بازتوزیع ثروت(، تخصیص مجدد منابع 
از طریق توســعه اقتصداری و ثبات اقتصادی 

تغییر داده است.

    تسهیل دادرسی مالیاتی
فرآیند رســیدگی به اختالف مالیاتی و اجرای 
عدالت مورد نظر مودیان محترم مالیاتی همواره 
از دغدغه های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور 
بوده است. بدین سبب، تفکر بازنگری و اصالح 
روش ها و سیســتم هیات هــای حل اختالف 
مالیاتی در ساختار و اجرا )که از گام های مهم و 
اساسی سازمان می باشد( را مورد توجه قرار داده و 
مجموعه ای از اصول و مقررات و رویه ها در فرآیند 
رسیدگی، تخت عنوان دستور العمل دادرسی 

مالیاتی به زینت طبع آراسته شده است تا 
اجرای آن موجب تحقق هرچه بیشــتر 
عدالت و انتظام امور و تسریع در فرآیند 

رسیدگی به اختالف مالیاتی شود.

    هدفمند نمودن معافیت های 
مالیاتی

یکــی از رویکردهایی 
کــه دراصالحیه قانون 
مدنظر قرار گرفته است 
هدفمند و شفاف سازی 
معافیتهای مالیاتی بود. 
در بیانی مجمل، معافیت 
مالیاتــی عبارت اســت 

از خروج قانونــی برخی از 
منابع درآمدی و سرمایه ای 

از شمول پرداخت موقت و غیر دائمی مالیات که 
عمدتا ابزاری جهت اعمال سیاست های حمایتی 
دولت است. با این تعریف مشخص می شود که 
هر نوع معافیت مالیاتی می بایست اوال بر اساس 
قانون ایجاد شــود و ثانیا به صورت موقت و غیر 
دائمی اعطا شود و ثالثا تابع سیاست های حمایتی 

دولت باشد.

    تکمیل زنجیره اطالعات مالیاتی
در حال حاضر تکمیل نظــام اطالعات مالیاتی 
از اولویت های کلیدی سازمان به شمار می رود، 
طرح جامع مالیاتی 32 پــروژه دارد که همگی 
اجرایی شده و مهم ترین و اصلی ترین پروژه این 
طرح که نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که این 
نرم افزار نهایی شده و در ادارات مالیاتی در حال 

اجرا می باشد.

    رعایت حقوق شهروندان
حقوق شهروندی مودیان مالیاتی نیز از مقوله های 
خاص حقوق شــهروندی به شمار می رود که با 
توجه به اقتدارات و اختیارات گسترده دستگاه 
مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوع 
حقوق، در سال های اخیر در پرتو توجه به حقوق 
شهروندی در حوزه های تخصصی، مورد توجه 
ویژه دولت ها قرار گرفته و سازوکارهای مختلفی 
را برای تبیین و اجرای آن در نظام مالیاتی خود 
به کار برده اند. توجه به حقوق شهروندی مودیان 
مالیاتی بدون تردیــد می تواند به تعدیل رابطه 
بین دو طرف معادله مالیاتی منجر شود و حتی 
موجبات اعتماد و اطمینان مودیان مالیاتی به 
دستگاه مالیاتی و دولت را فراهم سازد. در حقوق 
مالیاتی تحقق عدالت کارکرد مهمی در احقاق 
حق مودیان مالیاتی دارد. از جمله حقوق مودیان 
عبارت است از: حق دادخواهی علیه نظام مالیاتی، 
حق برخورداری از رفتــار منصفانه، حق حریم 
خصوصی مودی، عدم افشای اطالعات مودی، 
حق ممیزی های معقول، حق اخذ توضیحات 
توســط مودی، حق داشــتن مترجم، مشاور، 
حسابرس، حسابدار، کارشناس و وکیل مالیاتی، 

حق اعتراض و شکایت و...

    ایجاد باجه های خدمات مودیان
اجرای پروژه استانداردسازی فرآیندهای مالیاتی 
و نیز پروژه پیاده ســازی سراسری فرآیندهای 
مالیاتی استاندارد شده و بسترسازی ساختاری 
و فرآیندی برای اجرای پروژه نرم افزار یکپارچه 
مالیاتی و تفکیک وظایف مالیاتی و یکسان سازی 
اجرای فرآیندهای مالیاتــی در ادارات کل امور 
مالیاتی و بهبود فضای کاری و ایجاد باجه های 
ارائه خدمات به مودیــان و ذی نفعان در قالب 
اهداف طرح جامع مالیاتی است. ایجاد ساختار 
و رویه هــای مدیریت فرآینــد، مودی مداری و 
جهت گیری تمام فرآیندها به سوی رضایتمندی 
مودیان و فراهم آوردن امکان توسعه و مهندسی 
مجدد فرآیندهــا در ادارات کل امور مالیاتی در 

طرح جامع مالیاتی در نظر گرفته شده است.

    تصویب نامه اخذ مالیات مضاعف
دولت می تواند برای جلوگیــری از اخذ مالیات 
مضاعف و تبادل اطالعات راجع به درآمد و دارایی 
مودیان با دولت های خارجی موافقت نامه های 
مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای 
اســالمی به مرحله اجرا بگــذارد. قراردادها یا 
موافقت نامه های مربوط به امــور مالیاتی که تا 
تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به 
تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا 
زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت 
موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این 
قانون قراردادها و موافقت نامه های قبلی را بررسی 
و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آن ها مستدال به 

مجلس شورای اسالمی گزارش نماید.

    نرخ صفر مالیاتی
منظور از مالیات با نرخ صفر روشــی است که 
مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، 
دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب 
مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در 
قانون مالیاتهای مستقیم و در مواعد مشخص 
شده به سازمان امور مالیاتی می باشند و سازمان 
امور مالیاتی نیز مکلف به بررســی اظهارنامه 
و تعییــن درآمد مشــمول مالیات بر اســاس 
مستندات، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است 
و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، 

مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.

    اطالع رسانی وفرهنگسازی مالیاتی
با عنایت به اجرای قوانین جدیدی همچون قانون 
مالیات بر ارزش افــزوده و یا اجرای طرح جامع 
مالیاتی، شهروندان و مودیان مالیاتی نیازمند 
آگاهی بخشــی در خصوص اجرای این قوانین 
و نیز اثرات شــگرف آن در چرخــه اقتصادی و 
چرخه معیشت خود می باشند. در همین راستا 
بخش های اطالع رسانی نظام مالیاتی کشور با 
انتشار اطالعیه ها و اعالن های خبری می توانند 
نقش موثری در آگاهی دادن به افراد جامعه در 
زمینه اجرای قوانین پویای مالیاتی از این دست 
داشته باشد. همچنین یکی از مهم ترین آثار موثر 
اطالع رســانی مالیاتی در نزد افکار عمومی را 
می توان در مقابله با سوء استفاده های احتمالی 
از سوی برخی قانون شکنان و فراریان مالیاتی 

دانست.

    واریز عوارض ارزش افزوده تحت عنوان 
نرخ سالمت

صرفا یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات 
سالمت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت 
اضافه و همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف 
درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه 
ســنواتی پیش بینی می گردد، واریز می شود. 
صددرصــد )۱۰۰%( منابع دریافتــی از طریق 
ردیف یا ردیف هایی که برای این منظور در قوانین 
بودجه سنواتی پیش بینی می شود، به پیشگیری 
و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها 
و شهرهای دارای بیســت هزار نفر جمعیت و 
پایین تر و جامعه عشایری )در چهارچوب نظام 
ارجاع(، اختصاص می یابد و پس از تحقق هدف 
مذکور نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی 
با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، 
مصارف هیأت امنــای ارزی و ارتقای ســطح 
بیمه بیماران صعب العالج و افراد تحت پوشش 
نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای 

باالی بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.

    مقابله با فرار مالیاتی
با توجه به اینکه در ســال های اخیــر مبارزه با 
جرائم مالیاتی کالن و گسترده به عنوان یکی از 
مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از 
راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و 
عدالت مبدل شده است بدون تردید بهره مندی 
از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله 
با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی 
کمک قابل توجهی می نماید. به طور قطع تقویت 
نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف 
نمودن خألها و نارسایی های این حوزه کشور ما 
را در دســتیابی به اهداف تعیین شده در سند 

چشم انداز و سیاست های کالن اقتصادی به ویژه 
در تحقق سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 

یاری می رساند.

    ارائه الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی
ارائه اظهارنامه مالیاتــی به صورت الکترونیکی 
از جمله مهمترین خدمات ارائه شــده از سوی 
سازمان امور مالیاتی بر بستر اینترنت است. ارائه 
اظهارنامه مالیاتی در موعــد قانونی مقرر که به 
حکم قانون از جملــه مهمترین تکالیف قانونی 
مودیان به شمار می آید و قانونگذار آن را شرط 
برخورداری از هرگونه معافیت و تخفیف مالیاتی 
اعالم کرده است بیش از این به صورت کاغذی و 
به روش سنتی انجام می گرفت که چالش ها و 
نارضایتی زیادی به دنبال داشت. هزینه بر بودن 
فرایندهای کاغذی، عدم امکان ارائه اظهارنامه 
در وقت غیراداری، ازدحام مراجعه کنندگان در 
ادارات امور مالیاتی و مشکالت ناشی از آن مثل 
ترافیک و غیره و مشکل ذخیره و بایگانی اسناد 
کاغذی از جمله مهمترین مشکالت و چالش های 
شیوه سنتی ارائه اظهارنامه مالیاتی بود. در حال 
حاضر اما، مودیان مالیاتی از امکان ارائه اظهارنامه 
مالیاتی به صورت الکترونیکی برخوردار هستند و 
در موعد قانونی مشخص می توانند در هر ساعت 
از شبانه روز نسبت به ارائه اظهارنامه الکترونیکی 

خود اقدام کنند.

   سازمان محبوب
سازمان ها در ســیر بلوغ و تکامل خود، عموما 
افزایش کارآیی و اثربخشــی دستگاه را در نظر 
می گیرند، سازمان امورمالیاتی از این مرحله فراتر 
رفته ایم و درکنار کارآمدی، اثربخشی و مطلوبیت، 
در تالش هستیم که یک سازمان محبوب در نزد 
مردم باشیم. مالیات هم حق الناس و هم بیت المال 
است و باید در وصول آن، رعایت انصاف و عدالت 
بشود و همچنین محیطی با نشــاط در ادارات 

مالیاتی برای مودیان ایجاد شود.

   تدوین واجراء منشور حقوق شهروندی
دستگاه مالیاتی باید قبل از انجام هرگونه ممیزی 
و تشــخیص مالیات، مودی مالیاتی را از حقوق 
خودآگاه کنــد و توصیفی جامــع از آن را برای 
مودیان فراهم سازد. که ســازمان امور مالیاتی 
کشور این موضوع را از طریق تنظیم و ابالغ منشور 
یا بیانیه حقوق مودیان استخراج شده از قوانین و 
مقررات مالیاتی و همچنین تهیه کتابچه راهنمای 
حقوق شــهروندی مودیان مالیاتی و تدوین و 
اجرای دوره های آموزشــی حقوق شهروندی، 
اطالع رسانی و آموزش رســانه های گروهی از 
طریق صداوسیما و توسعه دانش حقوق عمومی و 
حقوق بشر انجام داده است. سازمان امور مالیاتی 
کشور باید موارد مصرف مالیات را به اطالع مردم 
برساند و مشخص نماید که پولی که تحت عنوان 
مالیات از آنها گرفته می شود در مواردی همچون 
کاهش شــکاف درآمدی میان طبقات فقیر و 
ثروتمند از طریق اختصــاص یارانه هدفمند به 
اقشارضعیف جامعه مبادرت می ورزد. توده های 
مردم زمانی از رفاه اقتصادی و اجتماعی برخوردار 
خواهند بود که توزیع درآمدها بصورت عادالنه 
صورت گیــرد تا مردم عــادی بتوانند نیازهای 
اقتصادی خود مانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه 
را تأمین نمایند. مالیات عامل موثری در بسیج 
منابع موجود جهت نیل به توســعه اقتصادی 

می باشد

    تدوین برنامه های عملیاتی اطالع رسانی 
وفرهنگسازی مالیاتی

درراستای اطالع رسانی تکالیف مالیاتی مودیان 
برنامه های عملیاتی از طــرف دفتر اطالع 
رسانی وفرهنگســازی مالیاتی مطابق 
بامواعــد زمانــی )ارائــه اظهارنامه 
مالیاتی عملکــرد، ارزش افزوده، 
صورت معامالت فصلی، ارسال 
اطالفات موضوع ماده ۱۶9 
مکــرر قانون مالیــات های 
مستقیم( ازطریق روزنامه ها، سایت های 
خبری، ارســال پیامک، نشست های 
خبری، تیزرهای رادیویی وتلویزیونی 

و... اقدام نموده است.

واکاوی از ابزاری که حلقه مفقوده شفافیت و ترقی است ؛

مالیات، محور توسعه و تحرک

اخبار اصفهان
گـــزارش
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   ارتقاء جایگاه مالیات
مالیات در مقایســه با درآمدهای نفتی و مشتقات آن، از 
اثربخشی بهتری در جامعه برخوردار می باشد و قوام و دوام 
بهتری در ساختن جامعه ایی پیشــرفته دارد و اثربخشی 
مالیات در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، محکم تر 
و باثبات تر از اثربخشــی درآمدهای نفتی است. در مقابل، 
شهروندان هم باید به این آگاهی برسند که اثربخشی و بهبود 
کیفیت زندگی اجتماعی در گرو، پرداخت به موقع و درست 

مالیات می باشد.

دولت می تواند برای 
جلوگیری از اخذ 
مالیات مضاعف 

و تبادل اطالعات 
راجع به درآمد و 
دارایی مودیان با 

دولت های خارجی 
موافقت نامه های 

مالیاتی منعقد و پس 
از تصویب مجلس 
شورای اسالمی به 

مرحله اجرا بگذارد.

اقتصاد ایران
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کسب و کار
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رونمایی از اولین محصول استارت آپی انستیتو پین تک ایران کیش
پخش مویرگی سوخت، عنوان محصول استارت آپی ویژه پین تک و کار مشترک شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش و دومینو است که نهم بهمن ماه در هشتمین همایش بانکداری کشور از آن رونمایی شد. در این 
محصول مشتری با مراجعه به وب سایت ایران کیش یا اپلیکیشن دومینو، درخواست بنزین می کند و بعد 
از آن این استارت آپ با مجوزها و تجهیزاتی که پیش تر تامین شده است، بنزین را در گریدهای مختلف با 

مراجعه به محل مشتری تحویل و سوخت رسانی را انجام می دهد. پیش تر چنین محصولی به شکل مینی 
تراک ارائه می شد که برای شهری مثل تهران سوخت رسانی را سخت کرده بود. این در حالی است که در این 

محصول، سوخت در محل درخواست ارائه می شود. در مراسم رونمایی این محصول، صادق فرامرزی مدیرعامل 
ایران کیش خاطرنشان کرد که به زودی اپلیکیشن پات نیز پخش مویرگی سوخت را به خود اضافه خواهد کرد. وی افزود: 

این محصول به ویژه در شهر تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیر شرکت دومینو نیز با ابراز خوشحالی از اینکه با کمک انستیتو 
paintech ایران کیش، ارائه چنین محصولی امکان پذیر شده است، گفت: بحث سوخت رسانی در سطح مویرگی در داخل شهر از طریق این 
ابزار و تجهیزات کامال مکانیزه و در بستری امن امکان پذیر شده است. احمد هادی پور نیز با بیان اینکه اولین گام در اهداف این انستیتو محکم 

برداشته شده است، گفت: این اولین استارت آپ در این انستیتو بوده که با حمایت ایران کیش رشد روزافزونی خواهد داشت.
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مصرف کننــده امروزی 
گذشــته  بــه  نســبت 
 شــکاک تر و محتاطانه تر 
شــده اند. آن ها سواالت 
زیــادی را می پرســند و 
خواســتار پاســخگویی 
بسیاری از آنها هستند. و 
اگر به شرکت شما اعتماد نکنند، کسب 
وکار شان را به شــما نخواهند داد. خیلی 
ساده است پس به این معنی است که این 
وظیفه شماســت که اعتماد آنها را جلب 
کنید. خوشبختانه، ما 21 روش برای انجام 

این کار را برایتان آورده ایم. 

    1. از مشــتریان راضی یک فرم 
نظرخواهی بگیرید :

مصرف کنندگان نسبت به شرکت ها بدبین 
هستند. آن ها حتی یک کلمه از حرف های 
شما را باور نمی کنند، اما آن ها به مصرف 
کنندگان قبلی و دیگــری اعتقاد دارند. 
بنابراین مهم است که شما فرم نظرخواهی 
را از مشتریان راضی خود جمع آوری کرده 
و آن ها را در زمینه مواد بازاریابی خود به 

نمایش بگذارید.

    2. افراد بیشتری را تشویق کنید که 
به وب سایت شما بیایند :

مشتریان بیشتر و بیشــتری می آیند تا 
تصمیمات خرید خود را هدایت کنند. مهم 
است که مشتریان خود را تشویق کنید تا به 
آنجا بروند و بررسی کنند، به طوری که شما 

می توانید حضوری قوی و معتبر بسازید.

    3. از طریق رسانه های اجتماعی 
ارتباط برقرار کنید :

با ایجاد رابطه با مشتریان از طریق سایت 

های ارتباط جمعی مــی توانید به آرامی 
اعتمادشان را به دست آورید.

    4. وابستگی های شغلی خود را در 
وب سایتتان نمایش دهید :

 اجازه دهیــد اعتبارتــان صحبت کند. 
نشانه ها را روی وب سایت خود پست کنید. 
آیا شما عضو هر سازمان حرفه ای کلیدی 
در صنعت خود هستید؟ آن وابستگی ها را 
با غرور پست کنید. آن ها می توانند حرف 

بزنند و برای شما اعتبار بخرند.

    5. پیشنهاد گارانتی را تضمین کنید :
در پایان روز، به دلیل اینکه مشــتریان به 
شرکت ها اعتماد نمی کنند، این است که 
افراد از از دست دادن پولشان می ترسند. 
 با ارائه تضمیــن بازپرداخت پــول، این 
ترس ها را کنار بگذارید تا اطمینان آنها را 

جلب کنید.

    6. یک سیاست حریم خصوصی 
داشته باشید:

بســیاری از مشــتریان نگران اطالعات 
شخصی از خود هستند که به شرکت ها 
داده بودند. داشــتن یک سیاست حفظ 
حریم خصوصی در وب سایتتان می تواند 
اطمینان بخش باشد و به شما کمک کند 

که اعتماد خود را به دست آورید.

    7. واکنش سریع به بحران ها:
در هنگام بروز بحران و گرفتاری باید قاطع 
باشید و به سرعت واکنش نشان دهید تا به 
مشتریان خود نشان دهید که می توانند به 

شما اعتماد کنند.

    8. ایجاد یک تصویر از برند سازگار:
داشتن نام تجاری ســازگار، یک هویت 
روشن ایجاد می کند که مشتریان شما می 
توانند با آن ارتباط برقرار کنند. این نشان 
می دهد که مشتریان دقیقا چه کسیانی 
هستید، منتظر چه چیزی هستید و چگونه 

می توانید به آن ها کمک کنید.

    9. از پیشنهاد یک راه حل که به نفع 
مشتری نیست اجتناب کنید:

گاهی اوقات شما راه حل مناسب را با قیمت 
مناسب ندارید. اگر این مورد است، همیشه 

بهتر است با مشتری صادق باشید به جای 
این که چیزی را که می دانید نمی شود، به 

آنها ارائه دهید.

    10. همیشه فراتر از آنچه وعده می 
دهید را تحویل دهید :

این واقعا ساده است کاری را که می گویید 
 انجام می دهیــد را انجام دهیــد. اگر به

 وعده های خود عمل نکنید، مشــتریان 
شما قادر نخواهند بود به شما اعتماد کنند.

    11. قابل اعتماد باشید:
اجازه دهید تا مشتریان تان به شرکت شما 
نگاه کنند تا بتوانند در یک سطح عمیق تر 
به شما اعتماد کنند. پشت سر صحبت ها و 
یا اصطالحات حقوقی، خود را پنهان نکنید. 
در تمام ارتباطات تان قابل اعتماد، شفاف و 

با شخصیت باشید.

    12. هرگز ویژگی ها، مزایا و خوبی 
های محصول یا خدمــات را توجیه 

نکنید:
 مشــتریان یک محصــول یــا راه حل را 
نمی خواهند که تنها بــه نیازهای آن ها 
نزدیک شود، یا این که معموال به درستی 
عمل می کند. به آنها این اعتماد رل بدهید 
که تصمیم بگیرند این محصول شما برای 

آنها کار آمد و مفید است یا خیر.

    13.پذیرش یا دادن رشوه یا هدیه 
همیشه غیراخالقی است:

 شــاید هیچ یک از متخصصــان فروش 

حرفه ای نباید از آن خطی که انگیزه های 
غیر قانونی را منع و مشــخص می کند، 

عبور کنند.

    14.قول چیزی کــه نمی توانید 
تحویل دهید را ندهید:

برخی متخصصان فــروش می گویند که 
گفتن نه به مشــتری در مورد هر چیزی 
بسیار مشکل است. قول تحویل دادن یک 
محصول خاص با ویژگی ها و مزایای خاص 
زمانی که شما می دانید که نمی توانید آن 
را تحویل دهید، به مشــتری، شروع یک 

فاجعه است.
    15.حفظ قیمت گذاری مطابق با 

تمام بخش های مشابه شرکت:
 اگر اختالفی پیدا شود، این رابطه مسموم 
می شــود و آن را باید بکشید و آنجا دیگر 

ادامه کار با مشتری بی فایده است.

    16. زمانی که مشــکالت پس از 
فروش رشد می کنند، بهانه نیاورید 
و سرزنش نکنید؛ مشکل را حل کنید:

شما چهره شرکت هستید؛ این وظیفه شما 
است که به عنوان یک متخصص فروش به 

وعده های خود عمل کنید.

    17. وعده های خود را انجام دهید و 
آن ها را حفظ کنید:

 مهم تــر از همه شــما باید آنچــه را که 
می گویید انجام دهیــد. این یک مهارتی 
است که همیشه شما را یک سر و گردن 

باالتر از رقیبتان قرار می دهد.

    18.هرگاه از رقابت و رقبای صحبت 
کردید، همیشه محترمانه برخورد کنید:

به نظر می رسد که برخی از متخصصان 
فروش فکر می کنند که » بد حرف زدن« 
محصوالت و خدماتشان را بهتر می کند. 
اما معموال، فقط باعث می شود که آن ها 
در چشم مشــتری ها کوچک و نابالغ به 

نظر برسند.

    19.اخبار بد را پنهان نکنید:
اگر فکر می کنید که وقتــی خبر بد را به 
مشتریانتان می گویید، آنها ناراحت خواهند 
شد، پس تصور کنید که این وقتی این خبر 
بد را سه هفته بعد بگویید چقدر ناراحت 

می شوند که آن را از آن ها پنهان کردید.

    20.گوش دهید:
به طــور فزاینــده ای، آن برندهایی که 
بازارهــای آن هــا را هدایت مــی کنند، 
پاداش های مالی و رقابتی از مشتریان را به 
رسمیت می شناسند - و گام اساسی گوش 
دادن به آن ها، درک نیازهای آنها و در واقع 
استفاده از این بازخورد برای خدمت بهتر 

به آن ها است.

    21.احترام بگذارید:
این بسیار ســاده به نظر می رسد، با این 
حال بسیار حیرت انگیز است که بسیاری 
از شرکت ها به مشتریان خود احترام نمی 
گذارند. یک صدا می گوید:» از انتظار شما 
تشکر می کنم. زمان شما برای ما ارزشمند 
اســت،« پس مجبور هســتید 10 تا 20 
 دقیقه منتظر سرویس دهی بمانید یا آن ها 
هزینه های هنگفتی را براســاس »چاپ 

خوب« تحمیل می کنند.

21 راه به ظاهر ساده ولی موثر برای جلب اعتماد مشتری؛   

روی مدار اعتماد

داشتن نام تجاری 
سازگار، یک هویت 

روشن ایجاد می کند 
که مشتریان شما می 

توانند با آن ارتباط 
برقرار کنند. این نشان 
می دهد که مشتریان 

دقیقا چه کسیانی 
هستید، منتظر چه 

چیزی هستید و چگونه 
می توانید به آن ها 

کمک کنید.

جلب اعتماد مشتریان یکی از مهم ترین راه های موفقیت 
در کسب و کار و افزایش فروش محصوالت می باشد پس 
باید با انجام روش های موثر اعتماد مشتریان نسبت به خود 

را به دست بیاورید.
راز اصلی افزایش فروش محصول جلب مشــتری است 
مشتری زمانی برای خرید کاال اقدام می کند که به واسطه 
نیاز به فروشنده و یا عرضه کننده اعتماد داشته باشد. پس 
چنانچه در این نوشتار خواهیم گفت به دست آوردن اعتماد 

مشتریان کلید فروش و ایجاد وفاداری مشتری است.

 
استارت آپ

امروزه کسب و کارهای کوچک باید به دنبال جلب نظرات 
آنالین بیشتر باشند زیرا اکثر مشتریان قبل از خرید،  بخش نظرات وبسایت را 

مطالعه می کنند و بعد تصمیم به خرید می گیرند.

آیا به دنبال جذب نظرات آنالین برای کسب و کار کوچک خود هستید؟ مطمئنا رقابت با 
تجارت های بزرگی که صدها یا حتی هزاران نظر آنالین درباره ی محصوالت یا خدمات 
خود دارند، امری دشوار خواهد بود. از آنجا که امروزه تقریبا هیچ کس بدون مراجعه به بخش 
نظرات و بررسی آن ها، اقدام به خرید نمی کند، اهمیت نظرات آنالین دوچندان می شود.

درواقع طبق نظرسنجی سایت برایت لوکال،  ۸۶ درصد از مشتریان حاضر در نظرسنجی 
گفته بودند که نظرات موجود در کسب و کارهای محلی را مطالعه می کنند. بنابراین چنانچه 
مشتریان به تجارت آنالین شما ســر می زنند، اما به خاطر نبود نظرات مثبت،  از خرید 
منصرف می شوند،  چه کاری باید انجام دهید؟ در ادامه برای شما سه راهکار ارائه می کنیم 

تا به کمک آن ها بتوانید نظرات آنالین بیشتری داشته باشید.

    1-یک کمپین ایمیلی راه بیندازید
یکی از راه های جذب نظرات آنالین بیشــتر برای کسب و کارهای 
کوچک، ایجاد کمپین ایمیلی است. اگر لیستی از ایمیل های فعال 
دراختیار دارید، اولین قدم مهم را برداشــته اید. مشترکان ایمیلی، 
بهترین طرفداران شما هستند و به همین دلیل چنانچه ایمیلی به آن ها 
ارسال و درخواست کنید که نظر آنالین شــان را درباره ی تجارت تان 

مطرح کنند، آن ها این کار را خواهند کرد.
اما اگر هنوز فهرســت ایمیل ها را تهیه نکرده اید،  ابتدا در یک نرم افزار 
بازاریابی ایمیل ثبت نام کرده و با اضافه کردن یک پاپ آپ در وبسایت 

خود، مشتری را برای پیوستن به فهرست ایمیلی تان ترغیب کنید.
برای دریافت بیشترین پاسخ، یک کمپین ایمیلی ارسال کنید. به عبارتی 
با هربار سفارشی که مشــتری می دهد، ایمیل نظرات آنالین را برای او 
بفرستید. به عنوان مثال به سایت Everyday Art اشاره می کنیم که 
بعد از هر سفارش مشتری،  ایمیلی تحت این مضمون برای او ارسال می شود: 
از خرید شما متشکر و خوشحال هســتیم. با ارائه نظرات خود و امتیازدهی محصوالت 
یا خدماتی که خرید کرده اید، ما را در جریان دیــدگاه خود قرار دهید. این نظرات به ما 
درجهت ارتقای کیفیت محصوالت کمک می کند و سایر مشتریان نیز می توانند راحت تر 

تصمیم گیری کنند. برای این منظور کافی است روی دکمه ی »نظردهی« کلیک کنید.
بعد از خرید، مشتری هنوز تجربه ی مثبتی در ذهن دارد، پس همان زمان بالفاصله  این 

ایمیل را ارسال کنید تا بیشترین نظرات آنالین را داشته باشید.

   2-شخصا از مشتری درخواست کنید
شخصا از مشتری درخواست کنید که نظر بدهد. در اینجا منظورمان این نیست که از 
تک تک بازدیدکنندگانی که به وبسایت شما سر می زنند، شخصا بخواهید نظرات خود 

را درباره ی کسب و کارتان بیان کنند؛ چراکه فرایندی زمان بر و خسته کننده خواهد بود. 
بلکه باید مشتری را در بخش های مختلف فروشگاه فیزیکی خود ترغیب کنید تا به صورت 
آنالین نظرات شان را مطرح کنند. برای این منظور می توانید از روش های مختلفی استفاده 
کنید به عنوان مثال استیکر Yelp را روی پنجره ی جلوی فروشگاه قرار دهید، از تبلیغات 
ایستاده استفاده کنید، پیام هایی در انتهای فیش خرید قرار دهید یا مشتری را با پیامی 

روی کارت های ویزیت ترغیب کنید.
مشتریان همیشگی شما ممکن است قبل از حضور در فروشگاه فیزیکی شما،  نظرات 
آنالین را بررسی نکرده باشند،  به همین دلیل با تبلیغات آفالینی که برای جذب نظرات 
مشــتریان انجام می دهید،  می توانید به همه مشتریان قدیمی و جدید خود دسترسی 

داشته باشید.

   3-به همه نظرات آنالین پاسخ دهید
وقتی از مشتریان می خواهید که نظرات شان را به صورت آنالین مطرح کنند، امکان ارائه ی 
نظرات منفی را نیز به وجود آورده اید که ایرادی ندارد. فقط یادتان باشد در کمال خونسردی 
و مودبانه به همه نظرات پاسخ دهید و تالش تان را به کار ببندید تا همه نظرات منفی را به 
یک تجربه ی مثبت تبدیل کنید. درضمن عالوه بر پاسخ به نظرات منفی، جوابگوی نظرات 
مثبت نیز باشید. پاسخ دادن به همه ی نظرات آنالین، به مشتریان آینده نشان می دهد که 

شما در ارتباطات آنالین خود فعال هستید.
درواقع براساس مطالعه ای که در هاروارد بیزینس ریویو انجام شده است، پاسخ به نظرات 
مشتریان منجر به امتیازبندی بهتر می شود. پژوهشگران در بررسی خود دریافتند کاربرانی 
که پاسخ های مدیریتی را می بینند، به عنوان مثال کاربرانی که پاسخ های شما را به نظرات 
منفی کاربران دیگر مشاهده می کنند در مقایسه با نظرات منفی که هیچ پاسخی به آن ها 

داده نشده است، امتیازدهی ستاره ای باالتری را انتخاب می کنند.
همین موضوع برای نظرات مثبت نیز صدق می کند. عالوه براین، مشتریانی که پاسخ های 
مدیریتــی را مطالعه می کنند، احتمال بســیار کمتری وجــود دارد که نظرات منفی 

غیرمنصفانه یا بی اهمیت بنویسند. 

برترین ها
یـــادداشت
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،،
بسیاری از مشتریان نگران 

اطالعات شخصی از خود 
هستند که به شرکت ها داده 
بودند. داشتن یک سیاست 

حفظ حریم خصوصی در وب 
سایتتان می تواند اطمینان 
بخش باشد و به شما کمک 

کند که اعتماد خود را به دست 
آورید.

زومیت
گـــزارش

کسب و کارهای کوچک چطور می توانند نظرات آنالین بیشتری داشته باشند؟

9 استارت آپ در چرخه 
دوم شتابدهی »نوین تک« 
به سرمایه گذاران معرفی 

شدند

به همت شتاب دهنده نوین  تک و 
به منظور ایجاد فرصت های توسعه 
کسب و کارهای نوپا دومین رویداد 
Demo Day این شرکت برگزار 
و تیم های راه یافته به چرخه دوم 
شتاب دهنده نوین  تک برای جذب 
سرمایه،در مقابل سرمایه گذاران 
به ارائه کسب و کار خود پرداختند.

به گزارش روابــط عمومی بانک 
اقتصادنوین، در این مراســم که با 
حضور مهندس صدرهاشمی نژاد 
بنیانگذار این بانک،رئیس و اعضای 
هیــات مدیره شــرکت پرداخت 
نوین و شــماری از سرمایه گذاران 
حقیقــی و حقوقی برگزار شــد 
9 تیم اســتارت آپی که از ســال 
پیش در شــتاب دهنده نوین  تک 
مستقر و به فعالیت پرداخته اند به 

سرمایه گذاران معرفی شدند.
محمدرضــا قبــادی مدیرعامل 
شتاب دهنده نوین  تک در مراسم 
ارائه اســتارت آپ های چرخه دوم 
به ســرمایه گذاران گفت: چرخه 
اول شتابدهنده نوین تک از آبان 9۶ 
آغاز شد و تا پایان خرداد 97 ادامه 
داشت و از مرداد ماه 97 وارد چرخه 

دوم شتابدهنده شدیم.
 وی افزود: کســب و کارهایی که 
امروز خود را معرفــی می کنند از 
میان بیــش از 2100 ایده و تیم 
انتخاب شــده اند که بعد از چند 
مرحله بررسی و ارزیابی، 9 تیم به 
چرخه دوم راه یافته و امروز با عبور 
از چالش های متعدد به مرحله ارائه 

به سرمایه گذاران رسیده اند.
در ادامه ایــن مراســم تیم های 
آوافیکــس پلتفرم درخواســت 
تعمیرکار لوازم دیجیتال در محل، 
ارتبات سرویس ارتباط با مشتریان 
بر مبنای هوش مصنوعی، اپتیت 
پلتفرم تناسب اندام،مقوا  پلتفرم 
بازار چاپ،آی َکِتل پلتفرم پایش 
هوشمند ســالمت دام بر مبنای 
اینترنت اشیاء،کلینیکت، پلتفرم 
 ارتباط با مشتریان کلینیک های

 پوســت، مو و زیبایی،ویال هاب، 
پلتفرم تجمیع کننده اقامتگاه ها، 
نئوالیز،پلتفرم تحلیل شبکه های 
اجتماعــی و َربیــت پلتفــرم 
جمع آوری داده، آنالیــز و مصور 
سازی اطالعات، به معرفی کسب 
 و کار خــود بــه ســرمایه گذاران

 پرداختند.
پــس از پایــان مراســم فرصتی 
فراهم شــد که صاحبــان ایده ها 
بــه گفت وگــوی مســتقیم بــا 
سرمایه گذاران و نیز مدیران ارشد 
بانک اقتصادنویــن بپردازند و از 
نزدیک جزئیات مدل کسب و کار 

خود را مطرح نمایند.
گفتنی است شتاب دهنده نوین  تک 
از شرکت های زیرمجموعه شرکت 
پرداخــت نویــن آریــن از گروه 
اقتصادنوین اســت که به توسعه 
اســتارت آپ ها در چهــار حوزه 
تجارت  الکترونیک،تکنولوژی   های 
مالی،اینترنت اشیاء وبازی سازی 

می پردازد.
 نوین  تک با در اختیــار قراردادن 
فضای کار اشتراکی،سرمایه اولیه، 
شبکه ای از مشاوران کسب  و کار، 
کارآفرینان و ســرمایه گذاران و با 
برگزاری کارگاه هــا و رویدادهای 
آموزشــی در حوزه کارآفرینی، از 
تیم های نوپا تا رسیدن به مرحله 
جذب ســرمایه و ورود بــه بازار 

حمایت می کند.

دنیای بانک
گــزارش
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Meenakari; 
Unique, 
Ancient Art of 
Iran’s Isfahan

Meenakari or 
enamelling is the 
art of colouring and 
ornamenting the 
surface of metals 
by fusing over it 
brilliant colours that 
are decorated in an 
intricate design.
Meena is the 
feminine form of 
Minoo in Persian, 
meaning heaven. 
Meena refers to 
the Azure colour 
of heaven. The 
Iranian craftsmen 
of Sasanied era 
invented this art and 
Mongols spread it 
to India and other 
countries.Enamel 
is usually used to 
design vase, jewelry 
and candleholder 
in addition to doors 
and chandeliers 
of holy shrines. 
The central city of 
Isfahan is the most 
important Iranian 
hub of enamelling.
Enamel working and 
decorating metals 
with colourful and 
baked coats is one 
of the distinguished 
courses of art in 
Isfahan.Meena, is 
defined as some sort 
of glasslike coloured 
coat which can be 
stabilized by heat 
on different metals 
particularly copper. 
Although this course 
is of abundant use 
industrially for 
producing metal 
and hygienic dishes, 
it has been used by 
painters, goldsmiths 
and metal engravers 
since long times ago.
The Meenakars 
engrave the surface 
of the metal with 
intricate designs 
using a metal stylus 
which is then filled 
in with colours. 
The Meena is then 
placed in a furnace 
where the colours are 
fused and hardened 
to become one with 
the surface. The 
piece is then gently 
rubbed with a file 
and cleaned with a 
mixture of lemon and 
tamarind that helps 
highlight the lustre of 
each colour.
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Soffeh mountain (Kuh-e Soffeh) is a name for some 
relatively small mounts rang just in the south of 
Isfahan city and adjacent to this city.
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05 Amir Kabir Hostel in Isfahan

Beryani; Special Meal of 
Iran’s Isfahan Province

where to stay

food culture

Whether it was a camel-riding merchant exploring the rich 
ancient Persia, seeking trade opportunities, or a curious 
student with a big backpack resisting the spoon-feeding 
mainstream media, seeking the truth about modern 
Iran, our beautiful city of Isfahan has been the top tourist 
attraction in this country for millennia. And it wont be an 
exaggeration to claim that Amir Kabir Hostel in Isfahan 
has been  a good  option for the backpackers heading to this 
city for decades. Years before the first Iran hostels booking 
platforms were created, Amir Kabir Hostel in Isfahan was 
sought and reserved by thousands of foreign tourists 
every year. There are very clear factors leading to this  
hostels unrivalled popularity over other Isfahan hostels; 
Amir Kabir Hostel s exceptionally convenient location, the 
professional service that we offer to our guests , and also 
the truly warm and international atmosphere at this hostel.
The Unrivalled Location of Amir Kabir Hostel in Isfahan
There are clear reasons that would make all our guests 
admit that the location of our hostel is most convenient. 
Amir Kabir Hostel in Isfahan is located at Charbagh Street, 
which is the most famous, most important, and most 
beautiful street in Isfahan. This hostel is located exactly in 
the center of the city and gives our guests very quick and 
easy access to all the popular tourist attractions in Isfahan; 
This hostel is at 10-min walking distance to Naqsh-e Jahan 
Square in Isfahan comprising The Shah Mosque, Sheikh 
Lotfollah Mosque, Ali Qapu Palace and also the ancient 
Bazaar of Isfahan; we are at15-min walking distance to the 
awe-inspiring Jameh Mosque in Isfahan; we are at 15-min 
walking distance to Chaharbagh School; and finally, we are 
at 20-min walking distance to Si-o-Seh Pol Bridge. For the 
guests who for some reason are not interested in walking 
around the city, there is a metro station called Takhti Metro 
Station 50 meters away from our  hostel. Furthermore, 
there is a bus stop right in front of us.
 Rooms and The International Vibe
There are both dorm beds and private rooms at our hostel 
whose rates are absolutely the lowest not only in Isfahan, 
but in the whole country. Furthermore, aside from the 
professional services such as booking hotels in Iran or 
booking tickets in Iran that we provide the guests with, it 
is the very international atmosphere of our hostel that has 
made us a top option in this city. It is known by professional 
backpackers from all around the world that a good hostel 
is a hostel that offers a lively international hangout area. 
And here at Amir Kabir we have a very big and beautiful 
courtyard which is the hangout area of the hostel in which 
backpackers from all walks of life socialize, make friends 
and at times exchange numbers.
Address and Directions to Amir Kabir Hostel in Isfahan
To get to Amir Kabir Hostel in Isfahan from Kaveh Bus 
Terminal, take the buses or taxis in Kaveh Blvd and head 
south towards the center of the city. Passing Shohada 
Sq, you›ll be still heading towards the city-center in 
Chahar Bagh Paeen Street. Passing Abdolrazagh Street 
intersection, and at your right side, you›ll see Takhti 
Stadium next to which our hostel is located.

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

The highest peak of Soffeh 
mountain has an altitude of 
approximately 2250 meters above 
sea level.
The altitude of Soffeh peak from 
surrounding lands is about 550 
meters and can be climbed within 
about one or two hours.
According to etymology, “Soffeh” 
means “Eivan” in Persian that 
means “stone bench” or “sofa” 
or “raised platform” or simply a 
terrace.
As you can see the playground 
from a terrace, you can see a nice 
landscape of Isfahan city from 
altitudes of Soffeh mountain too. 
A wonderful panoramic view of 
metropolitan city of Isfahan can 
be seen from the Soffeh mountain 
especially at night.     
Forest mountainous Soffeh Park 
that has been launched on the 
foothill of Sofeh mountain is one of 
the best forest parks in Iran. Soffeh 
Park has given a special attraction 
and extraordinary beauty and 
charm to this tourist location. Many 
local people and tourists visit and 
spend a lot of hours in this park. 
Also climbers pass through this nice 
park for climbing to soffeh peak.
Recreational facilities such as cable 
car ( telecabin ), a bowling hall, 
cafeteria and restaurant, games for 
children, sports grounds, outdoor 
stadium and also a zoological park 
( with goats, deer and a few other 
species) in Soffeh park, are open to 
tourists .
Also there is an artificial waterfall 
in the middle of the northeastern 
face of Soffeh mountain that water 
pour down from time to time , with 
a pleasing landscape view. Finally  
in downstream this water after 
pouring down from a paved wall 

arrives in some terraced ponds to 
irrigate trees and green space in 
this 100 hectares park .
Two water fountain are there in 
the north slops of Soffeh fountain. 
Darvish or Khajik fountain and 
Pachenar fountain. They have only 
bit water but the old trees around 
them give a charm environment 
to these places. Khajik spring 
(Cheshmeh Khajick) is along the 
main paved route of climbing to 
Soffeh, but Pachenar spring is on 
the hills above restaurant Zagros.
Numerous species of trees and 
shrubs and flowers have been 
planted in Soffeh Park. In addition 
to decorative types of pine and 
cypress (silver, crock,), Mulberry 
trees, Olive trees and Almond, 
ornamental shrubs such as 
Barberry and Jasmine shrubs, have 
been planted in Soffeh Park.
Regarding to Soffeh Park, Isfahan 
municipality has shown that like 
other parks and green spaces of 
Isfahan, is able to create a dreamy 
and pleasant atmosphere for 
citizens.
In mountainous forest Soffeh 
Park, Isfahan, a partly wide 
land of slope of this mountain is 
dedicated to a zoological park. 
Although the species of animals in 
this zoo park are not much , But the 
relatively large size of this area in a 
mountainous natural environment 
and freedom of movement of 
indigenous animals such as goats 
and deer in the rocky slopes of this 
park, have given a different view to 
this environment compared with a 
typical zoo.
One of the important feature 
of Soffeh mountain is it’s rocky 
structure that despite not high 
altitude of this mountain (about 
2250 meters) but is suitable for 
rock and wall climbing practices, 
although as the ancient geological 
structure of this mountain, leading 
to loose and falling stones, rock 

climbing on this mountain should 
be with caution, otherwise it can 
lead to accidents and casualties.
There are a lot of various routes to 
get the Peak of Soffeh mountain, 
some simple and some technical.
Isfahanian mountaineering groups 
usually climb Soffeh in Monday and 
Tuesday afternoon, while a lot of 
isfahanian families come to climb 
or resort in Soffeh Park on Friday or 
vacation day morning.
Soffeh mountain has an old rocky 
structure , thus is suitable for rock 
and wall climbing , although the 
rocks have relative loose stones and 
are potentially dangerous if they 
have been climbed without safety 
equipment and enough caution .

Soffeh mountain is also important 
in terms of historical context. Some 
remained ruins of old walls and 
towers can be seen in various areas 
of Soffeh mountain altitudes. It is 
said that they are maybe related 
to Sassanid era and ancient 
Zoroastrian fire temples. But it it’s 
been proven that in Salgooghid era 
(about 900 hundreds ago) which 
Isfahan was the capital city, Soffeh 
mountain has a military use and a 
wide fortress and army rampart 
there were in the altitudes of this 
mountain. That fortress then be 
captured and used by Esmaeelieh 
sect that fought with central 
government.
In the Safavid era (about 400 
hundreds ago), Soffeh mountain 
was used as a promenade, and some 
remaining ruins of a tower related 
to this era can be seen in around 
Pachenar fountain.
Now, the remaining fortifications 
of the ancient castle Shahdezh 
(or Shahdez) or the same Demon 
castle, in the top and around of the 
north peak of Soffeh mountain, is 
under reconstruction. The second 
line of cable car reaches nearby this 
place also.

Kuh-e Soffeh: A Mountain That is 
Situated Just South of the City of Isfahan

Forest 
mountainous 
Soffeh Park 
that has been 
launched on the 
foothill of Sofeh 
mountain is one 
of the best forest 
parks in Iran. 
Soffeh Park has 
given a special 
attraction and 
extraordinary 
beauty and charm 
to this tourist 
location. Many 
local people and 
tourists visit and 
spend a lot of 
hours in this park. 
Also climbers 
pass through 
this nice park for 
climbing to soffeh 
peak.



Currency

USD 42000

47881

54414
42003

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,313.8 $

SudokuNO 152  Solution: NO 151

The Anzali Port may be-
come a center connecting 
Iran to Europe, CEO of the 
Islamic Republic of Iran 
Shipping Lines (IRISL) Mo-
hammad Saeedi said.
He was speaking at the 
presentation of storage 
facilities of the Khazar Sea 
Shipping Lines at the An-
zali Port.
Grain storage facilities 
with a capacity of 45,000 
tons have been commis-

sioned in the Anzali Port.
The storage facilities will 
ensure direct employ-
ment of 80 people and in-
direct employment of 350  
people.

Pak ex-envoy 
urges govt to 
pursue stronger 
trade ties with 
Iran
Former Pakistani 
ambassador to Iran 
strongly believes 
that the government 
of Pakistan should 
enhance trade ties with 
Iran and remove all 
hurdles in this regard.
Asif Ali Khan Durrani 
said that Pakistan like 
Europe should develop 
a proper payment 
mechanism system 
with Iran which could 
boost trade between 
the two neighbors. 
On January 31, 
German, British 
and French foreign 
ministers in a news 
meeting in Bucharest 
officially announced 
registration of the 
European special 
financial mechanism 
known as the 
Instrument in Support 
of Trade Exchanges 
(INSTEX).
Asif Ali Khan Durrani 
termed the launching 
of INSTEX between 
Iran and Europe as a 
positive development. 
“This shows that 
European countries 
are standing by the 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) 
agreement,” said the 
expert.
Former ambassador 
was of the view that the 
INSTEX should work 
to the advantage of 
both Iran and all those 
European countries 
which want to do 
business with Iran. 
The analyst said that 
this mechanism will 
definitely have positive 
impact elsewhere in 
trade between Iran and 
other countries. 
Asif Ali Khan Durrani 
says that Pakistan 
should do business 
with Iran whether 
Europe or not. “I am 
an ardent supporter of 
conducting economic 
relations with Iran but 
of course I also realize 
that our banking 
system is dollar based 
which is causing 
problems right now for 
transactions,” he said.
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 Anzali Port may connect Iran to 
Europe: official

“I have great respect for 
President Xi, and we are 
now working on a new 
trade deal with China,” 
he said Tuesday at the 
Capitol in Washington, 
referring to his Chinese 
counterpart Xi Jinping. 
“But it must include real, 
structural change to end 
unfair trade practices, 
reduce our chronic 
trade deficit, and protect 
American jobs.”
US Trade 
Representative Robert 
Lighthizer and 
Treasury Secretary 
Steven Mnuchin will 
lead a delegation to 
Beijing next week to 
lay the groundwork 
for a meeting between 
Trump and Xi later this 
month.
In his speech, Trump 
blamed past US 
administrations and 
lawmakers “for allowing 
this travesty to happen” 
between the world’s two 
largest economies and 
said his tariff strategy 
is working, Bloomberg 
reported.
“We are now making 
it clear to China that 
after years of targeting 
our industries, and 
stealing our intellectual 
property, the theft of 
American jobs and 
wealth has come to an 
end,” he said. “Therefore, 
we recently imposed 
tariffs on $250 billion 
dollars of Chinese goods 
-- and now our Treasury 
is receiving billions and 
billions of dollars.”
US and Chinese 
negotiators last week 
made progress during 

two days of talks in 
Washington, but 
Lighthizer said the two 
sides still had a lot of 
work to do and had not 
even started putting the 
framework of a deal on 
paper.
Trump set a March 1 
deadline for the US 
and China to reach a 
satisfactory solution 
before tariffs on $200 
billion of Chinese goods 
are set to more than 
double to 25 percent. 
The trade war has 
resulted in $360 billion 
in tariffs imposed on 
each other’s goods and 
has caused turmoil for 
financial markets and 
businesses to rethink 
their supply chains.
The president also 
called on members of 
Congress to approve his 
new trade agreement 
with Mexico and Canada, 
saying it will lead to 
more manufacturing in 
the US.
“Our new US-Mexico-
Canada Agreement -- or 
USMCA -- will replace 
Nafta and deliver for 
American workers 
like they haven’t had 
delivered to for a long 
time,” said Trump. “I 
hope you can pass the 
USMCA into law so that 
we can bring back our 
manufacturing jobs in 
even greater numbers, 
expand American 
agriculture, protect 
intellectual property, 
and ensure that more 
cars are proudly 
stamped with our four 
beautiful words: Made 
in the USA.”

The USMCA was reached 
in September and 
signed by Trump and his 
Mexican and Canadian 
counterparts on the 
sidelines of the Group of 
20 summit in November.
Key lawmakers in 
Trump’s own party said 
they would not move to 
vote on the agreement 
until the White House 
removes the steel and 
aluminum tariffs it 
imposed on its northern 
and southern neighbors 
last year. Those duties 
have sparked in-kind 
retaliation from Mexico 
and Canada that’s 
targeted US agricultural 
goods.
Democrats in both the 
Senate and the House of 
Representatives have 
said the deal doesn’t go 
far enough on labor and 
enforcement and have 
demanded reopening 
the negotiations before 
they could give the 
deal their blessing. 
Still, Lighthizer said 
reopening the deal 
was not an option, 
further jeopardizing 
Democratic support.
Trump is widely 
expected to withdraw 
from Nafta to put 
pressure on lawmakers 
to quickly approve 
his new deal. His own 
advisers, including 
Lighthizer, however, 
have privately advised 
him against forcing 

Congress’s hand, 
people familiar with the 
internal deliberations 
said.
The president also asked 
lawmakers to approve 
the US Reciprocal 
Trade Act. The bill 
was drafted by White 
House trade adviser 
Peter Navarro and 
introduced last month 
by Representative Sean 
Duffy, a Republican from 
Wisconsin. It would 
allow Trump to impose 
tariffs on products “if the 
president determines” 
that either tariff or non-
tariff barriers on that 
product are higher than 
the US’s.
Trump said Tuesday 
the legislation was 
necessary “so that if 
another country places 
an unfair tariff on an 
American product, we 
can charge them the 
exact same tariff on the 
same product that they 
sell to us.”
The White House’s push 
for more tariff authority 
comes at a time when 
both parties in Congress 
are trying to limit 
Trump’s trade powers. 
Bipartisan legislation 
to do so was introduced 
in both chambers of 
Congress last week 
but its path forward 
is unclear as Trump 
is likely to veto any 
attempt to hamstring 
 him.

Cbi Governor, Iraqi Pm 
Discuss Boosting Financial 
Coop.
Governor of the Central Bank of Iran (CBI) 
Abdolnasser Hemmati Iraq’s Prime Minister 
Adil Abdul-Mahdi met in Baghdad on Wednesday 
to discuss a host of issues, including the financial 
transactions between the two countries. The two 
sides explored the avenues of boosting bilateral 
cooperation, with a focus on banking ties and 
financial exchanges to remove the hurdles in the 
trades between the two neighbors.Hemmati is 
scheduled to hold talks with a number of senior 
political and economic officials in the Arab 
country during his two-day stay.
The CBI governor and his Iraqi counterpart 
Ali Mohsen Al-Allaq signed an agreement late 
Tuesday on a payment mechanism to remove 
the obstacles blocking the settlement of 
Baghdad’s debts to Tehran.The deal focuses on 
a new mechanism to facilitate the repayment of 
Iraq’s electricity and gas dues to Iran. It will also 
help pave the way for the businesses of the two 
countries to conduct their mutual transactions.
According to Hemmati, two sides will put 
all-out efforts to overcome shortcomings in 
financial transactions, which have created some 
hurdles for Iranian exporters.Iraq is now the 
second top destination of Iran’s non-oil exports. 
According to the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration, Iran exported goods worth over 
$7.5 billion to Iraq during the past 10 months of 
the current fiscal (through Jan. 20), indicating a 
45% rise in comparison to the similar period of 
last year.

Iran exports minerals worth 
$9b in 10 months
Iranian Minister of Industry, Mine and Trade, 
highlighting development of mineral industry, 
said Iran has exported goods worth $9b in the 
10 months of the current Iranian calendar 
year (started March 21, 2018).Speaking in a 
TV interview, Reza Rahmani said the iron ore 
stockpile became at least doubled.
He also expressed hope for reaching 55 million 
tons of iron ore.By adding several new mega-size 
mines, the industrial units will be developed, he 
added.He went on to say that Iranian Industry 
and Mine Ministry is following up the value chain 
of base metals like steel, aluminum and copper.
Elaborating on car manufacturing, Rahmani said 
two major Iranian manufacturers Saipa and Iran 
Khodro have increased their production.
Saipa productions have exceeded 1,500 
cars per day, he reiterated.Earlier, Rahmani 
said that exports will be the driving force in 
Iran's economic plans in the next Iranian year, 
hence promotion of exports will be among the 
government's main priorities.

 US President Donald Trump in his State of the 
Union address said a trade deal with China will have 
to address not only what he called the chronic US 
trade deficit but also changes in Chinese policies to 
protect American workers and businesses.

Trump Says Trade Deal with China 
Must Include Structural Change

news

Iran’s amb. to UK:
Danish pharmaceutical 
company ‘Novo Nordisk’ ready 
to resume coop. with Iran
Danish multinational pharmaceutical company ‘Novo 
Nordisk’ has voiced readiness to resume its cooperation 
with Iran following the creation of EU’s trade mechanism 
to facilitate trade with Tehran in the face of US sanctions.
The Iranian Ambassador to London, Hamid Baeidinejad, 
made the remark in a tweet on Tuesday, while referring to 
a report published by a leading Danish daily newspaper, 

Politiken.
“The major pharmaceutical company ‘Novo Nordisk’, 
which is one of the largest pharmaceutical companies in 
the world with 48,000 staff, has welcomed the creation 
of INSTEX by the three European countries, and has 
announced that it has been waiting for the implementation 
of this mechanism to resume cooperation with Iranian 
companies,” wrote Baedinejad in his tweet.
According to the report by Politiken, the financial manager 
of the Danish company said he had been waiting for the 
implementation of a trade mechanism like INSTEX, 
voicing his satisfaction over its creation and hoping that 
the company would be soon able to use the mechanism to 

continue trade with Iran.
Novo Nordisk as the world’s 
largest producer of insulin, 
supplies over 50% of the 
insulin required by countries 
around the world.
Back in 2015, the company 
signed a memorandum of 
understanding with the Food and 
Drug Organization of Iran (FDO) worth 
70 million euros to build a manufacturing plant for new 
generation of insulin drugs in the next two years. Close to 5 
million people in Iran have diabetes.

“We are now 
making it clear 
to China that 
after years of 
targeting our 
industries, and 
stealing our 
intellectual 
property, 
the theft of 
American jobs 
and wealth 
has come to an 
end,” he said. 
“Therefore, 
we recently 
imposed tariffs 
on 250$ billion 
dollars of 
Chinese goods 
-- and now 
our Treasury 
is receiving 
billions and 
billions of 
dollars.”



Tehran: Iran, France to 
exchange diplomats soon
Iran’s Deputy Foreign Minister for Political Affairs 
Abbas Araqchi said Tehran and Paris would 
exchange their ambassadors in the near future.
The two countries will exchange their diplomats 
after more than six months of absence of the 
two countries’ diplomats from their respective 
embassies in Tehran and Paris, Araqchi said during 
a recent exclusive interview with the French daily Le 
Figaro on the sidelines of Iran-France sixth political 
meeting in Paris.
The two countries have agreed to exchange 
ambassadors very soon, he added.
Ex-French Ambassador to Tehran François 
Sénémaud, has been named as President Macron’s 
personal representative in Syria in July 2018.
Araqchi left Tehran for Paris on Monday (Feb 4) on a 
four-nation tour of Europe to attend the sixth round 
of Iran-France political dialogues.
He took part on Tuesday in the sixth meeting of Iran-
France political dialogues which was also attended 
by the Secretary-General of the Ministry of Europe 
and Foreign Affairs of France, Maurice Gourdault-
Montagne.
Araqchi is expected also to visit Austria, Slovakia 
and Bulgaria.

Iran Army builds coast-to-sea 
missiles with 300km range
Iranian Army’s Deputy Commander for Operations 
Rear Admiral Mahmoud Moussavi said “we did not 
have any coast-to-sea missile before the Islamic 
Revolution; but our missiles have reached a range 
of of 300 kilometers today and will even increase in 
the near future.”
Maintenance and protection of equipment and 
facilities is an important military mission of Iran’s 
Army from the beginning of the victory of the Islamic 
Revolution, which has been done satisfactorily, 
Moussavi told reporters on Wednesday.
Pointing to various military sacrifices at various 
phases of the Islamic Revolution, he said “the first 
crushing response was given by the Iranian Army 
air force to the enemy, and then in various land, sea, 
and air acenes, many Islamic Revolution’s children 
were martyred to protect Iranian land.
Mousavi noted that “the Army has put the 
reconstruction of defense capability and equipment 
on its agenda after the Holy Defense period, and 
upgraded Iran’s deterrent power by forming a sub-
surface unit that is highly strategic and did not exist 
before the Islamic Revolution, and on the other hand 
by designing and building different missiles.
“we did not have any coast-to-sea missile before the 
Islamic Revolution; but our missiles have reached 
a range of of 300 kilometers today and will even 
increase in the near future,” he added.
The deputy commander for operations said that the 
powerful presence of Iran in the Persian Gulf, the 
Caspian Sea and the oceans is another achievement 
of the Army after the Islamic Revolution, which 
indicates Army’s capacity, authority, and defense 
capability has been improved so much that it is not 
comparable to before the Revolution.

Full stability, security in Syria 
a key regional goal for Iran: 
Pres. Rouhani

“One of the important 
regional goals and foreign 
policy principles of the 
Islamic Republic of Iran 
is the establishment of 
full stability, security and 
normal conditions in Syria 
for the return of Syrians 
to their normal life,” said 
Iranian President Hassan 
Rouhani in a meeting with 
Syrian Foreign Minister 
Walid Muallem on 
Wednesday in Tehran.
After the victory of the 
Islamic Revolution, 
T e h r a n - D a m a s c u s 
relations became closer, 
and will continue to grow 
in all fields serving the 
national interests of the 
two nations, he added.
Rouhani also offered 
congratulations to 
the people and the 
government of Syria on 
the victories over the 

terrorists, adding, “we 
have no doubt that your 
victory against a great 
conspiracy in this region 
led by the United States 
and some other countries 
is a great victory and 
success for the Syrians and 
the entire region.”
Syria is still facing 
obstacles before it reaches 
full victory, said Rouhani 
adding that “overcoming 
these hurdles is a common 
goal for the two countries”.
Rouhani also went on to 
state that the relations 
between the two countries 
should stand strong in long 
term.
He also referred to the 
recent visit of Iran’s 
First Vice-President to 
Damascus and deemed 
it very important and 
successful.
During the meeting, 

Minister of Foreign Affairs 
of Syria Walid Muallem 
also congratulated the 
40th anniversary of the 
victory of the Islamic 
Revolution, and thanked 
the Iranian nation and 
government’s unrelenting 
support to Syria.
“The Syrian nation 
and government praise 
and rely on Tehran’s 
unwavering stances 
in supporting Syria’s 
territorial integrity and 
combating terrorism and 

foreign occupation,” he 
added.
“Without a doubt, Iran’s 
success in foiling the 
United States’ conspiracies 
is a great achievement for 
the entire region, including 
Syria,” he continued.
Muallem went on to 
describe Jahangiri’s visit 
to Damascus as very 
effective, adding, “this 
visit has set off a powerful 
move for development of 
relations between the two 
countries.”

Iranian President Hassan Rouhani stressed on Wed. 
that the establishment of full stability, security and 
normal conditions in Syria for the return of Syrians to 
their normal life is a key regional goal for Iran.
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Iranian Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif said that 
the United States is 
supporting dictators 
and extremists in the 
Middle East.
In a Wednesday tweet 
in response to Trump’s 
accusation against Iran, 
Zarif wrote, “Iranians—
including our Jewish 
c o m p a t r i o t s — a r e 
commemorating 40 
yrs of progress despite 
US pressure, just as 
@realDonaldTrump 
again makes 
accusations against us 
@ #SOTU2019.”
“US hostility has led it 
to support dictators, 
butchers & extremists, 
who’ve only brought 
ruin to our region,” he 
added.
US President Donald 
has delivered his 
second State of the 
Union on February 
5 address after the 
speech was postponed 
by House Speaker 
Nancy Pelosi for almost 
two weeks over the 
government shutdown.
In a part of his address, 
Trump described Iran 
as “the world’s leading 
state sponsor of terror” 
and hailed his decision 
to withdraw US from 
Iran Nuclear Deal.
Trump noted that, 
“my administration 
has acted decisively to 
confront the world’s 
leading state sponsor 
of terror — the radical 
regime in Iran. It is a 
radical regime. They 
do bad, bad things. To 
ensure this corrupt 
dictatorship never 
acquires nuclear 
weapons, I withdrew 
the United States from 
the disastrous Iran 
nuclear deal.”
“We will not avert our 
eyes from a regime 
that chants death to 
America and threatens 
genocide against the 
Jewish people,” he also 
said.
Donald Trump has 
accused Iran of 
sponsoring terrorism 
on numerous 
occasions. Iran has 
always dismissed these 
accusations saying that 
Tehran is among the 
world’s major victims 
of terrorism while also 
having a significant 
role in the fight against 
terror and help other 
countries in this path.

Zarif says US 
backs ‘dicta-
tors, butchers’ 
in ME

Iran
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Iran Vows to Do Renovation 
Work on Arak Reactor if 
JCPOA Parties Drag Feet
Head of the Atomic Energy Organization of Iran Ali 
Akbar Salehi said the country could begin redesigning 
its heavy-water reactor in Arak single-handedly if the 
JCPOA parties which have undertaken the task drag 
their feet.
Should the parties which have a commitment to 
redesign and modernize Iran’s Arak reactor 
procrastinate, Iran will press on with the job single-

handedly and will have a lot of options in this regard, 
Salehi said in an interview with Al Mayadeen TV on 
Tuesday.
He underlined that Iran is now capable of designing 
nuclear facilities, not just reverse engineering, noting 
that Tehran could assist Iraq in building research 
reactors.
Iran and the Group 5+1 (Russia, China, the US, Britain, 
France and Germany) reached a conclusion on the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in July 2015 and 
started to implement it in January 2016.
In May 2018, the US withdrew from the nuclear deal.
According to the JCPOA, “Iran will redesign and 

rebuild a modernised heavy 
water research reactor in 
Arak, based on an agreed 
conceptual design, using 
fuel enriched up to 3.67 %, 
in a form of an international 
partnership which will 
certify the final design.”
In November 2015, 
the document on 
redesigning the heavy 
water reactor was signed by all parties to the  
JCPOA.

 US Ready to Consider New 
Agreement to Replace INF
The United States is ready to consider the possibility 
of signing an agreement to replace the Intermediate-
Range Nuclear Forces (INF) Treaty with a greater 
number of participants, US President Donald Trump 
has said.
In his State of the Union Address, Trump said that 
Russia has “repeatedly violated” the terms of the deal. 
“That is why I announced that the United States is 
officially withdrawing from the Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty, or INF Treaty,” he said.

“Perhaps we can negotiate a different agreement, 
adding China and others. Or perhaps we can’t. In which 
case we will outspend and out-innovate all others by 
far,” he went on, TASS news agency reported.
The INF Treaty, signed by the Soviet Union and the 
United States on December 8, 1987, took effect on 
June 1, 1988. It applies to deployed and non-deployed 
ground-based missiles of intermediate range (1,000-
5,000 kilometers) and shorter range (500-1,000 
kilometers). Washington on many occasions accused 
Russia of violating the Treaty but Moscow strongly 
dismissed all accusations and expressed grievances 
concerning Washington’s non-compliance.

On February 1, US President Donald Trump and 
Secretary of State Michael Pompeo announced the 
suspension of Washington’s obligations under the INF 
Treaty starting February 2. Washington is determined 
to withdraw from the Treaty in six months unless 
Russia returns to “real and verifiable” compliance.
On February 2, Russian President Vladimir Putin 
announced that Moscow was also suspending 
the Treaty. He handed down instructions to 
refrain from initiating talks with Washington on 
the issue and stressed that the US needed to 
show readiness for an equal and substantive  
dialogue.

News

“The Syrian 
nation and 
government 
praise and rely 
on Tehran’s 
unwavering 
stances in 
supporting 
Syria’s territorial 
integrity and 
combating 
terrorism 
and foreign 
occupation,”

Iran main player in the 
region: Gen. Sayyari
Deputy Coordinator of the Iranian Army 
Rear Admiral Habibollah Sayyari pointed 
to the Islamic Republic›s significant role 
as the ‹main player› in the region, saying 
that no country can take any measure 
in the region without Iran’s presence or 
determination.
He made the remarks in a press 
conference in Tehran on Wednesday, on 
the threshold of the 40th anniversary of 
the Islamic Revolution›s victory.

General Sayyari pointed to the global 
arrogance’s efforts to undermine the 
Islamic Revolution during the past 
four decades, saying that the enemies 
have embarked on any kind of measure 
through all these years to hit the country, 
but “all of their plots have been foiled” by 
the Islamic Republic›s achievements in 
different aspects.
“Before the 1979, the enemies tried to 
hinder the Islamic Revolution’s victory 
with the help of General Huyser… After 
the Revolution, they turned to other 
strategies such as stirring up ethnic and 

religious divisions, committing acts 
of terror, military invasion to Tabas, 
and igniting the eight-year Iraq-Iran 
war,” General Sayyari said, adding that 
however, none of their efforts have come 
to fruition.
Referring to the country’s achievements 
and self-sufficiency in multiple 
economic and political aspects, the army 
commander reiterated that “despite the 
enemies’ ill-wished plans, the Islamic 
Republic has proved its integrity and 
significant role in the region and the 
world.”

Balance in JCPOA’s implementation 
disturbed: Iran deputy FM
Iranian deputy Foreign Minister for Political Affairs, Abbas Araqchi 
and the Secretary-General of the French Ministry of Europe and 
Foreign Affairs, Maurice Gourdault-Montagne held the 6th round 
of Iran-France political dialogues in Paris.During the meeting, they 
discussed the latest developments regarding bilateral relations, 
the implementation of the 2015 nuclear agreement, known as Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), the Instrument in Support of 

Trade Exchange (INSTEX), France’s commitments under the JCPOA, 
regional issues and the fight against terrorism.Mentioning that 
Iran has completely implemented its obligations under the JCPOA, 
Araqchi said, “The other sides have so far failed to do so. As a result, 
the balance in the JCPOA’s implementation is disturbed”.Welcoming 
the launch of INSTEX, he noted, “The mechanism was declared after a 
long delay, but we hope that it will become operational soon.Maurice 
Gourdault-Montagne, for his part, stressed that Paris would keep up 
support for the nuclear deal, and that INSTEX was designed to meet 
that end.
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Iran, Europe to discuss INSTEX in Paris 
soon
Experts from Iran and three European countries which have 
established the payment vehicle known as the Instrument in 
Support of Trade Exchanges (INSTEX) will hold a meeting in 
Paris soon.
During a meeting between Iranian deputy Foreign Minister for 
Political Affairs, Abbas Araqchi and French officials, both sides 
agreed that experts from Iran and the three European countries 
(Germany, France and the UK) hold a meeting in Paris as soon as possible to define executive 
details of INSTEX.

A member of the 
Expediency Council, 
Brigadier General Ahmad 
Vahidi, pointing to the 
ambiguities in the FATF 
and Palermo bills, said 
“joining them is not wise, 
until the likely benefits are 
determined.”
Referring to the review of 
Iran’s joining the Palermo 
bill at the Expediency 
Council, Former Iranian 
defense minister General 
Ahmad Vahidi told Mehr 
News that said “the issue 
has not been examined 
in the Council, because it 
has not yet been approved 
by any formal and legal 
authority.”
Pointing to the the 
ambiguities in the FATF 
and Palermo bills, Vahidi 
said we must find answers 
to the uncertainties 
associated with the sprit 
of the bills.
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David O’Sullivan, the European Union’s ambassador to 
the United States, wraps up his time in Washington at the 
end of February. The last two years of his tenure have been 
challenging ones for the transatlantic relationship. That 
challenge mainly comes from US President Donald J. Trump 
who once described the EU as a “foe.”
In an interview with the New Atlanticist, O’Sullivan expressed 
regret that US administration has withdrawn [from the 
nuclear deal]. We believe that as long as Iran respects the terms 
of the deal—in other words, that they continue to renounce 
definitively the possibility of acquiring or developing 
nuclear weapons—and as long as they are shown to be in 
verification by the very stringent inspections undertaken by 
the International Atomic Energy Agency, that they are then 
entitled to the quid pro quo of the deal, which is sanctions relief. 
Therefore, we believe that legitimate trade and commerce 
with Iran is part and parcel of that deal.
“We regret the US decision, but we hope that just as we respect 

their decision to withdraw, they will respect our right to 
continue to work within the terms of the deal which has been 
sanctioned and approved by the United Nations and all the 
other participants,” he added.
Regarding the possibility of saving Iran nuclear deal through 
SPV mechanism, O’Sullivan said “one of the consequences 
of the withdrawal of the US is the re-imposition of sanctions. 
When the US does sanctions they can be quite wide-ranging 
and far-reaching. Companies trying to deal with Iran on 
issues which are not subject to Iran find that it can be quite 
cumbersome and complicated.”
He said that the special vehicle has been designed to provide 
a streamlined means of, particularly, trading with Iran. This 
vehicle has now been created, but the full technical details 
need to be worked out. It is a creation of three countries—
France, the UK, and Germany. I think it will be open to other 
countries to join.
It is essentially a mechanism designed to allow European 
companies undergoing legitimate trade to do so in workable 
conditions, which is not currently the case, he noted.Regarding 
the US response to the SPV, O’Sullivan said “we have had good 
discussions on the sanctions issue. We have been able to agree 
a number of exemptions to the sanctions to take into account 
European concerns. This will be an ongoing issue between 
us in the coming months and years as to how this is done in 
practice.”

“We are pleased with the progress made in relation 
to Syrian political issues, as well as the field 
(developments) in the campaign against terrorism,” 
Larijani said at a meeting with Syrian Foreign Minister 
Walid al-Muallem in Tehran on Tuesday.
“Today, the resistance of the Syrian people against the 
enemies’ acts of adventurism have borne fruits,” the 
Iranian parliament speaker added.
He further hailed the age-old relations between Tehran 

and Damascus and said fortunately, the bilateral ties 
are growing.   
The Syrian top diplomat, for his part, offered his 
congratulations on the 40th anniversary of the victory of 
the Islamic Revolution and said the positive effect of the 
Revolution was not limited to Iran but the entire region.
Syria has been gripped by civil war since March 2011 
with various terrorist groups, including Daesh (also 
known as ISIS or ISIL), currently fighting against the 
central government.
In the meantime, Iran has remained a close ally of Syria 
and supports its legitimate government in the face of 
foreign-backed militancy.
During the past few years, Israel has frequently attacked 
targets in Syria in what is considered as an attempt 
to prop up terrorist groups that have been suffering 
defeats in their fight against Syrian government forces.

Trade with Iran part of SPV payment mechanismSyria Resistance against Enemies’ Adventurism 
Has Borne Fruits: Iran’s Larijani Expressing regret over the unilateral withdrawal 

of US administration from nuclear deal, 
European Union’s ambassador to the United 
States David O’Sullivan said trade and commerce 
with Iran is part and parcel of INSTEX.

Iranian Parliament Speaker Ali Larijani praised the 
recent victories of the Syrian army and allied forces 
against foreign-backed terrorist groups and said 
the Arab country’s resist ance against its enemies 
have yielded good results.  

Iran developed 
country based 
on global 
indicators
Based on global official statistics 
and indicators, Iran has developed 
in various sectors and is even 
among the countries with high 

development, Vice President noted.
The sidelines of the inauguration 
ceremony of the development 
documents of Tehran province 
Mohammad Baqer Nobakht said 
on Tuesday, ‘Over the past years, 
human development has reached 
the 0.57 index above 0.80, and we 
are among the countries with high 
development.’
‘This shows that over the past 
40 years, despite what was done 

against the Iranian people and the 
sanctions, we stayed and were more 
advanced, and we would be more 
advanced in line with the goals we 
have,’ the senior official underlined.
Nobakht said that “According to 
the world bodies’ indicators such 
as world Health Organization, the 
World Bank and the International 
Monetary Fund, Iran has made 
progress based on official indicators 
over the past 40 years.’

Pakistani fruit 
exporters want to 
capture Iranian 

market
Fruit and Vegetable Exporters, 
Importers and Merchants Association 
(PFVA) has urged the government 
to help open up market of Iran for 

exports of kinnow and other fruits, 
state media reported.Patron in Chief 
of PFVA Waheed Ahmed said, “If Iran 
issues us import permit, we have an 
Iranian market of 70,000 to 80,000 
tonnes. The government should help 
us in opening the Iranian market as 
the fruit and vegetables are coming 
from Iran but not being exported from 
Pakistan.“Waheed said Pakistani 
exporters broke the record in 2017-

18 by exporting 370,000 tonnes of 
kinnow and earned foreign exchange 
of $220 million.Last year Pakistan 
had exported 125,000 tonnes of 
kinnow at the rate of $500 per tonne 
against its target of 350,000 tonnes 
for the ongoing season which would 
end in March/April.The major export 
destinations for Pakistani kinnow were 
Russia, the Philippines, Indonesia and 
the United Arab Emirates (UAE).

Iran dates production ups 

18% in world in 10 yrs
The amount of dates production 
experienced 18% growth in 
the world and 21% in Iran over 
the past 10 years, advisor to 
Agricultural Jihad Minister said.
Iran dates production ups 18% in 
world in 10 yrs

Addressing the opening 
ceremony of the 5th expert 
exhibition for dates, Eskandar 
Zand said that the area under 
cultivation for dates has increased 
by 5% in Iran and by 10% in the 
world.
Meanwhile, deputy head of 
National Association of Iranian 
Dates, Ebrahim Pour Heidari 

told IRNA that 350,000 tons 
dates worth $300m have been 
exported during the current 
Iranian calendar year (started on 
March 21, 2018).He predicted the 
exports volume to reach 400,000 
tons.He added that 30% of Iran 
dates are exported to Europe, 
Eastern Asia, Russia, India and 
Canada annually.

Iran to Unveil 
Homegrown 
Cancer Drugs
An Iranian official said a number 
of cancer treatment medicines 
produced by the local experts will 
be unveiled soon.
Secretary of the Iranian Council 
for Development of Biotechnology 
said the council has plans to unveil 
six new medicines and precursors 
used for the treatment of various 
types of cancer.
Mostafa Qane’i said the cancer 

drugs have been all produced 
by the local experts, and will be 
unveiled after receiving quality 
certification.
He also noted that the Iranian 
scientists have made a remarkable 
number of cancer medicines 
considering the sanctions 
imposed on the country.
In 2014, the Iranian Defense 
Ministry inaugurated a 
specialized hospital for the 
treatment of cancer.
In October 2017, Iran’s Ministry 
of Health and Medical Education 
signed a memorandum of 

understanding with British-based 
healthcare operator International 
Hospital Group (IHG), which 
undertook to invest 1.8 billion 
euro ($1.9 billion) in hospital 
developments across Iran.
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