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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

طرح هاى عمرانى شهردارى اصفهان براى افتتاح در هفته دولت معرفى و تشریح شد    

 گام هاى عمرانى اصفهان به ارزش 128 میلیارد تومان

روز کارمند؛

تورم براى
 پشت میز نشین ها!

همه ما  دوستان و آشنایان زیادى 
داریم کــه روزها تا عصــر کارمند 
هستند،عصرها مى شوند کارگر و 
شبها باید تا نیمه شب راننده تاکسى 
باشند تا بتوانند امرار معاش کنند و 
از پس دخل و خرج زندگى بر بیایند! 
به نظر عوامل بسیارى  در این ماجرا 
دخیل هســتند، اوضاع اقتصادى 
نا به ســامان، افزایش روند تجمل 
گرایى در زندگى روز مــره  و.... اما 
به عنوان اصلى ترین دلیل میتوان 
اهمیت ندادن به جایگاه یک کارمند 
در کشــور را نام برد. شاید خیلى از 
جوانان ما جز آرزوهایشان باشد که 
کارمند یک اداره شوند اما مشکل 
اینجاســت که کارمنــدان همان 
ادارات هم ناراضى هستند. دوست 
عزیزى مى گفت: وقتى روز کارگر 
مى شود به ما مى گویند شما کارمند 
هستید و هیچ تسهیالتى در اختیار 
ما قرار نمى دهند اما در بقیه روزها 
مثل روز کارمند و موقع امضاى قرار 
دادها،  ما کارگر هستیم و از مزایاى 
کمترى نســبت به کارمندان بهره 
مى بریم . آنچه مسلم است و در چند 
سال گذشته نیز مشهود شده است،  

این است که...     پروژه هایى به ارزش 128 میلیارد تومان شامل خیابان سازى، پیاده روسازى، مراکز ورزشى و فرهنگى، مناسب سازى، عملیات هاى استفاده از پساب و ... از سوى شهردارى اصفهان براى افتتاح 
در هفته دولت به استاندارى معرفى شده است

منا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/6/3 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,064,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,124,0004,192,000جدید

2,140,0002,298,000نیم سکه

1,330,0001,499,000ربع سکه

980,000969,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,796,0001,767,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18414,600406,800 عیار

یک گرم طالى 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالى 
24552,800543,300 عیار

وضعیت تغییر حقوق کارکنان
 در 7 سال

حداقل حقوق پرداختــى به کارکنان طى چند 
سال اخیر تا سه برابر شــده و به یک میلیون و 
563 هزار تومان در ســال جارى رسیده است؛ 
رقمى که بــا وجود چند برابر شــدن همچنان 
در برابر هزینه هاى مردم قابل توجه نیســت و 
افزایش حقوق ساالنه نتوانسته رضایت کاملى 

بین کارکنان ایجاد کند.
هزینه  جارى دولت در هر سال باالترین سهم را 
در مصارف بودجه داشته و تا چند برابر بودجه 
عمرانى اســت. این بخش از مصارف با توجه به 
روند رشد حقوق در هر ســال نیز رشد داشته 
و عمدتا به تامیــن منابع حقوق و دســتمزد، 

اختصاص دارد.
بررسى روند تغییر بودجه جارى از سال 1392 

که دولت یازدهم از اواسط آن...
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه
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گزارش

رئیس سازمان نظام پزشکى کشور در آیین گرامیداشت روز پزشک استان اصفهان: 

پزشکى زمینه آزمون و خطا نیست
در آیین گرامیداشــت روز پزشک که با 
حضور رئیس سازمان نظام پزشکى کشور 
در اصفهان برگزار شد، افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاههاى 
علوم پزشکى بشدت مورد انتقاد قرار گرفت و بعنوان تهدیدى 
براى ســالمت آینده جامعه بدلیل نبود زیرساخت هاى الزم 

مطرح شد.

  کیفیت آموزش پزشکى را فداى کمیت نمى کنیم
رئیس سازمان نظام پزشکى کشور در آئین گرامیداشت روز پزشک 
در اصفهان گفت: استوارى هر جامعه اى بر اساس دو ستون سالمت 
و امنیت قرار دارد. به گفته محمدرضا ظفرقندى بهداشت و سالمت 
جامعه به عهده پزشکان است و این موضوع اهمیت و ضرورت این حرفه 

را به نمایش مى گذارد.
 او با بیان اینکه یک پزشک در شــرایط حساس باید براى حفظ جان 
یک فرد تصمیم گیرى کند، اظهار کرد: بدون شک کمتر رشته اى با 
چنین حجم حساسیت وجود دارد از سوى دیگر، شرایط کارى سخت 

و طوالنى مى تواند بر کیفیت عملکرد آنها اثرگذار باشد. 
ظفرقندى تاکید کرد: در روز پزشــک باید چالش ها و مشکالت این 
حرفه بیشتر مورد ارزیابى و کنکاش قرار گیرد و در راستاى بهبود اوضاع 

اقدامات الزم صورت گیرد.
 رئیس سازمان نظام پزشکى کشور با انتقاد از بحث افزایش دوبرابرى 
پذیرش دانشگاه علوم پزشکى، گفت: باید بپذیریم که پزشکى جداى از 
سایر رشته ها است. زیرا با سالمتى افراد جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و 

زمینه آزمون و خطا نیست.
 او تصریح کرد: هیچگاه اجازه نخواهیــم داد که کیفیت در این حوزه 
فداى کمیت شود. ظفرقندى خاطرنشــان کرد: برخى مواقع شاهد 
تصمیمــات و برنامه ریزى هاى عجوالنه هســتیم کــه این موضوع 
آســیب هاى زیادى را به دنیال دارد و صدمــات آن را جامعه خواهد 

دید.
او با ابراز گالیه از اتهاماتى که به ســمت جامعه پپزشــکى در زمینه 
پرداخت مالیات روانه بوده، گفت: این مباحث هیچ مبنا و ریشه علمى 

و آمارى ندارد. 
ظفرقندى توضیح داد: باید در درون جامعه پزشکى پاالیش صورت 
گیرد و خود پزشــکان با تخلفات برخورد کنند تا دیگر شاهد چنین 
وقایعى نباشیم. 80 درصد خدمات پزشکى در بخش دولتى و مابقى 
در بخش خصوصى ارائه مى گردد و این در حالى است که طبق اظهار 
ماموران مالیات در بخش خصوصى بیش از 90 درصد پرونده مالیاتى 
شفاف دارند. او تاکید کرد: بزرگ ترین آفت امروز در جامعه پزشکى 
تهدید سرمایه اجتماعى این قشر است و اساس کار سالمت اعتماد بین 

پزشک و مردم است که باید حفظ شود.

  افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه علوم پزشکى، تهدیدى 
براى سالمتى آینده جامعه

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه 
باالترین دارایى مردم سالمت و زندگى است که ارتباط تنگاتنگى با 

جامعه پزشکى دارد، گفت: با استناد به این دلیل مى توان ادعا کرد که 
پزشــکان یکى از باالترین جایگاه ها را در جامعه دارا هستند. طاهره 
چنگیز اذعان کرد: تأمیــن علم و مهارت در نظام پزشــکى نیازمند 
حداقل هایى از دانش اساتید، فضاى آموزشى، آزمایشگاه و امکانات به 
روز است و در این شرایط اضافه کردن ظرفیت دانشگاه علوم پزشکى 
بدون زیرساخت هاى الزم، آسیبى در فرآیند یادگیرى است که موجب 

افت کیفیت آموزش و تهدیدى براى سالمتى آینده جامعه است.
 او در مقایســه، افزایش پذیرش در سال 67 با امســال را امرى غیر 
کارشناسانه دانست. چنگیز، ورود پزشکان در شرایط سخت اقتصادى 
امروز به بیمارســتان هاى دولتى را یک وظیفه اعالم کــرد و افزود: 
پسندیده نیست که اورژانس هاى بیمارستان ها بدون پزشک باشند، 

درحالیکه پزشکان زیادى صرفاً در مطب ها هستند. 
چنگیز توصیه کرد: پزشکان عمومى حداقل مسئولیتى را در تأمین 
نیروى بیمارستان هاى دولتى شهرستان ها تقبل کنند تا بیمارى به 
دلیل نبود پزشک، شکایت نکند و بتوانیم از نمایندگان مجلس بخوهیم 
با تصمیم ناآگاهانه و نسنجیده اندك رمق باقیمانده دانشگاه تهدید 

نشود و آسیبى به مهارت و توانمندى دانش اموختگان وارد نشود.

  پرداخت بدهى قبل توجه سازمان هاى بیمه گر به مراکز درمانى
استاندار اصفهان در گرامیداشت روز پزشک به پرچمداران سالمتى 
در جامعه، قداست شغلى پزشــکان را بویژه در شرایط بحرانى امروز 
بیان کرد و گفت: در شــرایط فعلى تحریم پزشکان و مراکز درمانى با 
مشکالت زیادى روبرو هستند و در این وضعیت باید تالش مجاهدانه 

پزشکان را ارج نهاد. 
عباس رضایى با بیان اینکه پزشــکان در تمام عرصه ها و بحران هایى 
مثل سیل و زلزله حضور فعال و مستمر داشته اند و علیرغم تاخیرهایى 
که در سازمانهاى بیمه گر بوده، صادقانه پیگیر اقدامات درمانى مردم 
بوده اند، از تعامالتى با ســازمان هاى بیمه گر خبر داد و تاکید کرد: با 
پیگیرى هایى که با ســازمان هاى بیمه گر صورت گرفته مبلغ قابل 
توجهى به حساب دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور واریز شد و تالش 

خواهیم کرد تا مسائل مالى به صورت کامل حل شود.

یلدا توکلى
گــــــزارش

ویترین جذابى داشته باشید؛

بازاریابى نمایشگاهى با چند راهکار ساده 
و تاثیرگذار

کسب و کارهاى کوچک همیشه در تعامل با دیگر برندهاى 
فعال در حوزه تخصصى شان هستند. درست به همین 
خاطر نقش آفرینى در نمایشگاه هاى تجارى و تخصصى 
کسب و کار براى آنها اهمیت باالیى دارد. حضور در چنین 

مراسم هایى نه تنها فرصت دیده شدن ما، بلکه تعامل بیشتر 
با دیگر برندها را نیز فراهم مى کند....

بازاریابى نمایشگاهى با چند راهکار ساده بازاریابى نمایشگاهى با چند راهکار ساده بازاریابى نمایشگاهى با چند راهکار ساده بازاریابى نمایشگاهى با چند راهکار ساده بازاریابى نمایشگاهى با چند راهکار ساده بازاریابى نمایشگاهى با چند راهکار ساده بازاریابى نمایشگاهى با چند راهکار ساده بازاریابى نمایشگاهى با چند راهکار ساده بازاریابى نمایشگاهى با چند راهکار ساده 

کسب و کارهاى کوچک همیشه در تعامل با دیگر برندهاى کسب و کارهاى کوچک همیشه در تعامل با دیگر برندهاى کسب و کارهاى کوچک همیشه در تعامل با دیگر برندهاى کسب و کارهاى کوچک همیشه در تعامل با دیگر برندهاى کسب و کارهاى کوچک همیشه در تعامل با دیگر برندهاى کسب و کارهاى کوچک همیشه در تعامل با دیگر برندهاى 
فعال در حوزه تخصصى شان هستند. درست به همین فعال در حوزه تخصصى شان هستند. درست به همین فعال در حوزه تخصصى شان هستند. درست به همین فعال در حوزه تخصصى شان هستند. درست به همین فعال در حوزه تخصصى شان هستند. درست به همین فعال در حوزه تخصصى شان هستند. درست به همین فعال در حوزه تخصصى شان هستند. درست به همین 
خاطر نقش آفرینى در نمایشگاه هاى تجارى و تخصصى خاطر نقش آفرینى در نمایشگاه هاى تجارى و تخصصى خاطر نقش آفرینى در نمایشگاه هاى تجارى و تخصصى خاطر نقش آفرینى در نمایشگاه هاى تجارى و تخصصى خاطر نقش آفرینى در نمایشگاه هاى تجارى و تخصصى خاطر نقش آفرینى در نمایشگاه هاى تجارى و تخصصى 
کسب و کار براى آنها اهمیت باالیى دارد. حضور در چنین کسب و کار براى آنها اهمیت باالیى دارد. حضور در چنین کسب و کار براى آنها اهمیت باالیى دارد. حضور در چنین کسب و کار براى آنها اهمیت باالیى دارد. حضور در چنین کسب و کار براى آنها اهمیت باالیى دارد. حضور در چنین کسب و کار براى آنها اهمیت باالیى دارد. حضور در چنین کسب و کار براى آنها اهمیت باالیى دارد. حضور در چنین 

مراسم هایى نه تنها فرصت دیده شدن ما، بلکه تعامل بیشتر مراسم هایى نه تنها فرصت دیده شدن ما، بلکه تعامل بیشتر مراسم هایى نه تنها فرصت دیده شدن ما، بلکه تعامل بیشتر مراسم هایى نه تنها فرصت دیده شدن ما، بلکه تعامل بیشتر مراسم هایى نه تنها فرصت دیده شدن ما، بلکه تعامل بیشتر مراسم هایى نه تنها فرصت دیده شدن ما، بلکه تعامل بیشتر مراسم هایى نه تنها فرصت دیده شدن ما، بلکه تعامل بیشتر 
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در حالى که نواى موسیقى سنتى 
با صداى فواره هــاى حوض باغ 
بانوان مخلوط شده، لیوان شربت 
به دســت به ســمت میزهایى 
مى رویم که 165 غذاى سالم و 
گیاهى دستپخت بانوان اصفهانى 
روى آنهــا بــه بازدیدکنندگان 

چشمک مى زنند.
«خوشمزه اســت»، این را دخترى خردسال 
خطاب به مادرش درباره همان شربت کذایى 
مى گوید که مســئوالن پذیرایى مى گویند به 
جاى مواد صنعتى از شیره طبیعى انگور، سرکه، 

گالب و آلوئه ورا درست شده است.
دلمه، آش، ســوپ، کتلت، الویــه، حلوا، انواع 
دم کنى برنج، خورشت، ســاالد، نان، کیک و 
شیرینى خوراکى هایى است که در این جشنواره 
مهیا شده، هیچ کدام سرخ کردنى نیست، برنج ها 
آب کش نشده و از گوشت، روغن نباتى، شکر 
و آرد سفید هم خبرى نیســت، اما عطر آنها 
بازدیدکنندگان را تنها چند ساعت پس از صرف 
ناهار ظهر جمعه به فکر چشیدن شان مى اندازد.
زهرا حبیبى نژاد که با آش جو و خوراك سویا 
و قارچ به همایش نشاط و تندرستى باغ بانوان 
طلوع آمده مى گوید قصد داشته به مردم نشان 
دهد اگر غذاى ســالم بخورند مى توانند سالم 

زندگى کنند.
او تأکیــد مى کنــد از زمانى که بــه خوردن 
غذاى ســالم و گیاه خوارى رو آورده خیلى از 
بیمارى هایش کم شده است و احساس نشاط 
بیشترى مى کند و پســر و همسرش نیز این 

غذاها را دوست دارند.
زهرا پوراحمدى یکى دیگر از شرکت کنندگان 
اســت که در حال توضیح دادن دستور پخت 
ماکارونى خوش رنــگ و لعابى اســت که با 
رشــته هاى کدو و هویج تزئین شده و با سویا، 

گوجه و نخود فرنگى پخته شده است.
او که آش کدو و دلمه بدون گوشــت را هم در 
معرض دید بازدیدکنندگان گذاشته مى گوید 
از 20 ســال پیش از غذاهاى ســالم و گیاهى 

استفاده مى کند.
کمى آن طرف تر، ته چینى که به زیبایى تزئین 
شده دستپخت زهرا کیانى دبیر تربیت بدنى 

است. برنج قهوه اى، سویا، گردو و خالل بادام 
مواد تشکیل دهنده این ته چین است و حتى 
سیب زمینى که براى تزئین آن استفاده شده 

سرخ نشده و در فر آماده شده است.
کیانى تأکید مى کند از چند مــاه پیش که با 
دوره هاى سبک زندگى سالم آشنا شده دیگر 

از شکر سفید و گوشت استفاده نکرده است.
کمى آن طرف تر اشــرف ســادات محمدى 
که کشــک و بادمجان و خوراك نخود و کدو 
دستپخت او اســت، روایت جالبى از مصرف 
غذاهاى سالم دارد: «همســرم بیمارى قلبى 
داشــت و باید ســبک زندگى خود را تغییر 
مى دادیم و بــه همین دلیل به تغذیه ســالم 
رو آوردیم. پس از گذشــت 3 مــاه از مصرف 
غذاهاى سالم داروهاى همسرم قطع و پس 6 
ماه رگ هاى قلب او بدون نیاز به عمل جراحى 

باز شد.»
او مى گوید اگر مردم به فواید مصرف غذاى سالم 
پى ببرند، طبخ آن خیلى هم راحت است و تمام 
انواع غذاها را مى توان به این شیوه درست کرد.

زهرا سمعى مربى کودکان کم توان ذهنى هم 
آبگوشت و خوراك لوبیا ســبز و لوبیا چیتى 
را براى شــرکت در همایش نشاط و سالمتى 

انتخاب کرده است.
او اشاره مى کند که بانوان حاضر در این همایش 
در 3 دوره 40 روزه شــرکت مى کننــد و این 

همایش در واقع اختتامیه دوره دوم است.
سمعى در پاسخ به اینکه آیا پختن غذاهاى سالم 
مشکل است، مى گوید: اصالً زحمت ندارد. کافى 
اســت از روغن خوب و نمک به اندازه استفاده 

کنیم و مواد اولیه باکیفیت تهیه کنیم که براى 
کشت آنها از سموم شــیمیایى و آفت کش ها 

استفاده نشده و ارگانیک باشد.
خانم نصیرى که تجربــه 80 روز گیاه خوارى 
دارد هم با حلواى هویجى که با شــیره انگور و 
روغن کرمانشاهى درســت کرده به باغ بانوان 

طلوع آمده است.
کتلت با بلغور گندم، جو و سبزى هاى معطر، 
ســاالد جوانه گندم و جوانه ماش و پلو ریحان 
دیگر خوراکى هاى خوشمزه اى است که او به 

بازدیدکنندگان تعارف مى کند.
این خانم خانه دار مى گوید خانواده اش 80 روز 
است که گوشت نخورده اند و سویا و حبوبات را 

جایگزین گوشت کرده اند.
نصیرى غذاهاى ســالم را آرام بخش مى داند و 
اضافه مى کند که فرزندانــش پلو ریحان را به 

جاى پلو عدس و پلو ماش دوست داشته اند.
روى میز دیگرى فسنجان بدون گوشت، کوفته 
با جو و برنج همراه با بلغور جو به چشم مى خورد 

که خانم شفیعى آنها را مهیا کرده است.
او 2 مــاه اســت لب بــه گوشــت و غذاهاى 
ســرخ کردنى نزده و از اینکه مجبور نیســت 
ساعت ها پاى اجاق گاز بایستد و غذا سرخ کند 

خوشحال است.
گفتنى است، همایش نشــاط و تندرستى با 
محوریت پخت 165 غذاى گیاهى و سالم به 
همت و همکارى مجموعه شهر شاد و سالمت 
اصفهان و باغ بانوان طلوع وابســته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
و با استقبال 3 هزار نفرى شهروندان برگزار شد.

همایش نشاط و تندرستى برگزار شد

غذایى براى 365 روز سال

 پختن غذاهاى سالم 
سخت و وقت گیر 

است، اما بانوانى که 
در همایش «نشاط 

و تندرستى» با 
محوریت پخت 
غذاهاى سالم و 

گیاهى در باغ بانوان 
طلوع اصفهان شرکت 

کرده بودند، نظر 
دیگرى داشتند

«امروز ناهار چى بپزم؟»، سوالى که حتمًا به گوش تان آشنا است. پرسشى که تقریبًا هر روز خانم ها از همسر یا فرزندان شان مى پرسند. 
هرچند زمانه عوض شده و حاال این تنها خانم هاى خانه نیستند که آشپزى مى کنند اما هنوز هم آشپزخانه که براى برخى قلب خانه است، 
روى انگشتان هنرمند کدبانوها مى گردد. آشپزى عشــق مى خواهد و اگر پاى طبخ غذاى سالم هم وسط بیاید، معادالتش کمى پیچیده 
مى شود. عده اى مى گویند پختن غذاهاى سالم سخت و وقت گیر اســت، اما بانوانى که در همایش «نشاط و تندرستى» با محوریت پخت 

غذاهاى سالم و گیاهى در باغ بانوان طلوع اصفهان شرکت کرده بودند، نظر دیگرى داشتند.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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ادامه از صفحه یک:
...   وضعیت مادى کارمندان وکارگران 
ومنزلت اجتماعى آنــان با تحوالت 
اقتصادى و اجتماعى نوســان دارد. 
4شهریور ماه به عنوان روز کارمند در 
تقویم کشور به ثبت رسیده است. و 
امروز فرصت خوبى است تا اندکى پاى 
درد و دل این قشر متوسط رو به پایین 
بنشینیم.البته با نوشتن، مشکالتشان 
حل نخواهد شــد اما اینکــه امروز 
کارمندى روزنامه را تورق کند و ببیند 
حداقل مشکالتش بازگو شده است 
مى تواند براى دقایقى او را خوشحال 
کند. واقعیت آن است که در جامعه 
امروزى ما  آن دسته از کارمندانى که 
شــریف زندگى مى کنند براى امرار 
معاش مجبور شــده اند بعد از شغل 
کارمندى به شغل دوم و حتى سوم هم 
فکر کنند تا امورات روز مره شان طى 
شود ، آن هم با این تورم روز افزا! البته 
هستند افرادى که خود را به جریان 
آب سپرده اند وباعث شــده اند لکه 
ننگى بر جامعه کارمندى ایجاد شود.
نمى توان به خاطر وجود تعداد اندکى 
کارمند که کارشان را به درستى انجام 
نمى دهند بــر کل جامعه کارمندى 
خرده گرفــت. کارمندانى که با تورم 
300 درصدى رو به رو هســتند در 
حالى که افزایش حقوق 20 درصدى و 
شاید کمتر را داشته اند. شاید اگر یک 
روز حقوق مدیران را در کشور به این 
کار اختصاص دهیم بتوانیم تجلیلى 

شایسته از این عزیزان داشته باشیم!

اقتصاد استان
02
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بهره بردارى و کلنگ زنى 160 پروژه در کاشان به مناسبت هفته دولت
فرماندار کاشان از بهره بردارى و کلنگ زنى 160 پروژه در کاشان به مناسبت هفته دولت خبر داد و گفت: 

اعتبار پروژه ها در هفته دولت 27 درصد افزایش داشته است.
على اکبر مرتضایى ظهر شنبه در نشست خبرى ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداى دولت به ویژه 
شهید رجایى اظهار داشت:  در سال گذشته و سال جارى مهمترین مشکل دولت تحریم هاى اقتصادى 

بوده است در حالى که در طول مدت انقالب اسالمى با مشکالت متعددى دست و پنجه نرم کردیم و زا آنها 
به سالمت عبور کردیم.

وى با بیان اینکه این دوره با رهبرى داهیانه رهبر معظم انقالب در حال سپرى شدن است، افزود: شهرستان کاشان به 
عنوان دومین شهرستان مهم استان اصفهان تالش کرده است بر اساس دستورالعمل هاى دولت و اسناد باال دستى اقدامات 

خود را تنظیم و هماهنگ کند و بر همین اساس تالش شده است در حد توان با نظارت کافى از امکانات به بهترین نحو استفاده کنیم.
فرماندار کاشان ضمن اشاره به موقعیت هاى ویژه منطقه کاشان ابراز داشت: در شهرستان کاشان یک هزار و 200 واحد صنعتى وجود دارد و 
بر همین اساس سعى شده است تا در تحقق رونق تولید مشکالت آنان را تا حد زیادى رفع کنیم که این مهم با حضور در واحدهاى صنعتى و 

احصاء مشکالت آنان انجام دادیم.

حراج 125 بوم نقاشى هنرمندان اصفهانى به نفع کودکان کار
مدیر امور اجتماعى سازمان فرهنگى شهردارى اصفهان گفت: بوم یک کیلومترى نقاشى «رویاى کودکان» 
توسط هنرمندان اصفهانى با موضوع کودکان کار خلق شد و به نفع این کودکان به حراج گذاشته شد. مسعود 
مهدویان فر  با اشاره به اینکه کارزار بوم نقاشى یک کیلومترى با عنوان «رویاى کودکان» با هدف تبلیغ و 
ترویج فرهنگ رفتار دست با کودکان کار براى نخستین بار به همت سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى 

شهردارى اصفهان برگزار شده است، اظهار داشت: 30 مردادماه در کارزار یک کیلومترى بوم نقاشى، 300 
نفر تصویرگر اصفهانى شرکت کردند و پس از داورى آثار، 125 اثر از این تعداد به نمایش گذاشته شد. وى با 

اشاره به اینکه براى فراهم آوردن بخشى از  هزینه هاى  مورد نیاز حمایت از کودکان کار، بوم یک کیلومترى «رویاى 
کودکان»در اصفهان برگزار شد، افزود: آثار منتخب به نفع کودکان کار براى نخستین بار در موزه هنرهاى معاصر اصفهان به 

حراج گذاشته شد و حدود 60 درصد اثرها با هزینه اى بالغ بر 60 تا 70 میلیون تومان به فروش رسید. مدیر اداره امور اجتماعى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان با بیان اینکه هزینه فروش آثار کارزار بوم یک کیلومترى نقاشى «رویاى کودکان» با هدف حمایت 
از تحصیل، سالمتى و بیمه عمر کودکان کار صرف مى شود، گفت: در راستاى حمایت از کودکان کار با مجموعه اى از سازمان هاى مردم نهاد، 

خیریه ها و سمن ها مرتبط هستیم که عواید آن  صرف امورى همچون ارتقاى فرهنگى و آموزش کودکان کار مى شود.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

دو ایستگاه در ناژوان، 
یک ایستگاه در منطقه 

یک جنب بازارچه 
حاج محمدعلى و یک 

ایستگاه در منطقه 8 در 
دست ساخت است، 

همچنین دو ایستگاه 
منطقه 10 و ایستگاه 

سیتى سنتر تا مهرماه 
افتتاح مى شود

طرح هاى عمرانى شهردارى اصفهان براى افتتاح در هفته دولت معرفى و تشریح شد    

 گام هاى عمرانى اصفهان به ارزش 128 میلیارد تومان

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان گفت: پروژه هایى به 
ارزش 128 میلیارد تومان شامل خیابان سازى، پیاده روسازى، 
مراکز ورزشى و فرهنگى، مناسب سازى، عملیات هاى استفاده از 
پساب و ... از سوى شهردارى اصفهان براى افتتاح در هفته دولت 

به استاندارى معرفى شده است.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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   پروژه هایى به ارزش 128 میلیارد تومان شامل خیابان سازى، پیاده روسازى، مراکز ورزشى و فرهنگى، مناسب سازى، عملیات هاى استفاده از پساب و ... از سوى شهردارى اصفهان براى افتتاح در هفته دولت به استاندارى معرفى شده است

ایرج مظفر در حاشــیه 
آییــن بهره بــردارى از 
خیابان منتظرالمهدى 
و ایســتگاه آتش نشانى 
منطقــه 14 بــا بیــان 
اینکــه منطقه 14 یکى 
از مناطق محروم شــهر 
اصفهان است، اظهار کرد: کلنگ زنى 
خیابان منتظرالمهدى حدود چند ماه 
پیش انجام و ظرف این مدت خیابانى 
به طول 300 متر و عرض 24 متر و با 
هزینه اى بالغ بــر 700 میلیون تومان 

احداث شد.
وى با بیان اینکه خیابان منتظرالمهدى 
یکى از دسترســى هاى محلى منطقه 
اســت، تصریح کرد: تا پیش از احداث 
این خیابان بافت شــلوغ و یک کوچه 
باریک در محل خیابان منتظرالمهدى 
وجود داشت که مشکالت بسیارى را 

براى آمد و شــد مردم به وجود آورده 
بود، با احداث این خیابان دسترســى 
به محالت تســهیل مى شــود. سعى 
شــده خیابان جدید از نظر ســیماى 
شهرى و زیباســازى وضعیت خوبى 
داشته همچنین بدنه آن ساماندهى و 

روشنایى آن کامل باشد.
معــاون عمران شــهرى شــهردارى 
اصفهــان هزینه آزادســازى خیابان 
منتظرالمهدى را حــدود 16 میلیارد 
تومان ذکــر کرد و گفــت: هم اکنون 
منطقه 14 یکى از مناطقى اســت که 
بیشــترین کار عمرانى در آن در حال 
انجام است که از جمله آن مى توان به 
ادامه پروژه 15 میلیــارد تومانى بلوار 
فرزانگان به طــول 6 کیلومتر که 1,5 
کیلومتــر مســیر آن در منطقه 14 و 
تقاطع بزرگراه شــهید اردستانى واقع 
شده و از پروژه هاى بزرگ این منطقه 

است، اشاره کرد.
وى اضافه کرد: عالوه بر این ورزشگاه 
بزرگى ماننــد عمان ســامانى و یک 
ورزشگاه دیگر در محله کم برخوردار 
منطقه، در حال ســاخت است که در 

هفته دولت به بهره بردارى مى رسد.
مظفر در ادامه با اشــاره به کلنگ زنى 

ایستگاه آتش نشانى منطقه 14، افزود: 
عرصه این ایســتگاه 1300 متر است 
که دو میلیــارد و 600 میلیون تومان 
هزینه آزادسازى و یک میلیارد و 400 
میلیون تومان هزینه ساخت آن شده و 

امیدواریم تا پایان سال به اتمام برسد.
وى با اشاره به پروژه هاى هفته دولت 
شــهردارى اصفهــان، تاکیــد کرد: 
پروژه هایــى بــه ارزش 128 میلیارد 

تومان شــامل خیابان ســازى، پیاده 
روسازى، مراکز ورزشــى و فرهنگى، 
مناســب ســازى، عملیات هــاى 
اســتفاده از پســاب و ... از ســوى 
شــهردارى به اســتاندارى اصفهان 
براى افتتاح در هفتــه دولت معرفى

 شده است.

    دو ایستگاه دیگر آتش نشانى 

در شهر اصفهان تا مهرماه به بهره 
بردارى مى رسد

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و 
خدمات ایمنى شهردارى اصفهان نیز 
اظهار کرد: احداث ایستگاه آتش نشانى 
شــماره 19 در زمینى بالغ بر 1400 
مترمربع و با اعتبار 45 میلیارد ریال در 
نظر گرفته شده است، کار ساخت این 
ایستگاه از همین امروز آغاز مى شود و 

امیدواریم در آینده نزدیک مورد بهره 
بردارى قــرار بگیرد. محســن گالبى 
تصریح کــرد: عالوه بر این ایســتگاه 
دو ایســتگاه در ناژوان، یک ایستگاه 
در منطقــه یک جنــب بازارچه حاج 
محمدعلى و یک ایســتگاه در منطقه 
8 در دست ساخت است، همچنین دو 
ایستگاه منطقه 10 و ایستگاه سیتى 

سنتر تا مهرماه افتتاح مى شود.
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در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات هاى مستقیم پرونده امر براى رسیدگى به هیات حل اختالف ارجاع 
خواهد گردید .

آدرس مودى اداره منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگى ردیف

سمیرم سمیرم مشاغل 4,744,400 ریال 31,253,250 ریال 1392 1398/04/30 4115 على  جعفرى هرستانى 1

آدرس اداره : شهرستان سمیرم ، بلوار سردار شهید سیدحمید داودى ، ا داره امور مالیاتى شهرستان سمیرم
دراجراى ماده 208قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزانامه شخصاً یا بوسیله وکیل تام االختیاربه اداره امور مالیاتى واقع در  میدان جهاد مراجعه نمائید. در غیر ابنصورت به استناد تبصره ماده 239 قانون مالیات هاى مستقیم مالیات پرونده قطعى گردیده 

و اقدامات اجرائى صورت خواهد گرفت.

تاریخ برگ شماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگىردیف
آدرسواحدکالسهمنبع مالیاتىاصل مالیاتدرامدمشمول مالیاتسال عملکردتشخیص

خیابان بابا افضل جنب سازمان آب37208711مشاغل94431398/03/191392285,000,00066,414,500حسن رهگذر1

خیابان بابا افضل جنب سازمان آب37208711مشاغل94451398/03/19139345,000,0007,491,000حسن رهگذر2

خیابان بابا افضل جنب سازمان آب37208711مشاغل94471398/03/191394105,000,00015,734,250حسن رهگذر3

خیابان بابا افضل جنب سازمان آب37208711مشاغل94491398/03/19139575,000,00011,238,750حسن رهگذر4

پاساژ شفق296208711مشاغل267611398/05/19139360,000,00010,488,000مهدى دادائى5

خ رجایى307208711مشاغل267591398/05/191393225,000,00049,693,750مصطفى صدرى6

خ رجایى307208711مشاغل94531398/03/191392150,000,00030,962,500مصطفى صدرى7

پاساژ سفید368208711مشاغل267971398/05/19139375,000,00013,485,000وحیدرضا قدیرى8

پاساژ ملت602208711مشاغل267911398/05/19139350,000,0008,490,000سیامک نیک فرجام9

خ باب الحوائج621208711مشاغل223741398/04/31139239,000,0006,292,200محمد سلطانى10

خ باب الحوائج621208711مشاغل267931398/05/191393280,000,00065,196,000محمد سلطانى11

پاساژ میرصیفى1481208711مشاغل58911398/02/21139210,400,0001,558,440محمدرضا پیروزمند12

گذرپنجه شاه1485208711مشاغل201611398/04/27139270,000,00012,486,000محمد اسماعیل پور13

 2108208711مشاغل205171398/04/271392240,000,00053,440,000اسماعیل اسماعیل پور14

 در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات هاى مستقیم پرونده امر براى رسیدگى به هیات حل اختالف ارجاع 
خواهد گردید .

آدرس اداره منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ برگ تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگى ردیف

سپاهانشهر خوارزمى2 2010 مشاغل 599,400 4,000,000 1392 1398/04/04 21168 ایمان بهوند 1

سپاهانشهر خوارزمى2 2010 مشاغل 1,898,870 12,671,816 متمم92 1398/04/31 33540 ایمان بهوند 2

جاده شیراز 2010 مشاغل 169,811,000 630,000,000 1392 1398/04/25 30772 رسول احمدى عبدى 3

سپاهانشهر 2010 مشاغل 287,643,000 1,020,000,000 1392 1398/03/22 17682 امیدعلى قاسمى 4

سپاهانشهر بازار روز کوثر 2010 مشاغل 250,730,000 900,000,000 1392 1397/12/07 115039 محمد ترابى 5

سپاهانشهر بازار روز کوثر 2010 مشاغل 273,207,500 975,000,000 1393 1397/12/07 115040 محمد ترابى 6

جاده شیراز 2010 مشاغل 14,234,250 78,750,000 1392 1398/04/25 30699 بهروز جهنده 7

سپاهانشهر بازار روز کوثر 2010 مشاغل 232,748,000 840,000,000 1392 1398/04/25 30716 حسین جامى 8

ورودى بهارستان 2010 مشاغل 1,032,397,500 3,150,000,000 1392 1397/12/06 114736 مصطفى سلطانیان تیرانچى 9

در اجراى ماده 208 قانون مالیات هاى مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه ذیل به مؤدیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصاً یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى مربوطه مراجعه نمایند. درغیراینصورت به استناد تبصره ماده239 قانون مالیات هاى مستقیم پرونده امر براى رسیدگى به هیأت حل 
اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس اداره منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگى ردیف

نایین امور مالیاتى نایین مشاغل 8,091,900 54,000,000 1394 1398/1/10 357 علیرضا موبد 1

نایین خ شهید عامرى امور مالیاتى نایین مشاغل 9,409,080 54,600,000 1392 1398/4/30 11290 روح اله اله وردى  2

چوپانان امور مالیاتى نایین مشاغل 8,487,500 56,640,000 1395 1398/02/28 5697 عادل بزرگى 3

اصفهان امور مالیاتى نایین مشاغل 20,473,000 108,000,000 1392 1398/4/31 11503 آقا قطب الدینى 4

نایین امور مالیاتى نایین مشاغل 57,317,620 382,500,000 1395 1398/1/19 868 لطفى لطفى 5

نایین امور مالیاتى نایین مشاغل 9,710,280 64,800,000 1394 1398/1/29 1983 کیانوش پرتویى 6

نایین امور مالیاتى نایین مشاغل 12,525,960 70,200,000 1393 1398/1/29 1985 کیانوش پرتویى 7

نایین امور مالیاتى نایین مشاغل 89,431,460 361,800,000 1392 1398/1/29 1987 کیانوش پرتویى 8

نایین امور مالیاتى نایین مشاغل 19,199,270 102,900,000 1393 1398/2/17 4117 عبداله زمانى 9

نایین خ سعدى نرسیده به میدان امام امور مالیاتى نایین مشاغل 16,482,000 90,000,000 1393 1398/2/17 4074 هادى الشتریان 10

کیلومتر 25 جاده نایین جنب راهدار خانه امور مالیاتى نایین مشاغل 15,284,700 102,000,000 1394 1398/2/17 4001 حسین شاهمیرزایى 11

روستاى بالن امور مالیاتى نایین مشاغل 5,934,060 39,600,000 1395 1398/2/17 3994 بهروز سلیمانى 12

روستاى بالن امور مالیاتى نایین مشاغل 8,091,900 54,000,000 1395 1398/2/17 3990 موسى مرندیز 13

نایین شهرك صنعتى امور مالیاتى نایین مشاغل 18,674,800 100,800,000 1393 1398/2/17 3986 یوسف رضایى 14

روستاى کمال آباد امور مالیاتى نایین مشاغل 8,091,900 54,000,000 1395 1398/2/17 3978 سعید سلجوقى 15

روستاى کمال آباد امور مالیاتى نایین مشاغل 7,552,440 50,400,000 1395 1398/2/17 3971 حیدر مقیمى 16

نایین امور مالیاتى نایین مشاغل 16,992,990 113,400,000 1394 1398/2/17 4003 احمد کیانیان 17

نایین امور مالیاتى نایین مشاغل 17,770,710 96,450,000 1393 1398/2/17 4005 احمد کیانیان 18

بنوید علیا امور مالیاتى نایین مشاغل 14,385,600 96,000,000 1395 1398/2/29 5770 غضنفر قربانى 19

نایین روستاى فوداز امور مالیاتى نایین مشاغل 9,710,280 64,800,000 1395 1398/2/29 5767 سلطان یعقوبى 20

هماباد علیا امور مالیاتى نایین مشاغل 10,429,560 69,600,000 1395 1398/2/29 5764 بهار سلیمى 21

کیلومتر 30 اردستان روستاى کجان امور مالیاتى نایین مشاغل 26,028,940 829,800,000 1395 1398/2/17 4047 محمدرضا اخترى 22

نایین بنوید علیا امور مالیاتى نایین مشاغل 10,969,020 73,200,000 1395 1398/2/29 5786 ابوالفضل پیامى 23

چوپانان امور مالیاتى نایین مشاغل 11,508,480 76,800,000 1395 1398/2/29 5762 یحیى دانایى 24

ابتداى جاده نایین امور مالیاتى نایین مشاغل 188,692,100 693,000,000 1393 1398/2/17 4028 م نوربخش 25

نایین جنب فلکه طالقانى امور مالیاتى نایین مشاغل 5,664,330 37,800,000 1395 1398/2/17 4045 محمد دهقان 26

نایین انارك خ امام جنب دبستان حضرت ابوالفضل امور مالیاتى نایین مشاغل 667,196,690 2,099,520,000 1390 1397/12/11 34436 محمد رضایى 27

نایین بلوار امام کوچه 4 غربى پالك 589 امور مالیاتى نایین مشاغل 61,919,000 270,000,000 1392 1398/2/17 3947 مهرداد جز صبورى  28

نایین جنب شرکت تعاونى مرغداران امور مالیاتى نایین مشاغل 11,087,400 63,000,000 1392 1398/4/16 9859 م نیاز خانى  29

 اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات هاى مستقیم پرونده امر براى رسیدگى به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودى اداره منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگى ردیف

فریدونشهر  20914 مشاغل  6,827,994 41,474,060 1392 1398/03/28 3285 محسن گلى 1

فریدونشهر  20914 مشاغل  101,358,180 400,260,000 1392 1398/03/29 3306 على محمد شریفى 2

فریدونشهر  20914 مشاغل  6,017,950 37,440,000 1392 1398/04/31 4404 تقى ربیعیان 3

در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه ذیل به مؤدیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روزاز تاریخ درج در روزنامه شخصاً یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى مربوطه مراجعه نمایید. درغیراینصورت به استناد تبصره ماده239 قانون مالیات هاى مستقیم پرونده امر براى رسیدگى به هیأت حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس مودىادارهمنبع مالیاتىاصل مالیاتدر آمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصکالسهحوزهنام و نام خانوادگىردیف

روستاى اشن20771مشاغل2077141398108161398/04/311392174.600.000.00061.154.490.000آقاى بادرستانى1

شناسه : 577114



Currency

USD 42000

46668

51578
43097

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,527.5 $

SudokuNO 295   Solution: NO 294

Some 177,150 tons of non-oil 
goods worth 3 trillion rials (about 
$26 million) were exported from 
the western Iranian province 
of Hamedan in the first three 
months of the current fiscal 
(March 21-June 21).The 
exported commodities mainly 
included rebar, air-conditioning 
engines, ferrosilicon, raisins, 
vaseline, pickles, dairy products, 
earthenware and cookware.
Turkey, Iraq, Pakistan, China, 
Afghanistan, Bulgaria, Ukraine, 
India, the UAE, Armenia and 
the Netherlands were the 

main export destinations.The 
province’s imports in the same 
period amounted to 2,040 tons 
worth $201,000. The figure 
indicates a 41% and 55% increase 
in volume and value, respectively 
compared with the similar period 
of last year.Germany, Austria and 
Spain were the main exporters to 
the province during the period, 
shipping products including, 
knitted fabric, potato seeds, 
polypropylene, textile products, 
auto parts, graphite electrodes 
used in furnaces and milling 
machine to Iran.

Iran sanctions 
FDD and its 
head due to its 
hostile approach
Iran's foreign ministry 
has announced it has 
put the American 
F o u n d a t i o n 
for Defense of 
Democracies (FDD) 
to its sanction list; 
Prohibited Iranian 
citizens and entities 
to cooperate with 
the foundation 
and warned about 
consequences.
In a statement 
on its webpage, 
Iran's foreign 
affairs ministry has 
announced that the 
foundation and its 
head, Mark Dubowitz 
designated in its 
sanction list and 
any cooperation of 
Iranian citizens and 
entities with them, 
or foreign entities 
complicity with them 
against Iran will have 
consequences.
It said in the statement 
that due to US 
economic terrorism 
and unilateral and 
illegal measures 
of the US regime, 
aiming change of 
Islamic Republic 
of Iran, and other 
measures against 
Iranian people, 
including damage 
to national security, 
sovereignty and 
territorial integrity of 
Iran, putting lives and 
properties of Iranian 
citizens in jeopardy, 
Iran Press reported.
"Due to the role 
that so-called the 
American Foundation 
for Defense of 
Democracies has 
played in this arena 
and measures it 
took, like spreading 
lies, encouraging, 
advising, lobbying 
and adversarial 
campaigns effectively 
to design, implement, 
and exacerbate the 
effects of economic 
terrorism against 
Iran, the foundation 
and its head, 
Mark Dubowitz is 
designated in sanction 
list of Iran's foreign 
affair ministry," the 
statement added.
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Hamedan exports hit 177,000 tons in three 
months

peaking in an 
interview with 
NBC News' 
Lester Holt, 
Hemmati talked 
about Iran's oil 
exports and the 

state of Iran's economy.
The governor of the CBI 
declined to say exactly 
how much oil Iran is 
currently selling, saying 
in an economic war it 
was unwise to reveal 
sensitive information 
about oil exports to the 
enemy.
But he insisted oil was 
getting through to 
various countries and 
that Donald Trump had 
definitely failed in his 
bid to reduce Iran's oil 
exports to zero.
Hemmati pointedly 
added: "Our oil exports 
have actually increased, 
they are currently 

rising, and we are 
using 'unconventional 
methods' to sell our oil, 
and we have managed to 
continue our oil exports."
In further remarks, 
Abdolnasser Hemmati 
said: "Iranian businesses 
have found ways around 
US sanctions, trading 
through opaque channels 
that skirt Washington's 
penalties. We have 
economic stability 
in Iran and calm in the 
currency markets. This 
shows that the Trump 
administration has 

been unsuccessful in its 
economic war against 
Tehran."Commenting 
on the legality of the 
unilateral US sanctions, 
Hemmati said: "We 
believe that the United 
States cannot impose its 
laws and sanctions on 
the world. Donald Trump 
cannot order other 
countries to do whatever 
he wants. Trump's 
sanctions are illegal. 
We have found ways of 
bypassing the sanctions."
Commenting on how 
Iran imports goods 

which are on America's 
sanctions list, the 
governor of the CBI 
said: "Iran is not a closed 
country. According to 
official statistics of the 
International Monetary 
Fund (IMF), we are 
the eighteenth most 
powerful economy 
in the world in terms 
of Purchasing Power 
Parity (PPP), which is 
a metric for comparing 
economic productivity 
and standards of living 
between various 
countries."

Seafood exports from 
Bushehr reach $7.7mn 
in Q1
 A total of 2,147 tons of different kinds 
of seafood worth over $7.7 million were 
exported from Iran’s southern Bushehr 
province in the first three months of the 
current Iranian year (March 21- June 21), a 
senior official said.
Mostafa Gholipour, the head of Food and 
Processing Industries for Bushehr's 
Agricultural Jihad, said the fisheries were 
exported to seven countries, namely Thailand, 
Hong Kong, Malaysia, UAE, Vietnam, South 
Korea and Kuwait.
The official added that 18 packaging and 
processing units for fisheries are currently 
active in the province to boost the exports of 
seafood.
Iran’s shrimp farming has been increasing 
during recent years as a highly profitable 
industry. The export of the aquatic animal is 
envisaged to reach 30,000 tons this year.
The country offers its shrimp in several 
European and Asian markets, including 
Vietnam, UAE, Qatar, Russia, France and the 
UK.
Iran’s total seafood production stood at more 
than 1.2 million tons in the fiscal (2017-
2018), indicating a 9.9% increase compared 
with the year before. Around 724,817 tons of 
the total sum were harvested from the sea and 
the remaining 477,269 tons were produced in 
aquatic farms.
According to Hassan Salehi, the head of Iran 
Fisheries Organization, "Iran is the 24th 
biggest producer of seafood in the world."
Some 230,000 people are employed in Iran’s 
seafood sector.

China to Fight Back 
against US Tariff Move: 
People's Daily
China will fight back against the latest US step 
to increase tariffs on Chinese goods, the ruling 
Communist Party's People's Daily said on 
Sunday amid an escalating trade war between 
the world's two largest economies.
"China is confident that it will follow its own 
path and do its own things well, and will 
never waver in its stand on countering any 
provocations by the US side," the newspaper 
said in a commentary.
US politicians, seeking to hamper China's 
economic development, still want to use the 
tactics of exerting maximum pressure on 
China that has achieved few results, the paper 
said, Reuters reported.
The United States will not win the trade war 
because of the plight faced by its farmers and 
businesses, it said.
China said on Saturday it strongly opposes 
Washington's decision to levy additional 
tariffs on $550 billion worth of Chinese 
goods and warned the United States of 
consequences if it does not end its "wrong 
actions".
US President Donald Trump announced 
on Friday that Washington will impose an 
additional 5% duty on the Chinese goods, 
hours after Beijing announced its latest 
retaliatory tariffs on about $75 billion worth 
of US goods in the latest tit-for-tat moves in 
their bilateral trade dispute.
The intensifying US-China trade war stoked 
worries about a global economic recession.

The Governor of the Central Bank of Iran 
(CBI) Abdolnasser Hemmati, has emphasized 
that the value of Iran's currency, the Rial, 
has increased by 40 percent in the past eight 
months.

Value of Iranian Rial has increased by 40 
percent: CBI Governor
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CBI Chief Underlines 
Failure of US’ 
Maximum Pressure 
Campaign on Iran
 Governor of the Central Bank of Iran 
(CBI) Abdonnaser Hemmati highlighted 
the ineffectiveness of US sanctions 
against the Islamic Republic and said 
Washington has failed in its campaign of 
maximum pressure on Tehran.
“Stabilizing the (Iranian) market 
certainly does not mean stopping 
(inflation) or lowering prices and 
relieving economic pressure on the 
middle and lower income classes but 
merely indicates the US failure to achieve 

its goals behind the maximum pressure 
(campaign on Iran),” Hemmati said on 
social media on Saturday.
“Therefore, support for people on low 
and fixed incomes should be seriously 
pursued,” he added.
The top banking official further said 
efforts are underway to increase the 
country’s revenues from the exports of 
oil and non-oil products in various ways.
The remarks came against the backdrop 
of increased tensions between Iran and 
the US with Washington imposing new 
sanctions against the Islamic Republic.
The US has ratcheted up pressure on Iran 
since last year after withdrawing from 
the 2015 nuclear deal, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Since then, the administration of US 
President Donald Trump is trying to 
reduce Iran’s oil exports to “zero,” and 
has sent an aircraft carrier strike group, 
a bomber squad, an amphibious assault 
ship, and a Patriot missile battery to the 
Middle East to try to stack up pressure on 
Tehran.Iranian officials, however, have 
dismissed such moves as psychological 
warfare, saying the country has its own 
ways of circumventing the American 
bans and selling crude oil.
In comments on April 24, Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei said the US’ attempts to block 
the export of Iranian oil will get nowhere 
as Tehran will be exporting any amount 
of crude it needs and wants.

 Tajikistan’s ambassador to Iran announced that the volume of economic relations between the two countries will be 
increased.Tajikistan's ambassador to Iran, Nizamuddin Zahedi mentioned Iran’s desirable achievements in economic 
area, saying, “Despite vicious sanctions imposed against the Islamic Republic of Iran, the country has made desirable 
achievements in economic area, especially in fields of industry and agriculture”.
“We should learn from Iran’s achievements in economic area and the basis for strengthening economic and trade relations 
between Iran and Tajikistan has been provided,” he added.

Iran-Tajikistan 
economic 
relations to be 
boomed



Iranian Navy ready to escort 
Adrian Darya tanker ‘if need 
be’
 Iran’s Navy is ready to safeguard its recently-
released oil tanker Adian Darya 1 if necessary, 
says the Deputy Coordinator of the Iranian Army 
Rear Admiral Habibollah Sayyari.
“The Islamic Republic’s Navy is ready to escort 
Adrian Darya 1 oil tanker if it is required by the 
country’s authorities,” Rear Admiral Sayyari said 
on Sunday.
He referred to the presence of Iranian Navy in 
Red Sea and the Gulf of Aden, saying that the 
Islamic Republic’s naval forces have safeguarded 
over 6,000 vessels passing through international 
waters and are ready to escort Iranian vessels 
anytime and anywhere that is needed.
Last week, Commander of the Iranian Army's 
Navy Rear Admiral Hossein Khanzadi had 
also announced Iran’s readiness to escort the 
recently-released Adrian Darya 1 if needed, to 
protect it from any possible illegal measures by 
foreign forces.
The Iranian oil tanker, previously called Grace 
1, left Gibraltar last week, after a month of being 
unlawfully detained by UK.
Britain’s naval forces unlawfully seized the Grace 
1 and its cargo of 2.1 million barrels of oil in the 
Strait of Gibraltar on July 4 under the pretext that 
the supertanker had been suspected of carrying 
crude to Syria in violation of the European 
Union’s unilateral sanctions against the Arab 
country.
Tehran, however, rejected London’s claim that 
the tanker was heading to Syria, slamming the 
seizure as “piracy.”

 Any Attack on Iran’s 
Sanctities to Draw Harsh 
Response: Commander
 A top Iranian Army commander warned the 
enemies not to make the mistake of desecrating 
Iran’s sanctities, adding that otherwise they 
would receive a crushing response.
Addressing a military gathering in Tehran 
on Sunday, Deputy Chief of Iran's Army for 
Coordination Rear Admiral Habibollah Sayyari 
said the Islamic Republic has achieved such high 
level of “deterrence power” that not a single 
enemy would dare desecrate its sanctities.
“All enemies must know that they will face a 
regrettable response if they intend to violate our 
sanctities,” he underlined.
Describing Iran as a “major regional and ultra-
regional actor”, the admiral said the Iranian 
military forces are monitoring the situation and 
preparing various scenarios to deal with future 
threats.
He further voiced the Navy’s readiness 
to escort an Iranian oil tanker that has 
been recently released in Gibraltar 
despite a US request to continue its  
detention.

US new nightmare: Expiration of Iran arms 
embargo

One of the issues used by the 
United States to withdraw from 
the nuclear deal between Iran 
and the P5+1 countries was 
the time span of the UN arms 
embargo on Iran. The measure 
covers all weapons sales 

and "related material" to Iran. During 
the past year, officials from the Trump 
Administration have been focusing on the 
issue, calling for the JCPOA restrictions on 
Iran to become permanent.On Tuesday, 
August 21, US Secretary of State, Mike 
Pompeo, told a UN Security Council 
meeting on Middle East peace and security 
challenges that the clock was ticking on 
the resolution restricting weapons sales 
to Iran which is due to end in October 
2020."Time is drawing short to continue 
this activity of restricting Iran's capacity to 
foment its terror regime," he said.Pompeo 
warned that the expiration of provisions 
in Security Council Resolution 2231 
would also see a travel ban on IRGC's Quds 
Force commander, Qasem Soleimani, due 
to expire next year."The international 
community will have plenty of time to see 
how long it has until Iran is unshackled to 

create new turmoil, and figure out what it 
must do to prevent this from happening," 
he said.
Iran’s Ambassador to the UN Majid 
Takht Ravanchi responded to Pompeo's 
comments and accused the United States 
of causing insecurity and instability with 
its military presence and “unbridled 
flow of American weaponry into this 
region, which has turned it into a 
powder keg.”“While we are not seeking 
confrontation, we cannot and will not 
remain indifferent to the violation of 
our sovereignty. Therefore, in order to 
secure our borders and interests, we will 
vigorously exercise our inherent right to 
self-defense,” he told the Security Council.
Meanwhile, the US Special Representative 
for Iran Brian Hook told reporters in New 
York ahead of Pompeo's remarks that "We 
believe the UNSC has an important role 
to play to ensure that the arms embargo 
and the travel ban are continued."This 

is not the first time the US expresses 
concern about the imminent expiration 
of Iran's arms embargo. At a Security 
Council meeting in December, Pompeo 
urged the 15-member body to prevent 
Iran from working on ballistic missiles 
capable of delivering nuclear weapons, 
carrying out test launches and establish 
“inspection and interdiction measures, 
in ports and on the high seas, to thwart 
Iran’s continuing efforts to circumvent 
arms restrictions.”The push to extend the 
ban on weapons sales to Tehran comes 
amid increasing efforts by Washington to 
restrict Iran's oil exports. Since the decision 
by US President Donald Trump to abandon 
the Iran nuclear deal, Washington has 
attempted to use what it calls "maximum 
pressure" to bring the Islamic Republic's oil 
sales to zero.Mike Pompeo has warned the 
international community against helping 
ships that are believed to be carrying crude 
oil from Iran in breach of US sanctions.

As the expiration of an arms embargo on Iran, based 
on the Iran nuclear deal and UN Security Council 
Resolution 2231, gets closer, the White House is getting 
more concerned and American authorities are doing 
their utmost to make these restrictions permanent.
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US Imposing Its Will on 
European Allies, Zarif Says
 Iran’s foreign minister said the crisis over the 2015 
nuclear deal between Tehran and world powers raises 
questions over Europe’s independence from the United 
States that is “imposing its will” on allies.
In a recent interview with Euronews, Mohammad 
Javad Zarif said he was “happy” that French President 
Emmanuel Macron was taking the lead in trying to 
hold the crumbling agreement together following 
Washington’s withdrawal.
Zarif said he held “a very good discussion” with Macron 

in Paris ahead of the Group of Seven (G7) summit in 
Biarritz. "We discussed with Macron how the US could 
come back, and how Europe and the international 
community can live up to their commitments, 
independent of the US."
“President Macron has been trying to do his best,” he 
said. “Our partners in Europe have to make a decision, 
not about Iran but about how they want to deal with 
the US — whether they want to have independence or 
whether the US can impose its will.”
The deal is “not an optional arrangement” but rather is 
backed by a UN Security Council resolution, he added.
“If the US were to impose its will on Europe to abide by 

international law it would 
be bad but it would be 
justifiable. Now the US is 
imposing will on the rest 
of the world to violate 
international law. That’s 
totally unacceptable, and 
for Europe, whose future is 
based on multilateralism and 
the rule of law, this is a threat 
against the future of Europe.”
He said the nuclear deal was imperfect but was 
still the “best possible” solution.

“While we are 
not seeking 
confrontation, 
we cannot and 
will not remain 
indifferent to 
the violation of 
our sovereignty. 
Therefore, in 
order to secure 
our borders and 
interests, we 
will vigorously 
exercise our 
inherent right to 
self-defense,”
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UK Won't Owe £39bln under No 
Deal, Boris Johnson to Tell EU's 
Tusk
 Boris Johnson is expected to tell EU boss Donald Tusk that Britain 
will only pay a quarter of its so-called Brexit divorce bill if the 
country leaves without a deal on October 31.
The British prime minister is due to meet the European Council 
president at the G7 summit in France later today.
It is understood he will tell Tusk that under no deal, the UK would 
only owe about £9bn of the £39bn liability agreed by former 
Prime Minister Theresa May, Sky News reported.
The approach is likely to stoke tension with other EU leaders at 
the meeting in Biarritz.
In June, a source close to French President Emmanuel Macron, 
who is hosting the G7 summit, said refusing to pay was the 
"equivalent to a sovereign debt default".

Others argue the UK is legally bound to pay the £39bn sum and 
warn that reneging on the obligation will prevent a future trade 
deal being struck and could even lead to the EU pursuing the funds 
through the courts.
It follows a war of words between Johnson and Tusk on Saturday 
over who would be to blame if the UK left the EU without an 
agreement.
The British government has also ramped up its preparations for 
Brexit, announcing that an online "60-second checker" will be 
brought in so businesses and the public can "work out what, if 
anything, they need to do before 31 October".
Writing in The Sunday Telegraph, Business Secretary Andrea 
Leadsom said the government would shortly begin an 
"engagement campaign to get the country and business ready 
for Brexit".
An education program delivered through free online seminars 
will also be launched this week to teach businesses "how to 
import and export after Brexit" and how to "prepare for things 

like 
customs declarations and 

tariffs".
It is still unclear whether MPs opposed to Johnson's Brexit 
strategy will be able to block no deal.

 Iran blacklists 
“Foundation 
for Defense of 
Democracies”
 Iran’s Ministry of Foreign Affairs has added 
the so-called Foundation for Defense of 
Democracies (FDD) and its director to the 
sanctions list of the Islamic Republic of Iran.
The following is the text of the Foreign 
Ministry’s statement on blacklisting the FDD 
and its direct Mark Dubowitz, released on 
August 24, 2019:
In the Name of God, the Compassionate, the 
Merciful
1) Considering that the unilateral and 
illegal economic terrorism (or the so-called 
economic sanctions) imposed by the ruling 
regime in the United States of America – 
which has been plotted and enforced with 
the objective of bringing about regime change 
in the Islamic Republic of Iran or affecting 
the Iranian government’s policies, decisions 
and measures, or even worse, harming Iran’s 

national and public security and damaging 
its independence, territorial integrity and 
national sovereignty – have had practical 
consequences in many cases, such as 
endangering the lives, health, and freedom 
of people, including freedom of legitimate 
domestic and foreign business activities, 
damaging public property and facilities, 
causing serious harm to the environment, 
posing risks to aerial security, and threatening 
safety of maritime navigation, among others, 
in an extensive and dire manner, and has 
reached the brink of a full-fledged economic 
war and terrorism against people of Iran;
2) And considering that the American 
institution with the deceitful name of "the 
Foundation for Defense of Democracies" 
– particularly its CEO Mark Dubowitz – 
have been and are effectively involved, in 
a conscious and intentional manner, in 
designing, imposing and intensifying the 
impacts of economic terrorism against Iran, 
and have been seriously and actively trying to 
harm the Iranian people’s security and vital 
interests through measures such as fabricating 
and spreading lies, encouraging, providing 

consultations, lobbying, and launching a 
smear campaign;
The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic 
Republic of Iran, in carrying out the obligations 
under Note (1) of Article 4 and Note (1) 
of Article 5 of the "Law on Countering the 
Violation of Human Rights and Adventurous 
and Terrorist Activities of the United States 
in the Region" passed on August 13, 2017, 
and after coordination with the relevant 
authorities, hereby adds this institution and 
its CEO “Mark Dubowitz” to the sanctions 
list specified by the aforementioned law. 
Therefore, those in the list will be subject to 
legal consequences enumerated in Articles 6 
to 8 of the law.
Needless to say, this measure will be without 
prejudice to any further legal measures that 
the other administrative, judicial or security 
institutions and organizations may take in 
order to counter, prosecute or punish the 
abovementioned persons or their other 
Iranian and non-Iranian collaborators and 
accomplices for their actions and measures 
against the Iranian government and people’s 
national security and interests.
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Trump 
to earn 
nothing 
from 
sanctions 
on Iran: 
Alavi
I n t e l l i g e n c e 
Minister Seyed 
Mahmoud Alavi 
said that anti-Iran 
sanctions will yield 
no result for US 
President Donald 
Trump.
“Trump will not 
earn anything from 
sanctions and he 
will be forced to 
give in to the Iranian 
nation and return to 
the JCPOA; because 
Iranians will not 
negotiate and 
succumb to America 
under duress,” he 
said on Saturday in a 
televised interview 
with IRIB.
He went on to say 
that these sanctions 
could cripple any 
country but Iran has 
successfully passed 
over the climax of 
sanctions with the 
guidance of Islamic 
Revolution Leader 
and management of 
the administration. 
“Both nation and 
administration have 
adapted themselves 
to sanctions.”
President Donald 
Trump pulled the 
United States out 
of Iran nuclear 
deal, officially 
known as Joint 
C o m p r e h e n s i v e 
Plan of Action 
(JCPOA) in May 
2018, adopting 
what it has called 
‘maximum pressure 
policy’ on Iran. 
Washington has 
imposed different 
sanctions on 
Tehran, targeting 
the country’s 
revenues and 
banking ties at the 
core.
Iran has called 
sanctions as a 
form of ‘economic 
terrorism’ as it 
is harming the 
ordinary Iranians 
as well. Tehran 
says it will resist 
in face of all these 
‘bullying behaviors’ 
of the Trump 
a d m i n i s t ra t i o n , 
also warning the 
i n t e r n a t i o n a l 
community that 
US measures are 
u n d e r m i n i n g 
the power of 
multilateralism.

Iran
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Iran’s reaction to US’ medium-range missile test
 Iranian Foreign Ministry spokesman, Seyyed Abbas Mousavi has expressed 
concern over the United States’ recent test of a medium-range missile, which 
came shortly after its withdrawal from the Intermediate-Range Nuclear Forces 
(INF) Treaty with Russia.
In a statement, Mousavi condemned the US’ insistence on unilateralism, 
withdrawal from international treaties, and undermining the international law, 
principles, and norms.
“The US’ move may lead to an arms race at the global level, which will not only 
exacerbate instability and threaten the international peace and security, but will also inflict h e a v y 
economic costs on other countries, the result of which will be a decrease in the level of the economic welfare 
of the people of the world,” he noted.

Iranian lawmakers have 
prepared a bill to impose 
sanctions on U.S. officials 
who have a long record of 
hostility towards Iran.
According to the bill, U.S. 
national security advisor 
John Bolton, Secretary of 
Treasury Steven Mnuchin 
and Senator Ted Cruz 
as well as their family 
members would be banned 
permanently from traveling 
to Iran.
It would also bar Iranian 
officials from any kind of 
trade, economic, cultural 
and political interactions 
and exchanges with them.
Washington has sanctioned 
Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Ali 
Khamenei, Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif and 
other top Iranian officials.
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South Korea Military Drills around Disputed 
Island Draw Japanese Protest
Tokyo and Seoul have long been at 
loggerheads over the sovereignty of the 
group of islets called Takeshima in Japanese 
and Dokdo in Korean, which lie about halfway 
between the East Asian neighbors in the Sea 
of Japan, also known as the East Sea.
The military drills were scheduled to begin 
on Sunday, and will include naval, air, and 
army forces, a South Korean ministry of 
defense official said, Reuters reported.
The Japanese foreign ministry called the 
drills unacceptable and said it had lodged 
a protest with South Korea calling for them 
to end.The island is “obviously an inherent 
part of the territory of Japan”, Kenji Kanasugi, 
the director general at the ministry’s Asian 
and Oceanian Affairs Bureau, told the South 
Korean Embassy in Tokyo in a statement.
Tensions in the region have spiked amid 

a worsening political and economic spat 
between South Korea and Japan, a string 
of missile launches by North Korea, and 
increasingly assertive military patrols by 
China and Russia.South Korea announced 
the scrapping of an intelligence-sharing 
pact with Japan on Thursday, drawing a 
swift protest from Tokyo and deepening a 
decades-old dispute over history that has 
hit trade and undercut security cooperation 
over North Korea.Relations between South 
Korea and Japan began to deteriorate late 
last year following a diplomatic row over 
compensation for wartime forced laborers 
during Japan’s occupation of Korea.They 
soured further when Japan tightened its 
curbs on exports of high-tech materials 
needed by South Korea’s chip industry, and 
again this month when Tokyo said it would 
remove South Korea’s fast-track export 
status.
The disputed islands have long been one of 
the most sensitive areas of contention for 
South Korea and Japan.
The defense drills around the islands have 
typically been conducted twice a year, but 
the current exercises had been delayed as 
relations deteriorated, Yonhap news agency 
reported.

In a meeting with Governor General of 
East Azarbaijan province, he described 
Tabriz as a significant city in the history 
of East-West exchanges on Silk Road, 
saying that it has always played a crucial 
role in Iran's cultural interaction.
Appreciating the provincial officials' 
support to Chinese investors, he 
said, "We should have a role in the 
region's economic development and 
employment."
Governor General Mohammad 
Reza Mohammadipour, for his part, 
mentioned suitable areas of investment 
across the province, expressing interest 
in involvement of Chinese investors in 
the major provincial projects.
"Iran and China are the two big Asian 
civilizations with numerous economic, 
social and cultural commonalities, 

whose interaction have always been 
of ascending order," he said.Fighting 
unilateralism and working for the 
countries' independence are among 
their common policies, he said.
Referring to some capacities of the 
province, including having common 
border with three neighboring states, 
access to big market of Central Asia 
and boasting of heavy industries, 
he said that most of the provincial 
development and economic projects 
are implemented by the Chinese 
projects.
"We have signed agreements with the 
Chinese investors in the fields of auto 
and rail industries as well as mines, as 
we are interested in the involvement of 
Chinese in various provincial projects," 
he said.
Currently, Chinese goods are supplied 
in the Iranian markets and the Iranian 
goods have the potential for supply in 
the Chinese markets. Therefore, there 
are numerous areas of cooperation in 
the field of commerce.

 Iran has different scenarios for 
different threats: top cmdr.
 A senior Iranian Army commander said that 
the country has designed various scenarios to 
confront different threats posed against the 
country.
“We are facing various threats and because 
of this variety we have made ready different 
scenarios to confront threats posed by enemies,” 
Deputy Coordinator of the Iranian Army Rear 
Admiral Habibollah Sayyari said on Sunday while 
addressing a local event in Tehran.
Enemies should know that if they conduct any 
attack on Iranian Armed Forces, they will be faced 
with a firm response which will make them regret 
their action, added Sayyari.
Referring to Bavar-373 air defense system, Sayyari 
further added “Nobody believed that sons of this 
country could achieve such a technology.”
All of these achievements are the result 

of employing efficient and believing human 
resources, he said, adding that victory in future 
wars depends more on human resources than on 
military equipment.
Iran has recently made major breakthroughs in 
its defense sector and attained self-sufficiency 
in producing military equipment and hardware 
despite facing sanctions and Western economic 
pressure. The most recent unveiling came on 
Thursday as domestically made Bavar-373 air 
defense system came on stream. The Islamic 
Republic says its military power is solely for 
defensive purposes and does not pose any threat 
to other countries.
Iranian Deputy Defense Minister Brigadier 
General Ghasem Taghizadeh said on Saturday 
that “Of course we have produced a lot of missiles 
which are not reflected in the media due to security 
considerations, however, if America and the 
Zionist regime make any stupid mistake, we will 
surprise them.”

Iranian director Derakhshandeh sets 
eyes on 'BTS' for next movie
Iranian filmmaker and screenwriter Pouran 
Derakhshandeh says her next movie will be about the 
popular South Korean boy band BTS, which she says has 
as many as 9 million fans in Iran.Derakhshandeh is known 
for her penchant for making drama films on hot topics of 
the day. Her ‘Hush! Girls Don’t Scream!’ was an instant hit 
at home with its sensitive subject matter of sexual abuse 
in women, who are forced to bottle up their traumatic 
experience instead of seeking therapy and reporting the 
abuse to authority. The film went on to make a name for 
itself in several international film festivals, winning Best 
Film and Best Actor (Shahab Hosseini) at the 12th Action 
on Film in the US in 2016.Now, the acclaimed director 
has set her eyes on the insanely popular band BTS, also 
known as the Bangtan Boys, which is a seven-member 

South Korean boy band formed in Seoul in 2013.The band 
has made quite an impressive fanbase in the world. Their 
Twitter alone has nearly 22 million followers, and they 
had the most-liked tweet worldwide last year.Two of their 
albums reached No. 1 on the Billboard 200. Not only that, 
but they also sold the second-highest amount of albums 
among all artists in the States. They were also recognized 
with the Order of Cultural Merit for spreading Korean 
culture.“I was recently introduced to this popular Korean 
band. It sounds unbelievable, but the band has 9 million 
fans in Iran,” said Derakhshandeh about her decision to 
make a movie on BTS.“The BTS fans are really dedicated to 
the band. They learn the lyrics by heart and look up at the 
band members as role models,” she added.“After I’m done 
with ‘Hush! Boys Don’t Cry!', I will make my next movie 
on this band, which is very popular in Iran and across the 
world,” she said.  

South Korea Military Drills around Disputed 
Island Draw Japanese Protest

China trying to cushion impacts of US 
measures on cooperation with Iran

South Korea’s military on Sunday began two days of drills 
around a tiny island also claimed by Japan, prompting a 
protest from Tokyo just days after Seoul decided to scrap an 
intelligence-sharing pact with its neighbor amid worsening 
relations.

Chinese Ambassador to Iran Chang Hua said that his 
country has always been opposed to US unilateral and 
excessive demands, as it tries to prevent possible adverse 
impacts of US moves on mutual cooperation.

"We should 
have a role in the 
region's economic 
development and 
employment."

The military drills 
were scheduled to 
begin on Sunday, 
and will include 
naval, air, and army 
forces, a South 
Korean ministry 
of defense official 
said, Reuters 
reported.
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در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات هاى مستقیم پرونده امر براى رسیدگى به هیات حل اختالف ارجاع خواهد 
گردید .

آدرس مودى اداره و  واحد 
مالیاتى منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص کالسه پرونده نام ونام خانوادگى ردیف

اصفهان 200835 مشاغل 19,723,750 105,000,000 1392 1398/04/31 22907 6733 اسماعیل رحیمى 1

اصفهان 200835 مشاغل 90,000,000 جریمه 169 1392 1398/04/31 22909 6733 اسماعیل رحیمى 2

اصفهان 200835 مشاغل 368,936,620 1,252,500,000 1392 1398/04/30 21098 6734 ساالر ادهمى 3

اصفهان 200835 مشاغل 15,283,200 84,000,000 1392 1398/04/30 21032 6735 احمدرضا اسدى 4

اصفهان 200835 مشاغل 38,455,000 180,000,000 1392 1398/04/30 21031 6736 حمید بابائى 5

اصفهان 200835 مشاغل 28,465,000 140,000,000 1392 1398/04/30 21038 6737 حسین باقرى 6

اصفهان 200835 مشاغل 525,405,000 1,700,000,000 1392 1398/04/30 21039 6738 جواد جانثارى 7

اصفهان 200835 مشاغل 19,474,000 104,000,000 1392 1398/04/30 21043 6739 محمود حق شناس 8

اصفهان 200835 مشاغل 14,484,000 80,000,000 1392 1398/04/30 21068 6740 محمدرضا دانیالى 9

اصفهان 200835 مشاغل 268,712,000 960,000,000 1392 1398/04/30 21081 6741 محمدحسین رئیسى 10

اصفهان 200835 مشاغل 18,480,000 100,000,000 1392 1398/04/30 21084 6742 اسماعیل رحیمى 11

اصفهان 200835 مشاغل 18,480,000 100,000,000 1392 1398/04/30 21101 6743 ناصر شریفاوى 12

اصفهان 200835 مشاغل 190,790,000 700,000,000 1392 1398/04/30 21189 6744 مجتبى برقى کار 13

اصفهان 200835 مشاغل 169,811,000 630,000,000 1392 1398/04/30 21171 6745 سعید پیکانى 14

اصفهان 200835 مشاغل 106,874,000 420,000,000 1392 1398/04/30 21072 6746 امیر عموزیدى 15

اصفهان 200835 مشاغل 138,342,500 525,000,000 1392 1398/04/30 21179 6747 اصغر اکبرى 16

اصفهان 200835 مشاغل 450,000,000 جریمه 169 1392 1398/04/31 23807 6747 اصغر اکبرى 17

اصفهان 200835 مشاغل 28,465,000 140,000,000 1392 1398/04/31 22881 6749 هادى شفیعى طباطبایى 18

اصفهان 200835 مشاغل 120,000,000 جریمه 169 1392 1398/04/31 22879 6749 هادى شفیعى طباطبایى 19

اصفهان 200835 مشاغل 28,465,000 140,000,000 1392 1398/04/31 22884 6750 اصغر مرادى 20

اصفهان 200835 مشاغل 120,000,000 جریمه 169 1392 1398/04/31 22886 6750 اصغر مرادى 21

اصفهان 200835 مشاغل 190,790,000 700,000,000 1392 1398/04/31 22960 6901 رضا دهقانى 22

اصفهان 200835 مشاغل 600,000,000 جریمه 169 1392 1398/04/31 22963 6901 رضا دهقانى 23

اصفهان 200835 مشاغل 268,712,000 960,000,000 1392 1398/04/30 21199 6902 صمد عباسپور 24

اصفهان 200835 مشاغل 148,832,000 560,000,000 1392 1398/04/30 21211 6903 جعفر زمانى 25

اصفهان 200835 مشاغل 160,820,000 600,000,000 1392 1398/04/30 21212 6904 سجاد گوشبر 26

اصفهان 200835 مشاغل 542,887,500 1,750,000,000 1392 1398/04/30 21119 6905 رضا دهقان 27

اصفهان 200835 مشاغل 196,784,000 720,000,000 1392 1398/04/30 21210 6906 سعید وهابى 28

اصفهان 200835 مشاغل 148,832,000 560,000,000 1392 1398/04/30 21205 6907 مهدى حیدرى 29

اصفهان 200835 مشاغل 34,109,350 162,600,000 1392 1398/04/30 21116 6909 احمد کدخدایى 30

اصفهان 200835 مشاغل 153,926,900 577,000,000 1392 1398/04/30 21213 6910 عباس قاسمى 31

اصفهان 200835 مشاغل 196,784,000 720,000,000 1392 1398/04/30 21172 6911 سیروس باقرنژاد 32

اصفهان 200835 مشاغل 910,020,000 2,800,000,000 1392 1398/04/30 21099 6912 رسول یوسفى 33

اصفهان 200835 مشاغل 103,277,600 408,000,000 1392 1398/04/30 21093 6913 قدمعلى صادقى 34

اصفهان 200835 مشاغل 160,820,000 600,000,000 1392 1398/04/31 23910 6914 رضا شاهمرادى چادگانى 35

اصفهان 200835 مشاغل 19,723,750 105,000,000 1392 1398/04/31 22965 6915 محمدرضا موحدى نژاد 36

اصفهان 200835 مشاغل 90,000,000 جریمه 169 1392 1398/04/31 22968 6915 محمدرضا موحدى نژاد 37

اصفهان 200835 مشاغل 130,250,600 498,000,000 1392 1398/04/30 21088 6916 شکراله ایزدى 38

اصفهان 200835 مشاغل 28,465,000 140,000,000 1392 1398/04/30 21138 6917 مرتضى حسینى 39

اصفهان 200835 مشاغل 30,962,500 150,000,000 1392 1398/04/30 21214 6918 داود ماهرانى 40

اصفهان 200835 مشاغل 35,458,000 168,000,000 1392 1398/04/30 21141 6920 رسول مهدى پور 41

اصفهان 200835 مشاغل 42,451,000 196,000,000 1392 1398/04/30 21143 6921 محمدعلى حیدرى 42

اصفهان 200835 مشاغل 56,524,400 252,000,000 1392 1398/04/30 21145 6922 حسین رفیعى 43

اصفهان 200835 مشاغل 67,313,600 288,000,000 1392 1398/04/30 21147 6923 جواد حمیدى 44

اصفهان 200835 مشاغل 47,446,000 216,000,000 1392 1398/04/30 21149 6924 یداله محمدیان 45

اصفهان 200835 مشاغل 812,118,000 2,520,000,000 1392 1398/04/30 21283 6925 ناصر مختاریان 46

اصفهان 200835 مشاغل 123,657,200 476,000,000 1392 1398/04/30 21154 6926 محمدنصر اصفهانى 47

اصفهان 200835 مشاغل 25,842,620 129,500,000 1392 1398/04/30 21156 6927 على احسانى 48

اصفهان 200835 مشاغل 115,865,000 450,000,000 1392 1398/04/30 21158 6928 شاهین خسروى 49

اصفهان 200835 مشاغل 85,895,000 350,000,000 1392 1398/04/30 21160 6929 یاسین طاهریان 50

اصفهان 200835 مشاغل 47,446,000 216,000,000 1392 1398/04/30 21162 6930 اسماعیل نویدى 51

اصفهان 200835 مشاغل 16,482,000 90,000,000 1392 1398/04/30 21164 6931 اسماعیل محمدیان 52

اصفهان 200835 مشاغل 142,838,000 540,000,000 1392 1398/04/30 21168 6932 مهدى رحمانى 53

در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد در صورت داشتن اعتراض (با رعایت مفاد 247 الحاقى قانون مالیات هاى مستقیم مصوب اردیبهشت 1388) ظرف مد ت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتى فریدونشهر واقع در خیابان شریعتى 
کوچه مالیات  مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتى شهرستان فریدونشهر تسلیم نمایید.

منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد مرحله رسیدگى  تاریخ راى  شماره راى  نام ونام خانوادگى ردیف

ارزش افزوده  56,384,310 1,879,477,000 1388 هیات بدوى 1398/03/12 114 شرکت مهرآوران سبز سپنتا 1

ارزش افزوده  56,656,174 1,888,539,060 1389 هیات بدوى 1398/03/12 114 شرکت مهرآوران سبز سپنتا 1

عملکرد 4,292,452 17,169,810 1392 هیات بدوى 1398/03/12 113 شرکت مهرآوران سبز سپنتا 2

 اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

در راستاى  اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یابوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى شهرستان اردستان مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات هاى مستقیم پرونده امر براى رسیدگى به هیات حل 
اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرسادارهمنبع مالیاتىاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگىردیف

اردستان  خ امام ك بسیجامورمالیاتى اردستانمشاغل584098/04/311392120،000،00023،470،000ابراهیم جفایى1

اردستان  خ امام ك بسیجامورمالیاتى اردستانمشاغل584298/04/311392120،000،00023،470،000سعیداسدى2

اردستان  خ امام ك بسیجامورمالیاتى اردستانمشاغل584498/04/311392125،000،00024،718،750محمدرضا ترکى3

اردستان  خ امام ك بسیجامورمالیاتى اردستانمشاغل584698/04/311392140،000،00028،465،000شهرام سیادت4

اردستان  خ امام ك بسیجامورمالیاتى اردستانمشاغل584898/04/311392220،000،00048،445،000آقاى شیرمردى5

شناسه : 577114
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  نوشــیدنى رایگان 
توجــه  جلــب  و 

بازدیدکنندگان
یکــى از راهکارهاى جلب 
توجه در نمایشــگاه هاى 
شلوغ ارائه قهوه و نوشیدنى 
رایگان اســت. بدون تردید 
این راهکار به تنهایى تاثیر بازاریابى ندارد. 
در عوض راهکار مناسبى براى جلب نظر 
بازدیدکنندگان و فراهم سازى فرصتى به 
منظور انتقال پیام مان به آنهاست. درج نام 
برندمان بر روى لیوان ها سطح تاثیرگذارى 

را بسیار بیشتر خواهد کرد.
به منظور کاهش هزینه هاى ارائه نوشیدنى 
رایگان همکارى با یک کافه منطقى به نظر 
مى رسد. در اغلب موارد در صورت سفارش 
باال امکان بهره مندى از تخفیف گسترده 
نیز وجود دارد. به طور کلى در صورت عالقه 
به ارائه نوشیدنى یا هر نوع خوراکى رایگان 
دیگر هماهنگى با کافه یا رستوران محلى 
ضرورى خواهد بود. به این ترتیب در زمینه 
فراهم سازى امکانات و خوراکى موردنظر 

مشکلى پیش نخواهد آمد.

  فعالیت و تعامل با مخاطب
تا به حال چند بار در راهروهاى همایش ها 
و رویدادهاى مربوط به کسب و کاران قدم 
زده اید؟ یکى از راهکارهاى مناسب براى 
یافتن برندهاى مناسب در زمینه همکارى 
و تعامل با بازدیدکنندگان پیاده روى در 
راهروهاست. این امر به ما فرصت مناسبى 
در زمینه آشنایى بیشتر با سایر شرکت ها و 

مخاطب هدف مان مى دهد.
وقتى قصد صحبت بــا بازدیدکنندگان 
را داریم، باید براســاس برنامه اى دقیق 
گفت وگو را شــروع کنیم. همیشه شروع 
بحث باید دوستانه باشــد. هیچ فردى از 
صحبت هاى آشکارا تبلیغاتى یا بازاریابى 
ما استقبال نخواهد کرد. در عوض ما باید 
نقش یک دوست و مشاور حرفه اى را بازى 

کنیم. به این ترتیب اعتماد آنها به ما جلب 
خواهد شد.

بدون تردید این شــیوه بازاریابى بســیار 
تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین در ســایر 
فعالیت هاى بازاریابى تان نیز از این الگو 
استفاده کنید. شروع بحث به عنوان یک 
کارشناس و تالش براى کمک به مخاطب 
در زمینه رفع مشکلش بخشى از وظیفه هر 

برندى محسوب مى شود.

  اهمیت هدیه هاى کوچک
عرضه هدیه هاى مجانى یکى از راهکارهاى 
جلب نظر بازدیدکنندگان در نمایشــگاه 
هاى مختلف است، با این حال در این زمینه 
نباید بى دقت عمل کنیم. متاسفانه بسیارى 
از برندها به عنوان هدیه از خودکار یا مداد 
استفاده مى کنند. دلیل آن ارزانى چنین 
محصولى است. نکته مهم ارائه هدیه اى 
مرتبط با ماهیت کسب و کار و پیام بازاریابى 
برندمان اســت. به ایــن ترتیب مخاطب 
بیشتر درگیر برندمان خواهد شد. به عنوان 
مثال، برندهاى فعال در زمینه گوشى هاى 
هوشمند با ارائه شارژرهاى رایگان امکان 
تاثیرگذارى بــر روى مخاطب را خواهند 
داشــت. بدون تردید این امر هزینه هاى 
زیادى در پى دارد. توصیه من ارائه تعداد 
محدودى شارژر اســت. به این ترتیب با 
همان هزینه تاثیرگذارى بیشــترى را به 

ارمغان خواهیم آورد.

  ضرورت اســتفاده از شبکه هاى 
اجتماعى

بدون تردید آگاهى مشتریان از یک برند 
باید بسیار پیش تر از برگزارى نمایشگاه 
هاى عمومى صورت گیــرد. کمتر فردى 
به محض آشــنایى به یک برنــد در یک 
مراســم عمومى اقــدام به خریــد از آن 
خواهد کــرد. در اینجا اهمیت فعالیت در 
شــبکه هاى اجتماعى و سایر کانال هاى 
ارتباطى معلوم مى شود. به طور معمول 
اکانــت هــاى رســمى برندهــا در
 شــبکه هاى اجتماعى بهترین وســیله 
براى اطالع رسانى است. اخبار مربوط به 
برگزارى نمایشــگاه ها نیز باید از طریق 
همین پلتفرم در اختیار کاربران قرار گیرد. 
به این ترتیب مشــتریان و مخاطب هاى 
برندمان آگاهى کافى در مورد کم و کیف 
برگزارى رویداد موردنظر و سهم ما در آن 

خواهند داشت.
عالوه بر اطالع رســانى پیش از برگزارى 
نمایشــگاه موردنظر، امکان ارائه خالصه 
اى از مراســم نیز وجود دارد. منظور من 
بارگذارى یک پست در پایان هر روز براى 

بیان اتفاقات و مهم تریــن فعالیت هاى 
صورت گرفته اســت. به این ترتیب حتى 
مخاطب هاى عادى نیز از فرآیند برگزارى 
رویداد موردنظر آگاه خواهند شد. اگرچه به 
طور معمول نیز رویدادهاى مختلف داراى 
صفحه اختصاصى در شبکه هاى اجتماعى 
هستند. به این ترتیب آخرین اخبار مربوط 
به رویداد و فعالیت هاى برندهاى مختلف 
در آن درج مى شــود. فعالیت مناسب در 
رویدادها و درج نام برندمان میان ســایر 
برندها تاثیر مطلوبى بر روى بهبود وضعیت 

بازاریابى مان خواهد داشت.
بى شــک فرآیند حضــور و فعالیت در 
رویدادهاى مختلف اهمیت بسیار زیادى 
دارد. ایــن کار جایگاه برندهــا در میان 
مشتریان را تضمین خواهد کرد. عالوه بر 

این باعث استحکام هرچه بیشتر موقعیت 
یک برند در بازار نیز مى شود.

  مشــترى هاى هدف خــود را به 
درستى شناسایى کنید

شــناخت درســت بازدیدکنندگان یک 
عنصر مهم در تخمین میزان موفقیت شما 
در یک نمایشگاه اســت. بنابراین در قدم 
اول حیاتى است که تحقیق دقیقى درباره 
بازدیدکنندگانى که ممکن است از غرفه 
شما بازدید کنند انجام دهید. از این طریق 
متوجه مى شوید که مشتریانتان دنبال چه 
هستند و شــما چطور مى توانید نیازها و 

خواست هاى آنها را مرتفع کنید.

  فعالیت رقیبانتان را دنبال کنید

شناخت بازدیدکنندگان به تنهایى کافى 
نیست. شما باید آن دسته از رقبایتان که 
در نمایشگاه شــرکت مى کنند را نیز به 
خوبى شناسایى کنید تا بتوانید یک گام 
از آنها جلوتر باشید. براى این منظور درباره 
اهدافشان و آنچه به مشتریان عرضه مى 
کنند تحقیق کنید. همچنین مى توانید 
غرفه هاى ســال هاى قبل آنها را بررسى 
کنید، تا ببینید از چه طریق توانسته بودند 
مخاطبان را جذب کنند. تمام این موارد مى 
تواند به شما کمک کند تا استراتژى موفق 
ترى براى حضور در نمایشگاه اتخاذ کنید.

  غرفه مناسب با نیازها و خواست 
هایتان بسازید

حاال وقت آن است تا با انتخاب طرحى ایده 
آل غرفه اى بسازید تا بازدید کنندگان را به 
سمت غرفه شما هدایت کند. براى منظور 
باید شرکت غرفه سازى را انتخاب کنید 
تا با طرحى منحصر به فــرد کارى کند تا 
غرفه شما در ذهن بازدید کنندگان و رقبا 
بماند. این مسئله ســبب مى شود تاثیر 
مثبتى بر روى مشتریانتان بگذارید. غرفه 
مطلوب غرفه اى اســت که از همه لحاظ 
دقیق و درست و متناســب با استراتژى 
شما در شرکت در نمایشگاه باشد؛ یعنى 
هم طراحــى بصــرى و گرافیکى جذابى 
داشته باشــد و هم اجراى درست و دقیق 
همراه با رعایت جزئیات و هم استفاده از 
مبلمان مناسب و نورپردازى خوب و … . 
تمام این موارد در کنار هم حضور موفقى را 

در نمایشگاه رقم مى زند.

  کارکنان خود را آموزش دهید
عالوه بر طراحى مطلوب بسیار مهم است 
که از افرادى در غرفه اســتفاده کنید که 
بتوانند برند شما را به درستى معرفى کنند. 
استفاده از نیروى انسانى مناسب مى تواند 
به میزان قابل توجهى شــانس موفقیت 
شما را افزایش دهد. انتخاب افراد با انگیزه 
و با روى گشاده ســبب مى شود بازدید از 
غرفه شما بیشتر شود. با آموزش مناسب 
و مدیریت صحیح، این افراد مى توانند به 
سواالت و خواست هاى مشتریان به شکلى 
مناسب پاسخ دهند. توجه داشته باشید که 
اگر تیم پشتیبانى مناسبى نداشته باشید 
حضور شما در نمایشگاه نمى تواند نتیجه 

دلخواه شما را در بر داشته باشد.

  فعالیت هــاى جانبى قبل و بعد از 
نمایشگاه را جدى بگیرید

عالوه بر اقداماتى که در هنگام نمایشگاه 
انجام مى دهید، بسیار مهم است که قبل 
از شروع نمایشــگاه با انجام فعالیت هایى 
مشتریان خود را از حضورتان در نمایشگاه 
آگاه کنید و نســبت به اتفاقات نمایشگاه 
کنجکاوشان کنید. تبلیغ در مطبوعات یا 
صفحات اجتماعى و ایجاد یک هشــتگ 
مرتبط از جمله این اقدامات اســت. مى 
توانید حتى پس از نمایشگاه نیز از همین 
روش ها براى حفظ ارتباط با مشتریانتان 

استفاده کنید.

ویترین جذابى داشته باشید؛

بازاریابى نمایشگاهى با چند راهکار ساده و تاثیرگذار

بى شک فرآیند حضور 
و فعالیت در رویدادهاى 

مختلف اهمیت بسیار 
زیادى دارد. این کار 

جایگاه برندها در میان 
مشتریان را تضمین 

خواهد کرد

کسب و کارهاى کوچک همیشه در تعامل با دیگر برندهاى 
فعال در حوزه تخصصى شان هستند. درست به همین خاطر 
نقش آفرینى در نمایشگاه هاى تجارى و تخصصى کسب و کار 
براى آنها اهمیت باالیى دارد. حضور در چنین مراسم هایى نه 
تنها فرصت دیده شدن ما، بلکه تعامل بیشتر با دیگر برندها را 

نیز فراهم مى کند.
بدون تردید حضور موثر در یک نمایشگاه به معناى تهیه غرفه، 
نصب بنر و توزیع بیزینس کارت نیست. هدف اصلى برند ما از 
حضور در چنین مراسم هایى باید تاثیرگذارى پایدار بر روى 
جمعیت حاضر باشد. در ادامه به بررسى چند راهکار مناسب 

براى بازاریابى نمایشگاهى خواهیم پرداخت.

وضعیت تغییر 
حقوق کارکنان

 در 7 سال
حداقــل حقــوق پرداختى به 
کارکنان طى چند ســال اخیر تا 
سه برابر شــده و به یک میلیون 
و 563 هزار تومان در سال جارى 
رسیده است؛ رقمى که با وجود 
چنــد برابر شــدن همچنان در 
برابر هزینه هاى مردم قابل توجه 
نیســت و افزایش حقوق ساالنه 
نتوانســته رضایــت کاملى بین 

کارکنان ایجاد کند.
هزینه  جارى دولت در هر ســال 
باالتریــن ســهم را در مصارف 
بودجه داشــته و تا چنــد برابر 
بودجه عمرانى است. این بخش 
از مصارف با توجه به روند رشــد 
حقوق در هر سال نیز رشد داشته 
و عمدتا به تامین منابع حقوق و 

دستمزد، اختصاص دارد.
بررسى روند تغییر بودجه جارى 
از سال 1392 که دولت یازدهم 
از اواســط آن اداره کشــور را در 
دست گرفت تا سال جارى نشان 
مى دهد که اعتبــارات هزینه اى 
دولت از حدود 120 هزار میلیارد 
تومان در ســال 1392 به 350 
هزار میلیارد تومان افزایش داشته 

که حدود 2.9 برابر شده است.
با توجــه به این که بیــش از 80 
درصد اعتبارات هزینه اى مربوط 
به پرداختى حقــوق کارکنان و 
بازنشستگان است، درصد افزایش 
حقوق در سال تاثیر قابل توجهى 
در رشد اعتبارات هزینه اى دارد. 
این درحالى اســت کــه حداقل 
حقوق کارکنــان از حدود 490 
هزار تومان در سال 1392 به یک 
میلیون و 563 هزار تومان در سال 
جارى رسیده که بیانگر رشد 3.1 

برابرى آن است.
متوســط حقوق کارکنان دولت 
در ســال 1392، یک میلیون و 
470 هزار تومان بود که در سال 
گذشــته تا ســه میلیون و 300 
هزار تومان رســیده و براى سال 
جارى نیز پرداختى ها به گونه اى 
است که از حقوق حداقل تا 20 
میلیون و بیشــتر نیز پرداختى 

انجام مى شود.
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حمایت بانک کشاورزى از استارت آپ هاى تخصصى در بخش کشاورزى
دومین رویداد استارت آپى بانک کشاورزى با عنوان جشنواره فناورى ونوآورى در زنجیره ارزش گیاهان 

دارویى برگزار مى شود.
هدف از برگزارى این جشنواره که 5و6 شهریورماه سال جارى برگزار خواهد شد، حمایت از استارت آپ هاى 

تخصصى در حوزه گیاهان دارویى، رونق تولید و افزایش اشتغال در این عرصه است.
بر اساس این گزارش نخستین رویداد استارت آپى بانک کشاورزى نیز در سال 1397 برگزار شد و تولیدات 

شرکت هاى دانش بینان در زمینه سیستم هاى هوشمند آبیارى،اتوماسیون گلخانه در سامانه مکانیزاسیون 
وزارت جهاد کشاورزى ثبت شده و متقاضیان استفاده از این امکانات براى دریافت تسهیالت به این بانک معرفى 

مى شوند. 
این گزارش مى افزاید بانک کشاورزى مبلغ 1000 میلیارد ریال براى حمایت از شرکت هاى دانش بنیان اختصاص داده است و شرکت هاى 
دانش بنیانى که از معاونت علمى و فناورى رئیس جمهور تأییدیه داشته باشــند مى توانند از این اعتبار بهره مند شوند.گفتنى است بانک 
کشاورزى تا کنون مبلغى افزون بر 766میلیارد ریال تسهیالت به شرکت هاى دانش بنیان در استان هاى تهران،هرمزگان،البرز،گلستان و 

مازندران پرداخت کرده است.

عرضه هدیه هاى مجانى 
یکى از راهکارهاى جلب نظر 

بازدیدکنندگان در
 نمایشگاه هاى مختلف است، 
با این حال در این زمینه نباید 

بى دقت عمل کنیم. 

،،
فرصت امروز
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در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت سى روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات هاى مستقیم پرونده امر براى رسیدگى به هیات 
حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودى اداره منبع مالیاتى اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شمار ه برگ تشخىص نام ونام خانوادگى ردیف

سمیرم،روستاى بیده سمیرم مشاغل 1،550،950ریال 10،350،000ریال   1395 1397/07/09 8996 اکبر غریب زاده 1

سمیرم،شهر حنا سمیرم مشاغل 65،425،490ریال 281،700،000ریال 1392 1397/11/15 17569 محمد ریحانى 2

سمیرم،شهر حنا سمیرم مشاغل 9،289،200ریال 54،000،000ریال 1393 1397/11/15 17572 محمد ریحانى 3

سمیرم،شهر حنا سمیرم مشاغل 175،205،600ریال 648،000،000ریال 1393 1397/11/02 16857 ایرج راود 4

سمیرم،محله کوشک سمیرم مشاغل 4,495,500 ریال 30،000،000ریال 1392 1397/11/15 17579 سهراب حقیقت 5

سمیرم،روستاى بیده سمیرم مشاغل 23,200,270 ریال 118،920،000ریال 1392 1398/04/30 4068 رحمان مظاهرى 6

سمیرم سمیرم مشاغل 43،250،200ریال 199،200،000ریال 1392 1398/04/30 4111 حسین طاهى 7

سمیرم سمیرم مشاغل 13,961,600ریال 77,000,000 ریال 1393 1398/04/22 2793 حسین مقدادى 8

سمیرم سمیرم مشاغل 78,547,080 ریال 324,400,000 ریال 1392 1398/04/22 3523 حسین مقدادى 9

سمیرم سمیرم مشاغل 28,051,570 ریال 187,197,674 ریال 1395 1398/04/15 3184 اله قلى محمدى بیده 10

سمیرم سمیرم مشاغل 13,604,880 ریال 75,600,000 ریال 1392 1398/04/24 3688 محمد هیربدفر 11

سمیرم سمیرم مشاغل 29,858,750 ریال 145,000,000 ریال 1392 1398/02/16 1243 على حسن نادرى دره شورى 12

سمیرم سمیرم مشاغل 25,094,500 ریال 126,000,000 ریال 1393 1398/02/19 1373 سیامک فرهادى 13

سمیرم سمیرم مشاغل 62,608,310 ریال 272,300,000 ریال 1392 1398/04/22 3527 عباس مقدادى 14

سمیرم سمیرم مشاغل 5،572،040 ریال 35،395،600ریال 1392 1398/02/16 1249 محمد رضویان نسب 15

سمیرم سمیرم مشاغل 3،731،260 ریال 24900000 ریال 1392 1398/04/17 3360 جواد قرمزى 16

شناسه : 577114 اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان
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