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

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

معاون اقتصادى وزیر امورخارجه:

تحریم ها فرصت مناسبى براى اصالح ساختار اقتصادى کشور است

تاراج ایران
 یا خانه دار شدن مردم؟!

از یک طرف مردم و به خصوص 
قشر جوان از نداشتن خانه و باال 
بودن اجاره ها شکایت مى کنند 
و از طرف دیگر معمار ها و دست 
اندر کاران ســاخت و ساز خانه 
از رکود چند ســاله در این بازار 
شکایت دارند. چطور مى شود 
که در بازارى عرضه و تقاضا هر 
دو وجود داشته باشد اما رکود 

حکم فرما شود؟!
پس از رشــد بى سابقه  قیمت 
مســکن در ســال گذشــته، 
انتظارات بر این بود که قیمت 
این کاال در سال جارى با توجه 
به کاهش شــدید قدرت خرید 
مردم و رشــد باالیى که بهاى 
مسکن در سال 97 تجربه کرده، 
افزایــش نیابد، اما اهــر چه به 
تابستان که فصل خرید و فروش 
خانه و نقل و انتقال مستاجران 
اســت نزدیــک شــدیم انگار 

انتظارات بر عکس عمل کرد.
 از آنجایى که میــزان عرضه و 
تقاضا و مهمتر از آن شاخص نرخ 
تورم فاکتورهاى اصلى تعیین 
قیمت ها هستند، بنابراین در 

شرایط کنونى که ...

فرزانه مستاجران
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

    رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان: در شرایط تحریم باید پارادایم جدیدى از سوى وزارت امور خارجه براى تسهیل تجارت بین ایران و سایر کشورها ایجادشود.

بازار طال و سکه 98/4/1 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه بهار 
45,090,00044,490,000آزادى

46,440,00046,190,000سکه امامى

24,930,00023,770,000نیم سکه

16,050,00015,780,000ربع سکه

10,060,00010,070,000سکه گرمى

1,399,431,346,49انس طال

18,800,00018,440,000مثقال طال

طالى 18 عیار 
750 /4,343,0004,250,000

5,784,0005,667,000طالى 24 عیار

فقط سکه هاى بانک مرکزى 
مشمول مالیات مى شوند

بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتى، فروش سکه طال 
که توسط بانک مرکزى ضرب شده، فقط در مرحله عرضه توسط 

بانک مرکزى مشمول مالیات بر ارزش افزوده مى شود.
بر اساس ابالغیه جدیدى که رئیس سازمان امور مالیاتى به ادارت 

کل مالیاتى درباره مالیات بر سکه هاى فروخته شده توسط بانک 
مرکزى صادر کرده است، فروش سکه طال که توسط بانک مرکزى ضرب 

شده، فقط در مرحله عرضه توسط بانک مرکزى مشمول مالیات بر ارزش افزوده مى شود 
و بعد از اولین فروش توسط بانک مرکزى تا اعالم بعدى مشمول ...
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امیریان- مستشار قضائى و رییس اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

رضا رضایى -  مدیر عامل سازمان

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان 

چاپ اول

آگهى تجدید مزایده 

آگهى مزایده (نوبت دوم) 

شناسه: 508571

شناسه : 508613

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته مرحوم محمدرضا رضوى در نظر دارد اموال غیر منقول ورشکسته به شرح زیر را از طریق مزایده به فروش برساند: 
الف- مالکیت ششدانگ سه واحد دفتر کار با کاربرى ادارى به آدرس: اصفهان، چهار راه شکر شکن، ابتداى خیابان احمد آباد، مقابل کتابخانه امیرالمومنین، ساختمان ایران خودرو به شرح ذیل: 

1) واحد A7 ضلع جنوبى طبقه دوم به پالك ثبتى شماره 17 فرعى از پالك هاى 963/2 و 966/1 و 964 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
- داراى امتیاز برق و گاز اختصاصى و آب مشترك به انضمام پارکینگ و آسانسور 

- مساحت واحد 61/62 متر مربع 
- قیمت پایه مزایده: 4,450,000,000 ریال (چهارمیلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال) 

2) واحد A9 ضلع شمالى طبقه دوم به پالك ثبتى شماره 15 فرعى از پالك هاى 963/2 و 966/1 و 964 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
- داراى امتیاز برق و گاز اختصاصى و آب مشترك به انضمام پارکینگ و آسانسور 

- مساحت واحد 86/06 متر مربع 
- قیمت پایه مزایده: 6,270,000,000 ریال (شش میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال) 

3) واحد A10 ضلع شمالى طبقه دوم به پالك ثبتى شماره 14 فرعى از پالك هاى 963/2 و 966/1 و 964 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
- داراى امتیاز برق و گاز اختصاصى و آب مشترك به انضمام پارکینگ و آسانسور 

- مساحت واحد 73/77 متر مربع 
- قیمت پایه مزایده: 5,370,000,000 ریال (پنج میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ریال) 

کل مجموعه داراى آسانسور و برق سه فاز مشترك است و نماى ساختمان سنگ و شیشه رنگى مى باشد. 
زمان و مکان مزایده: روز چهارشنبه مورخ 1398/5/2 ساعت 11

به آدرس: اصفهان، چهار باغ باال، ابتداى خیابان نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 
شرایط مزایده:

1- فروش نقدى و اقساطى مى باشد. (اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.)
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 2171290210008 واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت 

در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارایه نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 10 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان جلسه مزایده حضورى به عمل خواهد آمد و 

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

5- در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده و انجام معامله در دفتر اسناد رسمى خوددارى نماید مسوول کسر احتمالى قیمت و خساراتى 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 هاى نشر آگهى مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند.

تلفن: 031-36611086

موضوع: به استناد شماره 98/391 مورخ 98/02/16 شوراى محترم اسالمى شهر نجف آباد در خصوص بهره بردارى از  سالن و غرفه هاى فاز دو پایانه مسافربرى 
شهر نجف آباد 

مدت مزایده: یک سال شمسى از تاریخ عقد قرارداد 
دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد 

محل اجاره: سالن و غرفه هاى فاز دو پایانه مسافربرى (مساحت حدود  3000 متر مربع) شهر نجف آباد 
شرایط شرکت در مزایده: شرکت براى عموم آزاد مى باشد که بایستى داراى کپى شناسنامه و یا کارت ملى معتبر یا اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات مربوطه 

باشند. (رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامى است) 
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت مى شود براى کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى 
روز پنجشنبه 98/04/20 به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 

98/04/23 به دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحویل نمایند.
اسناد مزایده: براى دریافت اسناد مزایده (قیمت پایه کارشناسى، میزان سپرده و...) مبلغ 200,000 ریال طى فیش واریزى به حساب سیباى بانک ملى به شماره 

0112643346005 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد اقدام نمایند.
هر گاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزینه هاى برگزارى مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

در اجراى ماده 208 قانون مالیات هاى مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدى به مودیان 
مشروحه ذیل ابالغ مى گردد راس ساعت 17 عصرتاریخ تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف 
مالیاتى واقع در اداره امور مالیاتى شهرستان کاشان- امور کمیسیون ها  به آدرس کاشان میدان 
جهادکه در محل تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 

246 قانون مالیات هاى مستقیم راى صادره قطعى و الزم االجرا خواهد بود.

در اجراى ماده 208 قانون مالیات هاى مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدى به مودیان 
مشروحه ذیل ابالغ مى گردد راس ساعت تاریخ هاى تعیین شده ذیل در هیئت حل اختالف 
مالیاتى که در محل  تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 

246 قانون مالیات هاى مستقیم راى صادره قطعى و الزم االجرا خواهد بود.

نام ونام ردیف
خانوادگى

شماره برگ
دعوت هیئت 
حل اختالف 

مالیاتى

تاریخ برگ
دعوت هیئت حل 

اختالف مالیاتى

سال
عملکرد

درامدمشمول 
تاریخ تشکیل اصل مالیاتمالیات

جلسه
ساعت 
جلسه

101398/01/08139172,450,00012,975,5101398/04/2517على ذوالفقار1

ساعت 
جلسه

تاریخ تشکیل 
جلسه اصل مالیات درآمد مشمول 

مالیات
سال 

عملکرد

تاریخ برگ 
دعوت هیئت 
حل اختالف 

مالیاتى

شماره برگ 
دعوت هیئت 
حل اختالف 

مالیاتى

نام ونام 
خانوادگى ردیف

14 1398/04/10 29,464,000 144,000,000 1390 1398/03/25 500 ابراهیم خلیلى 1

14 1398/04/10 32,231,200 155,079,881 1390 1398/03/25 501 یوسف یونسى 2

14 1398/04/10 3,956,040 26,400,000 1390 1398/03/25 499 نادر نصیرى 3

14 1398/04/10 3,544,120 23,651,106 1390 1398/03/25 498 فرامرز نصیرى 4

اردکانیان:

استفاده از برق یارانه اى 
براى ایجاد بیت کویین ها با 
قاچاق سوخت برابر است

سامانه سپاد براى نخســتین بار در کشور در 
شرکت توزیع برق اصفهان با حضور وزیر نیرو 

افتتاح شد. 
وزیر نیرو در آیین افتتاح از ســامانه ســپاد در 
مرکز دیســپاچینگ و فوریت هاى برق 121 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، با اشاره 
به ایجاد بیت کویین ها با نرخ بــرق یارانه اى، 
گفت: اســتفاده از برق یارانه اى بــراى ایجاد

 بیت کویین ها با قاچاق ســوخت برابر است، 
چرا که براى هر واحد بیت کوین 72 کیلو وات 

ساعت انرژى مصرف مى شود.
مدیر عامل شرکت  توزیع برق اصفهان ...



تاراج ایران
 یا خانه دار شدن مردم؟!

ادامه از صفحه یک:
...نرخ تورم صعودى است و از طرفى 
فاصله بین عرضه و تقاضاى مســکن 
روز به روز بیشتر مى شود، قیمت ها 
همچنان در حال صعود اســت البته 
جالــب اســت بدانیم برخــى از این 
ملک ها در قیمت هــاى قبلى هم به 
فروش نرســیده و اکنون بــا افزایش 
قیمت دوباره کمتر کسى توان خرید 

آن را دارد.
 از طرفــى رکود شــدیدى بــر بازار 
تولید مســکن به خصوص در کالن 
شهرها حاکم شــده است به گونه اى 
که حتى بخش دولتى هــم که قبال 
تمایل زیادى به فعالیت در این بخش 
به عنوان منبع درآمد دوم داشــت ، 
چند مدتى است ترجیح مى دهد به 
کارهاى زود بــازده دیگرى مبادرت

 ورزد. 
یکــى از مهمتریــن موانــع رونــق 
تولید مســکن را مى تــوان افزایش 
روزافــزون قیمت زمیــن و درنتیجه 
کاهش حاشیه سود سازنده دانست. 
در کنــار افزایــش قیمــت زمین، 
مى بایست به موضوع کمبود زمین در 
کالنشهرها خصوصاً پایتخت نیز اشاره

 کرد.
چند روزى اســت خبر هــا حاکى از 
واگذارى زمین هــاى دولتى به مردم 
اســت و به نظر مى رســد واگذارى 
رایگان یــا ارزان اراضــى دولتى به 
ســرمایه گذاران مى توانــد راهکار 
مناســبى براى بهبود وضعیت بازار 

مسکن باشد.
وزیــر راه و شهرســازى چنــدى 
پیش بــا حضور در مجلس شــوراى 
اســالمى از آخرین اقدامــات وزارت 
راه و شهرســازى براى بازار مســکن 
رونمایى کرد و در این جلسه جزئیات 
بسته تامین مالى مســکن را مطرح

 کرد.
 ارائه زمین هاى دولتى به ســرمایه 
گــذاران و انبوه ســازان و همچنین 
شناور سازى تسهیالت خرید مسکن 
و ساخت 400 هزار واحد مسکونى در 
شهرهاى جدید از مهمترین نکات این 

بسته به شمار مى آید.
یکــى از دالیــل افزایــش قیمــت 
مســکن در ســال هاى اخیر  وجود 
خانه هــاى خالى در کالن شــهرها، 
مافیــا و دالالن در حــوزه مســکن

 است . 
باید قوانین  محکمى براى جلوگیرى 
از ورود دالالن و سوداگران به این بازار 

تصویب شود.
شاید بسته جدیدى که دولت درباره 
بهبود وضعیــت بازار مســکن ارائه 
کرده اســت بتواند بخش عمدهاى از 
مشکالت مســکن را برطرف کند به 
شرطى که این طرح به درستى اجرا 
شــود و بعد از مدتى مانند تخصیص 
ارز هاى 4200 تومانى، مردم شاهد 
آن نباشند که زمین هاى دولتى هم 
فقط به عده ى معــدودى اختصاص 

یافته است.
 از آنجا کــه از دیر باز در کشــورمان 
حوزه مســکن به عنوان پیش برنده 
امر اقتصاد و تولید است و ضمن اینکه 
نسبت به یکى از اولویت هاى جامعه 
رفع نیاز مى کند، مــى تواند محرك 
ســایر حوزه هاى اقتصادى نیز باشد، 
توجه به این حوزه و امر ساخت و ساز 
و تامین مسکن همه اقشــار جامعه 
از وظایــف اصلى دولت محســوب 

مى شود.
 طرح واگــذارى زمین هاى دولتى به 
انبوه ســازان از یک رو مــى تواند به 
امر رونق در ایــن بخش کمک کند و 
از روى دیگر سکه مانند تاراج کشور 

است .
 اکنون این ســکه در هواست و خدا 
مى دانــد کدام روى ســکه به زمین

 بخورد!!!

اقتصاد استان
02
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آزمون جامع استانداردهاى مهارتى کار و دانش در اصفهان برگزار شد
 دومین آزمون جامع و بیست و هشتمین آزمون ادوارى استانداردهاى مهارتى کار و دانش روز شنبه در 

اصفهان برگزار شد.
مسوول آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان روز شنبه در حاشیه برگزارى این آزمون 
گفت: شرکت کننده ها در 37 رشته فرهنگى و هنرى از جمله گرافیک کامپیوترى، طراحى صفحات وب، 

تصویرى گرى و عکاسى با هم رقابت کردند.
پرویز طاهرى ادامه داد: در مجموع 2 هزار و 600 نفر در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد 600 نفر از بانوان 

هستند. مسئول آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان تصریح کرد: این آزمون در 2 مرحله نظرى 
و عملى در پنج حوزه اصفهان، کاشان، گلپایگان، مبارکه و نجف آباد برگزار شد.

به گفته وى، آزمون عملى حوزه کاشان روز پنجشنبه و حوزه مبارکه و نجف آباد و گلپایگان جمعه برگزار شد و آزمون عملى حوزه اصفهان امروز 
و فردا (یکم و دوم تیر ماه) در محل مرکز علمى کاربردى فرهنگ و هنر شماره یک برگزار مى شود.

وى خاطرنشان کرد: براساس تفاهم نامه وزارتخانه هاى آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسالمى، آزمون جامع استاندارهاى مهارتى به صورت 
کتبى و عملى برگزار مى شود که پس از کسب نمرات الزم در آزمون، گواهینامه مهارت به شرکت کنندگان اعطا مى شود.

افتتاح ایستگاه آتش نشانى اطشاران تا یک ماه آینده
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان از آسفالت باند جنوبى خیابان هفت تیر خبر داد و گفت: عملیات ساماندهى 
این خیابان تا یک ماه آینده تکمیل خواهد شــد. به گزارش روابط عمومی منطقه 10 شهرداري اصفهان 
مهندس شهبازي اظهار کرد: عملیات اجرایى ساماندهى خیابان هفت تیر حد فاصل خیابان هاى پروین تا 

سپیده کاشانى شامل مناسب سازى پیاده روها و تعریض خیابان است.
وى تصریح کرد: براى ساماندهى خیابان هفت تیر 15 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و پیش بینى 

مى شود تا یک ماه آینده تکمیل شود. مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان با بیان اینکه همزمان با اتمام ساماندهى 
خیابان هفت تیر ایستگاه شماره 25 آتش نشانى واقع در محله اطشاران نیز مورد بهره بردارى قرار مى گیرد، افزود: 

کلنگ احداث این ایستگاه سال 94 به زمین زده شد، اما به دلیل وجود برخى مشکالت در مقطعى از زمان رها شده بود. وى با 
بیان اینکه با دستور شهردار اصفهان پیگیرى مسائل مربوط به ایستگاه شماره 25 آتش نشانى در دستور کار منطقه 10 قرار گرفت، افزود: 

از 23 دى ماه 97 با خلع ید پیمانکار قبلى و انعقاد قرارداد با پیمانکار جدید عملیات احداث این ایستگاه از سر گرفته شد و تا یک ماه آینده افتتاح 
خواهد شد. شهبازى تصریح کرد: در این منطقه حدود شش میلیارد تومان براى اجراى پروژه ایستگاه شماره 25 آتش نشانى هزینه شده است 

که سه میلیارد  و 300 میلیون تومان آن براى خرید زمین و تجهیزات مورد نیاز است.

فرزانه مستاجران
یـــادداشت
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خـــبــــر

حضور 44 شرکت در هفدهمین نمایشگاه صنایع چوب اصفهان

هفدهمین نمایشــگاه بین المللى صنایع چوب،  
ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولیه طى روزهاى 

چهارم تا هفتم تیرماه در اصفهان برگزار مى شود.

به گزارش اداره رســانه شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان 
اصفهان، ایــن نمایشــگاه در فضایى بــه مســاحت 2600 مترمربع 
فضــاى نمایشــگاهى و با حضــور 44 شــرکت معتبر از اســتان هاى 
اصفهان، تهران، البرز، قم، آذربایجان شــرقى و فــارس برگزار خواهد

 شد.
همچنیــن نمایندگانــى از کشــورهاى چیــن، کــره، تایــوان و 
ژاپــن در ایــن نمایشــگاه حضور دارنــد تا بــه روزتریــن محصوالت 
مرتبط بــا صنعت چــوب، یــراق آالت و مــواد اولیــه را بــه نمایش 

بگذارند.
تولیدکننــدگان MDF و ماشــین آالت صنایع چــوب، تولیدکنندگان 
و تامین کننــدگان یــراق آالت، تولیدکننــدگان و عرضــه کنندگان 
مواد اولیه صنایع چوب شــامل چســب، نــوار لبه پیویســى، پارکت، 
صفحه هاى کابینت و تجهیزات آشــپزخانه در هفدهمین نمایشگاه بین المللى 

صنایع چوب، ماشــین آالت، یــراق آالت و مــواد اولیه حضور فعالــى خواهند 
داشت.

راش واشــین، ایجیتى، رایا چوب، تکنو پل، افرند چوب، کاسپین ماشین، تیسان 
چوب، ایزوفام، پویا، اکیاس وطن، جلفا مهر ارس، سکویا، ماوى، فرو 363، ماشین 
سازى مبتکران صنعت راش، چوب آوران الماس خاورمیانه، مبنا چوب و دارکوب 
از جمله شرکت ها و برندهاى مطرحى هســتند که در نمایشگاه امسال اصفهان 

حضور خواهند داشت.
ویژگــى قابل توجــه هفدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــى صنایــع چوب، 
ماشــینآالت، یراق آالت و مواد اولیه نســبت به دوره پیش از آن، حضور بیشتر 
تولیدکنندگان مــواد اولیه، ماشــین آالت تولیــد داخل و ام دى اف به شــمار

 مى رود.
عالقمندان به بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللى صنایع چوب، ماشین آالت، 
یراق آالت و مواد اولیه مى توانند از ساعت 17 تا 22 روزهاى چهارم تا هفتم تیرماه 
به محل برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان 

مراجعه کنند.

چهارم تا هفتم تیرماه در اصفهان برگزار مى شود

به گزارش اداره رســانه شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان 
اصفهان، ایــن نمایشــگاه در فضایى بــه مســاحت 

فضــاى نمایشــگاهى و با حضــور 
اصفهان، تهران، البرز، قم، آذربایجان شــرقى و فــارس برگزار خواهد

 شد.

نمایشــگاه بین المللى صنایع چوب، هفدهمین نمایشــگاه بین المللى صنایع چوب، هفدهمین نمایشــگاه بین المللى صنایع چوب، 
ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولیه طى روزهاى 

همچنیــن نمایندگانــى از کشــورهاى چیــن، کــره، تایــوان و 
ژاپــن در ایــن نمایشــگاه حضور دارنــد تا بــه روزتریــن محصوالت 
مرتبط بــا صنعت چــوب، یــراق آالت و مــواد اولیــه را بــه نمایش 

بگذارند.
تولیدکننــدگان 

و تامین کننــدگان یــراق آالت، تولیدکننــدگان و عرضــه کنندگان 
مواد اولیه صنایع چوب شــامل چســب، نــوار لبه پیویســى، پارکت، 
صفحه هاى کابینت و تجهیزات آشــپزخانه در هفدهمین نمایشگاه بین المللى 

نمایشــگاه بین المللى صنایع چوب، هفدهمین نمایشــگاه بین المللى صنایع چوب، هفدهمین نمایشــگاه بین المللى صنایع چوب، هفدهمین 

به گزارش اداره رســانه شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان 
اصفهان، ایــن نمایشــگاه در فضایى بــه مســاحت 

فضــاى نمایشــگاهى و با حضــور 
اصفهان، تهران، البرز، قم، آذربایجان شــرقى و فــارس برگزار خواهد

 شد.
همچنیــن نمایندگانــى از کشــورهاى چیــن، کــره، تایــوان و 
ژاپــن در ایــن نمایشــگاه حضور دارنــد تا بــه روزتریــن محصوالت 
مرتبط بــا صنعت چــوب، یــراق آالت و مــواد اولیــه را بــه نمایش 

بگذارند.
تولیدکننــدگان 

و تامین کننــدگان یــراق آالت، تولیدکننــدگان و عرضــه کنندگان 
مواد اولیه صنایع چوب شــامل چســب، نــوار لبه پیویســى، پارکت،  اخبار اصفهان

خـــبــــر

مسعود گلشیرازى به 
معاون اقتصادى وزیر امور 

خارجه پیشنهاد داد که 
از طریق سفارتخانه ها 
و نمایندگى جمهورى 

اسالمى براى حمایت از 
تبادالت اقتصادى در 

بازارهاى هدف استفاده 
شود.

معاون اقتصادى وزیر امور خارجه گفت: فشار و تحریم ها 
از سوى دشمن، فرصت بسیار خوبى براى اصالح و تقویت 

ساختار اقتصادى کشور است.

اتاق بازرگانى اصفهان
گـــزارش
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    رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان: در شرایط تحریم باید پارادایم جدیدى از سوى وزارت امور خارجه براى تسهیل تجارت بین ایران و سایر کشورها 
ایجادشود.

براساس مصوبه تنظیم بازار؛

قیمت محصوالت لبنى 21.5 تا 24 
درصد افزایش مى یابد

رییس اتحادیه صنایع لبنى پاستوریزه 
استان اصفهان با اشاره به مصوبه ستاد 
تنظیم بازار کشور براى افزایش قیمت 
محصوالت لبنى، گفت: براساس این مصوبه قیمت محصوالت 
لبنى از 21.5 تا 24 درصد افزایش مى یابد که این مقدار با توجه 
به هزینه هاى تولید حدود پنج درصد کمتر از مقدار واقعى 

قیمت تمام شده این محصوالت است.

هومان امیرى با بیان اینکه ســازمان حمایت از مصرف کنندگان، به 
دلیل شرایط خاص کشور قیمت واقعى تمام شده محصوالت لبنى 
را در افزایش قیمت ها لحاظ نکرده است، اظهار کرد: به رغم افزایش 
قیمت ها، کارخانه ها با حداقل سود و در بیشتر محصوالت بدون سود 
محصوالت را به فروش مى رســانند که البته این شرایط بهتر از زیان 

دهى است.
وى افزود: کارخانه جات شــیر پاســتوریزه و اتحادیه صنایع لبنى 
پاستوریزه، در قیمت هاى اعالم شده هیچ نقشى ندارند و این قیمت ها 
از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان کشور با توجه به تصمیم 

ستاد تنظیم بازار کشور ابالغ مى شود.
رییس اتحادیه صنایع لبنى پاستوریزه استان اصفهان گفت: افزایش 
هزینه هاى تولید که در ســال 1397 اتفاق افتاده بــود باالخره در 
قیمت ها لحاظ شــد، هرچند کارخانه جات تولیدات لبنى با افزایش 
قیمت فرآورده ها موافق نیستند زیرا در این صورت با کاهش فروش 
مواجه خواهند شد و فقط در صورتى که افزایش قیمت به آنها تحمیل 

شود آن را اعمال مى کنند.
امیرى با اشاره به افزایش هزینه هاى تولید، افزود: تاثیر افزایش قیمت 
شیر خام 13.1 درصد و  اقالم بسته بندى، حمل و نقل، انرژى و سوخت 
و همچنین افزایش دســتمزد حدود  14.2 درصــد در هزینه هاى 
تولید اثر گذاشته و در مجموع حدود 28 درصد به هزینه هاى تولید  

محصوالت لبنى اضافه شده بود.

  تصمیم گیرى براى افزایش قیمــت محصوالت لبنى در اختیار 
استان ها نیست

وى اضافه کرد: دامداران هزینه تولید را افزایش داده  و با شروع سال 
جدید قیمت شــیر از دو هزار تومان به  دو هزار و 500 تومان رسیده 
بود، بنابراین فشار بى امانى به کارخانه جات وارد مى شد و دامداران 
نیز به هیچ عنوان کمتر از این قیمت شیر خام را به کارخانه ها عرضه 
نمى کردند، به طورى که بســیارى از کارخانه ها تا مرز ورشکستگى 

پیش رفتند.
رییس اتحادیه صنایع لبنى پاستوریزه استان اصفهان گفت: با توجه 
به این اتفاق درخواست تشکیل جلســه تنظیم بازار استان را دادیم، 
که در آن مسئوالن افزایش قیمت را قبول داشتند، اما تاکید داشتند 
تصمیم گیرى براى افزایش قیمت محصوالت لبنى در اختیار استان 
نیست و نهایتا با جلسات متعددى که در ستاد تنظیم بازار کشورى 
تشکیل شد و قیمت محصوالت لبنى متناسب با هزینه هاى تولید، 

افزایش داده شد.
امیرى همچنین درباره نظارت بر کیفیت و کمیت محصوالت لبنى، 
گفت: اگر گزارشى به ما برسد ســریعا آن را دنبال مى کنیم، نماینده 
استاندار و سازمان غذا و دارو در کارخانه  حضور دارند و همه روزه به 

کیفیت محصوالت لبنى نظارت دارند.
وى افزود: همچینن کیفیت محصوالت لبنى به صورت میدانى نیز 
بررسى و نظارت مى شود و هر گزارشــى که به ما، یا به شماره 124 
سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره استاندارد و یا معاونت غذا و دارو 

داده شود، بررسى خواهد شد.
رییس اتحادیه صنایع لبنى پاســتوریزه اســتان اصفهــان تاکید 
کرد: اگر گزارشــات مبنى بــر ایرادات کمــى و قیمتى محصوالت 
باشــد، باید بــه ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت گزارش 

شود.

گــزارش

به گزارش اتاق بازرگانى 
اصفهــان، غالمرضــا 
انصارى در نشســتى با 
هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانى صنایع، معاون 
و کشــاورزى اصفهان 
تصریح کرد: همانطور 
در دوران مقدس،ایران توانســت در 
حوزه دفاعــى خــود را تقویت کند 
بایــد از تجربه جنــگ اقتصادى نیز 
براى تقویت  این حوزه بهره بردارى 

شود.
وى با بیان اینکه ســاختار اقتصادى 
کشور آسیب پذیر اســت، گفت: در 
حوزه هاى سیاســى  توانستیم نفوذ 
خوبى در جهان داشته باشیم، اما در 
حوزه اقتصادى غافل از اصالح بودیم 
و غربى ها نیز از این ضعف براى فشار 

بر کشور استفاده کردند.
معاون اقتصادى وزیــر امور خارجه 
افزود: آمریکا براى قطع ارتباط با ایران 
عالوه بر دولت هاى ســایر کشورها، 
شــرکت ها را نیز تحت فشار قرار داه 
اســت، اما مى توان بــراى تجارت از 
ظرفیت فعاالن اقتصادى کشورهاى 
همسایه و آسیایى استفاده کرد، زیرا 
این کشورها محدودیتى براى ارتباط با 

ایران براى خود قائل نیستند.
انصارى خاطرنشــان کــرد: به این 
منظور معاونت اقتصادى وزارت امور 

خارجه در صحنه تحریم ها به شدت 
وارد عمل شــده و در حــال تقویت 
شرکت هاى صادرکننده، واردکننده 
و همچنین جذب ســرمایه گذارى 

خارجى است.
وى عراق را کشور بســیار ثروتمند و 
ترکیه را نیز کشــورى قوى در حوزه 
تجارت عنوان کرد و گفــت: باید به 
طور ویژه با این کشــورها تجارت را 

گسترش بدهیم.
معاون اقتصادى وزیــر امور خارجه 
همچنین گردشگرى را صنعت بسیار 
مهمى در ابعاد سیاســى، فرهنگى و 
اقتصادى است که ما آماده کمک در 

این بخش هستیم.

تغییر پارادایم وزارت امور خارجه در 

دوران تحریم
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشــاورزى اصفهــان نیــز در این 
نشست گفت: در شرایط تحریم باید 
پارادایــم جدیدى از ســوى وزارت 
امــور خارجه براى تســهیل تجارت 
بین ایران و ســایر کشــورها ایجاد 

شود.
مسعود گلشیرازى به معاون اقتصادى 
وزیر امور خارجه پیشــنهاد داد که 
از طریق ســفارتخانه ها و نمایندگى 
جمهورى اســالمى براى حمایت از 
تبادالت اقتصادى در بازارهاى هدف 

استفاده شود.
وى همچنین براى تقویت گردشگرى 
و معرفى ظرفیت هــاى ایران در این 
بخش خواســت تا از اماکن ایران در 

سایر کشورها براى معرفى جاذبه ها 
و توانمندى هاى ایــران در این حوزه 
بهره الزم برده شود زیرا گردشگرى 
مورد تحریم نیست و مى توان با جذب 
گردشــگر خارجى به رونق بیش از 

پیش این صنعت پرداخت.
در این  نشست پیشــنهادات از جمله 
شــبکه ســازى و  تقویت اتاق هاى 
مشــترك بازرگانــى ایران با ســایر 
کشورها، حمایت از صادرکنندگان و 
ارایه بسته هاى حمایتى از آنان، تالش 
براى بازگشت ارز ناشــى از صادرات، 
فعال شــدن ســفارتخانه ها و مراکز 
نمایندگــى ایران در خارج از کشــور 
در بخش اقتصــادى  و تقویت صنعت 
گردشگرى از سوى هیات نمایندگان 

اتاق بازرگانى اصفهان ارایه شد.

ایمنا
گــزارش

معاون اقتصادى وزیر امورخارجه:

تحریم ها فرصت مناسبى براى اصالح ساختار اقتصادى کشور است

مدیر عامل شــرکت  توزیع برق اصفهــان نیز در خصوص 
اقدامــات صــورت گرفته این شــرکت اظهار کــرد: برق 
رســانى پایدار و مطمئن یکى از مهمترین رســالت هاى 
شــرکت توزیع برق اصفهان اســت و در این راستا  سامانه 
اى طراحى و پیاده سازى شــده که با استفاده از اطالعات 
دینامیکى موجود در شــبکه و تحلیل آنهــا، مناطق دچار 
مشــکل را شناســایى و راه حل هــاى مناســب را ارائه

 مى کند.
حمیدرضــا پیرپیران تصریــح کرد: از آنجایــى که میزان 
تولید بــا تقاضــاى مشــترکین باید متناســب باشــد، 
برنامه ریزى هــا براى ارائه بــرق پایدار باید بــه گونه اى 
باشد که پاســخگوى بیشــترین نیاز مصرفى مشترکین

 باشد. 
وى خاطر نشــان کرد: با توجه به عدم یکنواختى مصرف 

برق در طول شــبانه روز و عــدم تعادل بار بیــن فازهاى 
مختلف شبکه بخشــی از ظرفیت تجهیزات نصب شده در 
ساعات کم بار شبکه بی اســتفاده می ماند که خود باعث 
ضرر و زیان براي سرمایه هاي ملی کشــور است و در این 
راســتا ســامانه اى نیاز بود تا بتواند براى مشخص کردن 

مناطقى از شــبکه که دچار این  مشــکل هســتند  ساز و 
کارى ببیند و همچنین با انجــام تمهیدات الزم از ظرفیت 
شبکه موجود حداکثر اســتفاده با بهترین کیفیت صورت

 گیرد.
  وى اظهــار کــرد: در ســال هــاى گذشــته تکنیــک 
هایى که براى مانیتورینگ شــبکه وجود داشــت بسیار 
محدود بــود، اما براى نخســتین بار در ســطح شــبکه 
هاى فشــار ضعیف مانیتورینــگ کامل شــبکه از لحاظ 
ولتاژ ایجاد شــد و با اســتفاده از محاســبات تخصصى با 
نزدیک بــه 90 درصد قابل نمایش اســت و امــروز بدون 
نیاز به گزارش مشــترکان متوجه هر تغییرى در شــبکه 

مى شویم.
در پایان این مراسم وزیر نیرو از سامانه سپاد پرده بردارى 

کرد.

اردکانیان:
استفاده از برق یارانه اى براى ایجاد بیت کویین ها با قاچاق سوخت برابر است

سامانه سپاد براى نخستین بار در کشور در شرکت توزیع برق اصفهان با حضور وزیر نیرو افتتاح شد. 
وزیر نیرو در آیین افتتاح از سامانه سپاد در مرکز دیسپاچینگ و فوریت هاى برق 121 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، با اشاره 
به ایجاد بیت کویین ها با نرخ برق یارانه اى، گفت: استفاده از برق یارانه اى براى ایجاد بیت کویین ها با قاچاق سوخت برابر است، چرا که براى هر واحد بیت 

کوین 72 کیلو وات ساعت انرژى مصرف مى شود.

اخبار اصفهان
خـــبــــر
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Bazaar House-
Museum: 
Must-See Site 
in Downtown 
Tehran

The House-Turned-
Museum of Bazaar, which 
once used to be the house 
of Sultan Beigom Shojaee 
– the sister-in-law of the 
last Qajar King, Ahmad 
Shah – is one of the 1001 
must-see libraries in the 
world.
The 150-year-old 
house has been built 
on a 700sqm land in 
the southern Pamenar 
neighborhood of the 
capital city.
According to historical 
documents, the house 
dates back to the last 
years of Qajar dynasty. 
It belonged to Sultan 
Beigom Shojaee the wife 
of Mohammad Reza 
Shoja ul-Mamalek, a royal 
musketeer during Qajar 
dynasty.
The yard of the house 
resembles a small 
garden. It has been built 
15 steps lower that the 
level of the alley in which 
it is located. There is 
a rectangular pond 
at the yard’s centre. It 
is besieged from three 
sides with buildings with 
brick view and wooden 
windows.
The wind-catchers 
of the building stand 
above the Mirror Hall 
at the centre of the 
western building. The 
mirrors and the gypsum 
walls are covered by 
paintings inspired by 
some European images. 
Meanwhile, the paintings 
behind the glasses as well 
as the ceilings are painted 
in a way that give the 
impression of wooden 
frames. The wooden 
doors also reveal the 
perfect aesthetics of the 
architect.
But the most exciting part 
of the house is its library 
which is home to over 
6,000 books with various 
themes from history to 
architecture, tourism 
and so on.As certified by 
International Federation 
of Library Associations 
and Institutions (IFLA) 
the house has been 
named as one of the top 
1001 beautiful libraries 
in the world due to its 
closeness to the Mirror 
Hall.
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Elgoli Pars 
International Hotel 
Tabriz

Attraction

About Elgoli Pars International Hotel Tabriz
Elgoli Pars International Hotel is a 5-star 
luxury hotel in Tabriz which is located in 
Shahgoli Park. Therefore, it has a great 
atmosphere and weather. It has all the modern 
amenities such as the air conditioner, free 
Wi-Fi, and recreational facilities. Although 
the hotel is far from the city centre and all its 
tourist attractions, but it still has great access 
to all of them. It also offers the best quality 
services to its guests to make a memorable stay 
for them. The hotel offers special services to 
guests with disabilities.
Elgoli Pars International Hotel Tabriz 
Location and Accessibility
The hotel is located in Shahgoli Park in Elgoli 
District which has great weather. Therefore, 
it is a great place for the guests who would 
like to be close to Shahgoli and want to spend 
the nights walking. There are also great 
restaurants and cafes at a very close distance to 
this hotel. The Elgoli Pars International Hotel 
is just a few steps away from Elgoli Subway. It 
will take only 3 minutes to get to the subway 
by car. Hence, it will be easy to get to any other 
parts of the city especially Saat Square and the 
Kabud Mosque.
Elgoli Pars International Hotel Tabriz 
Amenities and Facilities
Elgoli Pars International Hotel has 178 rooms 
on 17 floors and can host 376 guests. It is one of 
the biggest hotels in Tabriz. All the rooms have 
a minibar, air conditioner, TV, sofa, closet, tea 
maker, work desk, safe box, and free toiletries 
in the bathrooms. Free Wi-Fi is available in 
the rooms and public area too. Breakfast is 
included in every reservation and is served 
as a buffet in the restaurant of the hotel which 
has a capacity of 280 people. There are 4 
restaurants in this hotel which make different 
international and Iranian foods. It also has a 
café where the guests can enjoy drinking cold 
and hot drinks with delicious cakes. If you have 
any valuable things, you can ask the reception 
to give you a safe box at the reception desk.
Moreover, the hotel offers the best quality 
recreational services such as a swimming 
pool, gym, sauna, massage, and Jacuzzi.  The 
parking of the hotel is free for the guests and 
has a capacity of 130 cars. The laundry service 
is also available on request but it has an extra 
charge. For the comfort of the guests, the 
hotel also has a small shop where the guests 
can buy their daily needs and. The Elgoli Pars 
International Hotel also offers babysitting 
services to the guests. They will take good 
care of your children at any age. If you need 
to use any devices such as a printer or a copy 
machine, you can ask the reception. The staff 
will try their best to fulfil are your needs. 
Moreover, to take good care of the guests’ 
health, the hotel has a doctor too. Therefore, if 
you have any problem you can ask to visit the 
doctor.
Elgoli Pars International Hotel Tabriz 
Advantages
Looking at the guests’ reviews, the main 
advantage of the Elgoli Pars International 
Hotel Tabriz is its cleanliness and the quality 
of its facilities and services. The rooms are 
spacious and comfortable and the guests can 
find whatever they want in their rooms. The 
hotel is so luxurious and modern; therefore, 
the guests will feel like home.
The location of the hotel is another reason 
why most people liked it. Since it is located 
inside one of the most popular parks of the 
city, it is a preferable choice for most of the 
guests who would like to stay in a place with a 
great atmosphere or would like to walk in the 
nights. Some rooms also might have a great 
view of the lush and green park behind the 
hotel. Moreover, since the hotel is very close 
to a metro station, it will also be easy to get to 

Sheikh Lotfollah Mosque, a famous 
masterpiece of Iranian architecture

Why is Sheykh Lotfollah Mosque So 
Important?
Sheikh Lotfollah Mosque is one of the 
architectural and tiling masterpieces in 
the world which has been made in the 
16th.Unlike other mosques, this mosque 
doesn’t have any minarets.
It is located in the square which is itself 
a world heritage site.Sheykh Lotfollah 
Mosque has the most circular dome in 
the world which is also one of the most 
beautiful ones.The dome of this mosque 
turns into three different colors during 
the day under different lights. They are 
pink, gray, and earth colors.
Brief History about Sheikh Lotfollah 
Mosque
Sheykh Lotfollah Mosque is not just 
a mosque, it is an art. Its construction 
started in 1603 under the order of Shah 
Abbas the first, and it took 18 years to 
complete. Shah Abbas ordered to build 
this mosque right in front of his official 
palace and it became one of the four 
popular monuments of the Naghshe 
Jahan Square and one of the most 
significant landmarks of Isfahan.
First of all, the mosque was created for 
the king and the royal court. Therefore, 
no one could enter it for almost a century. 
Since Shah Abbas didn’t want to walk the 
square to this mosque, a hidden tunnel 
was built from Ali Qapu Palace to the 
mosque. However, it is not possible to 
visit the tunnel today as the passage is not 
in use any more.
Sheikh Lotfollah Mosque Features
The Sheikh Lotfollah Mosque is an 
extraordinary mosque. First of all, unlike 
any other mosques, it doesn’t have any 
minarets.
Minarets
The history of using minarets dates 
back to the pre-Islamic era. At that time, 
minarets were used to find directions. 
Because many buildings had minarets 
and it was a sign of a city, anyone who saw 

minarets could find out that a city is on 
the way. But during the Islamic era, the 
minarets were just used for the mosques. 
So anyone who entered a city could find 
the mosque more easily.
But as mentioned before, the Sheikh 
Lotfollah Mosque was used just by the 
royals so it wasn’t for the public people. 
Therefore, since they couldn’t use it, 
there was no need for them to find this 
mosque. In fact, this mosque didn’t need 
any minarets.
Courtyard
Compared to other mosques, this 
mosque also has another difference. 
There is no courtyard or interior iwans 
in this mosque. To keep the symmetry of 
the square, the designer of this mosque 
decided not to include any courtyard. 
So when you enter the mosque there is 
a passage that leads you to the main hall.
Qibla
In the Islamic-Iranian architecture, 
when people enter the Shabistan they 
are faced to the Qibla. But as the entrance 
of this mosque is on the east side of the 
square, it was not possible to design it 
this way. Therefore, to solve this problem, 
Mohammad Reza Isfahani, who was the 
architect of this monument, created 
an L-shaped connection between the 
entrance and the enclosure so that when 
people enter the mosque they turn 
45 degrees and when they enter the 
Shabistan they are faced to the qibla.
Peacock on Ceiling
Sheikh Lotfollah Mosque has a beautiful 
dome. As mentioned earlier, it has one 
of the most circular shapes. Moreover, 
the interior side of the dome, which is 
visible from the main hall, has one of the 
most unique decorations which is like 
a peacock who has opened his colorful 
tail. You should stand in the center of 
the hall right under the dome to see how 
extraordinary this decoration is.
The Walls and Windows
When you go inside the Sheikh Lotfollah 

Mosque, you can see walls which are 
decorated with colorful mosaic tiles. 
There are some words from the Quran 
written on the walls. The windows are 
on top, so they have different lights 
throughout the day. For example, when 
the sun lights in the morning, the light 
comes from the eastern window and will 
shine the western wall which has special 
words about the sunlight. And after the 
sunset, it will light through the western 
window on the eastern wall and show 
another special word from the Quran.
The Entrance Gate
The mosque has a 400-year old gate 
which was built by plane tree wood. 
There is an inscription on the top of 
the door which was written by Alireza 
Abbasi, who was the special calligrapher 
of Shah Abbas. It is also decorated with 
azure tiles.
Sheikh Lotf Allah Mosque Isfahan Ceiling
Sheikh Lotf Allah Mosque Isfahan Ceiling
Places nearby Sheikh Lotfollah Mosque
As the mosque is located in Naghshe 
Jahan Square, it is close to many other 
tourist attractions such as Ali Qapu, 
and Shah Mosque which are just a few 
steps away from this place. Moreover, 
the square itself is another great tourist 
attraction in Isfahan which is also one of 
the landmarks of Isfahan which has been 
registered in UNESCO World Heritage 
Sites. The main bazaar of Isfahan is 
also at the same place so after visiting 
this religious attraction you can easily 
go to the bazaar and find the greatest 
souvenirs from Isfahan. There are also 
many great cafés and restaurants around 
this place which makes your day trip 
to the Naghshe Jahan Square more 
enjoyable.
How to get to Sheikh Lotfollah Mosque
Most of the time, there is no need to take 
a taxi or bus to this place as there are 
many great hotels near it. The greatest 
of all is the Abbasi Hotel which itself is 
a tourist attraction. It is just 2 km away 
from this place and can be reached on 
foot in 20 minutes. The Hasht Behesht 
Hotel is another great hotel in Isfahan 
which even closer than the Abbasi Hotel. 
The distance between the Hasht Behesht 
Hotel and the Sheikh Lotfollah Mosque is 
only 1.4 km and can be reached on foot in 
15 minutes.

About Sheikh Lotfollah Mosque
Most of the landmarks in Isfahan have been formed during the Safavid Era. Actually, since 
they chose Isfahan as their capital, it was this dynasty which made this city so popular. 
One of the masterpieces of this period is the Sheikh Lotfollah Mosque which is located 
in Naghshe Jahan Square, right in front of the Ali Qapu Palace, which was one of the first 
palaces built in this city.

Sheykh 
Lotfollah 
Mosque is not 
just a mosque, 
it is an art. Its 
construction 
started in 1603 
under the order 
of Shah Abbas 
the first, and it 
took 18 years 
to complete. 
Shah Abbas 
ordered to build 
this mosque 
right in front 
of his official 
palace and it 
became one of 
the four popular 
monuments of 
the Naghshe 
Jahan Square 
and one of the 
most significant 
landmarks of 
Isfahan.
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Head of Iran Civil Aviation 
Organization announced 
that Iran’s airspace is safe 
for all flights, adding that 
all flights are underway 
normally.
Ali Abedzadeh said Iran’s 
airspace is safe both in 
Persian Gulf and inside 
the country and all foreign 
airlines continue their 
flights through Iranian 
airspace.
He added that flights 
through Iran’s airspace have 
not decreased.

He went on to say that 
over the last two years, in 
the wake of tensions in the 
region, and thanks to the 
security in Iranian airspace 
the number of flights in 
Iran’s skies increased to 
over 1,000 per day.
He noted that no foreign 
airliner have issued 
statement to Iran Civil 
Aviation Organization as 
regard changing routes 
and its avoidance to fly in 
Iran’s skies, Abedzadeh 
reiterated.

Russia Says 
to Help Iran 
with Oil If EU 
Fails to Launch 
INSTEX
Russian Deputy 
Foreign Minister 
Sergei Ryabkov 
said Moscow 
is ready to help 
Iran with oil 
exports and its 
banking sector 
if Europe fails to 
launch INSTEX -a 
payment channel 
that the three EU 
signatories to the 
JCPOA have set up 
to maintain trade 
with Iran.
If the INSTEX 
(Instrument in 
Support of Trade 
E x c h a n g e s ) 
payment system 
is not launched by 
the EU, we would 
help Iran export 
its oil and carry 
out its financial 
t r a n s a c t i o n s , 
Interfax cited 
Ryabkov as saying, 
according to 
Reuters.
INSTEX is planned 
to be based in Paris 
and be managed 
by a German 
banking expert. 
Britain will head 
the supervisory 
board.
On May 8, 2018, US 
President Donald 
Trump pulled his 
country out of the 
2015 nuclear deal 
between Tehran 
and world powers.
Following the US 
withdrawal, Iran 
and the remaining 
parties launched 
talks to save the 
accord.
The European 
Union has vowed 
to counter 
Trump’s renewed 
sanctions on 
Iran, including 
by means of 
a new law to 
shield European 
c o m p a n i e s 
from punitive 
measures, but it 
has so far failed 
to do anything 
beyond making 
statements.
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Official: Iran’s airspace safe for 
flights

Now you can buy 
Telegram members for 
your group and channel 
to give it a instant boost. 
It works perfectly 
for cryptocurrency 
or bitcoin groups 

where you need you add more 
authenticity to the group/
channel and make it look like a 
large community.
How to increase Telegram 
Subscribers?
Telegram channels is a great 
way to broadcast a message to a 
large set of audiences instantly. 
Having a large subscribers 
count in your channel would 
make real members attracted 
to your channel. You can start 
advertising in your channel and 
make huge money after attracting 
subscribers for it.
How to buy Telegram members 
from salvanik?
That’s proud of Salvanik website 
to present Telegram channel 
members to its dear customers 
in field of Telegram services. 
Business owners, groups and 
channel admins can buy the 
package of Telegram members in 
order to increase their members, 
and persuade others to join 
to their groups and channels. 
Salvanik present telegram 
channel members for the first 
time. As the owners of Telegram 

claims this social networks is very 
fast and it leads to increase the 
users and followers of this app 
every day.
How many users do the 
Telegram have?
Before the presentation of this 
popular social network, Viber 
faced with a lot of disorders. 
Telegram didn't receive much 
attention but when disorders in 
sending and receiving messages 
occurs in Viber in a period of time 
, users had to use Telegram and up 
to now they are very satisfied with 
using Telegram services. This app 
has 250 million users now and the 
owners of it say that one million 
users join to it every week. Also 
they add one billion message that 
are sent by this messenger every 
day.
The new channels (channels with 
a number less than 3,000) will 
grow very tight, as experience has 
shown that users are more likely 
to be members of the channels 
that have a high numbers and 
large amounts of members, since 
the high number of members 
represents Channel validation. As 

a result, the best thing to do is to 
jump and grow the canal and get 
out of the low levels.
Buy Telegram Post Views
Important Comments on Buying 
Telegram Members:
-The real members for channel 
will be done by adding real 
contacts (compulsory). Most 
users are online.
- Because members are real, 
there is a possibility of disrupting 
the order of the group, and after 
adding, you need to have more 
management on your group.
- Initial reduction of Telegram 
members are between 10% 
and 70% - The subject and 
management of the group has 
a great effect in reducing its 
decline!
- Note that adding members of 
the Telegram group is done at a 
high speed.
- The maximum capacity of the 
super group is 100,000 members. 
Therefore, more than this amount 
is done at very low speeds.
- It is 24 hours a day, and every 
time, your order is recorded and 
done.

Paper production volume 
at 5.5% growth in two 
months
Statistics of the Ministry of Industry, Mine and 
Trade showed that 164,900 tons of various 
types of paper were produced in the first 
two months of the current year (March 21 – 
May 21), showing a 5.5 percent increase as 
compared to the last year’s corresponding 
period.
In total, 156,200 tons of various types of paper 
were produced in the country in the first two 
months of the last Iranian calendar year (March 
21- April 21, 2018).
In the same period, 113,400 tons of cartons and 
pasteboard were produced in Iran, showing a 
45.4 percent growth as compared to the same 
period of last year.
Also, domestic factories produced 103,300 
cubic meters of chipboard in the first two 
months of the current year, registering a 13.2 
percent growth as compared to the same 
period of last year.
Statistics showed that 91,300 cubic meters of 
chipboard was produced in the country in the 
first two months of the last year.

Iranian labor min., 
Malaysian human 
resources min. meet in 
Geneva
Iranian Labor Minister Mohammad 
Shariatmadari and Malaysian Minister of 
Human Resources M. Kula Segaran met on the 
sidelines of 108th Session of the International 
Labour Conference in Geneva.
Voicing Iran’s readiness for implementing 
a joint MoU signed in 2017, Shariatmadari 
announced his country’s keen interest in 
expanding ties in various sectors including 
job creation, health and employment with 
Malaysia.
Inviting the Iranian minister to Malaysia, 
the Malaysian minister, for his turn, said his 
country is ready to exchange workforce with 
Iran, as well.
Started on June 10, the 11-day-International 
Labor Conference wrapped up on Friday in 
Geneva, Switzerland.
The representatives of governments, workers 
and employers from 187 member states of 
the International Labor Organization (ILO), 
including more than 50 presidents, attended 
the conference, which discussed a number of 
issues on the future of labor and reports on 
implementing international labor agreements 
and the cooperation in domain of supporting 
goals of sustainable development.

Telegram members for your group and 
channel to give it a instant boost. It works 
perfectly for cryptocurrency or bitcoin groups 
where you need you add more authenticity to 
the group/channel and make it look like a large 
community.
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 Media: India concerned over 
rising oil prices
India on Friday expressed concern over developments 
in the Strait of Hormuz impacting oil prices and sought 
Saudi Arabia's active role to keep the rates at reasonable 
levels, Times Of India reported.
According to Times Of India, Brent oil on Thursday 
jumped about 5 percent, the most since January, and 
is now trading near $65 a barrel. This comes after 
tensions ran high in the region after US President 
Donald Trump approved and then later called off 
military strikes against Tehran following shooting 

down of an American Navy drone over the strait by 
Iranian forces.
Times Of India added in its news that Indian Oil minister 
Dharmendra Pradhan discussed the situation with 
Saudi counterpart Khalid Al Falih, 
"Expressed concern on the developments in the Strait 
of Hormuz leading to rising crude oil price." 
About a quarter of the world's LNG and about one-fifth 
of the world's oil transits through the Iranian territorial 
waters at Strait of Hormuz, the narrow waterway.
"Discussed about Saudi interests in the energy sector in 
India to further bolster our bilateral ties. Also reviewed 
with Khalid al-Falih the progress of Saudi investments 

in India's refining 
& petrochemical 
sectors.
India is 83 per 
cent dependent 
on imports 
to meet its 
oil needs and 
is reliant on 
nations like the 
UAE to meet half 
of cooking gas (LPG) 
needs.

Labor min: US 
sanctions violate 
rights of workers 
and women
 Iran's Minister Labor Mohammad 
Shariatmadari on Saturday protested 
to the United States over its arbitrary 
sanctions on Iran, saying that the US 
Administration is accountable for 
crimes against humanity by violating 
the rights of Iranian workers and 
women.

He made the remarks in his 
tweet account to mark the 100th 
anniversary of foundation of the 
International Labor Organization in 
Geneva.
In a bitter criticism of the US 
sanctions on Iranian economy, 
Shariatmadari said that the US anti-
human sanctions violate the rights 
of the workers and women losing 
their jobs.
 The 108th meeting of the 
international body of labor took 
place on June 10-21 with the 
participation of the representatives 

of governments, labor groups, and 
employers at the ILO headquarters 
in Geneva.
On the sidelines of the event, 
Shariatmadari met with his 
Syrian, Bulgarian, Malaysian, and 
Azerbaijani counterparts to share 
experience and discuss cooperation.
Meanwhile, the labor ministers from 
the Asia-Pacific Group of the ILO 
(ASPAG) elected Shariatmadari as 
the chairman.
He added that the voice of Iranian 
workers will be louder from now  
on.



Iran to start 2nd phase of 
reducing commitments 
under JCPOA on July 7: 
Zarif
Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad 
Zarif announced that Iran will start second 
phase of reducing its commitments under the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
on July 7, 2019.
Zarif made the remarks after a meeting with 
his Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu in 
Isfahan. Following the meeting, Cavusoglu 
and Zarif signed a plan meant to strengthen 
cooperation in bilateral, regional, and 
international relations.
Underlining that Iran’s two-month-
ultimatum to Europe is going to be expired, 
he said that “we will announce our next step 
to Mrs. Mogherini and other JCPOA members 
via a letter.”
“The first phase of the measure was kicked off 
on May 8 and the second phase will be started 
on July 7,” Iranian foreign minister went on 
to say.
On May 8, Iran announced a partial 
withdrawal from some aspects of the 
pact, giving the other remaining parties 
to the JCPOA 60 days to comply with their 
commitments, particularly those regarding 
Iran’s economic interests in the banking and 
energy sectors, before reducing portions of 
its own commitments to the agreement stage 
by stage.

US must own up to its 
spying activities: senior 
MP
The US’ drone intrusion into Iranian airspace 
was in violation of international regulations 
and the US must shoulder the responsibility 
of such a blatant act of aggression, senior 
parliamentary official Alaeddin Boroujerdi 
said Saturday.
A member of Iran's Parliament National 
Security and Foreign Policy Commission, 
Alaeddin Boroujerdi, condemned the 
intrusion of a US spy drone into the Iranian 
airspace, saying “the United Arab Emirates or 
any other country that has provided US with 
military bases and allows Washington to use 
its territories to invade the Iranian borders 
must know that they are complicit in this 
aggression and must take responsibility for 
it.”IRGC said Thursday that a US-made Global 
Hawk surveillance drone was brought down 
by its Air Force near the Kouh-e Mobarak 
region, which sits in the central district of 
Jask County, after the aircraft violated Iranian 
airspace. Despite US claims that the drone 
had been flying over international waters, 
Iran says it has retrieved sections of drone in 
its own territorial waters where it was shot 
down. 

EU expects Iran to fully implement 
nuclear deal; Federica Mogherini

She wrote, "The interest we 
have is to keep the nuclear 
deal in place. It is not an 
easy exercise; we never 
made a mystery out of it.” 
She continued that a lot of 
work we have done with 

the Member States to put in place 
mechanisms that can allow the 
Iranians to benefit from the economic 
transactions that can legitimately take 
place.
The full text of Mogherini’s note 
follows:
Let me start by saying very clearly 
that our assessment on the 
implementation of the nuclear 
deal has never been, is not and will 
never be based on statements but 
on the evaluation that the IAEA 
[the International Atomic Energy 
Agency] makes, the reports that the 
IAEA produces. They can be done 
at any time, because we base our 
assessments and our judgments on 
facts, on the verification mechanisms 
that are in place and that we trust.
Announcements are relevant 
elements of political dialectics, but our 
assessment on the implementation 
of the agreement is based on the 
factual, technically sound assessment 
and evaluation that the IAEA makes 
in its reports. And so far Iran has 
been compliant with its nuclear 
commitments as we had expected it 
to be, as we had encouraged it to be. 
And the majority of the international 
community together with us has 
cooperated with Iran in helping this 

implementation to continue.If the 
IAEA assessments and reports will 
change, we will assess the situation 
further, but so far our assessment is 
based on the technical reports of the 
IAEA, which also means that I would 
not elaborate on what happens if and 
when. Iran is still compliant and we 
strongly hope, encourage, and expect 
that Iran continues to comply with its 
commitments under the JCPOA in full.
The interest we have is to keep the 
nuclear deal in place. It is not an easy 
exercise; we never made a mystery 
out of it. During the last year, it has 
become increasingly difficult for 
all to keep the nuclear deal fully 
implemented. This has been our 
constant focus as Europeans, as the 
European Union, myself personally, as 
I have a responsibility in coordinating 
the work of the Joint Commission 
[of the JCPOA].Our focus is to keep 
the agreement in place and keep 
the implementation of it. And this 
includes, as you know, a lot of work we 
have done with the Member States, in 
particular the E3 [France, Germany 
and the United Kingdom] but also 
others, to put in place mechanisms 
that can allow the Iranians to benefit 
from the economic transactions that 

can legitimately take place.This is all 
part of our effort to keep an agreement 
in place that so far has prevented Iran 
from developing a nuclear weapon – 
and this is our goal. So we will keep our 
focus on this objective.As you know 
very well, the European Union relies 
on the intelligence that Member States 
share with us. We do not have sources 
of intelligence of our own.- is a very 
strong element of concern for the risk 
of miscalculation or unintentional 
escalation that could occur in a region 
that is already at the limit of the stress 
test, I would say.A common approach 
that is that of trying to focus all our 
action and all our diplomatic work to 
try to avoid an escalation and actually 
help de-escalating, because what 
we would not like to see is a military 
escalation in the region.We think that 
would be extremely dangerous and 
definitely not positive, neither for 
anyone in the region nor for Europe 
nor for the rest of the world. So beyond 
the assessment of the responsibilities, 
iran is angry but the call is for 
maximum restraint and de-escalation 
that we believe is in the interest of 
everybodyevery one should respect 
international rules and sovereignty of 
countries.

European Union foreign policy chief Federica 
Mogherini in an exclusive note wrote for ILNA news 
agency about reducing Iran's commitments to the 
nuclear deal and a rise tension in the Persian Gulf and 
the Gulf of Oman.
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The Financial 
Action Task Force 
(FATF) said 
Iran had until 
October to meet 
i n t e r n a t i o n a l 
standards against 
money-laundering 
and terror 
financing.
It said on Friday 
that it was for 
now keeping 
counter-measures 
against Iran 
suspended with 
the exception for a 
call to all countries 
to increase 
s u p e r v i s o r y 
examination of 
Iranian banks' 
branches and 
s u b s i d i a r i e s , 
Reuters reported.
If by October 
Iran had not met 
i n t e r n a t i o n a l 
norms, the FATF 
said it would 
require scrutiny of 
transactions with 
Iran and tougher 
external audits 
of financial firms 
operating in Iran.
E u r o p e a n 
signatories of 
the 2015 nuclear 
deal between 
Tehran and world 
powers have 
asked Iran to join 
the FATF before 
a new payment 
m e c h a n i s m , 
officially called 
the Instrument 
in Support of 
Trade Exchanges 
(INSTEX), takes 
force.
Iranian critics of 
INSTEX say the 
Europeans have 
conditioned its 
implementation 
to Iran joining the 
FATF.
The FATF's 
proponents have 
said the measure 
would smooth 
the path for Iran’s 
increased financial 
t r a n s a c t i o n s 
with the rest of 
the world and 
help remove the 
country from 
i n v e s t m e n t 
blacklists.
O p p o n e n t s , 
however, say 
membership in 
the FATF will only 
make the country 
vulnerable to 
outside meddling.

FATF Gives 
Iran until Oct. 
to Complete 
Reforms

Iran
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 Iran not to let US intrude into its 
territory: FM spox
Iranian Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousavi said that 
Iran will not allow the United States to violate the county’s 
territory.“Regardless of any decision made by the United States, we 
will not allow any act of intrusion into the Islamic Republic territory, 
and we are ready to confront any threat to the integrity of the Islamic 
Republic of Iran,” he told Tasnim News Agency on Saturday.The 
remarks came as US President Donald Trump claimed on Friday that 
he had called off a strike against Iranian sites because they were not 
proportional to downing a drone by the IRGC, which had violated 
the Iranian airspace.

“Our decisions are not subject to their [US] decisions and we will 
confront aggression whether they level threats or not,” Mousavi 
added.IRGC said Thursday that a US-made Global Hawk surveillance 
drone was brought down by its Air Force near the Kouh-e Mobarak 
region, which sits in the central district of Jask County, after the 
aircraft violated Iranian airspace. Despite US claims that the 
drone had been flying over international waters, Iran says it has 
retrieved sections of drone in its own territorial waters where it 
was shot down. Foreign Minister Zarif said in a tweet hours after the 
incident that Iran would “take this new aggression to UN & show 
that the US is lying about international waters.”Elsewhere in his 
remarks, Mousavi also pointed to Iran’s reduction of commitments 
under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), saying 

that if European parties to the deal fail to 
honor their obligations, Iran will take 
the second step ‘stronger’. “And we 
have announced what our next step 
would be," he added.On May 8, exactly 
a year after the US pulled out from the 
JCPOA, Iran revealed countermeasures 
to US’ withdrawal, giving the other 
remaining parties to the JCPOA 60 days to 
comply with their commitments, particularly 
those regarding Iran’s economic interests in the 
banking and energy sectors, before reducing portions of its own 
commitments to the agreement stage by stage.

Let me start 
by saying very 
clearly that our 
assessment 
on the 
implementation 
of the nuclear 
deal has never 
been, is not 
and will never 
be based on 
statements but 
on the evaluation 
that the IAEA [the 
International 
Atomic Energy 
Agency] makes, 
the reports 
that the IAEA 
produces.
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Shamkhani Clarifies 
Why Obama Deserved 
Response from Iran, 
Trump Does Not
Secretary of Iran's Supreme National Security Council Ali 
Shamkhani explained why Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei gave a response to former US 
president Barack Obama, but Donald Trump does not merit 
any exchange of messages.
In an op-ed article, Shamkhani provided reasons why 
Ayatollah Khamenei had responded to a letter from Obama, 
but sees no merit in exchanging any messages with Trump, 

although the US government’s deceptive nature and 
hostility towards Iran have been the same under all White 
House rulers.   “By trampling on all international norms and 
law, Trump is trying to portray himself as an international 
racketeer whose behavior is unpredictable, and believes 
that he can infringe on the Iranian nation’s rights with such 
method,” the top security official wrote.Although Trump 
has met some of his financial objectives and fulfilled his 
sense of self-importance in dealing with some low-level 
wealthy states of the Persian Gulf, his policies have created 
a lot of challenges in the international arena, he added.
Shamkhani concluded that Ayatollah Khamenei’s different 
reactions to the former and incumbent US presidents 
reflect Iran’s logic of “courtesy for courtesy” and the 
policy of humiliating the bullies.The Leader’s reaction 
also highlights Iran’s unchanging policy of independence 

of vote and 
continuation of 
active resistance, 
he noted.
Prime Minister 
of Japan Shinzo 
Abe visited Iran 
on June 12 and 
met with Ayatollah 
Khamenei to relay a message 
from Trump.In response, Ayatollah Khamenei told Abe, 
“We have no doubts about your goodwill and seriousness, 
but with regard to what you relayed from the US president, 
I see no merit in Trump as a person to deserve the exchange 
of any messages, and I do not have any answer for him and 
will not give him any either.”

News

Iran rejects Reuters 
report on receiving 
Trump's message via 
Oman
Iran's Supreme National Security Council 
(SNSC) has dismissed a report by Reuters 
claiming that US President Donald Trump 
has sent a message to Iran via Oman.
"The US has sent no letter to Iran through 
Oman," SNSC spokesman Keivan 
Khosravi told the Islamic Republic of Iran 
Broadcasting (IRIB) on Friday.

"This issue is not true at all," he added.
Earlier in the day, Reuters quoted 
Iranian officials, speaking on condition 
of anonymity, as saying that Tehran 
had received a message from President 
Trump warning that a US attack on Iran 
was imminent but saying he was against 
war and wanted talks on a range of issues.
News of the message, said to be delivered 
through Oman overnight, came shortly 
after the New York Times said Trump had 
approved military strikes against Iran 
before dawn Friday over the downing 
of a US spy drone but pulled back from 

launching them at the last minute.
The paper cited military and diplomatic 
officials as saying that the US president 
had initially approved attacks on a 
handful of Iranian targets, like radar and 
missile batteries.
President Trump approved strikes 
against Iran before dawn Friday but 
abruptly pulled back from launching 
them, the New York Times reports.
"The operation was underway in its 
early stages when it was called off," the 
Times said, citing what it called a senior 
administration official.



Very complicated and suspicious conditions exist in the region; 
Iran's defence minister
The United States is trying to create "Iran phobia", Iran’s defence minister Amir Hatami 
said to ILNA news agency.Iran’s defence minister refers to this idea that Americans doing 
some activities for creating another 11 September, and confirmed that very complicated 
and suspicious conditions exist in the region.He added, "It seems that all of this is in line 
with an overall policy for creating Iran phobia and creating a consensus against the Islamic 
Republic.""Unfortunately, Saudi Arabia stand blindly along Washington in all different areas 
and they do not even consider their own interests in this regards," Amir Hatami said.
The Islamic Revolutionary Guard Corps said it had brought down the Global Hawk 
surveillance aircraft as it was "violating Iranian air space" over the waters of Hormozgan 
province.

Chinese Foreign Ministry 
spokesman referred to 
complex and sensitive 
situation in the Persian 
Gulf, urging Iran and the US 
to refrain from escalation 
of tensions.“We note the 
report you mentioned. The 
[Persian] Gulf situation is 
complex and sensitive at the 
moment. China has been 
calling on relevant parties to 
refrain from actions leading 
to further escalation. Do 
not, we repeat, do not open 
Pandora's box,” Lu Kang 
said in the regular press 
conference.He added: “It is 
China's consistent position 
that relevant sides should 
seek a proper solution 
through peaceful dialogue 
and consultation on the basis 
of mutual respect to uphold 
regional peace and stability, 
which is in the interests of the 
international community.”
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Labor min: 
US sanctions violate rights of workers 

and women

In the same sit-down, the US 
president also said he is willing 
to talk with Iran without any 
preconditions.
The president's comments come 
the same day he announced that 
he abruptly canceled an attack 

on Iran after the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) shot down an intruding US 
drone on Thursday after it violated the 
country’s airspace.
Trump tweeted Friday morning that he called 
off the attack 10 minutes before the strike 
after "a general" told him that 150 people 
would likely be killed.
Later in the day, spokesman for the Iranian 
Supreme National Security Council (SNSC) 

said Iran would respond firmly to any US 
aggression should it retaliate.
“The Iranian Armed Forces defended the 
airspace of the country and responded to the 
American drone’s aggression according to 
their inherent mission,” Keyvan Khosravi told 
the Russian-language Sputnik.
The US has no justification for acting against 
Iran over the drone’s downing, he said, 
adding that the Islamic Republic is fully 
prepared to respond to any other act of 
aggression decisively.The IRGC said on 
Thursday that a US spy drone that violated 
the Iranian territorial airspace in the early 
hours of the day was shot down by the IRGC 
Aerospace Force’s air defense unit near the 
Kooh-e-Mobarak region in the southern 
province of Hormozgan.
The intruding drone was shot by Iran’s 
homegrown air defense missile system 
“Khordad-3".

Kamal Dehqani Firouzabadi 
slammed US act, saying 
members of parliament will 
debate the US provocative acts 
in the region.
Iranian lawmakers will review 
US violation of Iran's territorial 

waters, other countries like UAE giving 
airbase for the flight of the reconnaissance 
mission of the Unmanned Air Vehicle, he 
said.Iran has lodged complaint with the 
UN Security Council against the United 
States for violating airspace of the Islamic 
Republic of Iran.
Shooting the US drone has made others 
aware of the fact that Iran skies is under 
the control of armed forces and no one will 
be able to take such measures against Iran.
At the early hours of Thursday, the 
Islamic Revolution Guard Corps (IRGC) 
air force shot down an American spy 
drone, identified as RQ-4 Global Hawk 
that had violated Iranian airspace in the 
Kuh Mobarak (Mobarak Mountain) region 
located at Hormuzgan province, south of 
the country, the IRGC’s public relations 
department said in a statement.

RQ-4s typically fly at high altitude to 
conduct reconnaissance missions.
Tensions between Iran and the US 
increased following US breach of the 
nuclear deal and re-imposing wrongful 
sanctions in total disregard of the UN 
Security Council Resolution 2231.
Earlier, Iran has protested to the Swiss 
envoy in Tehran who represents the 
United States interests in Iran, over the 
violation of its airspace by a US drone 
which Iranian forces shot down.
During the meeting, the Foreign Ministry 
director general for Americas Mohsen 
Baharvand submitted an official written 
protest to the Swiss diplomat in which 
he voiced his protest to the intrusion of 
a US drone into Iranian airspace.Markus 
Leitner as the ambassador of Switzerland 
represents Washington's interests in Iran 
in the absence of an official US embassy in 
the country.
Baharvand said Iran held Washington 
responsible for the outcomes of such 
provocative actions.
He offered the Swiss diplomat 
more details information on the US 
drone intrusion, including the exact 
geographical location where it was hit by 
the Iranian forces within Iran's territory 
and said that parts of the drone have also 
been discovered in the Iranian territorial 
waters.

Trump Says Does Not Want War with Iran Iran parliament to discuss violating Iranian 
airspace by US drone

"I'm not looking to do that," he said of going to war during an 
excerpt of an interview with NBC released Friday.

Deputy head of Iran parliament national security and foreign 
policy commission said on Saturday that MPs are supposed to 
review US spy drone violation of Iran's airspace.
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tweeted Friday 
morning that he 
called off the attack 
10 minutes before 
the strike after "a 
general" told him 
that 150 people 
would likely be 
killed.

Earlier, Iran has 
protested to 
the Swiss envoy 
in Tehran who 
represents the 
United States 
interests in Iran, 
over the violation 
of its airspace by 
a US drone which 
Iranian forces shot 
down.

General Warns US of ‘Heavy 
Costs’ of Striking Iran
A senior spokesman for the General Staff of the Iranian 
Armed Forces warned the US against the mistake of 
taking military action on Iran, saying any attack will draw 
Tehran’s crushing response, cost the US dearly, and blow 
up a powder keg in the region.
In an interview with Tasnim, Brigadier General Abolfazl 
Shekarchi reiterated that the Islamic Republic will never 
be the first side to start a war, but the enemy’s slightest 
mistake will draw a revolutionary response from Iran in 
West and Central Asia from which the attackers would 
not survive.
“Threat for threat means that if the enemy fires a single 
bullet at us, it will receive 10 bullets and have to pay a heavy 
cost,” he added, warning that any act of aggression against 
Iran will draw such a “historic response” that would make 
the assailants regret their move.
The general also noted that the Iranian Armed Forces 
hold regular war games and drills to maintain military 
preparedness for “dealing the heaviest blow to the enemy 
and its interests” in case of any possible attack.
The Iranian Armed Forces are closely monitoring the 
US moves, General Shekarchi noted, adding, “A military 
mistake from the enemy, particularly from the US and its 
regional allies, will be tantamount to firing at a powder 

keg on which are the US and its interests, and it will set 
the region ablaze and burn up the US, its interests, and its 
allies.”
The comments came after the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) said on Thursday that a US spy drone that 
violated the Iranian territorial airspace in the early hours 
of the day was shot down by the IRGC Aerospace Force’s 
air defense unit near the Kooh-e-Mobarak region in the 
southern province of Hormozgan.
The intruding drone was reportedly shot by Iran’s 
homegrown air defense missile system “Khordad-3rd”.
Iranian military and political officials have repeatedly 
warned the White House rulers against the dire 
consequences of a military action against the Islamic 
Republic.
In comments in April 2018, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei said the US is 
aware of the crushing response it will have to face in case 
of taking military action against Iran.
The era of hit and run is now over, and the US knows that if it 
gets entangled in military action against Iran, it will receive 
much harsher blows, Ayatollah Khamenei underlined.
The US is seeking a way to evade the costs of standing 
against Iran and place them on regional countries, the 
Leader said, reminding certain regional countries that if 
they confront Iran, “they will definitely suffer blows and 
defeat.”

UN Security Council to 
discuss Iran at US request 
on Monday
The UN Security Council is scheduled to hold 
a closed-door meeting on Iran on Monday 
afternoon following a request from the US 
mission, a UN spokesperson said, Trend reports 
citing Sputnik.
"At 3:00 p.m. [EST, 7:00 p.m. GMT], the Security 
Council will meet for closed consultations on the 
Middle East", the program said.
Earlier on Friday, a diplomatic source said that 

the mission of the United States to the UN had 
requested to hold the meeting to discuss the 
attacks on oil tankers in the Gulf of Oman and 
Iran’s downing of a US navy surveillance drone.
On Thursday, the Islamic Revolutionary 
Guards Corps (IRGC) said that they shot down 
a US surveillance drone that had violated Iran’s 
airspace, an assertion denied by Washington.
US President Donald Trump said Friday that 
the United States had been ready to retaliate 
with military force over the downed drone, 
but stopped a strike shortly before it was 
about to happen as the response would not be 
"proportionate".



67درصد زباله هاى الکترونیک قابل بازیافت اند
یک عضو هیئت علمى دانشکده بهداشت دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 67 درصد زباله هاى 
الکترونیک (E-waste) که به عنوان آالینده در نظر گرفته مى شوند قابل بازیافت هستند و تنها 2,7دهم 

درصد آنها خطرناك هستند.
 حمیدرضا پورزمانى  با بیان اینکه تمام پســماندها به ویژه پسماندهاى الکترونیکى طى چهار استراتژى 

مدیریت مى شوند، اظهار کرد: استراتژى نخست کاهش در مبدا است؛ حجمى که از یک محصول باقى مى 
ماند و به عنوان پسماند تولید مى شود بازیافت شود. یعنى پس از مرحله بازیافت ما به نوعى آنها را تغییر شکل 

بدهیم تا پسماند قابلیت استفاده پیدا کند . وى با تاکید براینکه در نهایت آن چیزى که از تمام این مراحل باقى 
مى ماند باید دفن شود، گفت: کاهش در مبدا منظور این نیست که خانواده ها را مجبور کنیم کمتر مصرف کنند. بلکه باید 

کارخانه تولید یک محصول به گونه اى محصول را تولید کند که مقدار کمترى پسماند در جامعه تولید شود.  این عضو هیئت علمى 
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه داد: اگر محصول با کیفیت باالتر را خریدارى کنیم مقدار پسماند تولید شده کم مى 
شود. براى نمونه اگر تلفن همراه با کیفیتى خریدارى شود که بیش از سه سال دوام داشته باشد بهتر از خریدارى تلفن همراهى است که 

ساالنه نیازمند تعویض باشد، محصول بى کیفیت میزان ضایعات را افزایش مى دهد.

تخصیص 12 میلیارد تومان اعتبار به اجراي شبکه فاضالب شهرضا
مدیر عامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور گفت: انتظار مى رود در سال جارى با تخصیص 
12 میلیارد تومان اعتبار به اجراى شبکه فاضالب شهرضا، این پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن 

عملیاتى شود.
حمیدرضا جانباز در بازدید از تاسیسات فاضالب شهرضا و طرح آبرسانى به شهر و 11 روستا دهاقان، 

اظهار کرد: در یک سال اخیر با ارتقا فرآیند تصفیه در این تصفیه خانه شاهد رفع بوى نامطلوب در 
محورهاى منتهى به تصفیه خانه هستیم.

وى با بیان اینکه با اشاره به اصالحات فنى که در تصفیه خانه صورت گرفت، افزود: ارتقاء تجهیزات در تصفیه 
خانه فاضالب شهرضا موجب شد که بوى نامطلوب در محورهاى منتهى به این تصفیه خانه حذف شود که این امر 

رضایت مردم را رقم زد. مدیر عامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور رضایتمندى مردم را مهمترین اولویت صنعت آب و فاضالب 
کشور برشمرد و گفت: هدف فعاالن صنعت آب و فاضالب کشور از ارائه خدمات جلب رضایت بیش ازپیش مردم است.

 وي اجراى سریع شبکه فاضالب شهرضا را خواستار شد و اظهار کرد: انتظار مى رود  در سال جارى با تخصیص 12 میلیارد تومان اعتبار 
به اجراى شبکه فاضالب شهرضا، این پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتى شود.

در  تابــش  عبــاس 
خصوص شــیوه تعیین 
قیمت روزانه خودروها 
توســط خودروسازان 
گفت: بر اســاس بند 3 
مصوبه شماره 70118 
مــورخ 29/ 05/ 1397  
شــوراى عالى هماهنگى اقتصادى، 
هرگونه تصمیــم گیــرى در مورد 
نرخ، ضوابط قیمت گــذارى، تعیین 
ســهمیه مقدارى کاال و خدمات که 
به موجب قوانین و مقررات مختلف، 
در اختیار دســتگاه ها و شــوراهاى 
مختلف قــرار گرفته بــود، منوط به 
تأیید در ستاد تنظیم بازار است؛ لذا 
صرفاً خودروهایى که ســابقه قیمت 
گذارى توسط شوراى رقابت داشته 
اند، قیمت گذارى آنها در دستور کار 

ستاد تنظیم بازار قرار گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
افزود: بر این اســاس بدیهى اســت 
در ســایر خودروها که به تشخیص 
شوراى رقابت، مشمول قیمت گذارى 

نبوده اند نیز، کماکان مطابق رویه قبل 
رأســاً از ناحیه خودروسازان قیمت 
گذارى مى شوند؛ بنابراین در شرایط 
فعلى قیمت فروش هاى فورى اعالمى 
توسط خودروسازان، بر مبناى قیمت 
حاشیه بازار بهمن ماه سال 97 تعیین 
و از طریق شــرکت اعالم مى شود و 
تعیین قیمت به صورت روزانه انجام 

نمى شود.
وى تصریح کرد: عالوه بر این، سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولید 
کنندگان، بر اساس دســتور العمل 
ســاماندهى بازار خودرو، ضمن اخذ 
اسناد و مدارك مرتبط از شرکت هاى 
عرضه کننده خودرو، پس از بررسى 
و احصاء قیمت هــر محصول، مراتب 
را بــراى تأیید و تصویــب به کمیته 
خودرو مستقر در معاونت امور صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال 
مى نماید تا هرگونه اتخاذ تصمیم، بر 
اساس مصوبات کمیته مذکور صورت 

پذیرد.
به گفته تابش، از طرفى قیمت خودرو 
در بازار نیز، تابع عرضه و تقاضا است؛ 
به این معنا که در سمت عرضه، میزان 
تولید شــرکت هاى خودروساز طى 
سال 1397 نســبت به مدت مشابه 
سال قبل به واسطه مشکالت ایجاد 
شــده در تأمین قطعات مــورد نیاز 

خطوط تولید، با کاهش 38 درصدى 
مواجه بوده، ضمــن اینکه در طرف 
تقاضــا نیز، تعلل شــوراى رقابت در 
اعالم قیمت هاى جدید در خردادماه 
ســال 97 و در ادامه بــروز اخبار و 
گزارش هایى دال بر آزادسازى قیمت 
خــودرو، موجب افزایــش انتظارات 
تورمى و انتقال تقاضاى آتى به حال 

گردید.

وى اظهار داشــت: از طــرف دیگر 
نقدینگى قابــل توجــه موجود در 
ســطح جامعــه و ترجیح مــردم به 
تبدیــل نقدینگى بــه کاال آن هم به 
دلیل افزایش چشمگیر قیمت طال، 
مســکن و ارز قاچاق به همراه انتقال 
تقاضاى اشــباع نشــده خودروهاى 
وارداتى، منتــج از افزایش قیمت به 
سمت کاالى جانشین تولید داخل و 
همچنین افزایش تقاضاى سفته بازى 

و واسطه گرى خودرو در بازار، موجب 
عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه 
افزایش قابل مالحظــه قیمت بازار 
گردیده که البته این روند در شرایط 
فعلى، با روند افزایشى تولید و عرضه 
در بازار متوقف و قیمــت در بازار در 
حال کاهش است که امید مى رود این 

روند ادامه یابد.
حمایــت  ســازمان  رئیــس 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 

در مــورد پیــش فروش هاى ســال 
گذشــته خودروســازان که قیمت 
خودرو در قراردادها غیرقطعى بوده 
و اکنون موعد تحویل آنها فرارسیده، 
خاطرنشان کرد: مالك قیمت خودرو 
در این قبیل قراردادها، قیمت زمان 
تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود 
و قیمت در زمان ثبت نام تأثیرى در 
اخذ مابه التفــاوت و صدور دعوتنامه 

نخواهد داشت.

مهر
گــزارش
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معاون وزیر صنعت گفت: قیمت فروش هاى فورى اعالمى توسط 
خودروسازان، بر مبناى قیمت حاشیه بازار بهمن97 تعیین و از 
طریق شرکت ها اعالم شده است و تعیین قیمت به صورت روزانه 

انجام نمى شود.

در شرایط فعلى 
قیمت فروش هاى 

فورى اعالمى توسط 
خودروسازان، بر 

مبناى قیمت حاشیه 
بازار بهمن ماه سال 

97 تعیین و از طریق 
شرکت اعالم مى شود 

و تعیین قیمت به 
صورت روزانه انجام 

نمى شود.
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فقط سکه هاى بانک 
مرکزى مشمول مالیات 

مى شوند

بر اساس بخشنامه جدید سازمان 
امور مالیاتى، فروش سکه طال که 
توســط بانک مرکزى ضرب شده، 
فقط در مرحله عرضه توسط بانک 
مرکزى مشمول مالیات بر ارزش 

افزوده مى شود.
بر اساس ابالغیه جدیدى که رئیس 
سازمان امور مالیاتى به ادارت کل 
مالیاتى درباره مالیات بر سکه هاى 
فروخته شده توسط بانک مرکزى 
صادر کرده است، فروش سکه طال 
که توسط بانک مرکزى ضرب شده، 
فقط در مرحله عرضه توسط بانک 
مرکزى مشمول مالیات بر ارزش 
افزوده مى شود و بعد از اولین فروش 
توسط بانک مرکزى تا اعالم بعدى 
مشمول مالیات و عوارض بر ارزش 

افزوده نخواهد بود.
در این ابالغیه جدید سازمان امور 
مالیاتى که متن آن در زیر مى آید 
تاکید شده است که ادارات کل امور 
مالیاتى باید اطالعــات مربوط به 
خرید سکه، تراکنش هاى بانکى و 
سایر اطالعات به دست آمده درباره 
مالیات بر ســکه را پس از انقضاى 
آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در 

اولویت رسیدگى قرار دهند.
بر اساس این دستورالعمل اشخاص 
حقیقى براى درآمدهاى حاصل از 
واگذارى سکه هاى مزبور مشمول 
مالیات بر درآمد بــوده و مکلف به 
انجام تکالیف قانونى از جمله تسلیم 
اظهارنامه مالیاتــى در موعد مقرر 
هستند (به استثناى مودیانى که 
در راستاى دســتورالعمل مذکور 

مشمول مالیات مقطوع باشند).
ضمناً چنانچه هر یک از اشخاص 
حقیقى کــه کمتر از 200 ســکه 
دریافــت نمــوده و مشــمول 
دستورالعمل مالیات مقطوع سکه 
بوده اما مایل به استفاده از تسهیالت 
دســتورالعمل موردنظر نباشــد 
مى توانند در اجراى مقررات ماده 
100 قانون مالیات هاى مستقیم 
اظهارنامه مالیاتى خود را تســلیم 
کنند و پرونده آنها بر اســاس مفاد 
این دســتورالعمل مورد بررسى و 

رسیدگى قرار گیرد.
بر اساس این ابالغیه همه اشخاص 
حقوقى خریدار سکه فارغ از تعداد 
سکه هاى خریدارى شده مشمول 
مفاد این دســتورالعمل هستند و 
مکلفند رویداد مالى مربوط به خرید 
و فروش ســکه را نیز در اظهارنامه 
مالیاتى خود منعکس و اعمال کنند.

   اقدامات مالیاتى
بر اساس ابالغیه منتشر شده همه 
اطالعات مربوط به خرید و فروش 
سکه توسط مرکز فناورى اطالعات 
و ارتباطات در سامانه هاى مربوطه 
بارگذارى شــده تا آثــار مالیاتى 
فعالیت مزبور در هنگام رسیدگى 
به پرونده هاى مالیاتى اشــخاص 
حقوقى موصوف مورد بررسى قرار 
گرفته و مطابق مقــررات ذیربط 
و مفاد ایــن دســتورالعمل اقدام 

شود.
همچنین همــه اطالعات مربوط 
به اشخاص حقیقى که مبادرت به 
خرید ســکه کرده اند، با همکارى 
مرکز فناورى اطالعات و ارتباطات 
و از ســوى معاونــت مالیات هاى 
مســتقیم، جهت رســیدگى به 
اداره کل امــور مالیاتــى مربوطه 
ارسال مى شــود اطالعات مربوط 
به تراکنش هــاى بانکى مربوط به 
اشخاص موضوع این دستورالعمل، 
از طریق دفتر بازرسى ویژه، مبارزه 
بــا پولشــویى و فــرار مالیاتى به 
ادارات امور مالیاتى ذیربط ارسال

 مى شود.

آگهی حصر وراثت
خانم اعظم غفارى مقدم داراي شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به کالسه 138/98 ش 2 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان على اکبر غفارى نیستانک بشناســنامه 30 در تاریخ 95/11/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضى 
اعظم غفارى مقدم برادرزاده 2- اشــرف غفارى مقدم برادرزاده 3- بتول غفارى مقدم برادرزاده 4- محترم غفارى مقدم برادرزاده 5- علیرضا غفارى مقدم برادرزاده 6- عباس 
غفارى مقدم برادرزاده 7- حســن غفارى مقدم برادرزاده 8- عبدالحســین غفارى مقدم برادرزاده 9- محمد مزیکى خواهرزاده 10- فاطمه مزیکــى خواهرزاده 11- بتول 
مزیکى همسر 12- کشور غفارى مقدم برادرزاده. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهدشد. رئیس شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نایین

  شناسه: 506480

آگهى تحدید حدود اختصاصى پالك 27/2677 بخش 14 ثبت اصفهان
شماره نامه: 139885602025003400 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 27/2677 مجزى شده از 27/598 در اجراى قانون تعیین تکلیف 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام محسن بوجاریان پور اصفهانى فرزند محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز یکشنبه مورخ 98/4/23 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و سا عت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: شنبه 98/4/2 مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

 شناسه: 507229
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در نشست صنفى بررسى موضوعات روز نهاد وکالت عنوان شد :
قاضى و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند

رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان گفت: قاضى و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند. لیال رئیسى در 
نشست صنفى بررسى موضوعات روز نهاد وکالت در جمع مقامات قضایى و وکالى اصفهان نقش مهم وکال را در 
تحول قوه قضاییه و مبارزه با فساد نقش مهمى ارزیابى کرد و اظهار داشت: سالمت قوه قضاییه و سالمت سازى قضات 

و ضابطین قوه قضاییه یکى از نقش هایى است که وکال بر عهده دارند.
وى ادامه داد: اینکه چرا استقالل وکال ارزش واالیى دارد به این دلیل است که ذات حرفه وکالت مى طلبد وکیل یک 
فرد مستقل باشد. اگر وکیل مستقل نباشد کارکرد درست و منطقى نخواهد داشت و ما خواستار حفظ جایگاه نهاد 

وکالت در کشور هستیم همانطور که کشورهاى توسعه یافته هم به این امر اذعان دارند.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان تصریح کرد: یکى از شاخصه هاى اساسى سنجش دستگاه قضایى 
بهداشت قضایى نهاد وکالت است و متاسفانه در این راه حمایت هاى الزم انجام نمى شود. وى ادامه داد: وکالت ابزار 

مهم تحقق عدالت در جامعه است و باید قوه قضاییه از این امر دفاع کند.
رییسى با تاکید بر اینکه کانون وکالى اصفهان پیشرو در تمام حوزههاى مبارزه با فساد است و با تمام قوا آمادگى اجراى 

قانون و تحقق عدالت اجتماعى را دارد اظهار امیدوارى کرد که ارتباط این دو نهاد بیشتر از این شود.
وى گفت: ورود هجمه ها به دستگاه وکالت را باید جدى بگیریم.

در این نشست حجت االسالم محمد مصدق، معاون حقوقى قوه قضائیه نیز با اشاره به اینکه جامعه وکالت را از قوه 
قضائیه جدا نمى دانیم، گفت: وکال در دانشگاه ها، دستگاه قضا و نقاط مختلف شهر حضور دارند و بر این اساس معتقد 

به شنیدن مشکالت موجود در جامعه از زبان آنها هستیم.
این یک موضوع عقالنى است که هر نهادى اجازه گزینش افراد خود را داشته باشد و بر این اساس قوه قضائیه مخالف 

حذف آزمون وکالت است.
وى با بیان اینکه رضایت نداریم که رسانه ملى به شکل تخریب کننده از وکال سخن بگوید ادامه داد: ما رضایت نداریم 
که رسانه ملى به شکل تخریب کننده از وکال سخن بگوید اما وکال نیز نباید زمانى که جاسوسى علیه کشور ایران انجام 

مى شود با صدور بیانیه جمعى و یا به شکل فردى از برخى افراد حمایت کنند.
معاون حقوقى قوه قضائیه با تاکید بر اینکه براى تدوین قانون درباره هر صنف از جمله وکال باید نظرات فرهیختگان 
آن صنف را بشنویم، گفت: چنین روندى شاید در پنج نفر از هر هزار وکیل اتفاق بیافتد، اما براى وجهه وکال جنبه 
تخریبى دارد و بر همین اساس خود وکال باید از رخ دادن این مسائل جلوگیرى کنند و جلوى همکاران خود را بگیرند.
مصدق تاکید کرد: در واقع اعتقاد ما این است که وکیل باید تمام تالش خود را براى موکل خود در این پرونده ها به 
کار بگیرد و اجازه ندهد حقوق وى خدشه دار شود اما این مطلب بدان معنا نیست که در خارج از دادگاه با جاسوس هم 
صدا شود. وى در ادامه با بیان اینکه با حذف آزمون وکالت موافق نیستم، گفت: این یک موضوع عقالنى است که هر 

نهادى اجازه گزینش براى افراد خود داشته باشد و در این ارتباط آزمونى برگزار کند.
معاون قوه قضائیه ابراز داشت: نمى توان هر فردى که از رشته حقوق فارغ التحصیل میشود را وکیل نامید بلکه نیاز به 

گزینش، آزمون و تأیید صالحیت در این ارتباط وجود دارد.
وى با بیان اینکه به کار بردن برخى تعابیر در نهاد وکالت مانند وکیل دولتى یا وکیل غیردولتى صحیح نیست، ابراز 
داشت: قوه قضائیه با فعالیت دو نهاد به شکل موازى موافق نیست و تالش خود را براى رفع این مشکل به کار خواهد 

بست اما وکال توجه داشته باشند نباید مخالفت ما با این امر حالت طعنه به خود بگیرد.
در این نشست محمدرضا حبیبى، رئیس کل دادگسترى استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه ما همکارى خوب و تعامل 
مناسب با وکال را ضرورى مى دانیم اما اعتقاد داریم که براى این همکارى الزم است که قاضى و وکیل هردو به سوگند 

خود یعنى تالش براى احقاق حقوق مردم و کشف حقیقت عمل کنند.
وى با تاکید بر اینکه وکیل تضمین کننده حقوق متهم در برابر دولت در هر نظام و کشورى است، بیان داشت: وکیل 

باید در کنار متهم حضور داشته باشد تا در مراحل مختلف دادرسى حقى از وى تضییع نشود.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با اشاره به اینکه وکیل و قاضى دو بال فرشته عدالت هستند، بیان داشت: زمانى 
پرواز این فرشته موفقیت آمیز خواهد بود که هم قاضى و هم وکیل خط قرمزها را رعایت کنند و در راستاى کشف 
حقیقت همکارى کنند. وى بیان داشت: متأسفانه در موارد معدودى شاهد این نکته بودیم که برخى وکال به دفاع از 

متهمى که اتهام وى بر اقدام علیه امنیت نظام است اقدام میکنند که این امر به هیچ عنوان پذیرفتنى نیست.
حبیبى با توجه به انتقاد برخى وکالى حاضر در جلسه مبنى بر هجمه هایى از آنها در رسانه ها ابراز داشت: نباید اجازه 
دهیم برخى افراد از هر صنفى دستگاه قضا را با عملکرد خود زیر سؤال ببرند، گاهى رفتار غلط برخى افراد یک صنف 
موجب تعمیم آن رفتار غلط به همه مى شود؛ بر این اساس انتظار داریم که وکال خودشان برخورد جدى با این افراد 

معدود داشته باشند.
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افزایش میلیاردى درآمد شهردارى پایتخت از پسماندهاى خشک
 زهرا صدراعظم نورى، رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست شوراى شهر تهران با اشاره به درآمدى 
که شهردارى تهران در ســال 97 از طریق جمع آورى پسماند خشک کســب کرد، بیان کرد: در سال 
97 شهردارى مبلغ 12 میلیارد تومان از پیمانکاران جمع آورى کننده پسماند خشک دریافت کرد و با 
پیگیرى هایى که انجام دادیم مقرر شد براى جمع آورى پسماند خشک در سال 98 مبلغ 200 میلیارد 

تومان از آن ها اخذ کنیم.
عضو شوراى شهر تهران با اشاره به مشاورى که براى طرح مدیریت پسماند شهر تهران به کار گرفته شده، گفت: 

امیدواریم مطالعات این مشاور اثرگذار بوده و فرآیند موجود را اصالح کرده باشد تا بتواند به فرهنگ سازى و کاهش 
تولید پسماند کمک کند. وى با بیان اینکه در نهایت با تفکیک پسماند شرایط بهره بردارى بهتر مى شود، ادامه داد: از اقدامات 

دیگرى که در این راستا انجام شده جمع آورى پسماند از طریق استارت آپ ها است که در برخى از مناطق راه اندازى شده و شهروندان 
مى توانند در ازاى تحویل پسماند پول دریافت کرده و یا امتیاز بگیرند. صدراعظم نورى با اشاره به جهش 188 میلیارد تومانى مبلغ قرارداد جمع 
آورى پسماند سال 98 نسبت به سال 97 اظهار کرد: زمانى که این قرارداد تا این حد افزایش مى یابد نشان دهنده این است که حتما با چند برابر 

دیگر هم امکان افزایش وجود دارد، زیرا پسماند خشکى که در تهران تولید مى شود بسیار ارزشمند است.
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برند

نرخ ارز در کشــور داراى تناوب بسیار 
زیادى است. این تناوب و ارزشمندى سرمایه گذارى 
بر صادرات محصوالت به خارج از کشــور، موجى از تالشها براى ارسال 
محصوالت و یا خدمات به خارج از کشور را ایجاد کرده است که در این مقاله، 

تحلیل کوتاهى از آن خواهیم داشت.
براى حضور در بازارهاى خارجى، استارت اپها نیاز به سرمایه گذارى و منتورینگ حرفه 
اى دارند. این واقعیت کســب و کارهاى نوپا را به اقدامات حول ارزشگذارى برندها و 
همچنین ارزیابى بازارهاى خارجى سوق داده اســت و شرکت هاى سرمایه گذارى 

زیادى را به عرصه استارت آپى کشانده است.
اما چالش هاى حیاتى در مسیر ورود به بازارهاى خارجى وجود دارد 
که تصمیم گیرى در باب ایجاد تقاضاى دالرى یا ریالى را کمى سخت 
تر از گذشته نموده. این چالش ها که غالباً محدودیت هاى لوجستیکى 
را هدف قرار مى دهند، مى توانــد محدودیت هاى جدیدى را در کنار 

شناسایى بازارها، ایجاد کنند.
در این یادداشت به بررسى 2 عامل اصلى تصمیم گیرى در اقدامات بین 

المللى پرداخته مى شود:

   1. شناخت بازار، تکانه هاى تقاضا و عادات مصرف فصلى:
آمار موفقیت استارت آپ ها در ایران، در عین ناباورى چیزى در حدود ٪10 
در هر 3 سال است که دید روشن و مثبتى را از آینده استارت آپ به فعاالن 

این صنعت ارائه نمى دهد.
متوسط احتمال موفقیت بسیار پایین در سالهاى گذشته در استارت آپهاى 
ایرانى، مى تواند به عنوان یک زنگ خطر براى صاحبان آنها باشــد. طبق 
بررسى هاى انجام شده، دلیل عمده عدم موفقیت استارت آپها، عدم شناخت بازار و 
ناآشنایى با نیاز مشتریان است. حال آنکه عدم شناخت بازار خارجى، رقباى بالفعل، 
رقباى بالقوه و افت و خیرهاى تقاضاى بازارهاى مذکور، هر یک به تنهایى مى توانند 

احتمال موفقیت استارت آپها در خارج از مرزها را کاهش دهند.
لذا قدم اول در حرکت به سوى بازارهاى خارجى، شناخت دقیق بازار داخلى و عادات 
مصرفى بازار فعلى و قدم ثانویه، بررسى بازارهاى خارجى و عادات مصرفى فصلى آنها 

است که غالباً به دلیل پر زرق و برق بودن درآمد، از دیده ها پنهان مى ماند.

   2. تبلیغات و جذب بازار رقبا و عکس العمل هاى آنها
بازى در زمین حریف، در عین جذابیت، همواره داراى عالمت هاى سوال بسیارى است. 
یک کسب و کار ایرانى، نمى تواند بدون شناخت راهکارهاى بهینه تبلیغات و بازاریابى 

برندهاى خارجى، به بازار آنها وارد شود.
به دلیل اینکه برندهاى استارت آپى، سرمایه هاى محدودى براى اجراى فعالیت هاى 
بازاریابى، مخصوصاً در خارج از کشور و با نرخ تبدیل ارز بسیار باال دارند، نشاندن تیر اول 
در هدف، مى تواند احتمال برنده شدن آنها را افزایش دهد و اشتباهاتى هرچند کوچک 

نیز، مى تواند ادامه حرکت در بازارهاى خارجى را به خطر بیندازد.
البته ناگفته نماند که پیش بینى عکس العمل برندهاى خارجى نیز، مى تواند در ادامه 
مسیر، کمک حال برندهاى استارت آپى ایرانى باشد. زیرا خواندن دست حریفان در 

بازار کسب و کار، همواره برگ برنده یک استارت آپ موفق است.
از این رو پیشنهاد مى شود اگر کسب و کارها قصد ورود به بازارهاى خارجى را دارند، به 
خوبى از صحت اطالعات بازاریابى در کشورهاى خارجى آگاه باشند. زیرا یک حرکت 
اشتباه براى شروع، عالوه بر ضرر مالى بسیار زیاد، مى تواند یک عکس العمل شدید از 
طرف رقبا را به همراه داشته باشد که برآیند این دو رویداد، مانع اجراى قدم دوم استارت 

آپ در خارج مرزها خواهد شد.
در پایان نیز مى بایست اشاره نمود به دلیل افزیش نرخ تبدیل ارز به ریال، پیش گرفتن 
استراتژى هاى صادراتى، از تصمیم گیرى هاى منطقى خصوصاً در زمینه هایى خواهد 
بود که بازارهاى جدید و استارت آپى هستند، لیکن به دلیل شرایط اقتصادى، شکست 
اولیه در انتخاب استراتژى، مى تواند به کلى شانس موفقیت ثانویه در بازار را از برندها 

سلب کند.

خبرآنالین
گـــزارش

بازار داخلى یا بازار خارجى؟ تقابل تقاضاى ریال و دالر در استارت آپ ها

به عنوان مدیر یک کسب و 
کار در هر صنفى، همیشه با 
کارکنان متفاوتى سر و کار 
خواهید داشت که هر کدام 
برخورد خاص خود را مى 
طلبند. بسیارى از مدیران 
گمان مى کنند، به تقاضاى 
جایگاه شغلیشان دیگر نیازى به این گونه 
برخورد ها وجود نخواهد داشت. اما واقعیت 
به هیچ عنوان این گونه نیست و «مدیر» 
یک کسب و کار، عنوانى است که بیش از هر 
پست دیگرى مسئولیت دارد و به بیان ساده 
تر باید حواستان به همه چیز جمع باشد. 
یکى از با اهمیت ترین بخش هایى که باید 
کنترل آن را در دست داشته باشید، تیم 

کارى و کارکنان کسب و کارتان هستند.
 هر کدام از این افراد در دســته اى خاص 
جاى مى گیرند و با شناخت این دسته ها 
مى توانید بهتر و موثر تر مدیریت کنید. از 
این رو و با توجه به اهمیت این مطلب، به 
معرفى 6 گروه شخصیتى مهم کارمندان 

خواهیم پرداخت.
 

  1. قربانى
کارکنانى که این تیپ شخصیتى را دارند، 
افرادى هستند که به ندرت مى توانید آن 
ها را مورد بازخواست کارى قرار دهید چرا 
که زیر بار نمى روند! در واقع این افراد مدام 
ظاهر قربانى به خود گرفته و حق را تنها به 

خود مى دهند.
 

 چه برخوردى باید داشــت؟ شما در 
جایگاه مدیر کسب و کارتان در مواجهه با 
چنین کارکنانى باید از همان ابتدا قوانین 
مشخص و استوار وضع کرده و نسبت به 
اجراى این قوانین ثابت قدم باشید. سستى 
و گذشت در این موارد نتیجه اى جز دامن 
زدن به «عدم پاســخ گویى» فرد نخواهد 
داشت. چهارچوب هاى مورد نظر خود را 
واضح سازى کنید. براى مثال چه کیفیتى 
در اجراى وظایف مقرر شده انتظار دارید؟ 
زمان بندى انجام وظایف چگونه باید باشد؟

  2. حریص

این گروه مانند مارى هستند که خوابیده 
و به دور خود پیچیده است. با کوچکترین 
تلنگرى بیدار شده و به طعمه حمله مى 
کند. در واقع هر محرك کوچکى براى شعله 
ور شدن آتش طمع و حرص این افراد کافى 
خواهد بود. این ها هیچ گاه به سهم خود 

راضى نیستند.

چه برخوردى باید داشت؟ مجددا به 
عنوان مدیر باید با این گروه از کارکنان نیز 
آشنایى کامل داشته باشید. فردى با تیپ 
شخصیتى حریص، به تیم کارى اهمیتى 
نمى دهد و برایش فرقى نمى کند که رفتار 
هاى وى چه تاثیرى بر تیم خواهند داشت. 
براى برخورد مناسب با چنین فردى به یک 

برنامه 90 روزه دقیق نیاز خواهید داشت.
 

برنامه اى کامــل و در عین حال مفید که 
بتواند اهداف و مسیر رشــد شرکت را به 
خوبى ترسیم کند. باید بتوانید به چنین 
فردى براى حفظ جایگاهش در تیم کمک 
کنید و او را به نادرســت بــودن رفتارش 
متقاعد کنید زیرا در بســیارى از مواقع 
ممکن است این فرد نقشــى کلیدى در 

کمک به اداره کسب و کار داشته باشد.

  3. منفى باف
کارکنانى که نوعى اتمسفر منفى در اطراف 
خود پرورش مى دهنــد، بهترین ها براى 
خراب کردن فرصت هاى خوب هستند. 
این ها نســبت به هر تغییر و سیاســت 
جدیدى در کسب و کار مقاومت مى کنند 
و کار را براى دیگر افراد تیم و به خصوص 

مدیر، دشوار مى کنند.

چه برخوردى باید داشت؟ اگر به عنوان 
مدیر کســب و کار نحوه کنار آمدن با این 
کارمندان را بدانید، مى توانید کمک زیادى 
به پیش برد اهداف کسب و کار و پیشرفت 

آن کنید.

  4. بهانه جو
اگر کارمندى بهانه جو داشــته باشــید، 
عباراتى نظیر: «عذر مــى خواهم مجددا 
مریض شده ام»، «دیگر دیر نمى رسم»، 
«مهمانى بوده ام»، « کار مهمى پیش آمده 
و سریع باز میگردم» و هزاران عبارت مشابه 
را هر روز خواهید شنید. این افراد تقریبا هر 
زمانى که کارى مهم وجــود دارد و نیاز به 

انجام دادنش است، غیبشان مى زند!

 چه برخوردى باید داشت؟ متاسفانه 

کنار آمدن با این دسته کمى دشوار تر از 
بقیه است. اما مکالمه اى صادقانه، صمیمى 

و منطقى در اغلب موارد جواب مى دهد!

  5. انیشتین
این دسته بسیار باهوش هستند و خودشان 
نیز از این موضوع آگاه اند. انیشتین ها اغلب 
افکارى استوار دارند اما با این حال، در کار 

گروهى مشکلى ایجاد نمى کنند.

 چه برخوردى باید داشت؟ باید شرایطى 
ایجاد کنید که این افراد بتوانند بیشترین 
تاثیر مثبت نبوغ خود را بر کل تیم و کسب 
و کار بگذارند. این ها قابلیت خوبى براى 
رهبر شدن نیز دارند، به آنان جایگاهى که 
الیقش هستند را بدهید تا با انگیزه کافى 

به سمت هدف مشترك کسب و کارتان 
حرکت کنند.

  6. خود شیفته
به ندرت ممکن است چنین فردى تغییر 
کند، با این حال محال هم نیست. این افراد 
دقیقا متضاد با کار گروهى هستند و همه 

چیز را براى خود مى خواهند.

چه برخــوردى باید داشــت؟  اگر 
کارمندى خود شیفته در تیم خود دارید 
و این فرد نقشى کلیدى در کسب و کارتان 
دارد، به گونه اى که قابل حذف نیســت، 
بهترین کار ایجاد محیطى جداگانه و دور 
از تیم براى کار وى است تا کمترین میزان 
برخورد با ســایر افراد تیم را داشته باشد. 

البته بسیارى از این دسته افراد زمانى که 
انگیزه کافى براى رسیدن به هدف کسب 
و کار را به دست بیاورند، رفتار بهترى با کار 

تیمى خواهند داشت. 

  بهتریــن روش بــراى مدیریت 
کارمندان ضعیف

 یکى از مشکالت اساسى مدیران، مدیریت 
کارمندان و مشکالت کارایى آنان است؛ 
اما نکته  مهم این است که اخراج نیروها یا 
جذب نیروى جدید، راه حل این مشکالت 

نخواهد بود.
به عنوان یک مدیر، اخراج کارمندان یکى از 
سخت ترین وظایف شغلى شما است. ولى 
وقتى یکى از کارمندان عملکرد کل تیم 
را ضعیف مى کند، شما مسئولیت دارید 
بهترین تصمیم را براى تیم کســب وکار 

خود بگیرید.
ازآنجاکه اخراج کارکنان کار خوشایندى 
نیست، بیشــتر مدیران جوان و تازه کار 
ترجیح مى دهند فــرد ناکارآمد را در تیم 
خود حفظ کنند. ایــن تصمیم به دالیلى 
واضح براى شرکت مشکل آفرین خواهد 
شد؛ ولى این موضوع وقتى شکل بدترى 
به خود مى گیرد که مدیران سعى مى کنند 
براى جبران ضعف یــک کارمند، نیروى 
دیگرى (مثًال یک مدیر حد واسط) را وارد 
کار کنند تا هم زمان، او همان وظایف را به 
عهده بگیرد. هنگامى که یک شرکت در 
حال رشد است، مســئولیت هاى موازى 
بسیار محتمل هستند و این دامى است که 

باید با هوشیارى از آن اجتناب کرد.

اثر زیان بار مسئولیت هاى موازى به مراتب 
بیشــتر از حفظ نیروهایى است که کمتر 
از انتظار شــما ظاهر مى شــوند؛ چراکه 
عالوه بر مشکالت استخدام  جدید، پس  
از آن شما گزارش هاى کارى جدیدى روى 
میز خود خواهید داشت که دقیقاً حیطه  
اختیارات مشــخصى ندارند. نیروى تازه 
استخدام شده نمى تواند در کار خود موفق 
باشــد؛ چراکه باید وقتش را به مدیریت 
نیمه کامل نیروى ضعیف اختصاص دهد. 
او نمى تواند انــرژى خود را روى همکارى 
یا سرپرستى تیمش سرمایه گذارى کند و 
همچنین نمى تواند از مهارت ها و تخصص 
اصلى خود به طور بهینه اســتفاده کند؛ 
چراکه تمام فعالیت هــاى او تحت تأثیر 
محدودیت هایــى قرار دارد کــه نیروى 
ناکارآمد، با مســئولیت هاى مشابه به او 

تحمیل مى کند.
فرض کنید که سرپرســت بخش متوجه 
مى شود یکى از مدیران میان رده انتظارات 
او را برآورده نمى کند. او پیشنهاد مى دهد 
که یک کارمند ارشــد دیگر به تیم اضافه 
شــود تا بتواند مدیریت ناکارآمد فرد اول 
را تکمیل کند. اعضاى تیم که مدیر خود 
را دوســت دارند، با این پیشنهاد موافقت 
مى کنند. به احتمال زیاد این پیشــنهاد با 
شکست مواجه مى شــود؛ چراکه ایجاد 
الیه هاى موازى کارى، مشــکل اصلى را 
حل نمى کند. این تصمیــم فقط به یک 
استخدام ناخوشــایند منجر مى شود که 
حتى مدیر میان رده  ضعیــف را به جاده  

موفقیت برنمى گرداند.

اثر زیان بار 
مسئولیت هاى موازى 

به مراتب بیشتر از 
حفظ نیروهایى است 
که کمتر از انتظار شما 

ظاهر مى شوند؛ چراکه 
عالوه بر مشکالت 

استخدام  جدید، پس  
از آن شما گزارش هاى 

کارى جدیدى روى میز 
خود خواهید داشت که 
دقیقاً حیطه  اختیارات 

مشخصى ندارند. 

اگر کارمندى بهانه جو داشته باشــید، عباراتى نظیر: 
«عذر مى خواهم مجددا مریض شــده ام»، «دیگر دیر 
نمى رسم»، «مهمانى بوده ام»، «کار مهمى پیش آمده 
و سریع باز میگردم» و هزاران عبارت مشابه را هر روز 

خواهید شنید.

منبع: پول نیوز
یـــادداشت
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بررسى مدیران و تیپ هاى مختلف کارمندى؛

با چه کارمندانى طرفید؟!
گردهمایى 

شرکت هاى دانش 
بنیان در حوزه فضایى 

برگزار مى شود

گردهمایى شرکت هاى دانش 
بنیــان و اســتارت آپهاى حوزه 
فضایى، همــراه با نمایشــگاه 
محصوالت فضایى و نشســت 
هاى تبادل فناورى و نوآورى، به 
مدت 3 روز از 16 تا 18 تیرماه در 

تهران برگزار مى شود.
 ســازمان فضایى ایران در یک 
همکارى 3 جانبه با پژوهشگاه 
فضایى ایران و صندوق نوآورى 
گردهمایــى  شــکوفایى،  و 
شــرکت هاى دانــش بنیان و 
اســتارت آپ هاى حوزه فناورى 

فضایى را برگزار مى کند.
در این رویــداد، رئیس صندوق 
نــوآورى، شــکوفایى، رئیس 
ســازمان فضایى ایران، رئیس 
پژوهشگاه فضایى ایران و مدیران 
ســایر نهادها و دســتگاه هاى 
اجرایى مرتبــط، صندوق هاى 
پژوهش و فنــاورى و خطر پذیر 
و نیز خریداران و مشتریان بالقوه 
محصوالت و خدمــات فضایى 

حضور خواهند داشت.
هدف از ایــن رویــداد 3 روزه 
معرفى خدمات صندوق نوآورى 
و شــکوفایى به شــرکت هاى 
اســتارت آپى و دانــش بنیان، 
عرضه نمایشــگاه دستاوردهاى 
شــرکت هاى دانــش بنیان و 
اســتارت آپ هاى حوزه فضایى 
و برگزارى رویدادها، ســمینار و 
کارگاه هاى آمــوزش تخصصى 
مرتبط با حــوزه فضایى عنوان 

شده است.
در ایــن زمینه مرتضــى برارى 
رئیس ســازمان فضایــى ایران 
در اینســتاگرام نوشــت: پیوند 
نهادهاى مالى و سرمایه گذارى 
مثل صندوق نوآورى و شکوفایى 
و نهادهاى حاکمیتى و تسهیل گر 
مثل ســازمان فضایــى ایران 
مى تواند باعث افزایش ســرعت 
ورود و رشــد بخش خصوصى 
حوزه فضایى باشد و همانطور که 
قبًال وعده داده بودم با همکارى 
پژوهشــگاه فضایى و صندوق 
نوآورى و شکوفایى رویدادى سه 
روزه را در تیرماه برگزار خواهیم 

کرد.
وى افزود: این رویــداد فرصت 
مناسبى براى تشریح فرصت هاى 
توسعه کسب و کار در حوزه هاى 
ســنجش از دور و ماهــواره 
مخابراتى و بررســى فرصت ها، 
چالش ها و راهکارها و محلى براى 
برقرارى ارتباط میان متخصصان، 
دانشجویان، شــرکت هاى ارائه 
دهنده خدمات حوزه فضایى و 
سرمایه گذاران خطر پذیر است تا 
با اتصال این حلقه ها به هم زمینه 
ساز توسعه کسب و کارهاى این 

حوزه باشیم.
رئیس ســازمان فضایــى ایران 
اظهــار امیــدوارى کــرد که با 
مشــارکت حداکثــرى تمامى 
فعاالن این حــوزه اعم از بخش 
خصوصــى و بخــش دولتــى، 
در رونــق اقتصــادى این حوزه 

تأثیرگذار باشد.
وى تاکیــد کــرد: در حاشــیه 
این رویــداد، نمایشــگاهى از 
توانمندى هاى شرکت هاى دانش 
بنیان این حوزه برگزار مى شود 
که مى تواند فرصت مناسب براى 
معرفى کســب و کارهاى حوزه 

فضایى باشد.

عصر ارتباط
گــزارش

ISFAHAN
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،،

 یکى از مشکالت 
اساسى مدیران، 

مدیریت کارمندان و 
مشکالت کارایى آنان 

است؛ اما نکته  مهم این 
است که اخراج نیروها 
یا جذب نیروى جدید، 
راه حل این مشکالت 

نخواهد بود.
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