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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

استاندار پس از بازدید از شرق اصفهان در جمع کشاورزان عنوان کرد:

ایجاد مشاغل مکمل نیازمند مشارکت کشاورزان

نوبر قیمت نوبرانه ها!

فصل دگرگونى طبیعــت ، ماه 
پایانى خود را سپرى مى کند. در 
فصل اعجاب انگیز بهار ، تغییرات 
فراوانى در شیوه زندگى ما ایجاد 
مى شود. تفریحاتمان، لباسمان 
و حتى تغذیه مــان در این فصل 
کامال با فصول دیگر متمایز است. 
و اکنون در روزهــاى آغازى ماه 
سوم از این رویداد بزرگ هستیم 
که با ماه مبارك رمضان هم مقارن 
شده است و تقارن دو دگرگونى 
چه تغییرات شگرفى مى تواند در 

سبک زندگى ما ایجاد کند.
یکى از تغییرات این فصل و این 
ماه ، تغییر در الگوى غذایى مان 
اســت.البته این واقعیت را باید 
پذیرفت که افراد معموالً به دنبال 
الگوى غذایى مى روند که مورد 
عالقه آنها است و این عالقه هم 
به علت عادات غذایــى خانواده 
در ابتداى زندگى، در آنها شکل 
گرفته است، ولى واقعیتى را که 
این قبیل افراد در نظر نمى گیرند 
و به آن توجه نمى کنند آن است 
که وفور برخى مواد غذایى در بازار 
و دسترسى اشخاص به پارهاى 
از مواد خوراکى که دقیقاً مربوط 
به فصل اســت در شکل گرفتن 

الگوى غذایى جامعه، ...

رییس شوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى استان اصفهان خبر داد؛   

میدان امام 
میزبان حماسه روز قدس

 راهپیمایى امســال روز قدس از مســیرهاى 
هشت گانه به ســمت میدان امام خمینى (ره) 
برگزار مى شود. این گفته جعفر عسگرى رئیس 
شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اصفهان 
است که در نشست خبرى ســتاد روز جهانى 
قدس و ستاد مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام 
خمینى (ره) اعالم کرد. رییس شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
صهیونیســت ها امروز در الك دفاع از خود فرو 
رفته اند، افزود: استقامت و ایثارگرى ملت شهید 
پرور و مردم فلسطین همین طور جبهه مقاومت 
موجب پیروزى در آینده نزدیک است و ان شاهللا 

در آینده اى نه چندان دور نماز وحدت در...

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

    ما به شغل هاى جایگزین با کشاورزى اعتقادى نداریم بلکه راه اندازى مشاغل مکمل و مرتبط با کشاورزى ضرورى  است.

بازار طال و سکه  98/3/7 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,590,0004,640,000قدیم

سکه طرح 
4,693,0004,766,000جدید

2,648,0002,638,000نیم سکه

1,728,0001,698,000ربع سکه

9990001,190,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,910,0001,910,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18423,600427,800 عیار

یک گرم طالى 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالى 
24563,900570,800 عیار

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

حسن حجتى - شهردار دولت آباد 

نوبت دوم

چاپ اول

شناسه: 481464

آگهى مناقصه عمومى 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید را مطابق جدول زیر از 

فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ  98/3/18
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/3/19

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا :8-  031-36680030
(مناقصه داخلى 388) 

آگهى مزایده (نوبت اول) 

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد بهره بردارى از ماده معدنى مارن آهکى صفى آباد برخوار را از طریق برگزارى مزایده 
عمومى به افراد واجدالشرایط واگذا نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز پنجشنبه مورخ 98/3/23 
گشایش پاکات: روز شنبه مورخ 98/3/25

محل دریافت اسناد: دولت آباد، بلوار طالقانى، پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir تلفن: 031-45822010
 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

453,700,000جارى خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر 400 میلیمتر98-1-76

98-1-77 90C250 مناقصه خرید دریچه منهول فاضالبى چدنى لوال دار
740,000,000جارىکیلویى و 100D400 کیلویى

تعیین دامنه نرخ انتظارى براى اجاره بها ممکن 
است؟؛

کنترل بازار اجاره وارد فاز جدید 
شد

برخى تحلیلگران بازار مســکن معتقدند «در سال گذشته افزایش 
حدود 30 درصدى در بخش اجاره مســکن داشتیم و انتظار مى رود 

امسال نیز در حدود همین عدد شاهد افزایش اجاره بها باشیم.»فصل 
نقل و انتقال مسکن آغاز شده است و اجاره نشین ها پر دغدغه براى نرخ هایى 

که مالکان باال خواهند برد. آخرین آمار رسمى نشان مى دهد که شاخص کرایه 
مسکن اجارى در شهر تهران و در کل مناطق شهرى در فروردین امسال به ترتیب 21.9 

و 18.8 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است...
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مهندس عظیمیان مدیرعامل 
فوالد مبارکه در این مراســم 
گفت: حضور در مراسم پرفیض 
و معنوى گلریــزان نوعى قرار 
آسمانى است؛ چراکه در واقع 
خیرین حاضر در گلریزان به 
دعوت خداونــد، این کار خیر 
را انجام مى دهند و این امر براى بنده و سایر 

عزیزان حاضر توفیق و افتخار بزرگى است.
وى تعهد به مســئولیت اجتماعى را نشانه 
تعالى هر ســازمان و میزبانى فوالد مبارکه 
را مایه مباهات دانســت و تصریح کرد: همه 
ما در هر جایگاه و مســئولیتى، هرگاه کارى 
انجام داده ایم، از ســوى خلــق خدا ازجمله 
مسئوالن شهرستان، اســتان و کشور مورد 
لطف و قدردانى قرار گرفته ایم. حتى هنگام 
وقوع حوادث و بالیاى طبیعى، وقتى ســایر 
کشورها به مدد همنوعان خود برمى خیزند، 
مسلما خیرخواهى آن ها دیده و مورد تقدیر 

واقع مى شود.
وى در همین خصوص ادامه داد: با کمى دقت 
در فرایند مذکــور مالحظه خواهیم کرد که 
مسلما کار نیک انجام شده همواره قدردانى 
مخلوق را نیز در پى دارد؛ پس باید به خاطر 
داشته باشیم خداوند متعال که خالق بى نیاز 
است، چنانکه در بسیارى آیات قرآن ازجمله 
سوره بقره به کرات آمده اســت، از کارهاى 
خیرخواهانه اى که با آگاهى و نیت خیر انجام 
مى شود، مانند جشن هاى گلریزان، آن گونه 

که خود صالح مى داند قدردانى خواهد کرد.
وى بروز حوادث در کارخانه هاى صنعتى را 
محتمل دانست و با تأکید بر این که بسیارى از 
حوادث نیز همواره به خیر مى گذرند، تصریح 
کرد: به یقین قدم هاى خیرى که سازمان ها 
در راستاى مسئولیت هاى اجتماعى شرکت 
برمى دارند و از همنوعان خود دســتگیرى 
مى کنند، اثر مثبت خود را بر سالمتى کارکنان 
و موفقیت سازمان ها خواهد گذاشت، چنان که 
در شرکت فوالد مبارکه نیز این گونه بوده است 

و این همان تشکر خداوند از بندگان است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به 
سوره مبارکه فجر خاطرنشان کرد: خداوند 
متعال احوال انسان ها را در این سوره متذکر 

شــده و مى گوید انســان ها در روز حساب 
افسوس آن را مى خورند که کاش براى سراى 
جاوید و زندگى ابدى توشــه هاى بیشترى 
برداشــته بودند؛ و کمک به همنوعانى که 
ناخواسته در زندان ها گرفتار شده اند همان 
توشــه هایى اســت که خداوند به آن اشاره 

فرموده  است.
وى با بیان این که جشن هاى گلریزان فوالد 
مبارکه و شــرکت هاى زیرمجموعــه آن از 
سال 1391 آغاز شده است، گفت: بنابر آمار 
موجود، در طى این سال ها با جمع آورى حدود 
13 میلیارد تومان نزدیک به 1500 زندانى 
جرائم غیرعمد به آغوش گرم خانواده و جامعه 
بازگشته اند و دوباره از موهبت آزادى بهره مند 
شده اند. مهندس عظیمیان حضور ذى نفعان 
و شرکاى تجارى کسب وکار فوالد مبارکه و 
به  طور کلى مدیران و صاحبان صنایع در این 
جشن گلریزان را نشانه فرهیختگى جامعه و 
نه فقط برانگیخته شدن احساسات و عواطف 
انسانى دانســت و گفت: به یقین انسان هاى 
خالق و فرهیخته عالو بر مطالعات گسترده 
صنعتى، از مشکالت پیرامون و اجتماع خود 
نیز باخبرند و در چنین مواقعى به حضور در 
چنین مجالسى براى ذخیره آخرت خود پاسخ 
مثبت مى دهند.وى در بخش پایانى سخنان 
خود تصریح کرد: فوالد مبارکه در راســتاى 
مســئولیت هاى اجتماعى خود همواره در 

کنار مردم است.
در جریــان برگزارى این مراســم، خبرنگار 
خبرنامه فوالد با برخى از مسئوالن و خیرین 
حاضر در مراسم گفت وگویى انجام داده است 

که در ادامه مى خوانید:
 

   اســداهللا جوالیى مدیرعامل ستاد 
دیه کشور

در آیه 112 ســوره مبارکه بقره به خیرین و 
نیکوکاران و همه کســانى که وجود خود را 
تسلیم پروردگار کرده اند نوید جزاى خیر داده 
شده است. بنابراین باید به مدیریت و کارکنان 
شــرکت فوالد مبارکه و ســایر شرکت هاى 
زیرمجموعــه این شــرکت آفرین گفت که 
همه ساله با برپایى چنین مراسم باشکوهى، 
به مســئولیت خود در قبال جامعه متعهد 

مى مانند.
جوالیى افزود: جشــن هاى گلریزان فوالد 
مبارکه و زیر مجموعه هاى این شرکت یکى 
از موثر ترین جشــن هاى گلریزان براى آزاد 

سازى زندانیان جرائم غیر عمد است.
 خانم مهندس زهرا سعیدى نماینده مردم 
شهرستان مبارکه در مجلس شوراى اسالمى

ضمن قدردانى از فوالد مبارکه و شرکت هاى 
زیرمجموعــه آن، کــه در امــر تعهــد به 
مسئولیت هاى اجتماعى نقش فعال دارند، 
گلریزان و هــر اقدامى که براى آزادســازى 
انسان هایى که ناخواسته در بند زندان گرفتار 

شده اند بسیار ارزشمند است.
برگزارى جشن هاى گلریزان سنتى حسنه نزد 
ایرانیان است. خانواده هاى زندانیان بیش از 
هرکس دیگر در معرض آسیب هاى اجتماعى 
قرار مى گیرند. این کار ترویج هرچه بیشتر کار 
خیر و کمک به همنوع بوده و در فرهنگ غنى 

ایرانى از جایگاه واالیى برخوردار است.

مدیرعامل فوالد مبارکه در جشن گلریزان ویژه آزاد سازى زندانیان جرائم غیرعمد: 
فوالد مبارکه همواره در کنار مردم است

حدود چهار هزار 
مگاوات - ساعت 
کمبود برق در کل 

کشور داریم، که فقط 
در صورت مدیریت 

مصرف مى توانیم 
از خاموشى ها 

جلوگیرى کنیم.

همزمان با ایام خجسته میالد باسعادت کریم اهلبیت، حضرت امام حسن مجتبى (ع)، هشتمین مراسم گلریزان شرکت فوالد مبارکه 
و شرکت هاى زیرمجموعه این شرکت، ویژة آزادسازى زندانیان جرائم غیرعمد در مجموعۀ فرهنگى-ورزشى فردوس فوالد مبارکه 

برگزار شد.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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نوبر قیمت نوبرانه ها!

ادامه از صفحه یک:
...   تأثیــر بســزایى دارد.ضمن 
اینکه در مــاه رمضان فــارغ از 
فصل قــرار گیــرى در آن یک 
سرى از خوراکى ها مانند خرما 
و شکر مورد مصرف بیشترى قرار 
میگیرد. کمیاب شــدن برخى 
مواد غذایى ماننــد میوه جات 
زمستانى (ســیب ، پرتقال) در 
بهار باعث مى شود تغییر قیمت 
محسوســى در این دســته از 
میوه ها ایجاد شود اما متاسفانه 
میوه هاى فصل بهــار هم که به 
نوبرانــه  ها معروف هســتند با 
قیمت هاى هنگفتــى پا به بازار 
مى گذارنــد . میــوه هایى که 
دلبرانه اســت اما هر کسى توان 

خریدش را ندارد. 
با وجود کمبود ســیب و پرتقال 
در بازار اما باز هم مردم به دلیل 
قیمت باالى میــوه هاى نوبرانه 
ترجیح مى دهنــد از میوه هاى 
زمستانى خرید کنند  حال آنکه 
گفته مى شود  بهتر است در هر 
فصل، از میوه هــاى موجود در 
آن فصل اســتفاده نماییم، زیرا 
میوه هایى که کمیاب هســتند 
معمــوالً در انبــار نگهــدارى

 مى شــوند. موادى کــه به هر 
طریقى نگهدارى مى شــوند- 
بخصوص میوه ها و سبزى ها- از 
نظــر تغذیه اى، مقــدار زیادى 
از مواد مغذى خود را از دســت 
مى دهند و در برخى از موارد از 
مواد شــیمیایى براى نگه دارى 
طوالنى مــدت آنها اســتفاده 

مى شود.
از طرفى امســال میــوه هاى

 بهارانه اى مثل  تــوت فرنگى، 
شــاه توت، توت ســفید، سیب 
گالب، هندوانه، طالبى، گرمک، 
آلو، هلــو، شــلیل و زردآلو پا به 
بازار گذاشته اند و اتفاقا به دلیل 
بارندگى هاى مناســب امسال 
به وفور هم یافت مى شــوند اما 
چه قشرى توان خرید گیالس و 
زردآلوى 30 هزار تومانى را دارد؟ 
طالبى که پارســال بــا کیلویى 
حداقل 500 تومــان به فروش 
مى رسد چرا امسال باید حداقل 
5000 تومان باشد؟ قبال مردم 
بر این عقیــده بودند که  قیمت 
میوه هــاى نوبرانه بطور معمول 
خیلى گرانتر از میوه هایى است 
که در فصل مربوطه به وفور در 
اختیار همگان قرار دارند؛ بنابراین 
بهتر است میوه ها و سبزى ها را 
زمانى خریدارى نماییم که تازه و 
رسیده باشند و به مقدارکافى در 
مراکز فروش سبزى و میوه وجود 
داشته باشند، زیرا چنین میوه ها 
و سبزى هایى از هر نظر مفیدتر 
و مناســب ترند اما چند سالى 
است میوه هاى بهارى نوبرش را 
آورده انــد! و در پایــان فصــل 
همچنــان  هــم  برداشــت 
کاســته قیمتشــان  از 

 نمى شود. 
متاســفانه هــم زمان شــدن 
ماه رمضــان هم بــا این فصل 
بــر حساســیت امر افــزوده و 
روزه داران ســعى مى کنند در 
وعده هاى غذایــى خود میوه را 
بگنجانند به همین دلیل تقاضاى 
بیشــتر باعث افزایش قیمت ها 
شده است. صادرات بى رویه نیز 
مزیدى بر علت شده و عرب هاى 
حاشیه نشین با پرداخت بهایى 
اندك بــه دالر و دینار به راحتى 
میــزان زیــادى از محصوالت 

امسال را خریدارى کرده اند. 
به نظر مى رسد به حرمت روزه 
داران این ماه هم که شــده نیاز 
اســت قیمت ها در بــازار میوه 

بازنگرى شود.

اقتصاد استان
02
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سدسازى ها به آخر کار خود رسیده است
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: در حال حاضر طرح هاى سخت افزارى مانند احداث سدها 
به آخر کار خود رسیده و اکنون سیاست وزارت نیرو اجراى طرح هاى نرم افزارى اجتماعى و آموزشى مانند 

طرح داناب است.
به گزارش شرکت آب منطقه اى اصفهان، تفاهم نامه داناب 1 و 2 بین مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان 

و مدیرکل آموزش و پرورش استان براى مدت دو سال تحصیلى به امضا رسید.
این تفاهم نامه با هدف تحقق آموزش هاى عمومى و بسترسازى فرهنگى حفاظت بهتر از منابع آب و در راستاى 

تفاهم بین وزارتخانه هاى نیرو و آموزش و پرورش به امضا رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان در این جلسه، گفت: در حال حاضر طرح هاى سخت افزارى مانند احداث سدها به 

آخر کار خود رسیده و اکنون سیاست وزارت نیرو اجراى طرح هاى نرم افزارى اجتماعى و آموزشى مانند طرح داناب است که بر اساس ارزیابى ها 
نتایج بسیار خوبى نیز از آن حاصل شده است.

مسعود میرمحمد صادقى افزود: یکى از بهترین و اثرگذارترین گروه هاى هدف براى آموزش، دانش آموزان هستند و استان اصفهان همیشه در 
اینگونه طرح ها پیشرو بوده است.

4500 واحد مسکونى در پلدختر توسط بنیاد مسکن اصفهان احداث و تعمیر شد
معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان از احداث و تعمیر 4500 واحد 

مسکونى در شهرستان پلدختر و 12 روستاى تابعه توسط این نهاد خبر داد.
محسن قوى بیان، با اشاره به سیل استان لرستان و اقداماتى که در راستاى احداث و تعمیر منازل انجام شد، 
اظهار داشت: به محض وقوع سیل در روز دوازدهم فروردین سال جارى ستاد معین بنیاد مسکن انقالب 

اسالمى استان اصفهان به اتفاق مدیرکل در لرستان حضور یافتند.
وى افزود: در روزهاى اولیه 135 دستگاه ماشین سنگین و 40 نفر از همکاران ادارى و فنى بنیاد مسکن اصفهان 

اقدام به گل روبى، الیروبى و تمیز کردن مسیرها و منازل کردند و سپس ارزیابى واحدهاى خسارت دیده پل دختر 
و 12 روستاى آن شهرستان انجام شد.

معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان با بیان اینکه ستاد بنیاد مسکن استان در پل دختر 
مستقر است، گفت: 35 نفر همکار و 70 دستگاه ماشین آالت در حال خدمت رســانى در این شهرستان سیل زده هستند. وى تصریح کرد: 
ستاد بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان احداث و تعمیر 4500 واحد مسکونى در پل دختر و 12 روستاى آن شهرستان را به عهده 

گرفته است.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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سخنران روز جهانى 
قدس امسال سردار 

اسماعیل قاآنى جانشین 
فرمانده نیروى قدس 

سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى است و نماز ظهر 

روز جمعه نیزبه امامت 
آیت اهللا طباطبائى 

نماینده ولى فقیه و امام 
جمعه اصفهان برگزار 

مى شود. 

رییس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان خبر داد؛   

میدان امام میزبان حماسه روز قدس
 راهپیمایى امسال روز قدس از مسیرهاى هشت گانه به سمت 
میدان امام خمینى (ره) برگزار مى شود. این گفته جعفر عسگرى 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اصفهان است که در 
نشست خبرى ستاد روز جهانى قدس و ستاد مراسم سالگرد 
ارتحال حضرت امام خمینى (ره) اعالم کرد. رییس شــوراى 
هماهنگى تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
صهیونیست ها امروز در الك دفاع از خود فرو رفته اند، افزود: 
استقامت و ایثارگرى ملت شهید پرور و مردم فلسطین همین 
طور جبهه مقاومت موجب پیروزى در آینده نزدیک است و ان 
شاهللا در آینده اى نه چندان دور نماز وحدت در مسجد االقصى 

اقامه خواهد شد.

یلدا توکلى
گـــزارش
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     فضاى میدان امام براى پوشش تصویرى این رویداد بزرگ بسیار مناسب تر است و با هماهنگى هاى انجام شده امسال نیز روز جهانى قدس در میدان امام (ره) اصفهان 
برگزار مى شود.

استاندار پس از بازدید از شرق اصفهان در جمع کشاورزان عنوان کرد:

ایجاد مشاغل مکمل نیازمند مشارکت 
کشاورزان

 اســتاندار اصفهان گفت: ایجاد مشاغل 
مکمل مربوط به فعالیت هاى کشاورزى به 
عنوان رویکرد ما در شرق اصفهان نیازمند 

مشارکت هرچه بیشتر کشاورزان است.

عباس رضایى پس از بازدید از شــرق اصفهان در جمع کشــاورزان در 
مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزى و منابع طبیعى اســتان واقع در 
روستاى کبوترآباد افزود: ما به شغل هاى جایگزین با کشاورزى اعتقادى 
نداریم بلکه راه اندازى مشــاغل مکمل و مرتبط با کشــاورزى ضرورى

 است.
رضایى به لزوم کشت هاى جایگزین و کم مصرف تر اشاره و خاطرنشان 
کرد: این موضوع به عنوان یک ضرورت در منطقه به شمار مى رود و باید 

جدى گرفته شود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: هیچ تصمیمى در استاندارى در رابطه با آب 
بدون نظر صنف کشاورزى اتخاذ نمى شود و در سفر آینده نزدیک وزیر نیرو 

به اصفهان این موضوع لحاظ خواهد شد.
وى با اشاره به حق و حقوق صنف کشاورزى در شرق و غرب استان، اضافه 
کرد: درباره خواسته هاى کشاورزان هر آن چه از دستمان بر مى آید با کمال 

میل انجام مى دهیم.
اســتاندار اصفهان با تاکید بر اهمیت تدبیر در حل مسایل مرتبط با آب 
خاطرنشان کرد: در موضوع آب از همگان بویژه از کشاورزان پرتالش مى 

خواهیم که جامع تر فکر کنند و همه جا و همه موارد را در نظر بگیرند.
وى با بیان اینکه تامین آب آشامیدنى حق تمامى مردم است، گفت: آب 
آشامیدنى بر هر مصرف دیگرى تقدم دارد، ولى استاندارى خواسته هاى به 

حق کشاورزان شرق و غرب استان را با جدیت پیگیرى مى کند.
رضایى به تحریم هاى علیه ایران اشاره و تصریح کرد: استکبار جهانى هم 
اکنون نه دولت به دولت بلکه شرکت به شرکت به دنبال این است که ایران 

را از دور زدن تحریم ها باز دارد.
استاندار عصر روز دوشنبه به دعوت صنف کشاورزى شهرستان اصفهان از 
طرح هاى کشاورزى، نوین آبیارى و تولیدى و زمین هاى زیر کشت مناطق 
شرق اصفهان از جمله برآن شمالى، فساران، تیمیارت، برسیان، شاتور، 

جلگه، اژیه و ورزنه بازدید کرد.
در این بازدید معاونان استاندار، مدیران آب منطقه اى، جهاد کشاورزى و 

نمایندگان کشاورزان حضور داشتند.
مردم بخش ها، مناطق و شهرهاى شرقى اصفهان از جمله زیار، کرارج، 
ورزنه، اژیه، براآن و خوراسگان با جمعیتى بالغ بر 400 هزار نفر بیشتر به 

فعالیت کشاورزى مشغولند.
زاینده رود به طول بیش از 380 کیلومتــر به عنوان بزرگترین رودخانه 
منطقه مرکزى ایران از کوه  هاى زاگرس مرکزى سرچشمه مى گیرد و در 

نهایت به تاالب بین المللى گاوخونى در شرق اصفهان مى  ریزد. 
این رودخانه در دهه هاى اخیر بدلیل خشکسالى، تراکم جمعیت و افزایش 
برداشت، به یک رودخانه فصلى تبدیل شده و در پایین دست در بیشتر ایام 
سال بویژه فصول گرم با خشکى مواجه مى شود که این موضوع مشکالت 
بسیارى را براى بخش هاى آشامیدنى، صنعت، کشاورزى، گردشگرى و 

محیط زیست استان اصفهان بوجود آورده است.

گــزارش

   مراسم روز قدس 
در میدان امام (ره) 

برگزار مى شود
 عســگرى با اشــاره به 
برپایــى مراســم روز 
جهانى قدس در میدان 
امام (ره) اصفهان افزود: 
با هماهنگى که با امام جمعه اصفهان 
و نماینده ولى فقیه در اصفهان انجام 
گرفت روز جهانى قــدس در میدان 
امام (ره) اصفهان برگزار مى شود. وى 
ادامه داد: مردم روزه دار از مسیرهاى 
هشت گانه و از ساعت 10 و نیم صبح 
شروع به راهپیمایى براى رسیدن به 
میدان امام (ره) مى کنند، سخنران روز 
جهانى قدس امسال سردار اسماعیل 
قاآنى جانشین فرمانده نیروى قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى است و 
نماز ظهر روز جمعه نیزبه امامت آیت 
اهللا طباطبائى نماینده ولى فقیه و امام 

جمعه اصفهان برگزار مى شود. 
رییس شــوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى اســتان اصفهان تأکید کرد: 
رســانه ها وظیفه خطیرى در تبیین 
اهداف روز جهانى قــدس و ترویج و 
تشــویق عموم به خصوص جوانان و 
نوجوانان براى شرکت در راهپیمایى 
آخرین جمعه ماه مبارك رمضان دارند. 
عسگرى با اشاره به اینکه بعد از تهران، 
اصفهان بیشــترین تأثیرات رسانه اى 
را در سطح کشــور دارد، خاطرنشان 
کرد: فضاى میدان امام براى پوشش 
تصویرى ایــن رویداد بزرگ بســیار 
مناسب تر اســت و با هماهنگى هاى 
انجام شده امسال نیز روز جهانى قدس 
در میدان امــام (ره) اصفهان برگزار 
مى شــود چرا که حضــور و انعکاس 
خبرى رسانه ها در دفاع از مظلومیت 

ملت فلسطین اهمیت بسیارى دارد.

  روز قــدس روز نمایش وحدت 
حکومت اسالمى

وى با اشــاره به اینکه روز قدس روز 
نمایش وحــدت حکومت اســالمى 

در مقابله با صهیونیســت ها اســت، 
خاطرنشان کرد: اهداف و سیاست هاى 
روز جهانى قدس در چند بند ترسیم 
شده اســت، یکى از این بندها تدوین 
چرایى و ترسیم پیامدهاى راهبردى 
ارتحال حضرت امام (ره) و بندى دیگر 
بازنمایى روز قدس بــه عنوان محور 
وحدت جهان اســالم اســت. رییس 
شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان تأکید کرد: امروز اقتدار 
جبهــه مقاومــت و در رأس آن ایران 
اسالمى موجب شده تا صهیونیست ها، 
آمریکایى و کشــورهاى عربى دست 
نشــانده آمریکا در حصارى محبوس 
شوند و این نتیجه دستاوردهاى انقالب 
اســالمى و مقاومت مردم ایران است. 
عسگرى خاطرنشان کرد: معرفى رژیم 
صهیونیستى به عنوان دشمن بزرگ 
جهان اســالم یکى دیگر از اهداف و 

سیاست هاى روز جهانى قدس است.

  آیت اهللا دوالبى سخنران مراسم 
سى امین ســالگرد ارتحال امام 

خمینى (ره)
رییس شــوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى اســتان اصفهان در ادامه به 
برگزارى مراسم ســى امین سالگرد 
ارتحــال ملکوتــى بنیانگــذار نظام 
مقدس جمهورى اســالمى حضرت 
امام خمینى (ره) اشــاره کرد و گفت: 
در روز دوشنبه 13 خردادماه ساعت 

9 صبح در خیمه گلســتان شهداى 
اصفهان این مراسم با سخنرانى آیت 
اهللا دوالبى نماینــده محترم مجلس 
خبرگان رهبرى برگزار مى شود. وى 
در ادامه با اعالم اینکــه براى حضور 
در مراســم ســالگرد ارتحــال امام 
خمینى (ره) 2 هــزار و پانصد نفر از 
مردم شهرســتان هاى آران و بیدگل، 
نطنز، کاشان و اردستان به حرم مطهر 
امام خمینــى (ره) اعزام مى شــوند 
اذعان داشــت: مراسم ســاعت چهار 
بعدازظهــر در حرم مطهــر امام آغاز 
مى گردد. رییس شــوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى استان اصفهان افزود: 
سخنران امسال مراسم ارتحال امام در 
مرقد مطهر حضرت آیت اهللا العظمى 
امام خامنــه اى اســت و برنامه هایى 
نیز به منظور قدردانــى و تبیین ابعاد 
شخصیتى حضرت امام (ره) براى آحاد 
مردم به خصــوص نوجوانان و جوانان 
برگزار خواهد شد.، در شب چهاردهم 
خرداد نیز مراسمى در حسینیه بنى 
فاطمه از ســاعت 21 برگزار خواهد 
شد. مؤسسات قرآنى مهدقرآن کریم 
نیز صبح روز چهارشنبه و در دعوتى 
اختصاصى، مراسمى در خصوص ابعاد 

شخصیتى امام (ره) برگزار مى کنند.
این نعمت الهى را حفــظ مى کنند و 

قدردان آن هستند
عسگرى خاطر نشــان کرد: همزمان 
با ســى امین ســالگرد رهبرى امام 

خامنــه اى نیــز کتابــى درخصوص 
اندیشه هاى امام خامنه اى، شخصیت 
بى بدیل و بى نظیر ایشــان و شهادت 
اندیشــمندان و دشــمنان دربــاره 
ایشان مورد استفاده عموم مردم قرار 
مى گیرد. وى خاطرنشــان کرد: تقوا، 
شــجاعت، انقالبى گرى و سیاســت 
ایشان براى اندیشمندان جهان قابل 
توجه است. به طور مثال چندى پیش 
یک جوان روسى عنوان کرده بود که 
سیاست ها و حکمت صحبت هاى امام 

خامنه اى برایش بى نظیر است.
 رییس شــوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى استان اصفهان با بیان اینکه 
قدر دانســتن این نعمــت درغیاب 
حضرت مهدى (عج) یــک ضرورت 
است، افزود: قدردانى از رهبرى انقالب 
اســالمى در اطاعت از اوامر ایشــان 
مصداق پیدا مى کنــد و اگر طى این 
40 سال از رهنمودهاى حضرت امام 
خمینى (ره) و طى این 30 سال از اوامر 
مقام معظم رهبرى تبعیت مى شــد، 
شاهد مشــکالت فرهنگى، اقتصادى 
و سیاســى نبودیم. عســگرى گفت: 
مسئوالن و مردم مؤمن و شهید پرور 
ایران اسالمى در عرصه هاى مختلف 
نشــان دادند که با صبورى و تحمل 
ســختى ها همین طور گــوش جان 
ســپردن به فرموده هاى مقام رهبرى 
این نعمت الهى را حفــظ مى کنند و 

قدردان آن هستند.

ایرنا
گــزارش

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره: 26009130-98/3/2 آقاى محمدعلى 
غفورى دســتجردى فرزند اکبر با تسلیم دو برگ 
استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
توسط دفترخانه 90 اصفهان گواهى شده مدعى 
است که یک جلد ســند به مقدار ششدانگ پالك 
15186/208 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که 
طبق گواهــى دفتر امــالك در ص 569 دفتر 72 
خروجى ششــدانگ یک مغازه به شــماره پالك 
15186/208 به شــماره ثبت 750508 و شماره 
چاپــى 3/426306 بنــام محمدعلــى غفورى 
دستجردى فرزند اکبر ســابقه دارد با این توضیح 
که سند مالکیت نامبرده شــماره 34615 مورخ 
55/5/5 دفتر 90 اصفهان ثبت شده است به علت 
جابجایى سند مالکیت مفقود گردیده است سابقه 
رهن و بازداشت ندارد لذا درخواست صدور المثنى 
ســند مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه 
در این آگهى ذکر شــده) نســبت به آن یا وجود 
ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نگردد المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 
98/3/8 رئیس منطقه ثبت اسناد شمال اصفهان 

شناسه: 479498

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: 18106 منیژه خانم فرساد برابر درخواست 
وارده شماره 18106 مورخ 1398/2/23 و باستناد 
دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهی شــده مدعی است که سند مالکیت 
یک ششم دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه و 
طویله پالك 1006 اصلی واقع در بخش یک حوزه 
ثبتی کاشــان ذیل صفحه 155 دفتر 156 شماره 
22045 به نامش ثبت و ســند مالکیــت صادر و 
تسلیم گردیده که در اثاث کشی مفقود شده است 
چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد 
و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ 

انتشــار: 98/3/8 رئیس اداره ثبت و امالك اسناد 
کاشان شناسه: 480568

آگهى فقدان سند
شماره نامه: 139885602025002504 نظر به 
اینکه آقاى زال صفرى غریب ونــد از طرف آقاى 
قدرت اهللا امامى به موجب وکالتنامه شماره 23858 
مورخ 97/7/10 دفترخانه 261 اصفهان با تسلیم 
درخواست شــماره 25003439 مورخ 98/2/3 و 
دو برگ استشهاد شهود به شماره 695090 مورخ 
97/9/11 دفترخانــه 261 اصفهان مدعى مفقود 
شدن سند مالکیت (به علت جابجایى) ششدانگ 
پالك شماره 9961 فرعى از 11 اصلى بخش 14 
ثبت اصفهان است و متقاضى صدور سند مالکیت 
المثنى مى باشد پالك مزبور در صفحه 309 دفتر 
956 امالك ذیل شــماره ثبــت 175742 تحت 
شــماره چاپى 106263 الف 91 سابقه ثبت دارد. 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى 
شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف 

مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

شناسه: 479468

آگهی افراز
شماره: 3933-98/2/31 آگهی دعوت افراز موضوع 
ماده 3 آیین نامه قانون افراز مصوب اسفندماه سال 
57 و ماده 17 آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی 
نســبت به پالك 282/1319 فرعی از 23 اصلی 
واقع در بخش 2 حوزه ثبتی کاشان، نظر به اینکه 
خانم زهرا اکبري طی درخواستی وارده به شماره 
4003933-1398/2/28 تقاضاي افراز قدرالسهم 
مشــاعی خود را از پالك فوق نموده است و چون 
تعداد مالکین مشاعی پالك ذکر شده زیاد است و 
از آدرس آنها اطالعی در دست نیست متقاضی نیز 
اعالم نموده که از آدرس مالکین مشاعی اطالعی 
ندارد باســتناد آیین نامه قانون افراز امالك مشاع 
وقت رسیدگی افراز براي مورخ 1398/4/4 ساعت 
8 صبح تعیین و بدینوسیله از آقاي حسین ناصح 
جهقی مالک مشــاعی و صاحب حق دعوت می 
شود تا در موعد مقرر در این اداره یا در محل وقوع 
ملک حضور یابند. بدیهی اســت عدم حضور مانع 
از رسیدگی نخواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك کاشان  شناسه: 478755

آگهى  تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 20665-98/2/28 چــون تحدیــد حدود 
اختصاصى ششدانگ یک باب خانه به مساحت 130/10 
مترمربع بشماره 11674 فرعى مجزى از 694 فرعى از 
پالك 33 اصلى واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان 
که طبق پرونده ثبتى بنام فضه جعفــرزاده فینى در 
جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت بر طبق تقاضــاى نامبرده تحدیــد حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1398/4/5 در ساعت 8 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شــد. لذا به موجب این آگهى به 
کلیه مجاورین و مالکین اخطار مى گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالك طبق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ 
صورتمجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
هاى معترضى ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست را 
اخذ نموده و به این اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشار: 
1398/3/8 رئیس اداره ثبت اســناد کاشان شناسه: 

475033

آگهى  تحدید حدود اختصاصى

شــماره: 7084-98/2/22 چــون تحدیــد حدود 
اختصاصى ششــدانگ باقیمانده قطعــه زمین 420 
قفیزى بشــماره 1854 فرعى از پالك 1- اصلى واقع 
در راوند بخش 4 کاشــان که طبق پرونده ثبتى بنام 
صدیقه الجــوردى و زهرا الجــوردى در جریان ثبت 
است بعلت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر 
طبق تقاضاى نامبرده تحدید حــدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1398/4/1 در ســاعت 8 صبح در محل شروع 
و انجام خواهد شــد. لذا به موجب این آگهى به کلیه 
مجاورین و مالکین اخطار مى گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حاضر شــوند اعتراضــات مجاورین و 
صاحبان امــالك طبق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ 
صورتمجلس تحدیــدى تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاى معترضى ثبــت معترض ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم 
دادخواســت را اخذ نموده و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: 1398/3/8 رئیس اداره ثبت اسناد کاشان 

شناسه: 466917
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Iranians observe "Night of 
Destiny"
Lailat al Qadr or the Night of Destiny, marks the holiest night of 
the year for Muslims during which the first verses of the Holy 
Qur’an were revealed by the archangel Gabriel to the Prophet 
Muhammad (peace be upon him) some 14 centuries ago.
There is still no evidence over the exact date of Laylat al-Qadr, 
but there is a general consensus that the Night of Destiny is in 
the last 10 days of the holy fasting month of Ramadan, with odd-
numbered days being more likely. Shia Muslims recognize Lailat 
al Qadr on the 19th, 21st or 23rd nights of Ramadan. However, 
more emphasis is laid on the 21st and the 23rd, particularly the 
23rd. Laylatul Qadr carries great significance for Muslims; as 
the Holy Qur’an describes this single night as being better than 
1,000 months.On the evening preceding the holy night, Iranian 
Muslims congregate in neighborhood mosques and other 
religious sites to pray to god for mercy, forgiveness, and salvation 
as they believe that this night marks their fate in the following 
year; the night is the symbol of purifying soul and focusing on 
the spiritual aspects of life; this practice is called Ehyaa during 
which some Muslim worshippers spend the whole night praying 
or reciting the Quran and holding vigils until dawn.

religion

Karaftu Caves 
visited by 
JICA experts
On Sunday, a 

delegation of 
experts from Japan 
I n t e r n a t i o n a l 
Cooperation Agency 
paid a visit to Karaftu 
Caves, which is a 
mixture of natural and 
human-made caverns, 
CHTN reported.
The visit was in line 
with a comprehensive 
tourism project 
that JICA follows 
to develop over a 
vast area of lands 
in northwest of 
the country.“In 
the same vein, all 
parts of Karaftu 
Caves were visited 
by the delegation. 
Besides, the history 
and capabilities 
of the region for 
[ e n c o u r a g i n g ] 
investment were 
described,” a local 
official Saber Vafaei 
said.
The project goes 
through three phases 
of primary studies, 
field visits and the 
development of 
a comprehensive 
tourism plan for six 
provinces including 
West and East 
Azarbaijan, Ardebil, 
Kordestan, Zanjan and 
Qazvin.
Set in the side of a 
large cliff, 42km from 
Takab, the Caves 
ensemble was used for 
habitation from early 
Sassanid times (224–
651). The caves were 
formed naturally, 
but were modified 
by inhabitants over 
the centuries. In 
ancient times, these 
caves were important 
from an economic 
point of view, as they 
were situated on the 
Silk Roads. Today, 
the caves are also 
significant for a Greek 
inscription found in 
them, as this is one 
of the few examples 
of such a script 
preserved in situ in 
Iran.
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St Stephanos Church 
in Iran's Jolfa

Attraction

 The St. Stepanos Monastery is one of the most 
ancient churches in the world which was built 
back in ninth century. This beautiful landmark is 
located about 15 km northwest of Jolfa city, East 
Azarbaijan Province northwestern Iran.
May, 27, 2019 - 18:19 Tourism Comments 
St Stephanos Church in Iran&apos;s Jolfa
It is situated in a deep canyon along the Aras 
River on the Iranian side of the border between 
Nakhchivan Autonomous Republic and Iran.
The first monastery was built in the seventh 
century and completed the ninth century. After 
several earthquakes damages, it was rebuilt 
in the Safavid era. The Church's architectural 
style is a mixture of Urartan, Parthian, Greek, 
and Roman styles. This landmark is located 
in the abandoned village of Dare Sham. Prior 
to 1971 it was accessible only by a dirt path, 
however, a road was constructed providing 
access by automobile. This masterpiece has 
been registered as a UNESCO world heritage site 
cathedral and monastery.
There are different opinions about the date of 
construction. On a plaque outside the church, 
it says that many Armenian historians say 
it was established in the first century by St. 
Bartholomew. It's surrounded by a fortress 
with seven towers among a beautiful backdrop 
of Rocky Mountains. Each year, on the name 
day, Armenians visit for a Holy Mass. Due to the 
climate conditions, the best time to travel to this 
location is in April, May and June.
This is the famous wooden gate of the St 
Stephanos church which was gifted to the church 
by the Qajar rulers prime minister Abbas Mirza, 
in sign of his protection of Armenian population 
of Jolfa. After Russian Empire conquered Yerevan 
back in 1827, Russians displaced the Armenian 
population to other locations.
In years, St Stephanos church has gone under 
several restorations especially since 1974. The 
first monastery was built in the seventh century 
and completed the tenth century. However, St 
Bartholomew first founded a church on the site 
around AD 62 a single generation after Jesus baut 
it was partly destroyed during the wars between 
the Seljuks and the Byzantine Empire in the 
eleventh and twelfth centuries.
Iranian Azarbaijan consists of the three 
provinces of the country's northwest tip; 
West Azarbaijan, East Azarbaijan and Ardebil. 
Bordering Turkey in the West and The Republic 
of Azerbaijan and Armenia in the North, the 
population of Iranian Azarbaijan is mainly 
Azari with important Armenian and Kurdish 
minorities. The primary language of the region 
is Azari.

 Ali Qapu  Palace:Most Magnificent 
Palace of 17th Century

 Iran: A perfect tourist 
destination under US 
sanctions
There has been a rise in the arrival of foreign 
tourists to Iran as well as internal tourism by 
Iranians themselves after the unilateral US 
sanctions devalued the national currency 
rial, making a trans-Iranian journey very 
cost-effective and relatively cheap for world 
travelers.
Seven million 800,000 foreigners traveled 
to Iran during the last Iranian year 1397 (to 
March 20, 2019), showing a 50% growth in 
comparison to a year before that, according to 
the Iranian Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization (ICHTO).
The majority of the tourists were Turkish, 
registering a 74% rise compared to the year 
before, according to the report.
Nationals from Armenia, Azerbaijan, Russia, 
Iraq, and Oman were the next five top tourists 

that visited Iran last year.
The US sanctions made rial lose much of its 
value, paving the way for a cheaper journey to 
Iran for foreigners.
Washington´s punitive measures have largely 
kept European travelers away from Iran but 
also Tehran has been looking to attract now 
wealthy Chinese tourists to give a go to its 
tourism industry.
Lately, Iraqis and Pakistanis visit Iran in a bid 
to use its high-tech medical equipment and 
treatment, promoting medical tourism in the 
country.
Also, the latest World Tourism Barometer from 
the World Tourism Organization shows a hike 
of 8% in tourists that have visited the Middle 
East during the first quarter of 2019.
“The Middle East (+8%) and Asia and the 
Pacific (+6%) experienced the highest 
increase in international arrivals. Numbers 
in both Europe and Africa were up by 4%, and 
in the Americas, growth was recorded at 3%,” 
reads the report.

Rising eco-tourism
Over the last three years, there’s been a surge 
in eco-tourism in the country that promotes 
visiting fragile, pristine, and relatively 
undisturbed natural areas, intended as a low-
impact and often small scale alternative to 
standard commercial mass tourism.
Many Iranians, cramped in big cities, go back 
to their roots, by visiting refurbished old 
houses and lodges that once formed their 
natural habitat, a trend that is attracting many 
foreigners as well.  

  Shah Abbas the second, expanded the palace and a music hall 
(room) was constructed on the top of the palace.
The palace is about 38 meters high, the loftiest and tallest 
building in the 17th century.There are 52 rooms, but because a 
long restoration most of the rooms are closed to visitors.Some 
of Isfahanologists believe that Shah Abbas the Great highly 
respected the first Shiite Imam Ali. On the other hand Qapu 
is a Turkish word means,” the magnificent door”.An old door 
was replaced from the shrine of Imam Ali in Najaf, to Isfahan. 
All people even the Shah, dismounted from horses when they 
entered the palace in order to respect Imam Ali.Shah Abbas 
considered himself as a real follower of Imam Ali. A beautiful 
door ornamented with gold, silver and other fine arts was made 
in Isfahan and dedicated to the holy shrine of Imam Ali which is 
located in Najaf Iraq.
Ali Reza Abbasi the prominent artist has worked on glorious 
miniature paintings. The main reception hall and all other rooms 

were decorated with fabulous plaster work, plaster carving, and 
miniature paintings.
There are two sets of staircases to the top floor. Staircases are very 
narrow only one Person can climb the stairs at the same time. On 
the west side of the fifth floor, there is a balcony facing to the royal 
gardens and the palace of Chehel Sotoun. Just on the western side 
in the same neighborhood, there is an old monument, called Tohid 
Khaneh. It was used by Dervishes at the time of Shah Abbas the 
Great. This monument and all rooms, enclosed the Tohid Khane’s 
courtyard, now are used as a part of the Faculty of Fine Arts of 
Isfahan.Unfortunately, some crazy visitors have damaged lower 
plaster and stucco works. One of the most attractive parts of the 
palace is the Verandah, on the third floor. A beautiful panoramic 
view of the Imam square, the Seljuk old town and also Isfahan 
can be seen. The verandah has 18 wooden pillars in three rows. 
The ceiling of the verandah is a two shell roof. The inner shell 
is decorated with mirrors and paintings on wood. The outer 
shell is used as a protective shell. Originally, wooden pillars 
were decorated with mirror and painted inlaid wood. There 
is a remarkable pool in the center of verandah made of copper 
plates and has fountains. For certain occasions, the pool was 
filled with water, brought to the pool by bucket-wheel (Charkh 
Ab). Water was collected from a deep well and transferred to the 
pool. Beautiful curtains covered three sides of the verandah when 
privacy needed. The royal family and their guests could watch 
polo games and different ceremonies from the verandah. On the 
west of the verandah, there is a magnificent throne hall decorated 
with fabulous plaster carvings and miniature painting.

At the west of the Immam square (Naghsh-e Jahan), just 
in front of the Sheikh Lotfollah mosque, one of the most 
magnificent palaces of 17th century is located. The Ali Qapu 
palace is the well-known place all over Iran. The first part 
of the palace was built in 1597. It was used as a residential 
palace. Shah Abbas the Great ordered to construct the palace 
on the site of the palace and garden from the Timurid time. 
Shah Abbas’s palace was a four floors with a veranda.
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Pardis Urea and Ammonia 
Plant has registered a new 
production and export 
record in the calendar year 
of 1397 which ended on 
March 20.
According to National 
Petrochemical Company 
(NPC), last year, the 
company’s ammonia and 
urea output was 21 and 32 
percent higher than the 
preceding year while its 
domestic sales and exports 
grew by 48% year-on-year.
Pardis Petrochemical 

Company is one of the 
largest producers of 
urea and ammonia in the 
Middle East, producing 
3.225 million tons of urea 
and 2.04 million tons of 
ammonia annually.

India, Qeshm 
Island to boost 
sea trade
Iranian official 
announced of India 
and Qeshm island new 
chapter of sea tarde.
Director of the Qeshm 
Ports and Maritime 
Administration in 
Hormozgan province, 
said that the arrival of 
the Indian merchant 
ship to Qeshm Island is 
the beginning of a new 
chapter in the maritime 
commerce.
Ali Aahtari announced 
that 'Neshat' is the first 
merchant ship that 
entered the 'Kaveh' port 
of Qeshm on Thursday 
from the Indian port 
of 'Candela', carrying 
13 thousand tons of 
merchandise, Iran Press 
reported.
"'Candela' enjoys a 
competitive advantage 
due to its connection to 
India's rail network," 
Ashtari added.
Kaveh port plays an 
important role in the 
north-south corridor and 
is one of the best offshore 
routes for import, export, 
and transit of goods from 
Iran to Central Asia and 
the southern countries of 
the Persian Gulf.
Exports 
from Persian 
Gulf Special 
Economic Zone 
surpasses 5m 
tons
The Managing Director of 
the Persian Gulf Special 
Economic Zone says that 
in 2018 over 5 million and 
897,000 tons of goods 
worth 1.6 billion were 
exported from the region.
"The region has 
always been trying to 
accelerate the process 
by attracting investors 
based on economic, trade, 
customs interests and 
development to achieve 
its development", the 
official noted.
Tehrani referred to 
the Persian Gulf Zone 
with advantages 
including the increase 
and development of 
modern technology in 
the production and 
promotion of quality and 
export power to compete 
in global markets.
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Iranian petchem plant breaks 
production, export record

Some investors are seeking 
safety in domestic U.S. 
growth stocks ranging 
from software and online 
advertising to aerospace 
and recruitment since 
President Donald Trump’s 

May 5 tweets showed that U.S. talks 
with China were in trouble.
While the prospect of a prolonged trade 
war has shaken the market, investors 
are also trying to protect themselves 
from the risk that they could miss out on 
gains in the event that the United States 
and China reach a surprise agreement.
Because of the difficulty handicapping 
the chance of a U.S.-China deal, John 
Praveen Portfolio Manager at QMA in 
Newark, New Jersey, said he would not 
“completely sell out” of stocks. But he 
said: “if I was 5% overweight stocks, I 
might reduce it to 3 pct and see if I could 
reduce exposure to semiconductors 
and technology.”
 “If you’re looking to avoid the pure 
dividend play and avoid the China trade 
narrative, you have to look at stocks that 
are a pure play on the U.S. economy,” 
said Peter Kenny, founder, Kenny’s 
Commentary LLC in New York.
Broadly speaking, investors have been 
raising their defenses. While the S&P 
has fallen roughly 4% since Trump 
announced his plan to raise tariffs on 
Chinese goods in early May, utilities - a 
low-growth sector with reliably high 
dividends - has risen more than 2%.
But growth-hungry investors are 
seeking more nimble companies with 
little exposure to overseas sales or 

Chinese imports even in the beaten 
down technology sector, where 
semiconductor stocks have lead the 
recent declines.
Online advertising platforms and cloud 
software are two technology segments 
that would not be directly affected 
by China tariffs, according to Daniel 
Morgan, portfolio manager at Synovus 
Trust in Atlanta.
In online advertising, Morgan favors 
Twitter, Facebook and Snap Inc 
over Google parent Alphabet, which 
suspended business with China’s 
Huawei this week as a result of the 
trade battle.
He also likes software providers such 
as Salesforce.com, which derives 70% 
of its revenue from the Americas and 
only 10% from Asia-Pacific. However, 
Salesforce.com has fallen more than 5% 
since the Trump tweets.
Another option is Workday Inc, which 
has risen about 4% since May 5 and 
derives 75% of its revenue from the 
United States.
Steve Lipper, senior investment 
strategist at Royce & Associates favors 
U.S.-facing companies offering services 
such as recruiting and merger advice 
due to a strong U.S. labor market and 
solid merger activity.

But while U.S.-facing recruitment firms 
such as Kforce and ASGN Inc may not be 
hurt directly by the trade war, Robert W. 
Baird analyst Mark Marcon notes that 
they would suffer if tariffs caused the 
economy to weaken.
Instead, Marcon favors domestic 
payroll software companies such as 
Automatic Data Processing Inc and 
Paychex Inc, which tend to do better 
than recruiters in a downturn. But 
even if their fundamentals remain 
strong, payroll companies like Paycom 
and Paylocity could be vulnerable in a 
selloff due to relatively high valuations, 
Marcon said.
In industrials - a sector with heavy 
exposure to China - Burns McKinney, 
a portfolio manager at Allianz Global 
Investors in Dallas likes defense stocks 
such as Raytheon and Lockheed 
Martin, which could benefit if U.S.-Iran 
hostilities keep intensifying.
Since sectors like utilities have risen so 
much, Royce’s Lipper is favoring less 
obvious safe choices.
 “Be wary when the consensus view is 
already reflected in valuations,” said 
Lipper, but he added: “The U.S. economy 
is so diverse that there are always areas 
that are insulated from whatever you 
have a concern about.”

German Firms Still 
Active in Iran despite US 
Sanctions: DIHK
The foreign trade chief of the Association of 
German Chambers of Commerce and Industry 
(DIHK) said 60 German companies are still 
active in Iran despite renewed US sanctions.
Volker Treier said German companies' trade 
with Iran has declined sharply as the United 
States turns up the economic heat on Tehran.
German exports to Iran were down 50 percent 
in year-on-year terms in the first quarter, while 
Iranian exports to Germany dropped some 42 
percent, Treier told Germany's dpa news agency 
on Tuesday.
He further said that, of 120 German companies 
that were active in Iran, 60 are still in the country.
"The US sanctions affect economic relations like 
a full embargo because the financial sector is 
affected."
The Trump administration withdrew last year 
from the 2015 nuclear deal between Tehran and 
world powers, and reinstated sanctions.

World Steel Association:
Iran steel output rises 6% 
in January-May
Iranian steel manufacturers produced a total of 
8.388 million tons of crude steel during the first 
four months of 2019, indicating a 6% growth 
compared with the corresponding period of 
2018, according to the data released by the 
World Steel Association.
Iran’s April steel output stood at 2.165 million, 
up 2.8% year-on-year, the Brussels-based 
international trade body for the iron and steel 
industry added.
The growth in Iran’s steel production stood 1.2% 
over the average of global production during the 
period; the world’s 64 steelmakers produced a 
total of 599.857 million tons of steel over the four 
months, showing a 4.8% increase year-on-year.
China was the world’s largest crude steel 
producer with 314.961 million tons.
The East Asian country was followed by India 
with 36.05 million tons, Japan with 35.12 million 
tons, the United States with 27.74 million tons, 
and South Korea with 24.387 million tons.
Iran aims to become the world’s sixth largest 
steel producer as per its 20-Year Vision Plan, 
which targets annual production capacity 
expansion to 55 million tons and 20-25 million 
tons of exports per year by 2025. Iranian steel 
mills have so far realized just over 30 million tons 
of the capacity target.
Iran ranked 10th among global crude steel 
producers last year with an output of 24.52 
million tons. The figure showed 17.7% year-on-
year, according to Worldsteel.

The escalating U.S.-China trade war has sent 
dividend-rich sectors like utilities higher, but 
investors don’t need to get all defensive just yet, 
according to strategists who say there are plenty of 
growth stocks with some insulation from China.

Wall Street Weekahead: Trade protection 
doesn't have to exclude growth stocks
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Oil falls on rising U.S. stockpiles, 
but markets remain tense
Oil prices fell on Wednesday after industry data showed an 
increase in U.S. crude inventories and as Saudi Arabia pledged 
to keep markets balanced.However, analysts said oil markets 
remained tight amid supply cuts led by producer group OPEC 
and as political tension escalates in the Middle East.Brent crude 
futures were down 36 cents, or 0.5 percent, at $71.82 at barrel 
by 0414 GMT.
U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude futures for July 
delivery were down 49 cents, or 0.8 percent, at $62.64. The 
June contract expired on Tuesday, settling at $62.99 a barrel, 

down 11 cents.
The American Petroleum Institute (API) said on Tuesday that 
U.S. crude stockpiles rose by 2.4 million barrels last week, to 
480.2 million barrels, compared with analysts’ expectations 
for a decrease of 599,000 barrels. [API/S] [EIA/S]
Official data from the U.S Energy Information Administration’s 
oil stockpiles report is due later on Wednesday.
Outside the United States, Saudi Arabia on Wednesday said it 
was committed to a balanced and sustainable oil market.
Saudi Arabia has been at the forefront of supply cuts led by the 
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), of 
which the kingdom is the de-facto leader, that began in January 
and are aimed at reducing global oversupply.

Because of the cuts, Bank of America 
Merrill Lynch said crude output by 
OPEC and its allies fell by 2.3 million 
barrels per day (bpd) between 
November 2018 and April 2019. 
That has helped push up Brent crude 
prices by more than a third since the 
start of the year.
The bank said some of the impact of the cuts 
was offset by a slowdown in global oil demand 
growth due to trade tensions to just 0.7 million bpd in the fourth 
quarter of 2018 and the first quarter of this year, versus a five-
year average of 1.5 million bpd.

Indian Govt to resume oil 
imports from Iran
 Indian New govt plans to hold talks with Iran at 
the earliest to discuss ways to resume oil imports 
and is even looking to pay in Indian currency, 
"ThePrint" reported on Tuesday.Weeks after 
India stopped oil imports from Iran, the Modi 
government is keen to resume supply from Iran 
and is looking at ways to make payments in Indian 
rupee to get around US sanctions, two government 
sources told ThePrint.The Modi government, 

which is returning with a bigger mandate in the 
Lok Sabha elections, will immediately initiate 
talks with Iran to discuss steps that will allow it to 
resume oil imports, said the sources.
However, the quantum of import is expected to 
drop significantly.India stopped oil imports from 
Iran after the six-month sanctions waiver from 
the US ended on 2 May.“The government is not 
keen on this ban. It is keen to resume imports, 
though the quantum will be limited,” said a senior 
government official who didn’t wish to be named.
The official said Iran’s Pasargad Bank, which got 

the Reserve Bank of India’s nod to open a branch 
in Mumbai, may be used to make payments for 
the oil supply.



No prospect for talks with US: 
Iran Foreign Ministry spokesman
 Iran’s Foreign Ministry spokesman, Seyyed Abbas 
Mousavi said on Tuesday, Iran’s diplomacy has entered a 
new era.In his first press conference, the new spokesman 
of Iran’s Foreign Ministry presented some details on 
Minister of Foreign Affairs, Mohammad Javad Zarif ’s 
recent regional tours, saying, “Such diplomatic visits 
will continue in coming weeks”.Mentioning US calls for 
negotiation with Iran, the spokesman stressed, “We see 
no prospect to hold talks with US for now”.Pointing to the 
Japanese Prime Minister, Shinzo Abe’s possible visit to 
Iran, Mousavi said, “Iranian and Japanese sides are holding 
talks to determine the timing of the visit”.Answering a 
question about whether Iran accepts mediation with US 
in the current situation, the spokesman said, “Currently, 
we are not in the phase of mediation”.

UN Condemns Attack on Oil 
Corporation's Clinic in Libya
 A United Nations (UN) official has condemned an attack 
on a clinic in Tripoli, as fighting continues between the 
UN-backed government forces and the east-based army 
over control of the city.
Stephanie Williams, deputy special representative of 
the UN secretary-general for political affairs to Libya, 
expressed relief that there were no injuries in the attack, 
but noted that shelling of civilian targets may constitute a 
war crime, the UN Support Mission in Libya said.
Williams made her remarks at a meeting in Tripoli with 
Mustafa Sanalla, chairman of the state-owned National 
Oil Corporation (NOC).On Friday, the Tripoli Oil Clinic 
belonging to the NOC was hit by shells, causing a fire 
in the facility without any human casualties, the NOC 
said, Xinhua news agency reported.Last week, the NOC 
expressed concern about the state of lawlessness in the 
country due to an ongoing armed conflict, and called 
for an immediate cease-fire.The east-based army, led 
by Khalifa Haftar, has been leading a military campaign 
since early April to take over Tripoli, where the UN-backed 
government is based.According to the World Health 
Organization, the fighting has killed 562 people and 
injured 2,855 others so far.Libya has been struggling to 
undergo a transitional period amid chaos since the fall of 
former leader Muammar Gaddafi in 2011.

Trump unable to sent "a clear-cut 
message"
Even US President Donald Trump himself cannot send 
a simple message, said Hesamodin Ashna, an advisor to 
President Hassan Rouhani in a tweet.
"The problem with the US in the negotiations for Iran 
nuclear deal was that the US Congress and Trump 
Administration couldn’t send a unified message about the 
method of interaction with Iran," wrote Ashna, referring 
to the contradictory remarks made by the US president 
about Iran.He said that after the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) was signed, the problem was that 
even the US government didn’t have a unified voice."Now, 
the problem is that even the US president himself cannot 
send a clear message."In a meeting with Japanese Prime 
Minister Shinzo Abe, Donald Trump said, "I really believe 
that Iran would like to make a deal. I think that's very 
smart of them and I think there's a possibility for that to 
happen also.”

Macron tramples upon French 
political, judicial independence

The French move is a 
de facto declaration of 
crusade on Iran's scientific 
progress, which is an overt 
violation for international 
laws and France is 
accountable for human 

rights violation of the Iranian 
national.
The point is not only is France's 
decision an anti-science move, it 
is also contrary to human rights 
because the US records show that 
they have inhumane behavior 
towards prisoners.
According to the US media, a large 
portion of the US prisoners, the 
majority of whom are of color, 
have not even been arraigned and 
are living in the worst arbitrary 
confinement.
It looks as if France's purpose were 
to blackmail Iran; French officials 
have repeatedly said that the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), signed in 2015, is flawed 
and the missile and regional issues 
should be added to that.
What's more, Paris has always had 
a destructive approach toward its 
commitments stipulated in the 
nuclear deal; they have also said that 
Iran's National Security Council's 
decision is unacceptable and against 
the deal.

Iran has, as always, behaved 
according to laws and duties and 
will not capitulate to the blackmails, 
including the French moves. 
However, Tehran will exercise all 
its capacities to support and free 
Iranian nationals throughout the 
world and will never compromise.
The settlers of the Élysée Palace 
proved and cried out their lack 
of both political and judicial 
independence with extradition 
they made.
Naturally, the French officials 
think that the move is in line with 
security of humanity, but they 
should be reminded that many 
families, especially Iranians, are 
still mourning for their loved ones 
that were tortured to death by 
contaminated French blood.
The so-called advocates of the 
human rights, i.e. the French 
government, should, before 
anything, be responsible for the fact 
that, after so many years, they have 
not punished the people who sent 

contaminated blood to Iran.
How do they talk about security and 
stability of humanity, while they 
don’t do their commitments in car 
and plane industries, which are 
dealing with people's lives?
These inhumane and anti-human 
practices of France can be quite 
understandable because the reins 
of policies are in the hands of a green 
young man who has put all his eggs 
in the basket of a highwayman, 
Donald Trump; it is not hyperbolic 
to say that France is experiencing 
the most Americanized era of its 
history.
It is noteworthy that Doctor Masoud 
Soleimani, a senior researcher 
of stem cells and a professor 
at Tehran's Tarbiat Modares 
University, planned a visit to the 
US via France for research. He was 
taken into custody in France in 
February, 2019, which is proof for 
the US' inhumane and pirate-like 
behavior.

French judiciary agreed to extradite Jalaaleddin 
Rouhollahnejad to the US, while his lawyer told 
French media that the Iranian engineer had been 
arrested with political motives.
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Iran’s ambassador 
to Paris, Bahram 
Qassemi said that Iran 
is ready for talks with 
some Persian Gulf 
littoral states to solve 
misunderstandings.
In “Reducing Tensions 
in the Persian Gulf ” 
conference held 
in French Senate, 
Qassemi announced, 
“We have been and will 
be ready for interaction 
and talks to solve 
misunderstandings 
with some Persian 
Gulf littoral states. 
It has been other 
sides that haven’t 
answered Iran’s voice 
in good faith towards 
reducing tensions and 
consolidating peace 
and stability in the 
region”.
“During the previous 
years, Iran has 
repeatedly expressed 
its readiness to 
sign a regional non-
aggression pact with 
the countries to bring 
trust and help ending 
concerns caused by 
attempts by other sides 
for intimidation,” he 
added.
The Iranian diplomat 
stated, “Iran firmly 
believes that no 
country in the region 
can solely guarantee 
peace, stability and 
security. To reach 
enduring stability, 
peace and security, all 
regional sides should 
jointly act towards 
the purpose with a 
collective attempt and 
firm will and a joint 
cooperation”.
“Regional peace, 
security and stability 
will only come true 
when the interests 
of all the Persian 
Gulf littoral states 
be considered,” 
the ambassador 
continued.
Qassemi also said, 
“Given the world 
political, economic, 
security and energy 
supplement indexes, 
Persian Gulf has 
turned into the most 
important strategic 
region of the world 
and its insecurity or 
stability immediately 
extends all around the 
globe”.

Iran ready to 
solve misun-
derstandings 
with some 
Persian Gulf 
littoral states: 
envoy to Paris

Iran
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 China, Russia Agree to Boycott 
‘Deal of Century’ Confab in 
Bahrain: Envoy
China’s Ambassador to Palestine Guo Wei said Beijing and 
Moscow have agreed to boycott a US-led economic conference 
set to take place in Bahrain next month to promote the so-called 
plan devised by Washington for the Israeli-Palestinian conflict.
China’s Ambassador to Palestine Guo Wei informed Nabil 
Shaath, the foreign policy adviser to the Palestinian Authority’s 
President Mahmoud Abbas, that Beijing and Moscow had made 
an agreement to boycott the event, the Palestine Chronicle non-

profit news and information organization reported on Monday. 
The meeting reportedly took place in the city of Ramallah in 
Israel-occupied West Bank.“Boycotting the Bahrain conference 
comes within the framework of a bilateral Russian-Chinese 
agreement not to participate in it,” the Palestinian Wafa news 
agency quoted Wei as saying.Wei stressed Beijing’s position 
“in support of the Palestinian cause and people, including 
their right to self-determination and the establishment of an 
independent state of Palestine within the 1967 borders with 
East Jerusalem (al-Quds) as its capital,” the agency added.Israel 
claimed existence following a Western-backed war against 
Arab states in 1948. In 1967, it occupied the West Bank and 
other chunks of Arab land during fresh warfare.

Washington has kept the plan, which President Donald 
Trump has hailed as “the deal of century,” under wraps. 
Leaked information, however, indicate that it features serious 
violations of the Palestinian’s age-old demands.Early last week, 
the US announced plans to hold the conference in the Bahraini 
capital Manama, where Trump administration officials are 
expected to unveil economic aspects of the plan. Japanese 
Prime Minister Shinzo Abe at his side, Trump told reporters at 
Akasaka Palace on Monday that Washington would hold talks 
with Iran if Iran would like to do so, as well.US President Donald 
Trump said he and Japanese Prime Minister have talked about 
Iran amid rising tension between Tehran and Washington, AP 
reported.

It seems 
apparent that 
the “maximum 
pressure” 
the US and its 
“allies” have 
inflicted on 
Iran cannot 
(logically 
anyway) have 
any other aim 
but to bring Iran 
to its knees with 
abject demands 
for relief from 
sanctions and 
threats. 
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Veep fires back at Trump’s 
contradictory remarks
Iranian First Vice-President Es’haq Jahangiri said that US 
claims on being ready to talk with Iran and on the other hand, 
sending military forces to the region, are contradictory.
“Americans are saying contradictory words both when they 
threaten Iran, by displaying their military power and sending 
aircraft carriers to the region, and when they talk about 
negotiations,” said Jahangiri in a local event on Friday night.
Iran and six major world powers reached an agreement in 
2015, verifying that Iran is not after nuclear weapons, he 
noted, adding, “this is while Trump said Friday in Japan that he 
will open all doors for Iran if Tehran says no to nukes.”
“Our enemy doesn’t understand the structure of Iran’s 
government. When the Leader of the Islamic Revolution 

issued a fatwa on banning nuclear weapons … then no 
individual in the country is allowed to approach nukes,” he 
highlighted.
He went on to say that the International Atomic Energy 
Agency has verified Iran’s commitment to the JCPOA in 14 
consecutive reports.
“Americans know all these, but they still want to fight with a 
powerful and historic nation. They will surely live to regret 
it,” Jahangiri noted.
“We hope that Americans would come to their senses and stop 
these pressures and let Iran continue on the development 
path, and we would have a safe region and hold dialogues with 
regional countries," he added.
In a Friday joint press conference with Japanese Prime 
Minister Shinzo Abe in Tokyo, US President Donald Trump 
said that Washington is not after “regime change” in Iran, 

rather it wants Tehran 
to stop seeking nuclear 
weapons. "Iran has 
tremendous economic 
potentials. And I look 
forward to letting them 
get back to the stage," he 
added.
Trump withdrew US 
from Iran nuclear deal, 
officially known as Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), back in May 2018, re-imposing tough sanctions 
on Tehran. Other signatories to the deal have vowed to save 
it through securing Iran’s economic interests; however, no 
practical measure has been yet adopted to counter US illegal 
sanctions.

News

 Iran Wants Resolution 
of Regional Tensions: 
Spokesman
 Iranian Foreign Ministry Spokesman 
Seyed Abbas Mousavi, referring to 
Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif ’s recent proposal to the Persian 
Gulf states to sign a non-aggression pact, 
said Tehran wants regional tensions to 
be resolved.
“The southern littoral states of the 
Persian Gulf are among our most 
important neighboring countries,” 
Mousavi told reporters at a press 
briefing in Tehran on Tuesday.   
“This idea (of signing a non-aggression 
pact) is not a new one; Mr. Zarif had 
recently raised (the idea of) an assembly 
of regional negotiations,” he noted.
“Iran does not want to be in a tense 

region and wants tensions to be 
eliminated,” the spokesman said, adding 
that Zarif has made the suggestion in 
good faith and hopes that the opposing 
sides will treat it in good faith as well.
“Our region faces an unnecessary crisis 
and this has led to misunderstandings 
that benefit trans-regional countries,” 
Mousavi went on to say.
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.



Iranian President Officially Invited to GECF Gas Summit
President of Equatorial Guinea Teodoro Obiang Nguema Mbasogo sent a 
message to his Iranian counterpart, Hassan Rouhani, inviting him to participate 
in the Gas Exporting Countries Forum (GECF) 2019 meeting due to be held in 
the African country in November.  
The invitation was handed over to Iranian Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh 
during a Monday meeting in Tehran with Equatorial Guinea’s Minister of Mines, 
Industry and Energy Gabriel M. Obiang Lima.During the session, the two sides 
discussed closer cooperation between Tehran and Malabo and the policies of the 
GECF member states.The 5th Gas Summit of the Gas Exporting Countries Forum will convene in Malabo, 
Equatorial Guinea, on November 26, 2019, attended by heads of state of GECF Member Countries.

Iran’s Foreign 
M i n i s t e r , 
Mohammad Javad 
Zarif in a tweet 
reacted to recent 
remarks made by US 
President Donald 
Trump in Japan.
“Ayatollah khamenei 
long ago said we're 
not seeking nuclear 
w e a p o n s — b y 
issuing a fatwa 
(edict) banning 
them. B_Team's 
Economic Terrorism 
is hurting the Iranian 
people & causing 
tension in the region. 
A c t i o n s — n o t 
words—will show 
whether or not that's 
Donald Trump's 
intent,” Zarif wrote 
on his official Twitter 
account.
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Oil falls on rising U.S. stockpiles, 
but markets remain tense

The lives of thousands of Iranian 
children suffering from EB have 
been threatened in the past 
months due to a shortage of 
wound dressings in the wake of 
the US' unjust sanctions against 
Iran.

EB is a group of inherited connective tissue 
diseases that cause blisters in the skin and 
mucosal membranes. The blisters may 
appear in response to minor injury, even 
from heat, rubbing, scratching or adhesive 
tape. In severe cases, the blisters may occur 
inside the body, such as the lining of the 

mouth or the stomach.
Iran used to purchase wound dressings from 
a Swedish company annually and provide 
patients with them free of charge.
However, since last year, when Washington 
reimposed sanctions against Iran, the 
company has refused to sell the dressings 
to Iran. No suitable replacement has been 
found for the dressings, yet.
This comes as the United States claims its 
sanctions do not target the Iranian medical 
sector. And that is how the Europeans, 
especially Sweden, who claim to be 
supporters of human rights, are playing with 
the lives of Iranian children suffering from 
epidermolysis bullosa.
So far, due to brutal sanction and the 
embargo on the import of the products, 
some 300 EB patients’ conditions have 
deteriorated and seven of them have lost 
their lives.

E-cigarettes aren't considered as risky as 
regular cigarettes, but researchers have 

found a clue that their flavorings 
may be bad for the heart, Business 
Insider reported.
Longtime smokers who can't 
kick the addiction sometimes 
switch to e-cigarettes, in hopes 
of avoiding the cancer-causing 
chemicals in tobacco smoke.

But cigarette smoking doesn't just cause lung 
cancer. It's a leading cause of heart attacks, 
too, and little is known about e-cigarettes 
and heart disease. Chemicals in the inhaled 
vapor may pose unique risks that are 
important to understand, especially as more 
and more teens take up vaping.
"It's not possible for me to go into a 
patient and strip their artery and test it" 
for a reaction to vaping, said Dr. Joseph 
Wu, director of Stanford University's 
cardiovascular institute.
So his team tried the next best thing for a 
study published Monday: In laboratory 

dishes, they grew cells that normally 
line healthy human blood vessels. They 
exposed the cells to six different e-cigarette 
flavorings, testing if the flavors — and not 
just the nicotine — caused any effects.
They also tracked what happened when 
those cells were bathed in blood taken from 
people right after they had an e-cigarette, 
the way chemicals from vaping would make 
their way to the cardiovascular system. They 
also compared the cells' exposure to blood 
from nonsmokers and people who smoked 
a regular cigarette.
Vaping and some flavorings, even without 
nicotine, triggered blood vessel dysfunction 
that can increase the risk of heart disease, 
the researchers reported in the Journal of the 
American College of Cardiology.
Cinnamon and menthol seemed the most 
toxic. But overall, cells showed signs of 
damage and were inflamed, less able to form 
new blood vessels or heal wounds.
Small laboratory studies like this one can't 
prove vaping really does harm, cautioned 
Dr. Jane Freedman of the University of 
Massachusetts, who wasn't involved in the 
research. But she said the work should spark 
additional safety testing.

US economic terrorism seriously hurting 
EB patients in Iran

Evidence Suggest Flavored E-Cigarette May Be 
Bad for Heart

The US’ economic terrorism against the Islamic Republic, part 
of which hindering the imports of medical equipment, has 
seriously endangered the lives of Iranian children suffering 
from epidermolysis bullosa (EB).

Researchers have found evidence that e-cigarette flavorings 
may be bad for the heart.
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This comes 
as the United 
States claims its 
sanctions do not 
target the Iranian 
medical sector. 

"It's not possible 
for me to go into 
a patient and 
strip their artery 
and test it" for a 
reaction to vaping, 
said Dr. Joseph 
Wu, director 
of Stanford 
University's 
cardiovascular 
institute.

Iran’s old clients 
still bargaining 
for oil waivers: 
MP
 A member of Parliament’s Energy 
Commission said Tue. that Iran’s 
oil is “irreplaceable” in the global 
market, adding that the country’s 
old clients are still in talks for 
receiving waivers on importing 
Iranian oil.
Speaking to Mehr correspondent 
on Tuesday, Hossein Amiri-
Khamkani, a member of 
Parliament’s Energy Commission, 

said Iran is doing well in exporting 
its oil despite the US sanctions, 
stressing that “the enemies’ goal to 
severely reduce Iran’s oil exports 
will not materialize.”
Meanwhile, Venezuela’s and 
Nigeria's oil production and 
exports have dropped sharply due 
to recent political developments 
and the US sanctions, and Libya has 
not yet returned to the oil market 
and has little production, he added.
He went on to note that the United 
States' and Canada’s goal for 
replacing Middle East’s oil with 
unconventional oil has not gone 
according to their plans, either.
The demand for oil is much higher 

than its current level of production, 
he said.
Noting that Iran’s oil is 
irreplaceable in the global market, 
and "enemies are only looking for 
a psychological war with Iran," 
the MP said that the country’s 
traditional clients, such as China, 
India, Japan, and South Korea, have 
not abandoned Iranian oil and are 
still in talks with the US to receive 
sanctions waivers.
Iran’s oil will definitely have new 
clients, as well, he said, highlighting 
the need for establishing the 
necessary infrastructures for an 
efficient crude bourse capable of 
tackling the US pressures.   

Iranian workers 
resume activity 
in Sumar border 
market
Five-hour meeting between the 
Iranian and Iraqi political, security 
and economic officials, held at the 
Mandali border of Soumar in west 
Iran on Sunday evening, led to solving 
of the problems and the market 
resumed its activity after a one-week 
halt.
The head of the Iraqi's Borders and 
Customs Department pointing to 
the existing cooperation between 
the two sides, referred to resolving 
some of the problems in the way of 
exporting goods through Sumar 
market, and noted, "At the meeting 
we had today, decision taken, have 
satisfied two parties, and the trucks 
and workers of each of the two 

countries would enjoy benefit from 
the market on equally-basis 
Kazem al-Eqabai said that he has 
ordered all official and border 
markets in Iraq to hold synergy 
meetings with Iranian authorities in 
order to prevent any interruptions in 
the flow of goods.
The Director General of Iran’s 
Ministry of the Interior's Official 
Borders Department also announced 
the formalization of Soumar border 
by the next three months and 
made the remark that "Soumar is 
considered a strategic and important 
border for Iran and Iraq, and the 
preparations for this plan have 
been finalized, and soon after the 
formalization of this border, the 
official goods transits will be done 
and the commute of passenger and 
pilgrims will also be realized from 
this border.
"Considering that the export of goods 

from the border of Soumar in the past 
few days has been interrupted, a joint 
meeting was held with the presence 
of the two sides to ensure that those 
who involved in export in each of the 
two countries enjoy their legal rights, 
Shahriar Heidari highlighted.
Over the past two months of the 
current Iranian year (beginning in 
March 21), $ 155 million of goods has 
been exported to Iraq with a weight of 
145,000 tons and 7,000 truck units, 
up 9 percent from the same period 
last year.
Last year, a total of 1,313,000 tons 
of goods worth $ 1 billion and $ 242 
were exported from the Soumar 
border market. The Soumar distance 
in the borderline of the Islamic 
Republic of Iran with the city of 
Mandli of Iraq is 15 km. The Soumar 
is located at 90 km from Qasr-e Shirin 
and has an 86- kilometer border with 
Iraq.



اجراى عملیات روکش آسفالت حفاظتى راه هاى روستائى شرق اصفهان
رییس اداره نگهدارى راه هاى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان گفت: عملیات اجرایى 
روکش آسفالت حفاظتى (چیپ سیل) راه هاى روستائى منطقه شرق استان اصفهان از نیمه دوم اردیبهشت ماه 
سال جارى آغاز شده است. به گزارش روابط عمومى اداره کل راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان اصفهان، 
مهدى فقهى اظهار کرد: 199 کیلومتر از جاده هاى روستایى شرق استان اصفهان تحت پوشش این پروژه قرار مى 

گیرند. وى خاطر نشان کرد: تاکنون عملیات اجرایى روکش آسفالت حفاظتى محور هاى روستایى شهرستان خور 
و بیابانک از جمله محور روستایى عروسان- بیاضه به طول 15 کیلومتر انجام شده است.

فقهى تصریح کرد: عملیات حمل و تخلیه مصالح سنگى محورهاى گرمه به محور بیاضه به طول شش کیلومتر نیز پایان 
یافت.  رییس اداره نگهدارى راه هاى اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان انعطاف پذیرى، جلوگیرى از تشکیل 

یخ در الیه آسفالت، کاهش آلودگى صوتى ناشى از عبور ترافیک، افزایش مقاومت در انعکاس ترك به الیه هاى باالیى، عدم آلودگى محیط 
زیست، کاهش ترك خوردگى در مقابل انبساط و انقباض و همچنین کاهش استفاده از قیر را از جمله مزایاى روکش حفاظتى آسفالت عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومى اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان، روش روکش آسفالت حفاظتى (چیپ سیل) در مواردى نظیر 
زبرشدگى، از بین رفتگى بافت سطحى، ترك هاى طولى و عرضى با شدت کم و دیگر خرابى هاى سطحى غیرسازه اى جاده ها کاربرد دارد.

150 متر حفارى تونل خط دو مترو انجام شد
مدیرعامل سازمان قطارشهرى اصفهان گفت: با فعالیت شبانه روزى، طول حفارى تونل خط دو قطار شهرى 

اصفهان به 150 متر رسید.
محمدرضا بنکدار هاشمى اظهار کرد: در حال حاضر فعالیت عمرانى حفارى تونل غربى خط دوم قطار 
شهرى اصفهان از ایستگاه شفت TBM « دستگاه حفارى تونل» دارك واقع در شهرك امام حسین(ع) 

اصفهان در حال انجام است.
وى با بیان اینکه عملیات حفارى تونل مکانیزه خط دو قطار شهرى اصفهان اسفندماه سال گذشته با حضور 

مسئوالن استان آغاز شد، افزود: در حال حاضر دستگاه حفارى تونل بیش از 150 متر از تونل غربى این خط را 
حفارى و سگمنت گذارى کرده است.

مدیرعامل سازمان قطارشهرى اصفهان تصریح کرد: روزانه بیش از 100 نفر در پروژه ساخت سگمنت و حفارى مکانیزه تونل خط دو قطار شهرى 
در سه شیفت کارى مشغول فعالیت هستند و تالش مى کنیم زمینه افزایش حفارى  با پایان مراحل تست گرم فراهم شود.

وى گفت: عملیات عمرانى ایستگاه هاى زینبیه، عاشق اصفهانى، عمان سامانى و الله با سرعت و جدیت بیشترى در سال جدید ادامه پیدا مى کند 
و در حال حاضر روزانه بیش از 300 نفر در این پروژه ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول فعالیت هستند.

افزایش نرخ اجاره به دلیل 
افزایش نرخ ارز تا حدود 
14 هزار تومان و به دنبال 
آن، رشــد حدود برابرى 
قیمــت مســکن اتفاق 
افتاده اســت؛ اگرچه در 
برخى نقاط تهران شاهد 
بودیم که قیمت ملک تا ســه برابر نیز 
افزایش یافته است. آمار بانک مرکزى 
موید آن اســت که متوسط قیمت یک 
مترمربع زیربناى واحد مســکونى در 
فروردین امســال و در طول یک سال 
103.9 درصد افزایش یافته است. در این 
شرایط، مالکان انتظار دارند قیمت اجاره 
را هم تا این حد تغییر دهند؛ چراکه رشد 
نرخ اجاره را تابــع بهاى ملک مى دانند. 
گزارش هاى میدانى از بازار مسکن نیز 

از تحرکات موجران براى باال بردن شدید 
قیمت ها حکایت دارد؛ تا جایى که برخى 
فعاالن بازار مى گویند به طور خوشبینانه 
انتظار افزایش بیش از 30 درصدى نرخ 

اجاره در سال جارى وجود دارد.

 راهکار دولتى براى تنظیم بازار اجاره
طبق آخرین سرشــمارى در ایران در 
ســال 1395 تعداد خانوارهاى ایرانى 
برابر با 24 میلیون خانوار بوده است که 
از این تعداد بیــش از 6 میلیون و 200 
هزار خانوار در واحدهاى اســتیجارى 
زندگى مى کنند. بنابراین چیزى حدود 
یک چهارم خانوارهاى ایرانى مستاجر 
هســتند و با توجه به افزایش بى سابقه 
قیمت مسکن، احتمال رشد جمعیت 

مستاجران وجود دارد.
در این فضا، مدیرکل دفتر برنامه ریزى و 
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازى از 
تدوین راهکارى براى تنظیم بازار اجاره 
خبر داده است. به گفته عباس فرهادیه، 
«وزیر راه و شهرسازى به معاونت مسکن 
و ســاختمان تکلیف کرد که راجع به 
اجاره بها پیشنهاداتى ارائه شود، بنابراین 

یک بسته پیشنهادى ارائه شده است. »
وى مى افزاید: «چندین پیشــنهاد به 
عنوان راهکار کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت به طور مشخص آماده و ارائه و 
این راهکارها تقدیم وزیر راه و شهرسازى 
شده است و تا جمع بندى این موضوع 
اجازه بدهید تا سیاست هاى وزارت راه و 

شهرسازى روى آن اعالم شود و آن زمان 
به اطالع عموم مى رسد. »

 تعیین دامنه نرخ انتظارى اجاره
به نظر مى رسد وزیر راه و شهرسازى با 
محتواى این بسته موافقت کرده است. 
آن طور که از گزارش ها برمى آید، در این 
بسته جدید، موجرانى که دامنه اجاره بها 
که توســط کمیته تعیین سقف اجاره 
بها تعیین مى شــود را رعایت کنند، از 
معافیت هاى مالیاتى بر اجاره برخوردار 
شــده و موجرانى که این دامنه قیمتى 
را بشکنند، مشمول مالیات بر اجاره بها 
خواهند شد. مدیرکل دفتر برنامه ریزى 
و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازى 
در این خصوص توضیح مى دهد: «آنچه 
قرار است در کمیته تعیین سقف اجاره بها 
اعالم کنیم، یک شــاخص است و این 
شــاخص، یک معیار به مردم مى دهد 
که بدانند دامنه نرخ مصوب چه رقمى 
است. » به گفته فرهادیه، «ما قرار است 
در این کمیته دامنه نــرخ انتظارى را 
تعیین کنیم؛ در حالى که در حال حاضر 
چنین دامنه مصوبى بــراى اجاره بها 

وجود ندارد.» 
وى با بیان این که قرار نیست سقف اجاره 
به صورت دســتورى تعیین شود بلکه 
شاخصى به مردم مى دهیم تا بازار اجاره 
مسکن از هم گســیختگى خارج شود، 
متذکر مى شــود: «این که بیاییم و در 
این کمیته، به صورت دستورى میزان 

افزایش اجاره بها را تعیین کنیم، جواب 
نمى دهد. اما در تیم 9 نفره اى که قرار 
اســت دامنه قیمتى اجاره بها را تعیین 
کنند، هم ســمت موجر را مى بینند و 
هم مستتجر را؛ تصور ما بر است که اگر 
حکم اعضاى این کمیته را نهاد ریاست 
جمهورى بر اســاس اصل 138 قانون 
اساسى یا بر اساس مصوبه شوراى عالى 
هماهنگى اقتصادى سران قوا بدهد، یک 
ریل گذارى براى بخش اجاره خواهد بود. 
» به اعتقاد فرهادیه، «اجراى همزمان 
مالیات بر عایدى مســکن و مالیات بر 
خانه هاى خالــى نیز در کنتــرل بازار 

مسکن مؤثر است. »

 امکان کنترل روى نرخ؟
در این میان، اما تحلیلگران بازار مسکن 
و کارشناسان معتقدند که تعیین دامنه 

نرخ انتظارى براى اجاره بها عملى نیست. 
مهدى ســلطان محمدى، کارشناس 
مســکن مى گوید: «این کــه بخواهیم 
این تصمیمات را سیاست تازه اى تلقى 
کنیم، خیلى زود اســت؛ البته بیشتر 
نوعى آشفتگى در تصمیم گیرى، نبودن 
نظریه و نداشتن برنامه و راهکار را نشان 
مى دهد. صحبت هاى متناقضى مطرح 
مى شود و رویه هاى مختلفى را در پیش 
مى گیرند، بنابراین به جــز این که بازار 
دچار آشفتگى شود، هیچ سودى ندارد. »

وى درباره دامنه نرخ انتظارى اجاره بها 
توضیح مى دهد: «نکته واقعا عجیب و 
غیرقابل درك است. از یک سو مى گویند 
نمى خواهیم وارد کنترل نرخ اجاره شویم 
و از سوى دیگر، مى گویند مى خواهیم 
دامنه نرخ انتظــارى تعیین کنیم. این 
نشان دهنده این است ما داریم کنترل 

روى نرخ مى گذاریم. »
این کارشناس مسکن مى افزاید: «چطور 
مى خواهیم دامنه تعیین کنیم؛ آن هم 
براى کاالیى مثل مسکن. هر محله شهر، 
کوچه، ســاختمان و یا حتى هر طبقه 
ســاختمان روى نرخ گذارى و شاخص 
تاثیرگذار است. ما اگر بخواهیم کوچه 
به کوچه، محله به محله و خانه به خانه 
قیمت گذارى کنیم و قیمت ها را کنترل 
کنیم و هم عرضه کننده و هم متقاضى به 

این قیمت ها تن دهند، عملى نیست. »
ســلطان محمدى تصریح مى کند: «به 
نظر من، این که گفتند نمى خواهیم وارد 
کنترل نرخ اجاره شــویم، عقب نشینى 
قابــل درك بود، چون ایــن کار عملى 
نبود، ولى این که عنوان شده دامنه نرخ 
انتظارى تعیین شود، قابل پیش بینى 
است که از این موضع عقب نشینى شود. 

تعیین دامنه نرخ انتظارى براى اجاره بها ممکن است؟؛

کنترل بازار اجاره وارد فاز جدید شد

خبرآنالین
گفت و گو
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برخى تحلیلگران بازار مســکن معتقدند «در سال گذشته 
افزایش حدود 30 درصدى در بخش اجاره مســکن داشتیم و 
انتظار مى رود امسال نیز در حدود همین عدد شاهد افزایش 
اجاره بها باشیم.»فصل نقل و انتقال مسکن آغاز شده است و 
اجاره نشین ها پر دغدغه براى نرخ هایى که مالکان باال خواهند 
برد. آخرین آمار رسمى نشان مى دهد که شاخص کرایه مسکن 
اجارى در شهر تهران و در کل مناطق شهرى در فروردین امسال 
به ترتیب 21.9 و 18.8 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. 
این در شرایطى است که در فروردین سال 97 نسبت به فروردین 
96 رشد شاخص کرایه مسکن اجارى در شهر تهران 10.4 درصد 

و در کل مناطق شهرى نسبت 9.3 درصد گزارش شده بود.

چطور مى خواهیم 
دامنه تعیین کنیم؛ 
آن هم براى کاالیى 

مثل مسکن. هر 
محله شهر، کوچه، 

ساختمان و یا حتى هر 
طبقه ساختمان روى 
نرخ گذارى و شاخص 

تاثیرگذار است.

اقتصاد ایران
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چند نکته بانک مرکزى 
درباره وام ازدواج 30 

میلیون تومانى

بانک مرکزى با صدور اطالعیه اى 
اعالم کرد: افرادى کــه تاریخ عقد 
ایشــان قبل از 01 .01 .1396 بوده 
و در موعد مقــرر ثبت نام کرده اند، 
لیکــن هنوز موفــق به اخــذ وام 
نشده اند، صرفاً از تسهیالت ازدواج 
به میزان 150 میلیون ریال بهره مند 
مى شوند. به گزارش روابط عمومى 
بانک مرکــزى، بانــک مرکزى به 
منظور اطالع شهروندان از شرایط 
و ضوابــط قانونــى بهره مندى از 
تســهیالت 30 میلیــون تومانى 
قرض الحسنه ازدواج براى هر یک 
از زوج ها، اعالم کرد: همانگونه که 
در مفاد بند «الف» تبصره 16 قانون 
بودجه سال جارى مقرر شده است: 
«به منظور حمایت از ازدواج جوانان، 
بانک مرکزى جمهورى اســالمى 
ایران موظف اســت از محل منابع 
پس انداز و جارى قرض الحسنه نظام 
بانکى، به زوج هایى که تاریخ عقد 
آنها بعد از اول فروردین ماه 1396 
است و تاکنون وام ازدواج دریافت 
نکرده اند، تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج پرداخت کند. تســهیالت 
قرض الحسنه ازدواج براى هریک 
از زوج ها در ســال 1398 سیصد 
میلیون (300,000,000) ریال با 
دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک 

ضامن معتبر و سفته است. 

مهر
خـــبـــر
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دراجراى ماده 208قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصًا یا بوسیله وکیل تام االختیاربه اداره امور مالیاتى مربوطه 
مراجعه نمائید. در غیر این صورت به استناد تبصره ماده 239 قانون مالیاتهاى مستقیم مالیات پرونده قطعى گردیده و اقدامات اجرائى صورت خواهد گرفت.

دراجراى ماده 208قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصًا یا بوسیله وکیل تام االختیاربه اداره امور مالیاتى مربوطه 
مراجعه نمائید. در غیر این صورت به استناد تبصره ماده 239 قانون مالیات هاى مستقیم مالیات پرونده قطعى گردیده و اقدامات اجرائى صورت خواهد گرفت.

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 هاى تعیین شده ذیل در هیئت 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   15      تاریخ هاى تعیین شده ذیل در هیئت حل اختالف مالیاتى اداره امور مالیاتى 
اصفهان خ سپه ساختمان هیئت ها   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.

ساعت جلسه تاریخ تشکیل 
جلسه اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف 

مالیاتى
شماره برگ دعوت هیات حل 

اختالف مالیاتى کالسه  واحد مالیاتى  نام ونام خانوادگى ردیف

15 1398/05/01 4,420,500,000 18,000,000,000 1395 1398/05/01 19463 1989 200546 بتول بابائى الرگانى 1

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان شناسه : 483384

شماره برگنام ونام خانوادگىردیف
راى

تاریخ برگ
راى

سال
آدرسواحدکالسهمنبع مالیاتىاصل مالیاتدرآمدمشمول مالیاتعملکرد

کاشان2304208711مشاغل216511397/11/28139117,142,621,7065,924,917,680عباس حقیقت1

شماره برگنام ونام خانوادگىردیف
دعوت هیات حل اختالف مالیاتى

تاریخ برگ
دعوت هیات حل اختالف مالیاتى

سال
ساعت جلسهتاریخ تشکیل جلسهاصل مالیاتدرامدمشمول مالیاتعملکرد

101398/01/08139172,450,00012,975,5101398/02/1017على ذوالفقار1

شماره برگنام ونام خانوادگىردیف
راى

تاریخ برگ
راى

سال
آدرسواحدکالسهمنبع مالیاتىاصل مالیاتدرامدمشمول  مالیاتعملکرد

کاشان2326208711مشاغل1361398/01/181391832,500,000230,500,250ناصر افتخارى1
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معافیت مالیاتى 5.4 میلیارد دالرى براى شرکت هاى فناورى چین
مقامات چینى به منظور رشد شرکت هاى فعال در حوزه علم و فناورى معافیت مالیاتى 5.4 میلیارد دالرى 

براى آنها در نظر گرفته اند.
وزارت علوم چین اعالم کرده که این معافیت باعث مى شود که شرکت هاى فناورى چینى تنها 25 درصد از 
رقم واقعى مالیات تعیین شده براى آنها را بپردازند و بتوانند با آسودگى خاطر بیشترى فعالیت هاى خود در 

حوزه تحقیق و پژوهش را ادامه دهند. پیش بینى مى شود ارزش این معافیت مالیاتى امسال به 5.4 میلیارد 
دالر برسد.

البته معافیت مالیاتى مذکور تنها شامل حال شرکت هاى فناورى کوچک و متوسط مى شود و شرکت هاى فناورى 
بزرگ باید مالیات هاى تعیین شده را به طور کامل بپردازند. از جمله مجموعه هایى که تحت پوشش طرح معافیت مالیاتى 

قرار مى گیرند مى توان به استارت اپ ها، مراکز فناورى تحت پوشش دانشگاه ها و مناطق ملى فناورى مورد حمایت دولت که با حضور 
تعدادى از شرکت ها فعال شده اند، اشاره کرد. در مجموع 70 درصد از کل سرمایه گذارى در حوزه پژوهش و توسعه در چین توسط شرکت هاى 
فناورى صورت مى گیرد و چین در شرایطى که تنش این کشور با آمریکا روز به روز در حال افزایش است، قصد دارد با اقداماتى از این دست در 

حوزه هایى مانند طراحى تراشه هاى پیشرفته و توسعه نرم افزارهاى مختلف به موفقیت هاى بیشترى دست یابد.
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بایــد آمــاده  شــما 
کارآفرین شدن شوید. 
عــالوه بر سروســامان 
دادن به مســائل مالى 
و داشــتن برنامه کارى 
مشخص، باید ذهن تان 
را نیز آمــاده این تغییر 

بکنید.
عادات شــما موفقیت تان را شــکل 
مى دهند و اگــر هنوز درگیر ذهنیت 
کارمندى باشــید، اقدامــات تان با 
شکست مواجه خواهند شد. شما باید 
ذهنیتى کارآفرینانه داشــته باشید و 
طورى فکر کنید کــه رهبران بزرگ 

دنیا مى اندیشند.
کارآفرینى کامال با کارمندى متفاوت 
اســت و طرز نگرش تان در این مورد 
ممکن است کامال اشــتباه باشد. در 
ادامه به پنــج تغییرى کــه باید در 
ذهنیت تان اعمال کنیــد تا خود را 
براى واقعیت هاى دنیاى کارآفرینى 

آماده سازید، اشاره مى کنیم.
 

 1. ذهن تان را طــورى تربیت 
کنیــد که تفکــرى وراى تفکر 

معمول داشته باشد.
زمانى که شــغل کارمندى تان را رها 
کنید، دیگر زندگى معمولى نخواهید 
داشــت. این بدان معناست که شما 
باید ذهن تان را به ســوى احتماالت 
و شرایط جدیدترى که ممکن است 
در گذشته با آنها مواجه نشده باشید، 

بکشانید.
وارن بافت، در مقاله اى که براى مجله 
تایم نوشته بود، گفت که «اگر بخواهید 
کار غیر معمولى را انجام دهید، همه 
مى خواهند شما را از آن منع کنند». 

به عبارت دیگر، مردم از ذهنیت شما 
باخبر نیســتند، اما نباید اجازه دهید 
این موضوع باعث متوقف شدن شما 
بشــود. اگر مى خواهید موفق شوید، 
باید کســب و کار خالقانه اى داشته 
باشــید، چیز جدیدى ارائــه کنید و 

متفاوت باشید.

 2. هم ذهنیت کوتاه مدت داشته 
باشید و هم بلندمدت

آلبرت اینشــتین گفته اســت: «اگر 
بشــریت مى خواهد زنده بماند و به 
سطوح باالترى دســت یابد، باید نوع 

تفکر دیگرى را پیش بگیرد.»
این نوع تفکر جدید بایــد بر اهداف 
استراتژیک متمرکز شــود. شما باید 
ذهنیت خاصى براى کسب و کارتان 
داشته باشــید و بدانید که دقیقا مى 
خواهید به کجا برســید و چگونه مى 
خواهید این مسیر را طى کنید. شما، 
به عنوان یک کارآفرین، رهبر کسب 
و کارتان هستید و اعضاى تیم تان به 
شما چشم دوخته اند تا مسیر موفقیت 

را به آنها نشان دهید.
برنامه تان چیست؟ شما باید هم هدف 
بزرگ تان را مد نظر داشته باشید و هم 
از تک تک مراحلى که باید طى کنید، 
باخبر باشید؛ سپس باید این ذهنیت 
را به اعضاى تیم تــان منتقل کنید و 
مطمئن شــوید که همه آنها از نقش 

فردى شان در گروه آگاهى دارند.

 3. اجازه دهید همه چیز بر عهده 
شما باشد.

کارآفرین شــدن ممکن اســت کار 
ترسناکى باشــد. موفقیت شما فقط 
و فقط به کارى کــه انجام مى دهید، 
بســتگى دارد. دیگر نمــى توانید به 
حقوق ماهیانه یا مزایاى شــغلى تان 

تکیه کنید.
 وقتى هنــوز کارمنــد بودید، حتى 
اگر روز خوبى را نیز پشــت سر نمى 
گذاشتید، مى دانســتید که حقوق 
آن روز را مى گیرید، اما به عنوان یک 
کارآفرین این طور نیست. اگر کسب و 
کارتان موفق نباشد، شما هم پولى به 

دست نخواهید آورد.
عالوه بر این، افراد دیگرى نیز هستند 
که براى امرار معاش شــان به شــما 
وابســته اند. همچنیــن کارآفرینى 
این معنا را در خود دارد که این شــما 
هســتید که باید به خودتــان انگیزه 
بدهید. دیگر رئیسى در کار نیست که 
از تــرس او کارى را انجام دهید. باید 

منظم و متمرکز باشید و به سختى و 
به مدت طوالنى ترى کار کنید.

 4. باید همه نــوع کارى را بلد 
باشید.

شــما بــه عنــوان یــک کارآفرین
 نمى توانید بگویید «این کار مناسب 
من نیســت» یــا «ایــن وظیفه من 

نیست». همه چیز وظیفه شماست، 
هیچ کس دیگرى قرار نیست بارى را 

از روى دوش شما بردارد.
 

این شــمایید که باید مطمئن شوید 
همه چیز بــه خوبى پیــش مى رود 
و این ممکن اســت به معناى انجام 
دادن کارهایى باشــد که قبال انجام 
نمى دادید. شاید مجبور شوید گاهى 
وظایف گروه هاى حسابدارى، فناورى 
و اطالعات، بازاریابى و فروش را نیز بر 

عهده بگیرد.
کارآفرینان معمــوال از پس کارهاى 
زیادى بر مى آیند و همیشه در حال 
یادگیرى چیزهاى جدید و ســخت 
کوشــى هســتند. اگر فکر مى کنید 
کارآفرینى به معناى پشت میزنشینى 
و کار نکردن است، بهتر است به همان 

شغل کارمندى تان برسید.
همان طور کــه رابرت کیوســاکى، 
نویسنده و ســرمایه گذار، در توئیتر 
خود نوشــته اســت: «ما کارآفرینان 
وقتــى خســته ایــم از کار دســت

 نمى کشــیم، بلکه زمانى کار را کنار 

مى گذاریم که تمام شده باشد.»

 5. انعطاف پذیر، متمرکز و مثبت 
نگر باشید

رویکرد شــما نقش زیادى در کسب 
و کارتــان دارد. نباید اجــازه دهید 
مشــکالت مانع کارهاى تان شوند. 
کارآفرینان باید مثبت نگر باشــند و 
روى اهداف شــان تمرکز کنند. شور 
و شــوق تان باید به شما انگیزه کافى 

بدهد.
همــان طــور که اســتیو جابــز در 
مصاحبه اش با موسسه اسمیتسونین 
گفته اســت، «هر کســى در دنیاى 
کارآفرینى زنده نمــى ماند، مگر آن 
که شور و اشتیاق بسیار زیادى داشته

 باشد. 
خیلى زود تصمیم مى گیرید تسلیم 
شوید. پس باید ایده یا مشکلى داشته 
باشــید که بــا جــان و دل بخواهید 
انجامش داده یا حل و فصلش کنید؛ 
در غیر این صــورت، مقاومت زیادى 
در برابر مشــکالت دنیاى کارآفرینى 

نخواهید داشت.»

آرزوهایت را عملى کن؛   

تغییر ذهنیت از کارمندى به کارآفرینى

شما به عنوان یک 
کارآفرین

 نمى توانید بگویید 
«این کار مناسب من 

نیست» یا «این وظیفه 
من نیست». همه چیز 
وظیفه شماست، هیچ 

کس دیگرى قرار نیست 
بارى را از روى دوش 

شما بردارد.

هزاران نفر در دنیا در آرزوى روزى هستند که شغل شان را 
رها کنند و از زندگى کارمندى راحت شوند. در واقع بر اساس 
نظرسنجى که موسســه گالوپ انجام داده است، 87 درصد 
کارمندان در سراســر دنیا عالقه اى به شغل کارمندى شان 
ندارند. اما رها کردن این شغل و شروع کسب و کار شخصى 

تان، فقط نیمى از ماجراست.

 
استارت آپ

چرا امروزه در کشورمان به استارت آپ ها نیاز 
داریم و ایفاى نقش  کلیدى آنها در رشد اقتصاد کشور چگونه است؟

استارت آپ ها از زمان پیدایش شان تا کنون، توانســته اند خدمات بسیارى را در حوزه هاى 
گوناگون ارائه کنند. بــا توجه به حوزه هاى گســترده خدمات و نوآورى هــاى روزافزون 
استارت آپ ها، مى توان نقش قابل توجهى را در ارائه بهتر خدمات در سطح جامعه براى آنها 
متصور بود.  در ادامه به پنج دلیل کلیدى مى پردازیم تا بدانیم چرا امروزه در کشــورمان به 

استارت آپ ها نیاز داریم:

   ایجاد نوآورى در محیط
نیروى محرکه اصلى توسعه اقتصادى و افزایش تولید در جامعه هاى مبتنى بر دانش نوآورى 
است. استارت آپ ها به طور معمول همیشه با نوآورى همراه بوده اند و بدین صورت مى توانند 
مناسب ترین شکل تحقق اختراع ها و در نتیجه بهترین مکانیزم براى تجارى سازى نوآورى هاى 

فناورانه در جامعه باشند. شرکت هاى بزرگ اغلب استارت آپ ها 
را به دلیل تکنولوژى هاى ایجاد شده در آنها خریدارى مى کنند تا 

بتوانند مزایاى رقابتى خود را در بازار حفظ کنند.

   ایجاد مشاغل جدید و رشد اقتصادى
در بلندمدت استارت آپ ها مى توانند بخش بزرگى از مشاغل جدید 
را ایجاد نمایند و به رشــد اقتصادى کشور کمک کنند. با توجه به 
اینکه معموال استارت آپ ها براســاس نوآورى شکل مى گیرند در 
نتیجه مى توانند نشانگر هسته ســالم اقتصادى کشور باشند. اگر 
کشور به دنبال ایجاد کارهاى جدید در بلندمدت باشد، الزم است 
که در بخش هایى از شرکت هایى که بیشترین شغل را در بلندمدت 
ایجاد مى کنند سرمایه گذارى کند. استارت آپ ها فرم ایده آل و فرصتى 
مناسب براى استخدام و فعال سازى اقتصاد کشور در بلندمدت هستند.

   ایجاد پویایى رقابتى در سیستم اقتصادى
استارت آپ ها به دلیل ویژگى هاى خاص خود، پویاترین سازمان هاى 
اقتصادى در بازار هســتند، درنتیجه پویایى و رقابت بیشترى را براى 

سیستم اقتصادى کشور فراهم مى کنند.

   ارتقاء سیستم علمى تحقیقاتى کشور
استارت آپ ها معموال به خاطر استفاده از تکنولوژى باال و مبتنى بر دانش، بسیار نزدیک به 
موسسه هاى دانش بنیان هستند. بنابراین مى توانند در کشور تحقیق و توسعه و رویکرد به 
نوآورى را ترویج دهند و همچنین به هدف کاربردى تحقیق ها در دانشگاه ها و موسسه هاى 
تحقیقاتى کمک شــایانى کنند. در عین حال، به عنوان یک مدل مى توانند دانشجویان و 

محققان را تشویق نمایند تا ایده هاى خود را از طریق یک استارت آپ به کار گیرند.

   ارتقاى ارزش هاى جامعه
استارت آپ ها مى توانند ارزش هاى جامعه را به سمت تالش بیشتر و کار تیمى تغییر دهند و با 
توجه به رشد اقتصادى ایجاد شده به رفع بسیارى از مشکالت جوامع به خصوص جوانان کمک 

نمایند و جامعه اى مبتنى بر دانش و خالقیت و ارزش هاى انسانى به وجود آورند.

حال پرسش اساسى آن است که استارت آپ ها چگونه مى توانند با خدماتشان به بهبود و اصالح 
نظام هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور کمک کنند؟ در ادامه به مهم ترین موارد به 

تفکیک حوزه فعالیت اشاره مى کنیم:

   حوزه خرید و فروش کاال
به احتمال زیاد تاکنون به خرید و فروش کاال در محیط اینترنت اقدام کرده اید و تفاوت هاى 
این سیستم را با سیستم سنتى رایج مى دانید. یکى از مهم ترین کارکردهاى استارت آپ ها در 
کشور ما به طور کامل در این حوزه نمود پیدا کرده است و توانسته تجربه جدیدى از خرید و 
فروش کاال را براى کاربران به ارمغان بیاورد .مهم ترین قابلیت هاى این سیستم، شفاف سازى 
و تسهیل فرآیند خرید، امکان بازگشت محصول در صورت عدم تطابق با خواست مشترى، 

مقایسه قیمت و کیفیت کاالها و ایجاد ظرفیتى جدید براى مبارزه با قاچاق کاال است.
یکى از مهم ترین تاثیرات این سیستم بر محیط اقتصادى کشور، کمک به تثبیت تدریجى 

قیمت کاال در بازار است که مى تواند به مرور زمان توسط فروشگاه هاى اینترنتى ارائه شود.

   حوزه گردشگرى
صنعت گردشگرى عرصه دیگرى است که متأثر از ظهور استارت آپ ها، شرایط رو به رشدى 
یافته است. کسب وکارهاى نوپاى شکل گرفته در این حوزه مى توانند با اقداماتى از قبیل حذف 
واسطه ها و تسهیل فرآیند بهره مندى از خدمات در این بخش، گام مؤثرى در جهت کاهش 
هزینه هاى سفر بردارند.  در این راستا، وب سایت ها و نرم افزارهاى گوناگونى راه اندازى شده اند 
که امکاناتى مانند رزرو بلیط و محل اسکان را در سریع ترین زمان ممکن و با هزینه اى کمتر 

فراهم کرده اند. 

   حوزه حمل و نقل شهرى و بین شهرى
یکى دیگر از قابلیت هاى کسب وکارهاى نوپا، کمک به سامان یابى سیستم حمل و نقل شهرى 
و بین شهرى است. هم اکنون استارت آپ هاى گوناگون با ارائه خدمات حمل و نقل مسافران 
و کاالها، با کیفیتى به مراتب باالتر از خدمات آژانس هاى تلفنى، فعالیت مى کنند. از جمله 
مزایاى استارت آپ هاى این حوزه نسبت به کسب وکارهاى سنتى آن (آژانس ها و پیک هاى 
تلفنى)، مى توان به مقرون به صرفه  بودن آنها، امکان ارزشیابى کیفیت خدمات ارائه شده و 
نمره دهى به رانندگان، امکان تخمین زمان رسیدن مسافر، امکان پرداخت غیرنقدى هزینه و 
استفاده از نقشه آنالین ترافیک به منظور آگاهى رانندگان از مسیرهاى پرترافیک اشاره کرد.

منبع:  پنجره خالقیت
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،
کارآفرین شدن ممکن است کار 

ترسناکى باشد. موفقیت شما 
فقط و فقط به کارى که انجام مى 
دهید، بستگى دارد. دیگر نمى 

توانید به حقوق ماهیانه یا مزایاى 
شغلى تان تکیه کنید.

نوپانا
گـــزارش

استارت آپ ها، مسیرى به سوى اقتصاد شایسته ایرانى

حمایت از
 استارت آپ هاى بخش 

داروسازى و صنایع 
غذایى ضرورى است

 مدیرعامل صندوق پژوهش 
و فنــاورى اصفهــان گفت: 
اســتارت آپ هــاى کشــور 
توانایى هاى زیادى در بخش 
داروســازى و صنایع غذایى 
دارند که الزم است در دوران 

تحریم تقویت شوند.
احمد ورد افزود: استارت آپ هاى

 فعــال در بخش ســالمت از 
جملــه دارویــى و تجهیزات 
پزشکى و صنایع غذایى مانند 
مکمل هــا داراى ظرفیت ها و 
توانایى هاى بسیار و همچنین 
بازار تقاضاى بزرگى هســتند 
کــه در شــرایط تحریم هاى 
ظالمانه مــى تواننــد بخش 
اعظمى از نیازهــاى داخلى را 

پوشش دهند.
وى بــا بیــان ایــن کــه 
شــرکت هاى دانش بنیان و 
نوپا داراى ســوابق خوبى در 
ایــن زمینه  هســتند، اظهار 
داشــت: بــازار ایــن قبیل 
محصوالت، نیــاز راهبردى و 
حیاتى در هر کشــورى است 
و قابلیت ســرمایه گذارى را

 دارد.
مدیرعامــل صندوق پژوهش 
و فنــاورى اصفهــان تصریح 
کرد: در زمــان حاضر رویکرد 
شرکت هاى نوپا و دانش بنیان 
به ســمت نیازها و تقاضاهاى 
بازار داخــل و پس از آن فعال 
شــدن در بــازار صادراتــى 

کشورهاى همسایه است.
وى با اشــاره به حضور کمتر 
رقبــاى خارجى در کشــور، 
اضافــه کــرد: ایــن موضوع 
هم مى توانــد فرصتى براى 
توســعه بازار شــرکت هاى 
داخلــى و از طرفى تهدیدى 
براى کیفیت کار آنها و حضور 
در بازارهــاى بیــن الملــل 

باشد.
ورد بــه اهمیــت مشــترى 
مــدارى و تقاضاى بــازار در 
بخــش کارآفرینى اشــاره و 
خاطرنشان کرد: شرکت هاى 
نوپا و دانــش بنیان باید روى 
این موضوع تکیه و مطابق با 
آن محصوالت و دستاوردهاى 
خود را به بــازار عرضه کنند 
زیرا اگــر نتوانند محصوالت 
خــود را بفروشــند بازهــم 

شکست مى خورند.
اســتارت آپ (Startup) بــه 
معناى کسب و کار جدیدى 
است که حول محور فناورى 
شکل گرفته است و ظرفیت 
رشد باالیى دارد. در سال هاى 
گذشته، بستر مناسبى براى 
رشد این شرکت هاى نوپا در 
کشــور فراهم شد و نهادهاى 
متولى از جمله معاونت علمى 
و فناورى ریاست جمهورى و 
پارك هاى علــم و فناورى از 

آنها حمایت مى کنند.
صندوق غیر دولتى پژوهش 
و فناورى اصفهان طبق ماده 
100 قانون برنامه سوم توسعه 
در سال 84 با هدف حمایت از 
شــرکت هاى دانش بنیان و 
ارائه تسهیالت به آنها تاسیس 
شد و دومین صندوق پژوهش 

در کشور است.
استان اصفهان بیش از 500 

شرکت دانش بنیان دارد.

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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