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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

در اصفهان سختگیری بیش از اندازه است؟ 

بروکراسیاداریوانگیزهکمرنگسرمایهگذاران

اتاق فکر گردشگری، 
امکانی برای توسعه

با توجه به تحریم  های اخیر و نیز 
با در نظر داشــتن اقتصاد متکی 
به نفت ایــران، اهمیت توجه به 
گردشگری بیشتر می شود. ورود 
گردشــگر خارجی و حتی رونق 
گردشگری داخلی منجر به رونق 

تولید و اقتصاد خواهد شد.
یکــی از ظرفیت  هــای بزرگ 
کشور ما که باید به آن توجه ویژه 
شود،صنعت گردشگری است.به 
عبارتی اقتصاد گردشگری می تواند 
یکی از مقوالت مهم اقتصادی به 

حساب بیاید.
تشــکیل اتاق فکر گردشگری را 
که به تازگی از ســوی معاونت 
گردشگری بعنوان متولی دولتی 
این صنعت مطرح شــد، از این 
منظر می توان تحلیل کرد. ایجاد 
اتاق فکر و اندیشه در هر حوزه ای 
الزم و راهگشاست و چنین اتاقی 
باید  در کنار مســئوالن باشــد. 
مثل پیشنهاد تشکیل اتاق فکر 
دولــت و بخــش خصوصی که 
در ســال ۹۵ در زمان  ریاســت 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری توسط خانم 

احمدی پورمطرح شد. ...

رشد ۲۰ درصدی شاخص کرایه 
مسکن اجاری در یک سال گذشته؛

طرح »مسکن استیجاری« 
دولت برای مستاجران 

چیست؟
آمار های اخیر بانــک مرکزی پیرامون تحوالت 
بازار مسکن نشان می دهد که قیمت هر مترمربع 
مسکن در یک سال گذشــته ۱۱۲ درصد رشد 
داشته اســت. این رشــد قیمت مسکن باعث 
افزایش اجاره بها در یک سال گذشته شده است 
و عماًل این موضوع ذهن یک چهارم خانوار های 

ایرانی را به خود درگیر کرده است. 
وزارت راه و شهرسازی به تازگی برای کاهش 
هزینه خانوار ها اجاره نشین در بخش مسکن، 
از طرحی به نام طرح مســکن اســتیجاری 

رونمایی کرده است. ...

خبرآنالین
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

    عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان: امروز شرایط عمومی کشور و از جمله اصفهان، انگیزه ای برای سرمایه گذاری جدید باقی نگذاشته است.

بازار طال و سکه 98/3/13 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,443,0004,493,000قدیم

سکه طرح 
4,552,0004,618,000جدید

2,595,0002,598,000نیم سکه

1,692,0001,698,000ربع سکه

1,010,0001,009000سکه گرمی

یک مثقال 
1,792,0001,910,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18411,600417,900 عیار

یک گرم طالی 
19442,480439,535 عیار

یک گرم طالی 
24548,800557,200 عیار
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بیشترین حد تورم در اردیبهشت، 
گریبان کدام استان را گرفت؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود شاخص تورم 
در استان های مختلف کشور را در سه حوزه تورم نقطه به نقطه، 
تورم ماهانه و تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشــت را بررسی 

کرده است.
 بر اســاس ارزیابی های صورت گرفته در شاخص تورم کل، در 
حوزه تورم نقطه به نقطه باالترین تورم به اســتان بوشــهر با 
بیش از ۶۵ درصد اختصاص یافته است و پس از آن کردستان 

و خراسان جنوبی با ۶۳ درصد در رده های بعدی هستند. ...

سرپرستسازمان-حسینایزدی شناسه: 485941 

آگهی
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد بهره برداری از موارد زیر را از طریق مزایده عمومی و با قیمت پایه کارشناسی به مدت یکسال 

شمسی به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده ها تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 98/03/30 به سازمان مراجعه نمایند. 
آدرس: فوالدشهر، محله ب 4، برزن ب، جنب ساختمان سابق موسسه آموزش عالی دانشگاه صنعتی فوالد                                                        تلفن: 03152631711 و 03152631722 

مبلغ پایه هر ماه )ریال(مبلغ سپرده شرکت در مزایده )ریال(شماره صورتجلسه شورای شهرنوع آگهیموضوعردیف 

خرید و نصب پایه چراغ های روشنایی در سطح پارک ها و فضای سبز 1
شهر فوالدشهر 

مناقصه 
نوبت اول

بند 2 شماره 140
97/12/14500.000.00010.000.000.000

اجاره قطعه زمین به مساحت 30 متر واقع در ضلع شرقی پارک پرنیان 2
جهت نصب کانکس اغذیه فروشی و تنقالت

مزایده 
نوبت اول

بند 5 شماره 151
98/02/243.300.0005.500.000

اجاره بها تعداد 35 عدد دستگاه پایه بنر عمودی3
تجدید 
مزایده

بند 1 شماره 106
97/08/0187.600.000

122.500.000

16.500.000اجاره بها 3 عدد پایه بنر بیلبورد افقی

7.000.000اجاره بها 2 عدد پایه چهار وجهی

رضارمضانی-شهردارآرانوبیدگل شناسه: 485928

آگهیمزایده)مرحلهاول(
شهرداری آران و بیدگل در نظردارد به استناد مصوبه شماره 416 مورخ 98/3/2 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری ششدانگ سه قطعه 
زمین از قطعات تفکیکی قسمتی از پالک ثبتی 2637 اصلی به شرح ذیل واقع در خیابان جمهوری اسالمی با کاربری ا داری از طریق مزایده عمومی و با 
شرایط پرداخت به صورت 50 درصد نقد و مابقی در سه قسط اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 

مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. )کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.( 

1- قطعه زمین شماره 5 به متراژ 130/45 م.م به ازای هر متر مربع 40.000.000 ریال 
2- قطعه زمین شماره 4 به متراژ 138/92 م.م به ازای هر متر مربع 40.000.000 ریال 

3- قطعه زمین شماره 13 به متراژ 120 م.م به ازای هر متر مربع 42.000.000 ریال 

نوبتدوم

نوبتدوم

گردشگری

ایرنا
گـــزارش

روستا گردی، کسب تجربه 
جدید از فرهنگ و سنن 

مختلف است
 مسئول نمایندگی 
میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری فریدن گفت: 
روستاها به عنوان مقصد های گردشگری 
درون منطقه ای، از ظرفیت ارزشــمندی 
برای کسب تجربه جدید از اقوام و نمودهای 

فرهنگی برخوردار است.

محمود ســلیمی با بیان اینکه سهم عظیمی از 
پیشینه تاریخی و غنای فرهنگی فریدن به دلیل 
وجود روستاهای مختلف در آن است، افزود: وجود 
بناها و مکان های تاریخی، آداب و سنن، فرهنگ 
ها، لهجه ها و گویش های مختلف در روستاهای 
فریدن بستر مناســبی را برای بوم گردی فراهم 

کرده است.
وی با بیان اینکه هفته فرهنگی می تواند انعکاس 
دهنده مزیت ها و پتانسیل های پنهان روستاها در 
بخش گردشگری و میراث فرهنگی باشد، افزود: 
برگزاری تورهای روســتاگردی می تواند زمینه 
معرفی و صــدور این فرصت ها در روســتاهای 
فریدن را به خصوص برای سرمایه گذاران فراهم 

کند.
وی خاطر نشان کرد: بسیاری از افراد سفر را رفتن 
به شهرهای دور می پندارند این در حالی است که 
تنها با پیمودن چند کیلومتربه طرف روستاها، می 

توان به مناطق بکر و تازه و سرشار از فرصت های 
اقتصادی رسید.

سلیمی ادامه داد: گردشگری در روستاها موجب 
تضمین و پایداری اشــتغال در این مناطق می 
شود، اگرچه که زیرساخت ها و مقدمات این کار 
باید فراهم شود، در این میان بخش خصوصی و 
افراد بومی و متمکن منطقه با توجه به تسهیالت 
و حمایت هایی که در بخش وجود دارد می توانند 

ورود پیدا کنند.
مسوول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری فریدن اظهار داشت: همزمان با هفته 
فرهنگی فریدن از ۱۸ تا ۲۴ خرداد تورهای ویژه 
در سطح ۲ شهر و افزون بر ۱۵ روستای فریدن به 

طور رایگان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه ثبت نام این تورهای گردشگری 
اکنون آغاز شــده و خصوص آن به مردم اطالع 
رسانی کرده ایم، افزود: وسیله نقلیه برای عالقه 

مندان به گردشگری روستایی تامین شده است.
به گفته وی دســکن ها، مســاجد و حمام های 
قدیمی، موزه مردم شناسی، تفرج گاه های نمونه 
گردشگری، اقامتگاه های بوم گردی، کوشک ها و 
خانه های تاریخی، کلیساها و امامزادگان از جمله 
مکان هایی اســت که در هفته فرهنگی فریدن 
بازدید از آنها در قالب تورهای گردشگری برای 

عموم آزاد است.
سلیمی اضافه کرد: در حاشیه تورهای گردشگری 
دو برنامه آموزشــی با موضوع صنایع دســتی و 

باستان شناسی نیز برگزار خواهد شد.
مسوول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری فریدن با بیان اینکه گردشگری 

همواره با رونق اقتصادی همراه است، 
افــزود: رایزنی هایی با بخشــداران و 
دهیاری ها صورت گرفته است که در 
صورت اقبال ساکنان روستاها زمینه 
فروش محصوالت بومی آنها در حاشیه 

این برنامه فراهم شود.
وی اضافه کرد: تاکنون ۲۷ اثر تاریخی 
شهرستان شامل ۹ بنا و ۱۸ تپه و محوطه 
تاریخی به ثبت ملی رســیده و ۱۱ اثر 
تاریخی در حال پیگیری برای ثبت ملی 

است.
به گفته وی مدرسه سنگی داران، حمام 
هــای تاریخی شــهر دامنه و روســتای 
ســفتجان و دره بید، کلیسای روستاهای 
سواران، غرغن و سینگرد، زیارتگاه خویگان، 
کوشــک عادگان و گل امیر، مسجد جامع 
چهلخانه و خلج، خانه تاریخی ملکی داران و 
خانه های تاریخی روستاهای موغان وسواران 
و دستکن های دامنه، موغان و قوهک از مهم 

ترین بناهای تاریخی فریدن است.
مسوول نمایندگی میراث فرهنگی صنایع دستی 
وگردشگری فریدن به ظرفیت عظیم فریدن برای 
توسعه بوم گردی اشاره کرد و افزود: با وجود آنکه 
خانه های متعددی در شهر و روستاهای فریدن 
موفق به اخذ موافقت اصولی شدند و تسهیالت 
مناســبی به مالکان آنها پرداخت می شــود اما 
استقبال و پیگیری مطلوبی برای تکمیل فرایند 
این خانه ها به اقامتگاه بوم گردی یا سفره خانه 

سنتی ازسوی مالکان صورت نگرفته است.
این مسوول میراث فرهنگی با بیان اینکه تا کنون 
برای ۱۸ بنای تاریخی با هدف تبدیل به اقامتگاه 
های بوم گردی مجوز موافقت اصولی صادر شده 
است، اظهارداشــت: در زمان حاضر تنها پروانه 
بهره برداری یک اقامتگاه بوم گردی در روستای 

پالسجان فریدن صادر شده است.
وی توسعه بوم گردی در فریدن را سودآور و دارای 
بازده اقتصادی توصیف کرد و افــزود: در ۹ ماه 
نخست سال گذشته افزون بر ۱۲۰ هزار نفر از آثار 

تاریخی شهرستان بازدید کردند.
صاحبنظران بر این باورند در روزگاری که شاهد 
مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها به دلیل فقر 
و محرومیت هستیم، روستاگردی می تواند کلید 
توسعه صنعت گردشگری، ایجاد اشتغال و رفاه در 

روستاها باشد.
کارشناســان می گویند ایجاد زیرساخت های 
گردشگری در روستاها با رویکرد بوم گردی هزینه 
چندانی برای دولت ها نخواهد داشت اما می تواند 

انقالبی در گردشگری کشور به وجود آورد.



اتاق فکر گردشگری، 
امکانی برای توسعه

ادامه از صفحه یک:
...   همان طور که مــی  دانید برای 
انجــام کاری در این حــد و اندازه، 
نمی توان بــدون آگاهی و اطالعات 
الزم ورود کــرد و چشــم اندازهای 
آن را تعریــف کرد. نقشــه راه ما و 
مسیری که قرار اســت طی شود، 
باید از قبل مشــخص باشد. چراکه 
 بدون اطالعــات و مطالعه به هدف 

نمی  رسیم.
موضوع مهمــی کــه در این میان 
وجــود دارد، ضرورت شناســایی 
ظرفیت هایی است که کشورمان در 

زمینه گردشگری دارد.
بســیاری از ظرفیت  هــای بزرگ 
گردشــگری ایــران حتــی برای 
بسیاری از هموطنان هم ناشناخته 
 اســت. در حالی که برخــی از این 
جاذبه  ها در دنیا بی  نظیر است و اینها 
نیاز به تبیین و معرفی دارد. ما زمانی 
می توانیم گردشگر خارجی جذب 
کنیم و گردشگری داخلی را هم رونق 
بدهیم که خودمــان ظرفیت های 
گردشگری کشــورمان را به خوبی 
بشناسیم. وقتی خودمان بشناسیم 
می توانیم برای معرفی آنها به مردم 

دنیا هم اقدام کنیم.
در کنار این شناسایی و معرفی که 
ضرورت اجتناب ناپذیر کار اســت، 
موضوع مهمی دیگری وجود دارد که 
آن ایجاد زیرساخت های الزم است. 
همچنین ما به نیروهای متخص و 
آموزش دیده در حوزه گردشــگری 
نیاز داریم چون گردشگری امروزه 
در دنیا یک امر تخصصی اســت و 
باید متناسب با شــرایط روز با آن 
مواجه شــد تا در دنیا حرفی برای 

گفتن داشت.
برای رونق گردشــگری داخلی که 
به نوعی زمینه ســاز ورود گردشگر 
خارجی به کشور هم هست، کارهای 
زیادی می توان انجــام داد. به طور 
مثال می توان تسهیالت الزم برای 
ســفر ارزان قیمت به مــردم داد تا 
گردشگری داخلی احیا شود و از این 
طریق مقاصد جدیدی را تعریف کرد 
که در آینده با ایجاد زیرساخت های 
الزم، مقصد گردشگران خارجی هم 
بشود. اینها و کارهای بسیاری مانند 
اینها نیازمند تشــکیل حلقه فکر و 
اتاق اندیشه است که به آن اشاره شد.

اتاق فکــر گردشــگری می تواند 
چشــم اندازی برای مســئوالن به 
وجود بیاورد که از طریق آن مسائل 
و مباحــث صنعــت گردشــگری 
را رصد کنند. الزم اســت که ما در 
بحث طرح های جامع گردشگری، 
اطالعات دقیق تری داشــته باشیم. 
برای توسعه گردشگری، تسهیالت 
و خدمات سفر، برنامه ریزی حمل 
و نقل، آموزش کسانی که در حوزه 
گردشگری فعالیت دارند، تورهای 
گردشگری و ... مواردی هستند که 
می تواند در اتاق فکر گردشــگری 
مطرح شود. اتاق فکر در هر حوزه ای 
ظرفیت های باالیی دارد و اگر از آن 
ظرفیت ها استفاده شود، نتایج خوبی 
را به همراه خواهد داشت و صنعت 
مهم و آینده داری مانند گردشگری 

هم از این قاعده مستثنی نیست.
صنعت گردشگری در ایران بسیار 
نیازمنــد جلب مشــارکت بخش 
خصوصی و جذب ســرمایه گذاری 
است. اتاق فکر گردشگری می تواند 
یکی از اهداف خود را به تحقق این 

مهم معطوف کند.
طبیعی اســت ســاخت هتل در 
منطقه ای توریســتی که با کمبود 
هتل مواجه است، هم به نفع کشور و 
مردم است و عواید اقتصادی ناشی از 
آن نصیب جامعه می شود و هم برای 
خود سرمایه گذار توجیه اقتصادی 
دارد و در صورت آگاهی دادن به او، 

رغبتش را بر خواهد انگیخت.

اقتصاد استان
02
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همه شهرستان های اصفهان دچار تنش آبی شده است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: همه شهرستان های استان اصفهان دچار تنش آبی 
شده اند و تنها اصفهان نیست که با این مشکل مواجه شده است. فریدن و فریدون شهر به عنوان یکی از پر 

آب ترین نقاط اصفهان نیز دچار تنش آبی شده اند.
حیدر علی عابدی با بیان اینکه تاکنون قدم های عملی در زمینه تونل بهشت آباد برداشته نشده است، گفت: 

اراده نکردن وزارت نیرو و تفکر اصفهان ستیزی سازمان برنامه و بودجه کشور موجب شده است که تاکنون 
اقدامات جدی در زمینه تونل بهشت آباد صورت نگیرد.

وی افزود: رییس جمهور وعده دادند که ســتاد احیای زاینده رود تشکیل شــود، اما هنوز خبری از تشکیل این 
 ستاد نیست. طبق وعده های ریاست جمهوری قرار بوده است که پروژه بهشت آباد فعال شود، اما تاکنون این پروژه فعال 

نشده است. عابدی افزود: به دنبال راه حل های دیگری در کنار تونل بهشت آباد هستیم تا بتوانیم از منابع آبی استان خودمان بهره مند شویم. راه 
حل هایی که در این زمینه در نظر گرفته شده است نیاز به فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی دارد و برخی از آنها عملی و برخی از آنها غیر عملی 
است. همه شهرستان های استان اصفهان دچار تنش آبی شده اند و تنها اصفهان نیست که با این مشکل مواجه شده است. فریدن و فریدون شهر 

هم به عنوان یکی از پر آب ترین نقاط اصفهان نیز دچار تنش آبی شده اند.

واگذاری 1039 انشعاب رایگان گاز در استان اصفهان
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، از واگذاری تعداد 1039انشعاب گاز رایگان به جانبازان، مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، بهزیستی، مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی در سطح استان طی سال 

گذشته خبر داد.
به گزارش شرکت استان اصفهان، سید مصطفی علوی با اعالم این خبر، گفت: برای واگذاری رایگان انشعاب 

گاز در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت، تعداد 1039 انشعاب گاز در سال گذشته به جانبازان، مددجویان 
کمیته امداد، سازمان بهزیستی، مساجد و اماکن مذهبی واگذار شده است.

وی با بیان اینکه خدمات حمایتی در راستای تالش برای توانمند شدن خانواده های مددجویان ارائه می شود، ادامه 
داد: سال گذشته، تعداد 413 انشعاب رایگان گاز طبیعی به خانواده های شهداء، اسراء، مفقوداالثرها و جانبازان باالی 25درصد 

با هزینه بخشودگی 939میلیون ریال تخصیص داده شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: مددجویان تحت پوشش 
در صورتیکه تاکنون از این امتیاز استفاده نکرده اند، می توانند پس از دریافت معرفی نامه از دستگاه تحت پوشش و ارائه آن به شرکت گاز در زمان 
اشتراک پذیری، از این امتیاز استفاده کنند. وی گفت: در سال گذشته 233مددجوی کمیته امداد و 306 مددجوی بهزیستی در سطح استان 

از معافیت هزینه انشعاب برخوردار شدند که هزینه ای این انشعابات بالغ بریک میلیارد و 137میلیون ریال شده است. 

خبرآنالین
یـــادداشت
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استاندار: 
بخش توليد نباید 

مشکالت خود را گردن 
اجراي ١20 درصدي 
قوانين در اصفهان 

بيندازد و اگر مشکلي با 
این ادعا وجود دارد به 

من بگویيد و نباید گردن 
اجراي ١20 درصدي 

قانون بيندازیم.

در اصفهان سختگیری بیش از اندازه است؟ 

بروکراسی اداری و انگیزه  کمرنگ سرمایه گذاران

اگرچه اصفهان امروز نيروهای تحصيلکرده و آماده به کار 
بســياری دارد و با قرار گرفتن در شاهراه کشور و داشتن 
ظرفيت های بســيار در بخش گردشگری، صنایع دستی، 
معادن، فوالد، نساجی و به خصوص زاینده رود مورد توجه 
استان های دیگر است، اما اکنون بنا بر آمارهای رسمی نرخ 
بيکاری در این استان باالتر از ميانگين کشور است و اگر از 
این ظرفيت بالقوه برای پيشبرد مسائل اقتصادی استفاده 
نشود، از این ثروت با ارزش برای پيشرفت و توسعه بی بهره 

خواهيم ماند.

ایسنا
گـــزارش
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    عضو هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان: امروز شرایط عمومی کشور و از جمله اصفهان، انگيزه ای برای سرمایه گذاری جدید باقی نگذاشته است.

طرح جامع مالياتی چيست؟
سازمان امور مالیاتی کشور از جمله سازمان هایی 
است که در سال های اخیر کوشیده است از فناوری 
های الکترونیکی و رایانه ای در راســتای افزایش 
سرعت و کیفیت خدمت رسانی به ذینفعان خود استفاده کند. این سازمان 
مجموعه تالش های خود در راستای الکترونیکی کردن فرایندهای مالیات 
ستانی را در قالب پروژه ای با نام »طرح جامع مالیاتی« دنبال می کند. تالش 
های سازمان امور مالیاتی در این حوزه مبتنی بر الزامات قانونی مندرج در 
قوانین و اسناد باالدستی مثل قانون برنامه سوم توسعه و قانون برنامه پنجم 

و ششم توسعه است. 
هدف قانونگذاران از تصویب چنین قوانینی را باید در کنار دغدغه های آنها 
برای رهاسازی اقتصاد کشور از وابستگی به اقتصاد تک محصولی و افزایش 
اتکا به درآمدهای داخلی بررسی کرد. استفاده از درآمدهای داخلی و بویژه 
درآمدهای مالیاتی برای نیل به این هدف نیز بیش از هر چیز مستلزم رصد 
شفافانه فعالیت های اقتصادی است. بدون یک اقتصاد شفاف، امکان تمیز 
دادن سره از ناسره برای سیاستگذاران و برنامه ریزان وجود نخواهد داشت و 
امکان پشتیبانی موثر از فعالیت های مولد و مفید به حال جامعه نیز از آنها سلب 
خواهد شد. از این رو به جرات می توان ادعا کرد راه دستیابی به یک اقتصاد 
درون زا و غیرنفتی از طرح های شفافیت افزا می گذرد. به همین دالیل است 
که قانونگذاران و سیاستگذاران اقتصادی می کوشند نظام مالیاتی به نظامی 
نوین و کارآمد تبدیل شود که در آن محاسبه مالیات ها بر اساس اطالعات 
متقنی صورت می گیرد که از منابع مختلف درباره فعالیت های اقتصادی 
مودیان جمع آوری می شــود. شفافیت اقتصادی بدین طریق هم تضمین 
کننده اجرای عدالت مالیاتی اســت و هم زمینه را برای مبارزه موثر با فرار 

مالیاتی فراهم می کند.
جنبه دیگری از طرح جامع مالیاتی که تاکید زیادی بر آن شده، این است که 
تمام امور و عملیات مالیاتی، اعم از ثبت نام مودیان، ارائه اظهارنامه، محاسبه و 
حسابرسی، ابالغ، اعتراض و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی انجام شود. 
پر واضح است که اجرای موفقیت آمیز این طرح نتایجی از این دست را در پی 
خواهد داشت: کاهش مدت زمانی که مودیان صرف رسیدگی به امور مالیاتی 
خود می کنند; عدم نیاز به حضور فیزیکی در ادارات امور مالیاتی و در نتیجه 
کاهش تردد در سطح شهر; امکان انجام عملیات الکترونیکی مالیاتی در هر 

ساعت از شبانه روز; کاهش مصرف کاغذ و ... .
چند سالی اســت که بخش هایی از طرح جامع مالیاتی در حال اجرا است 
و اثرات ملموسی به دنبال داشته اســت. در حال حاضر تمامی فرآیندهای 
مرتبط با ثبت نام و تشکیل پرونده، ارایه اظهارنامه در منابع مالیاتی مختلف، 
پرداخت مالیات، خالصه پرونده الکترونیکی، ارایه صورت معامالت فصلی، 
ارایه فهرست های حقوق و 10 خدمت دیگر به صورت الکترونیکی انجام می 
شود. عالوه بر آن، هم اکنون مودیان در رابطه با اوراق ارایه اسناد و مدارک، 
تشخیص مالیات و مالیات قطعی، با پیامک الکترونیکی از صدور این اوراق آگاه 
می شوند. همچنین سامانه ای ایجاد شده که به زودی امکان ابالغ الکترونیکی 

این اوراق نیز وجود خواهدداشت. 
در مورد ارائه اظهارنامه هــا نیز باید گفت اظهارنامه هــای مالیاتی حدود 
 100 درصد مودیان به صورت الکترونیکی دریافت می شــود و ۸0 درصد 
اظهارنامه ها نیز پس از انطباق با اطالعات دریافتی از دستگاه ها و اشخاص 
ثالث، بدون رسیدگی و حسابرسی مالیاتی، توسط سامانه سازمان امور مالیاتی 
مورد تایید قرار گرفته و بدون دخالت مامورین مالیاتی قطعی می شود. اجرای 
طرح جامع مالیاتی حسن دیگری نیز دارد و آن اینکه وظایف مالیاتی تخصصی 
شده و مامورین مالیاتی به جای اینکه کلیه امور مالیاتی مربوط به یک پرونده 
را انجام دهند، هرکدام فقط در یک فرایند )مشابه یک خط تولید( به صورتی 

کامال تخصصی تنها یکی از وظایف مالیاتی را به انجام می رسانند.
شناسایی مودیان جدیدی که در نظام مالیاتی فاقد پرونده هستند از دیگر 

مزایای مهم اجرای طرح جامع مالیاتی است.

گــزارش

با وجــودی که اصفهان 
در سال های گذشته به 
عنوان یکی از استان های 
مساعد در زمینه کسب و 
کارمطرح بــود، اما طی 
چند ســال گذشته به 
یکی از مناطق نامساعد 
دراین زمینه تبدیل شده است و اکنون 
جایــگاه و رتبه کســب و کار در این 

استان در کشور مناسب نیست.
چندی پیــش رئیس اتــاق بازرگانی 
اصفهان با اشــاره بــه واقعیت آماری 
فضای کسب  و کار کشور، اعالم کرد: 
شاخص کســب وکار ایران رتبه 12۸ 
دنیاست و اســتان اصفهان جز چهار 
استان با شرایط نامناسب کسب وکار 
ارزیابی شده است. بنا بر گفته فعاالن 
اقتصادی بروکراسی اداری، مالیات، آب 
و ... از عمده ترین مشکل کسب و کار و 
فرار سرمایه گذاران از این استان است.

اگرچه اتاق بازرگانی اصفهان مبحث 
اشتغال را مهمترین اولویت این دوره 
خود می داند و اعضــای آن معتقدند 
 با بهبود شاخص اشــتغال در استان

 می توان به نتایج مطلوبی دست یافت، 
اما الزمه آن را جلوگیری و برخورد با 
حیف و میل منابع موجود در اســتان 
 و هزینــه کــرد آن در بخــش تولید 
می دانند. از سوی دیگر فعاالن صنعت 
و تولیــد اســتان می گوینــد حذف 
بروکراسی پیچیده اداری و هماهنگی 
بیــن ســازمانی راه حل مشــکالت 
تولیدکنندگان اســت بهبود محیط 
کســب وکار با همکاری سازمان های 

دولتی و نهادی محقق می شود.
البته استاندار اصفهان چندی پیش در 
دیدار با فعاالن و صنعتگران شــهرک 

صنعتي رازي شــهرضا، در خصوص 
محدودیت دستگاه ها و ادارات مختلف، 
می گوید: بخشي از این محدودیت ها 
بــه قوانین باالدســتي و یا شــرایط 
کشــور بر مي گردد و اگــر عزمي در 
حل مشکالت نیست به عزم کالن بر 

مي گردد.
رضایی تاکید می کنــد: بخش تولید 
نباید مشــکالت خود را گردن اجراي 
120 درصــدي قوانیــن در اصفهان 
بیندازد و اگر مشکلي با این ادعا وجود 
دارد به من بگویید و نباید گردن اجراي 

120 درصدي قانون بیندازیم.
با این وجود عضــو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهــان در خصوص 
بروکراســی ســخت اداری در استان 
اصفهان و گالیه بخش تولید و صنعت 
از این موضوع، گفت: متاسفانه سیستم 
حاکم بر نظام اداری دچار بروکراسی 
سخت است که در این فضا فرایند کار 
بسیار طوالنی است و به طور قطع این 

مشکالت یک شبه مرتفع نمی شود.
رســول رنجبران با بیــان اینکه رفع 
بروکراســی اداری در گــرو تالش بر 
موضوعات فرهنگی و اجتماعی و تغییر 
در بعد ساختاری است، تاکید کرد: در 
ابتدا باید مردم و مســئوالن کشور را 
از نظر فکــری و فرهنگی آماده کنیم 
که نیاز به برخی فرایندهای ســخت 
طوالنی نیست و سپس سیستم و نظام 
متناسب با این فرایند به صورت سریع 

و چاالک طراحی شود.
وی در خصوص رتبه پایین اصفهان در 

فضای کســب و کار با وجود پتانسیل 
های باالی این استان در بخش تولید، 
اظهار کرد: شرایط فعلی اقتصاد کشور 
به دلیل تحریــم های مضاعف آمریکا 
تقریبا انگیزه های جدید برای سرمایه 
گــذاری را از بین برده اســت و تمام 
فعاالن اقتصادی در تالش برای حفظ 

وضعیت موجود خود هستند. 
 وی بــا بیــان اینکه در حــال حاضر 
طرح های توسعه جدید در بخش تولید 
و صنعت اســتان به ندرت انجام می 
شود، توضیح داد: هر طرح توسعه برای 
تامین تکنولوژی سخت افزار و نرم افزار 
و همچنین تامین مواد اولیه مورد نیاز 
خود باید بازارهای بین المللی متصل 
شود، از ســوی دیگر در صورت تولید 
محصول و برای صادرات به بازارهای 
بین المللی، نیازمند مبادالت تجاری 
و پولی هستیم که اکنون پرهزینه و با 

محدودیت هایی مواجه است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان افزود: امروز شــرایط عمومی 
کشــور و از جمله اصفهان، انگیزه ای 
برای ســرمایه گذاری جدیــد باقی 

نگذاشته است.
وی با بیــان اینکه اصفهــان همواره 
پایلوتی اجرای سیاســت های جدید 
دولت های مختلف بوده است، اظهار 
کرد: اجرا شدن اولیه سیاست گذاری 
های جدید موجب شــده که برخی 
ســرمایه گذاران تصور کنند که دیگر 
مناطق کشــور برای حفظ منافع آنها 
مناسب است که این موجب مهاجرت 

عده زیادی از سرمایه گذاران اصفهانی 
به دیگر استان ها شده است.

رنجبران افزود: تحت فشار قرار دادن 
سرمایه گذاران و بخش تولید از سوی 
دســتگاه های دولتی موجــب فرار 
سرمایه گذاران به شهرهای دیگر می 
شــود، چرا که برخی سخت گیری ها 
در استان های دیگر همانند اصفهان 

نیست.
وی در خصوص اینکه آیا قانون در دیگر 
شهرها اجرا نمی شود و یا در اصفهان 
سختگیری بیش از اندازه است؟ گفت: 
قانون در شهرهای دیگر با مسامحه و 
نرمی اجرا می شود، اما در اصفهان به 
دلیل برخی تنگ نظری ها بخش تولید 

و صنعت دچار مشکل می شوند.
خزانه دار اتــاق بازرگانی اصفهان در 
خصوص قانون بهبود فضای کســب 
و کار و تاثیر آن به کاهش بروکراسی 
اداری در اصفهان، گفت: متاســفانه 
مفاد قانون بهبود فضای کســب و کار 
در کشور و اصفهان اجرا نمی شود. در 
یکی از بندهــای آن دولت در رابطه با 
مسائل اقتصادی هر تصمیم را باید با 
همفکری بخش خصوصی اتخاذ کند 
که متاســفانه تصمیمــات اقتصادی 
توســط دولت و بدون مشورت گرفته 

و در نهایت برای اجرا ابالغ می شود.
رنجبران تاکید کــرد: زمانی که مفاد 
چنیــن قانونی اجرا نمی شــود نباید 
انتظار بهبود محیط کســب و کار را 

کشور و استان اصفهان داشت.

اخبار اصفهان
گــزارش

آگهی مزایده اموال غيرمنقول
اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 960779 ج/4 له آقای سیف اهلل جعفری و 
علیه آقای امیرحسین جعفری مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000 یورو که در 
تاریخ 97/12/22 به مبلغ 7/375/000/000 ریال ارزش شده است و در 
روز مزایده مجددا ارزیابی می گردد بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و 
حق االجرای دولتی در تاریخ 9۸/4/10 ساعت 9:30 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 1۸ جهت فروش 4/374 
حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره 1 فرعی از 
12069 بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال 
درج شده است ملکی اقای امیرحسین جعفری و اکنون در تصرف محکوم 
له می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده 
نظریه وی مصون از تعــرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین 
خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن ده درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن ظرف 
حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. اوصاف ملک مورد مزایده: آدرس اصفهان، خیابان باغ مشهد، انتهای 
کوچه اردیبهشت واقع گردیده اینجانب کارشناس منتخب ضمن حضور 
در شعبه 3 اجرای احکام و مطالعه پرونده و بازدید از محل به اتفاق وکیل 
خواهان بررسی ســوابق آمر به عمل آمد. باغ به صورت متروک و محصور 
با دیوار گلی دارای 30 تا 40 اصله درخت کاج و ... خشــک شــده و یک 
حلقه چاه و اســتخر ذخیره به ابعاد 10×4 مترمربع و سه اتاق گلی مسقف 
مشاهده گردید. با عنایت به عوامل متعدد ارزیابی نظیر موقعیت، مساحت، 
نوع کاربری، نوع ســند مالکیت، منصوبات و در نظر گرفتن جمیع جهات 
موثر در ارزیابی از قرار هر مترمربع 7500000 هفت میلیون و پانصد هزار 
ریال و برای کل عرصه و اعیان 7/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 
مذکور به مساحت تقریبی 16۸7 مترمربع، مبلغ 12652500000 ریال 
دوازده میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال در مورخه 
97/10/15 برآورد و اعالم می گردد. بازگشــت به ابالغ شماره 96-779 / 
ج/3 مورخ 97/11/17 و پیرو گزارش قبلی ارسال شده و با توجه به اعتراض 

ثالث مساحت قبلی اعالم شده اصالح و به مساحت تقریبی 14۸7 مترمربع 
تغییر و مبلغ 11152500000 ریال یــازده میلیارد و یکصد و پنجاه و دو 
میلیون و پانصد هزار ریال در مورخه 97/11/30 برآورد و اعالم می گردد. 
در نتیجه ارزش 4/374 حبه مشــاع آن به مبلغ 7/375/000/000 ریال 
ارزیابی می گردد. مدیر و دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان شناســه: 

426761

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام حقوقی شعبه ســوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای 
در خصوص پرونده اجرایی کالســه 971270 ج3 له آقای مصطفی دلوی 
اصفهانی علیه آقای علیرضا دلوی اصفهانی مبنی بر فروش یک دســتگاه 
چاپ بنر با مشخصات قید شده در تاریخ 9۸/4/15 ساعت 9:30 صبح در 
محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 1۸ جهت 
فروش اموال توقیفی که توســط کارشناس رســمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی 
اصفهان خیابان مولوی کوچه شماره 20 کوچه مسجد المهدی کوچه ناصر 
شجاعی پالک 6 مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای 
احکام حقوقی در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن 
صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد 
و مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. اموال مورد مزایده: موضوع کارشناسی ارزیابی آن 
اموال و خواهان پرونده آقای مصطفی دلوی می باشد. پس از حضور در محل 
و بررسی اموال مزبور و مشاهده میزان کارکرد و بررسی استهالک و انجام 
تحقیقات کارشناسی نتایج زیر حاصل شد: یک دســتگاه ماشین چاپگر 
بنر مارک TUKINA از نوع SOLVENT به عرض 3/2 متر، ساخت 
چین به صورت مستعمل و خراب و غیر قابل راه اندازی و فرسوده به علت 
ماندگاری طوالنی مدت در شــرایط محیطــی، دارای هدهای کار کرده و 
فرسوده با مارک SPECTRA که به مدت طوالنی درون حالل نگهداری 
شده اند که با توجه به مشخصات مذکور در فوق ارزش دستگاه مورد نظر به 
میزان 150/000/000 ریال یکصد و پنجاه میلیون ریال برآورد می شود. 

مدیر اجرای احکام حقوقی اصفهان شناسه: 425446

آگهی مزایده اموال غيرمنقول
اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای 
در خصوص پرونده اجرایی کالسه 970035 ج/4 له خانم خدیجه محبی و 
علیه 1- شیرین 2- شرلین 3- شروین شهرت همگی میرمحمد حسینی 
4- فاطمه بهارزاده 5- شــیال میرمحمد حسینی 6- شــروان میرمحمد 
حسینی اعضا وراث مرحوم سید کمال میرمحمد حسینی 7- پروین شیخ 
بهایی مبنی بر مطالبه مبلغ 400/460/996 ریال بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 9۸/4/19 ساعت ۸:30 صبح 
در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 1۸ خیابان 
شهید نیکبخت جهت فروش 150/5 سهم مترمربع ملکی فاقد پالک ثبتی 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج شده است ملکی 
اقای سیدکمال میرمحمد حسینی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در 
روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی 
بر عهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت 
و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: موضوع ارزیابی ملک زمین متعلق بــه خوانده پرونده آقای کمال 
میرمحمد حسینی اصفهانی فرزند سیدعلی واقع در اصفهانک که به صورت 
قولنامه ای از طرف آقای اکبر کوچکی فروشانی فرزند عباسعلی به خوانده 
پرونده در تاریخ 91/11/16 فروخته شده است به استحضار می رساند: که 
با توجه به بازدید قبلی از محل مورد نظر به آدرس دقیق پالک زمین واقع 
در اصفهانک: خیابان مسجدجامع خیابان کشاورز بن بست شقایق و با توجه 
به اظهارات قبلی اینجانب و گــزارش مرجع پالک به صورت زمین در یک 
منطقه مسکونی به ابعاد 6/۸×17/5 متر که دارای مساحت 150/5 مترمربع 
می باشد. در خاتمه با توجه به شرایط فعلی بازارارزیابی اینجانب از پالک 
موجود مبلغی برابر با 367/500/000 ریال معادل ســی و شش میلیون و 
هفتصد و پنجاه هزار تومان اعالم می گــردد. مدیر و دادورز اجرای احکام 

حقوقی اصفهان شناسه: 426315

آگهی مزایده اموال غيرمنقول
اجرای احکام حقوقی شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای 
در خصوص پرونده اجرایی کالسه و 970441 و 970440 ج/12 له خانم 
فیروزه مدنی پور و علیه آقای علیرضا امامی نژاد مبنی بر مطالبه مبلغ 100 
عدد سکه بهار آزادی و 40 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابی می گردد 
و مبلغ 2035135026 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق 
االجرای دولتی در تاریخ 9۸/4/11 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 1۸ جهت فروش 4۸ حبه مشاع از 
72 حبه شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره 2130 بخش سه اصفهان 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج شده است ملکی 
آقای علیرضا امامی نژاد و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه می باشد. 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با 
همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم 
علیه می باشد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: به آدرس 
اصفهان خ عبدالرزاق بازار انقالب روبروی بازار انقالب روبروی بازار هارونیه 
مغازه روسری فروشی مبنی بر مالکیت چهاردانگ پالک ثبتی شماره صفر 
فرعی از 2130 اصلی بخش 3 ارزش تمامیت عرصه و اعیان شــش دانگ 
مشاع از ششدانگ ملک مذکور با احتســاب کلیه حقوق تجاری متصوره 
مبلغ 3/950/000/000 ریــال که طی گزارش شــماره 1۸7/97/13۸ 
مورخ 97/7/1۸ اعــالم گردیده اســت. مبلــغ 2/765/000/000 ریال 
آن حقوق تجاری ششــدانگ و مبلغ 790/000/000 ریــال بابت ارزش 
چهاردانگ مالکیت عرصه و اعیان جمعا به مبلغ 3/555/000/000 ریال 
متعلق به اقای علیرضا امامی نژاد محکوم علیــه و مبلغ 395/000/000 
ریال بابت دو دانگ عرصــه و اعیان متعلــق به خانم فیــروزه مدنی پور 
 خواهان محاسبه و اعالم می گردد. دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان 

شناسه: 451779
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Imamzadeh 
Shahzadeh 
Hossein in 
Qazvin

The holy 
m o n u m e n t 
of Shahzadeh 
Hossein, Imam 
Reza’s son who 
died in 201 AH, 
has always been 
visited by Qazvin 
pilgrims since the 
third century AH. 
As a result, the tomb 
of many scientists, 
lecturers, and great 
men of Qazvin is 
placed there.
I m a m z a d e h 
Hossein was Imam 
Reza’s two-year-
old son who passed 
away in 201 AH as a 
result of a disease 
and was buried 
in the southern 
cemetery of Qazvin 
City, north of Iran.
Except the exquisite 
wooden shrine, 
with hollow Girih 
tiles, that shows 
the year 806 AH, 
other remaining 
monuments belong 
to Safavid and Qajar 
dynasties.
This place contains 
a false arch and 
six minarets each 
of which has been 
adorned with 
beautiful tilework.
This monument, 
originally from 
Ilkhanid dynasty, 
was registered in 
the list of Iran’s 
National Heritage 
in February 10, 
1940 under the 
r e g i s t r a t i o n 
number of 339.

Iran
attractions

ISFAHAN
N E W S

Ahvaz; an Ancient City 
with a Modern Aura

Attraction

Ahvaz is an industrial city in southwest Iran. While 
Ahvaz does not have a lot to offer discerning travelers, 
it is still a city that worth a visit due to its ancient 
history and certain landmarks that you will find quite 
fascinating.
Ahvaz is the capital of oil-rich Khuzestan Province 
and situated on both banks of Karun River. The river 
divides the city into two districts, with one side 
comprising mainly of government departments 
while the other half has industrial and residential 
structures.
The climate in Ahvaz is arid desert climate, making 
it extremely hot. Temperatures in summer regularly 
soar to 45 degree Celsius and can even cross 50 
degree Celsius. As it is an industrial town, you will 
find high levels of particulate matter in the air, and 
this can create respiratory problems if you already 
have a breathing condition like asthma.
History of Ahvaz
Ahvaz’s history goes all the way back to the 
Achaemenid era. During the ancient times, Ahvaz 
was one of the most important hubs for the Academy 
of Gondishapur. Some of the ancient names of Ahvaz 
include Hormozd Ardeshir, Suq-ol-Ahwaz and 
Naseri. You will also find historians addressing it as 
Algenis.
Some believe that Ahvaz is constructed on the same 
site as the ancient city Taryana. Ardeshir Sassanid 
I has been credited for rebuilding Taryana and 
rechristening it Hormozd Ardeshir. Under the 
Sassanid rule, Ahvaz experienced a lot of success and 
prosperity and was made into the capital of Suziana 
instead of the city of Susa.
When the Arabs conquered Suziana, they renamed 
Hormozd Ardeshir as Suq-ol-Ahwaz. During the 
Umayyad and Abbasid eras, Ahvaz became a hub 
for sugarcane cultivation and it also attracted a lot 
of medieval scholars, geographers, and historians, 
including Ibn Hawqal, Ya’qubi Masudi, Tabari, 
and Mostowfi Qazvini. Also, during this time, the 
Academy of Gundishapur came up and gave Ahvaz 
several learned doctors and medicine men.
The Mongols wreaked havoc on Ahvaz during the 
13th and 14th centuries, and the once flourishing 
and thriving city turned into a forlorn village. With 
no one to maintain the irrigation channels and dams, 
the village lost its sheen in the early 19th century. 
However, under the Qajar rule, Ahvaz once again 
tasted prosperity. Especially, after the Karun River 
was dredged and the waterways were reopened to 
facilitate trade and commerce.
Ahvaz has several universities, sports clubs, 
institutions, and major companies. Hence, its 
ethnicity is extremely diverse, consisting of Jews, 
Iranian Arabs, Persians, Lurs, Mandaeans and Iranian 
Armenians. Most people in the city speak Persian.
Ahvaz Tourist Attractions
Since Ahvaz is an industrial city, do not expect to find 
too many interesting sights and landmarks. However, 
there is
one tourist attraction that is worth visiting. It is 
Kianpars Street. The best time to visit the street is 
at night. It is a pleasure to walk leisurely among the 
stalls and shops while mingling with friendly locals.
Another tourist attraction in Ahvaz is Riverside 
Park. The Park offers mesmerizing views of the river, 
islands, the other side of the city and of course, the 
White Bridge.
Ahvaz World Heritage Site
You can also visit the edge of the city at night to see the 
oil wells flare up. It can be an attractive site against 
the backdrop of an inky black sky. You can also visit 
the White Bridge. Built by German engineers nearly 
80 years ago, this bridge is a well-known symbol of 
the city.
Ahvaz LakeDuring the day, you can go sailing along 
the Karun River and stop at the numerous parks 
along the river. It can be a relaxing and rejuvenating 
trip.
Merely 40 km from Ahvaz is Bandesh Wetlands, 
which cover an area of 4,000 hectares. The wetlands 
are home to a range of wildlife, including frogs, 
turtles, geckos, hyenas, wolves, bats, foxes, jackals, 
African sacred ibis, Basra reed warblers, ducks, and 
Iranian babblers.

Eid al-Fitr in Iran comes at end of 
diverse Ramadan customs

The first day of the month of Shawwal (the tenth 
lunar month) is variable based on the advent of the 
crescent of moon, according to the location of each 
Islamic country and this day is called Eid al-Fitr.
This Eid is one of the spiritual events related to the 
beliefs of the people with the various culture and 
customs in accordance with the specific traditions 
of the region in each parts of Iran.
Eid al-Fitr is especially important in areas such as 
Khuzestan, Golestan, Mazandaran, Gilan, Sistan 
and Baluchestan, North Khorasan, Kerman, 
Yazd, Central, Kurdestan, Hormuzgan and East 
Azarbaijan.
Eid al-Fitr prayer is one of the recommended 
prayers held as a congregational prayer in the 
morning of the Eid with certain ceremonies.
Customarily, family and friends dress up in new 
Eid clothes and visit each other’s houses bearing 
gifts.
Meanwhile many families during the final days 
often gift food to the poor and deprived people 
across the city as a sign of charity. Charity is known 
as Zakat Fetrieh, one of the five pillars of Islam and 
is significant during Ramadan.
**** Special ancient traditions that are practiced in 
a number of Iranian cities
One of these traditions is cooperation of people 
and the clergy in cleaning mosques in different 
neighborhoods in late Sha’ban (the lunar month 
before Ramadan).
Another tradition is to invite family and friends for 
fast-breaking (Iftar) time and of course holding 
special prayers on Eid al-Fitr, a religious holiday 
marking the end of Ramadan.
Muslims celebrate Eid al-Fitr with joy and 
happiness, thanking God Almighty for having 
given them the opportunity to fast during 
Ramadan. Muslims also pay a certain amount of 
money to the needy as Ramadan ends.
In addition to above-mentioned traditions, which 
are common in almost all parts of Iran, there are 
other special traditions and customs in different 

Iranian cities. Some of these traditions are still 
practiced, and some are fading away or have 
slipped into oblivion altogether.
The present article elaborates on some age-old 
Iranian traditions and customs practiced in the 
provinces of Lorestan, East Azarbaijan, Semnan 
and Kerman.
**** Kasemsa: An Ancient Ramadan Tradition in 
Lorestan
One of the common traditions in Lorestan 
province which people pay more attention to 
during the holy month of Ramadan, is locally 
known as “Kasemsa” where people send their 
neighbors part of their meal at dawn (before the 
daily fasting period begins) and at fast-breaking 
time at sunset.
The custom is a reminder of the moral duty of 
fasting Muslims, who take it upon themselves to 
reach out to the needy and deprived families.
Among the traditional foods of Lorestan usually 
served at fast-breaking time during the holy 
month of Ramadan is “Chazanak-Roqoo,” which 
is a kind of sweet bread.
Another local meal is “Saqdoo,” which is rice mixed 
with prunes and cooked inside sheep’s rumen.
Broth, Shami Kookoo (a kind of cutlet), and 
Samanu are among other common items on the 
fast-breaking table during the holy month of 
Ramadan in Lorestan.
Also, women in Lorestan cook different types of 
broth and puddings to garnish their own and their 
neighbours’ fast-breaking tables.
**** Bag Sewing: A Special Ramadan Custom 
Practiced in Azarbaijan
The Muslim holy month of Ramadan in East 
Azarbaijan province is associated with traditions 
and customs which have their roots in the local 
religious beliefs and culture and cover a whole 
range of practices.
Provincial residents clean their homes a few days 
before Ramadan begins to welcome the arrival of 
the holy month.
Fast-breaking tables are associated with special 
traditions and are set with a larger variety of 
foods than other areas across the country. People 
in the province believe the fast-breaking meal is 
different from other meals as it is associated with 
a special spiritual mood.
The 27th day of Ramadan, or the last Thursday 
of the month, is the day when women and girls 
get together from different parts of the province 
and sew a bag for themselves. They then put some 
money in their bags, say prayers and blow onto 

them, and keep the bags in their trunks until the 
next year.
The bag is called the “bag of blessings.” Some 
believe if they practice the tradition, they will 
never suffer from poverty and destitution. The 
custom is practiced in Semnan, as well.
**** Memorable Ramadan Traditions in Semnan
Among the customs and traditions practiced 
during the holy month of Ramadan in Semnan 
province are night-time singing, sewing the wish 
bag, the henna ceremony, knocking on the doors of 
houses to receive broth and pudding, and cooking 
local foods.
People in parts of Semnan province believe God 
Almighty will definitely answer the prayers of 
anyone who worships him with henna-dyed 
hands. So, a group of women in town gather at one 
of the locals’ home and dye their toes, hands, palms 
and even hair with henna.
In some parts of the province, people go onto the 
rooftops of homes and mosques an hour before 
the sunrise, singing poems and reciting prayers to 
wake up others.
In the past, they would also play the drums and the 
trumpet in addition to singing hymns and reciting 
ancient poems.
**** Whitewashing Walls of Homes
The tradition of whitewashing the walls of houses 
used to be practiced in some of the provincial 
villages until not long ago. Based on the custom, 
locals would whitewash the walls of their homes 
with special soil before Ramadan began.
**** Key-Hitting Ritual in Kerman
“Key-Hitting” was one of the ancient traditions 
of people in Kerman during the holy month of 
Ramadan. The tradition was widely practiced by 
residents of the province, but was consigned to 
oblivion quite some time ago.
In this tradition, a woman would put a mirror, a 
sormeh (kohl) pot (sormeh was a material similar 
to mascara used as a cosmetic in the past), and a 
copy of the holy Quran inside a big strainer and 
go to houses in the neighborhood. While keeping 
her face covered, the lady would keep hitting the 
strainer with a key. She would keep silent till the 
end of the ritual in order not to be recognized.
If the owner of the house would utter statements 
such as “Bring the lamp” or “Bring the sweets,” 
then the key-hitting woman knew that she would 
get some stuff. Afterwards, the owner of the house 
would grab the mirror inside the strainer, look 
at his/her face in the mirror, and then put some 
sweets, sugar cubes or money inside the strainer.

Eid al-Fitr, is one of the great and 
important Islamic event marking the 
end of the holy month of Ramadan, 
when Muslims spent a month of fasting 
from dawn to dusk and doing many 
good deeds including charity works 
with particular customs.
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Bushehr, Ilam and Kurdestan 
saw the highest year-on-
year, month-on-month and 
average annual inflation 
respectively. Hormozgan 
had the lowest YOY and 
MOM rates, while Qom 
experienced the lowest 
annual average inflation.
B ushehr’s goods and 
services Consumer Price 
Index registered an increase 
of 65.3% during the second 
Iranian month (April 21-
May 21) compared with the 
similar month of last year, 

the highest among all Iranian 
provinces.The year-on-year 
CPI increase was the lowest 
for Hormozgan Province 
with 43.5%, the Statistical 
Center of Iran reported.  The 
overall goods and services 
CPI in Iran registered a 
YOY increase of 52.1% in 
the month. The overall CPI 
calculated for the country 
(using the Iranian year to 
March 2017 as the base year) 
stood at 173.5, indicating a 
1.5% rise compared with the 
previous month.

China vows 
to 'fight to 
the end' if US 
i n t e n s i fi e s 
trade war
China has vowed 
to “fight to the end” 
if the US decides 
to intensify its 
trade war amid a 
renewed threat 
by the President 
Donald Trump to 
impose additional 
tariffs on Chinese 
exports.
"If the United 
States willfully 
decides to escalate 
tensions, we'll 
fight to the end," 
said the Commerce 
M i n i s t r y ’ s 
spokesman Gao 
Feng during a 
press briefing on 
T h u r s d a y . G a o 
said the US use of 
“ultimate pressure” 
has led to serious 
setbacks in bilateral 
trade talks and that 
the future direction 
of the negotiations 
would rest on 
Washington.
"China does not 
want to fight a trade 
war, but also is not 
afraid of one,” Gao 
said, stressing 
that Beijing will 
"adopt necessary 
countermeasures 
and resolutely 
safeguard the 
interests of China 
and its people."
The remarks 
came after Trump 
declared on 
Thursday that 
he would decide 
on carrying out 
his threat to levy 
tariffs on at least 
$300 billion of 
goods from China 
after a meeting of 
the world’s largest 
economies later 
this month. "I will 
make that decision 
in the next two 
weeks after the G20. 
I will be meeting 
with President Xi 
and we’ll see what 
happens, we’re 
probably planning 
it sometime after 
G20," Trump said 
while on a visit to 
France.
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Consumer Inflation of Iran's 
Provinces

Brent crude futures were 
up 79 cents, or 1.3%, at 
$62.46 a barrel by 0641. 
They gained 1.7% on 
Thursday.
U.S. West Texas 
Intermediate (WTI) crude 

futures were up 65 cents, or 1.2%, 
at $53.24 per barrel. They finished 
the previous session 1.8% higher.
Brent and WTI on Wednesday 
hit their lowest marks since mid-
January at $59.45 and $50.60, 
respectively, after U.S. crude 
output reached a record high and 
stockpiles climbed to their highest 
since July 2017.
That put both contracts in bear 
territory, having lost more than 
20% from peaks reached in late 
April.
But on Thursday oil prices 
followed U.S. equities higher after 
Bloomberg News reported that 
the United States may delay tariffs 
on goods from Mexico as talks 
continue.
“After prices hit the depth of the 
sewer this week, and (were) 
arguably in oversold territory, 
traders were always going to be 
predisposed to book profits ahead 

of the weekend,” Stephen Innes, 
managing partner at Vanguard 
Markets said in a note.
Despite the two-day bounce, 
Brent is heading for a third week 
of decline, down more than 3%. So 
too is WTI, which is on track for a 
decline of about 0.5%.
Sentiment for oil remains dim as 
fresh signs emerge of a stalling 
global economy, with the trade 
war between the U.S. and China 
intensifying.
Prices had been supported by 
supply curbs by the Organization 
of the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) and producing 
allies, including Russia. Supply has 
also been limited by U.S. sanctions 
on oil exports from Iran and 
Venezuela.
President Vladimir Putin said 
on Thursday that Russia had 
differences with OPEC over what 
constituted a fair price for oil, but 

that Moscow would take a joint 
decision on output at a policy 
meeting in coming weeks.
Also potentially keeping a lid on 
prices is the unrelenting rise in U.S. 
crude production.
U.S. oil output rose to a record 12.4 
million barrels per day (bpd) in 
the week to May 31, the Energy 
Information Administration said 
on Wednesday, an increase of 1.63 
million bpd since May 2018.
U.S. crude oil inventories also 
surged by 6.8 million barrels over 
the same week, to 483.26 million 
barrels, their highest levels since 
July 2017.
Research firm Rystad Energy has 
raised its forecast for U.S. crude 
output by 200,000 barrels bpd, to 
13.4 million bpd by the December 
2019, it said in a statement on its 
website.

Russia calls on Europe to 
join Iran trade mechanism
 A Russian diplomat has said that Moscow is in 
talks with Europeans to be included in the EU's 
proposed trade mechanism aimed at facilitating 
business with Iran in the face of US sanctions.
The Russian Permanent Representative to the 
European Union Vladimir Chizov told Interfax 
news agency that Russia is holding talks with 
European countries on being included in the 
INSTEX trade mechanism with Iran.
Chizov acknowledged that the mechanism has 
not been successful so far. "[We are] holding 
talks. They are not making it a secret that INSTEX 
was created and continues to be created with 
quite serious difficulties” he said and added, 
"However… they are not giving up plans to set this 
instrument in motion”.
The Instrument in Support of Trade Exchanges 
(INSTEX) is EU's special payment channel with 
Iran, which was announced by the EU in January 
to secure trade with Iran and skirt US anti-Iran 
sanctions after Washington pulled out of the 2015 
Iranian nuclear deal (JCPOA) in May 2018.
Iran in turn has set up a matching channel called 
Special Trade and Finance Instrument (STFI). 
The Islamic Republic had given about a year to 
Europeans to implement the mechanism, and 
now expects them to implement the arrangement. 
The mechanism, which will deal essentially with 
food and medical trade, is struggling to become 
operational.

Iran, Tajikistan resume 
direct flights
Direct flight between Iran and Tajikistan was 
resumed on Thursday with Iranian airliner 
Varsh's flight from the holy city of Mashad to 
Dushanbe, the capital city of Tajikistan.
 After several months of halt, the direct flight 
between the two countries was resumed and 
according to the schedule, this flight will be 
on Thursdays every week at 9:15 am from 
the international airport of Mashad to the 
international airport of Dushanbe and return 
will be at 13:00 the same day.
Two airlines of "Sky" and "Tajik Air" had 
previously flights on Mashhad-Dushanbe and 
Dushanbe-Tehran, which had been halted since 
last year, and passengers heading to Iran and 
Tajikistan had to travel on an indirect route 
through third countries, which, in addition to 
increasing travel costs, it increased travel time.
According to Iran's embassy in Dushanbe, 
given the development of relations between 
the two countries, the increase in the number of 
passengers, the approval of airline companies of 
the two countries, and more use of the capacity of 
Iranian and Tajik airline companies, the number 
of direct flights between the two countries will 
increase in the future.

Oil prices rose more than %1 on Friday, climbing 
further away from five-month lows hit earlier in 
the week after a report that Washington could 
postpone trade tariffs on Mexico and amid signs 
that OPEC and other producers may extend their 
supply cuts.

Oil prices rise for second day, climb 
from five-month lows
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Sentiment for oil 
remains dim as 
fresh signs emerge 
of a stalling global 
economy, with the 
trade war between 
the U.S. and China 
intensifying.

Economy
News

ISFAHAN
N E W S

First economic forum of 
Caspian Sea littoral states due in 
August
The first economic forum of the Caspian Sea littoral states 
will be held on August 11-12, with representatives of the 
governments, private sectors, academic communities 
and a number of international organizations in 
Turkmenistan’s Awaza.
The assembly coincides with the World Caspian Sea Day 
and the anniversary of the signing of the Convention on the 
Legal Status of the Caspian Sea (August 12).
It will be held in three sections: the "Caspian Technology 

Innovation Exhibition", the "Caspian Economic 
Conference" and "the establishment of meetings of 
representatives of governments, corporations and 
representatives of the business circles”.
Within the Caspian Economic Forum, topics such as 
project implementation and joint plans, exchange of 
experiences on the development of special zones or 
economic freedom, legislation and standards, digital 
economy, cooperation between coastal regions and joint 
ventures will be discussed.
So far, five joint meetings have been held at the level of 
heads of the Caspian states and agreements have been 
reached on how the regional countries shall cooperate.

The most important agreement 
reached in these years 
concerns the Caspian Sea 
environmental issues, 
which include protocols 
to combat oil spills at 
sea, protection against 
groundwater pollution 
and the Caspian biodiversity 
protection protocol.
If you are interested to attend 
the meeting please visit https://
cefavaza2019.gov.tm for more information.

UNSC talks on UAE oil-tanker 
attacks wraps up with no result
The UAE's briefing with UN Security Council on the May 12 
oil tanker attacks, which was an attempt to implicate Iran, 
concluded with no evidence linking Iran to the incident.
The UAE, along with Saudi Arabia and Norway, presented 
on Thursday the initial findings of the investigation during a 
briefing to United Nations Security Council, which will also 
receive the final results of the probe to consider a possible 
response.
In a document on their briefing to the Security Council 
members, the three countries did not mention Iran, which 
has been falsely accused by the United States of being 
'directly responsible' for the May 12 attacks that came at a 
time of rising tensions between Tehran and Washington.
Iran has rejected the "ridiculous" claims by US National 
Security Adviser John Bolton blaming Tehran for the 
attacks, calling for close investigation of the matter.

The countries' joint investigation said the attacks required 
expert navigation of fast boats and trained divers who likely 
placed limpet mines with a high degree of precision on the 
vessels - two Saudi-flagged, a Norwegian-flagged and an 
Emirati-flagged - under the waterline to incapacitate but 
not sink them.
They said they believed it was the work of several teams of 
operatives, which coordinated the timed detonation of all 
four explosive charges within less than an hour.
"While investigations are still ongoing, these facts are 
strong indications that the four attacks were part of a 
sophisticated and coordinated operation carried out by 
an actor with significant operational capacity, most likely a 
state actor," they said.
Meanwhile, Russian Deputy Ambassador Vladimir 
Safronkov told reporters that no evidence was presented 
in the briefing linking Iran to the attacks. "We shouldn't 
jump to conclusions. This investigation will be continued," 
he said.



Regional states can form 
‘Islamic superpower’: 
military adviser
A senior Iranian military official called on 
regional countries to seek unity in the face 
of non-regional arrogant powers, saying 
that Muslim states can form an “Islamic 
superpower”.
General Morteza Ghorbani, an adviser to the 
commander of the Islamic Revolutionary 
Guards Corps, urged the regional countries 
on Friday against seeking the wishes and 
objectives of the global Arrogance and the 
Zionists, saying, “together, we can establish an 
Islamic superpower.”
The official highlighted the importance of unity 
among the neighboring countries in hampering 
the interventions by the trans-regional powers, 
saying that Iran seeks to reduce tensions in the 
region since it believes that no one will benefit 
from war.
However, referring to the growing tensions 
between Washington and Tehran and the 
US officials’ warmongering policies against 
the Islamic Republic, the military adviser 
stressed that nobody would ever bargain over 
the country’s defense capabilities.
“The Iranian armed forces are fully ready to 
respond to any move by the enemies,” he said, 
warning that any war against Iran would not 
stop at the Islamic Republic's borders, and it 
would engulf the entire region.

US-Russia Relations 
Harmed by 'Witch Hunt', 
Can Still Be Good: Trump
 US President Donald Trump said Washington's 
relations with Moscow had been damaged by a 
"phony witch hunt", adding that the relationship 
could still be improved.
"I think we can have a good relationship with 
Russia. I think it's hurt by a phoney witch hunt. 
I could have a good relationship with Russia", 
Trump said in an interview with Fox News on 
Thursday when asked if he was still interested in 
improving US-Russian relations, Sputnik reported.
In April, US Special Counsel Robert Mueller 
finalized a report on his investigation into the 
alleged collusion between the Trump campaign 
team and Russia, something that was vehemently 
denied by both sides.
The report showed that the probe found no 
evidence of collusion between Trump and his 
campaign with Russia in the 2016 US presidential 
election — which had been previously stated by 
Moscow multiple times.
Mueller, however, described 10 episodes that 
may constitute obstruction of justice by the US 
president. US Attorney General William Barr 
notably said after reviewing the facts he concluded 
that the evidence developed by Mueller failed 
to establish that Trump had committed an 
obstruction-of-justice offence.

US, Not Iran, Needs to Act ‘Like A 
Normal Nation’: American Analyst

“Secretary Pompeo’s 
various statements on Iran 
are both hypocritical and 
intellectually dishonest. 
The fact is it’s the United 
States that is not acting like 
a “normal Nation” nor has 

it since it launched the Spanish-
American War in an effort to 
become a global power and expand 
its power and hegemony around the 
globe,” Rodney Martin told Tasnim.
He added, “Iran cannot negotiate 
with officials who do not 
negotiate in good faith and this is 
certainly the case with the Trump 
administration. Additionally, the 
Trump administration has other 
motives, specifically, Trump, 
Pompeo, and Bolton are doing the 
bidding of Tel Aviv and do not have 
the concerns of international peace 
and goodwill in mind.”
Rodney Martin is a retired Judge 
and a former Congressional 
Staffer. He was a Harry S. Trauma 
Scholar and Lyndon B. Johnson 
Congressional Fellow. Based in 
Scottsdale, Arizona, Martin has held 
several US Federal, State and Local 
positions.
Following is the full text of the 
interview.
US Secretary of State Mike 
Pompeo has expressed 
Washington’s willingness 
to talk with Tehran with ‘no 
preconditions’ if Iran behaves 
like a "normal" nation, backing 
off from a 12-point list of “basic 
requirements” he had already 
put forth as a prerequisite for a 
new deal with Iran. What is your 
take on this?

Martin: Secretary Pompeo’s 
various statements on Iran are 
both hypocritical and intellectually 
dishonest. The fact is it’s the United 
States that is not acting like a 
“normal Nation” nor has it since it 
launched the Spanish-American 
War in an effort to become a global 
power and expand its power and 
hegemony around the globe. The 
United States agrees to and signs 
agreements, as they did with Native 
Americans, then violates them, then 
spins narratives it has done so in 
“self-defense” while demonizing 
the other Party. The United States 
attacks on Iran are reflective of its 
history. One reason Iran makes the 
United States so “sore” is because 
Iran threw the United States out 
of Iran and regained control of its 
natural resources and exposed the 
United States espionage activities 
and interference in its internal 
affairs.
Recently, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei ruled out the 
possibility of negotiations with 
the United States, noting that it 
is more of a tactic that Americans 
would use to back their pressure 
campaign strategy against Iran. 
What are your thoughts on this?
Martin: The Leader is correct. Iran 
cannot negotiate with officials 
who do not negotiate in good 
faith and this is certainly the case 

with the Trump administration. 
Additionally, the Trump 
administration has other motives, 
specifically Trump, Pompeo and 
Bolton are doing the bidding of Tel 
Aviv and do not have the concerns 
of international peace and goodwill 
in mind.
Perhaps if there is significant 
political change in the United 
States after the 2020 elections, 
an opportunity may lend itself for 
honest negotiations.
As you know, President Trump 
failed to reach a deal with North 
Korea in Vietnam. Do you believe 
that he is seeking to strike a new 
one with Iran instead in a bid to 
use it as an achievement and get 
reelected in 2020?
Martin: Donald Trump has proved 
he is completely outclassed on the 
world stage. His Neocon Zionist 
officials are so singularly focused 
that they are unable to negotiate in 
good faith. Trump only creates the 
illusion for his extreme political 
base. He is seeking “deals” then 
when he fails, he blames the other 
Party. His base is so extreme and 
dedicated to the Trump Personality 
Cult, they buy the Trump Lie. With 
regard to Iran, Trump is playing to 
Israel, AIPAC and Neocon-Zionist 
Evangelicals. Trump does not care 
about reaching a deal, only creating 
an illusion he is “doing something” 
and “talking tough”.

An American political analyst said it is the US that 
needs to act “like a normal nation”, not Iran, adding 
that US President Donald Trump, Secretary of 
State Mike Pompeo and National Security Adviser 
John Bolton are doing Israel’s bidding and have no 
concerns about international p
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The Dutch government 
announced that 
it plans to join the 
financial mechanism 
of Instrument in 
Support of Trade 
Exchanges (INSTEX) 
to do business with 
the Islamic Republic 
of Iran.The Dutch 
government, in 
response to the 
Parliament questions 
about EU measures to 
counter US sanctions 
against Iran, wrote 
a letter to the leaders 
of the country's 
legislative body on 
Wednesday, June 5, 
noting its support of 
the INSTEX, announced 
its plan to invest and 
join this European 
financial mechanism.
In response to a 
question about how 
“The Blocking Statute 
" function was revived 
by the EU to counter 
US sanctions, Dutch 
foreign and foreign 
trade ministers 
emphasized that the 
union regards the 
US sanctions 'illegal' 
and is not to officially 
recognize it.
The members of 
the Dutch cabinet, 
referring to trading 
exchange system 
known as INSTEX, 
also said that the 
Netherlands has 
always expressed its 
support for the INSTEX 
and has announced its 
readiness to become 
a shareholder.Dutch 
government officials 
added, "Before the 
Netherlands could 
become a shareholder 
in the system, the 
INSTEX should be 
well developed as the 
final decision will be 
time consuming. The 
Dutch government, 
while expressing 
its opposition to the 
extraterritorial and 
unilateral effect of 
US sanctions that 
violates international 
law, emphasized that 
Amsterdam, follows the 
implementation of the 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), 
and is to expand volume 
of trade exchange with 
Tehran which already 
reached € 1.06 billion in 
2017 in compare to the 
corresponding period 
in 2014 standing at € 
376 million.

Netherlands 
minds to join 
INSTEX : 
Dutch govt

Iran
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Irrelevant matters not to help save 
JCPOA: FM spox
 Iran has rejected the push by the United States and France for a new 
round of talks with Tehran, saying that subjects irrelevant to the 2015 
nuclear deal (the Joint Comprehensive Plan of Action) would not help 
save the pact.
In his Friday statement, Iranian Foreign Ministry Spokesman Seyyed 
Abbas Mousavi rebuffed the anti-Iranian remarks by US President 
Donald Trump and his French counterpart Emmanuel Macron on 
Iran’s nuclear and other defensive programs, saying that Trump’s 
hackneyed claims "do not merit a reaction".
During their meeting in Caen on Thursday, Trump and Macron called 

for efforts to keep Tehran from what they called getting nuclear 
weapons.
Macron said France and the US shared the same objective on Iran, 
claiming that they sought to prevent the Islamic Republic from getting 
a nuclear weapon, reduce Iran's ballistic activity, and contain the 
country's regional activity.
Reacting to Macron’s comments, Mousavi said, “raising issues 
irrelevant to the JCPOA will not be of any help to preserving the accord, 
and it will undermine the trust between the remaining parties to the 
deal.”
This comes while Washington has withdrawn from the nuclear deal 
with Iran, and France is one of the European trio with UK and Germany 
that have remained in the 2015 deal and have been working to reduce 

US pressures on Iran by designing a 
financial mechanism to help the 
country with its international trade 
and banking transactions in spite of 
US sanctions.
“Despite a series of speeches and 
political statements, the European 
parties to the pact have so far failed 
to honor their commitments under the 
JCPOA and the commitments they gave after 
the US illegal withdrawal from the nuclear deal,” Mousavi said, adding 
that “they have been unable to prepare the ground for our country to 
get the full benefits of this multilateral agreement.”

 “Iran cannot 
negotiate with 
officials who do 
not negotiate in 
good faith and 
this is certainly 
the case with 
the Trump 
administration. 
Additionally, 
the Trump 
administration 
has other 
motives, 
specifically, 
Trump, 
Pompeo, and 
Bolton are doing 
the bidding of 
Tel Aviv and do 
not have the 
concerns of 
international 
peace and 
goodwill in 
mind.”
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British PM May Quits as 
Party Leader, Starting 
Succession Race
 British Prime Minister Theresa May will step down as 
leader of her Conservative Party on Friday (June 7), formally 
triggering the race for a successor who will try where she 
failed to deliver Brexit.May will remain prime minister until 
a new leader is chosen, likely in late July, but has relinquished 
control over the direction of Britain's tortuous departure from 
the European Union.
Brexit is still scheduled for October 31 but while her rivals 
thrash it out, the project remains stuck, with the only divorce 

plan agreed with Brussels stuck in parliament.
May took office after the 2016 referendum vote to leave the 
EU and has spent the past three years working on the plan, 
delaying Brexit twice to try to get it through.
But she finally acknowledged defeat in a tearful resignation 
speech last month, the culmination of months of political 
turmoil that has slowly sapped all her authority.
Eleven Conservative MPs are currently vying to replace 
her, including former foreign minister Boris Johnson, but 
some are expected to drop out before Monday's deadline 
for nominations.The winner will have only a few months to 
decide whether to try to salvage May's plan, delay Brexit again 
- or sever ties with Britain's closest trading partner with no 
agreement at all.
They are under pressure from Eurosceptic figurehead Nigel 
Farage, who has called for a "no deal" option and whose 

Brexit party topped 
European polls last 
month.
His party made a 
strong showing in 
by-election for the 
British parliament 
in the eastern city 
of Peterborough on Thursday, but 
failed in its goal of winning its first MP.
However, the pro-European Liberal Democrats, who want 
to reverse Brexit, also performed well in the European polls, 
highlighting how divided Britain remains over its future.
May will formally relinquish her leadership in a private letter 
to her party on Friday, but no official events are planned to 
mark the day.

News

Iran-Tajikistan review expansion 
of cultural cooperation: 
Ambassador
Iran's Ambassador to Dushanbe Mohammad Taqi Saberi 
conferred on Friday with Tajik Minister of Culture of 
Shamsiddin Orumbekov on expansion of cultural relations 
and cooperation between the two countries.
In this meeting, Saberi expressed satisfaction with 
his presence in Tajikistan and referred to the new and 

increasing development of bilateral relations and also 
expressed the hope to witness further expansion of 
cooperation and relations during his tenure in the country 
in terms of culture, religion and language.
Tajik Minister of Culture Orumbekov, for his part welcomed 
the appointment of Saberi as the Ambassador of the 
Islamic Republic of Iran, noting that "The two nations enjoy 
common culture, language and religion, and we have a lot of 
cultural commonalities that can be effective to expand ties 
between the two countries in various fields.”



Moscow receives no purchase order from Iran for S-400 
system: Russia
Russian Deputy Prime Minister Yuri Borisov said on Friday that Moscow has not received any purchase 
order from Tehran for S-400 missile defense system.Yuri Borisov said in an interview with RIA Novosti, 
a Russian media digest on Friday.He said the news is a mere rumor.The Russian deputy prime minister 
underlined that "They can spread rumors but cooperation between the two countries is on the right 
track.”It should be noted that on May 30, ahead of other media, the Bloomberg news agency, owned by 
Michael Bloomberg, had claimed that Iran has called for purchase of S-400, missile system but Russia 
refused their request.Russia's presidential spokesman Dmitry Peskov denied the Bloomberg report 
about Russia's refusal to sell the S-400 missile defense system to Iran, announcing that the sources of 
news should be considered and double checked in advance.

Iran's Ambassador to Paris 
Bahram Qasemi called 
on Friday for expansion 
of academic cooperation 
between the Islamic 
Republic of Iran and 
France.
Qasemi said in his 
meeting with members 
of the Al-Zahra and Ibn 
Sina universities where 
he underlined the need 
for strengthening and 
deepening of bilateral 
academic cooperation 
between the two countries.  
He also called for 
strengthening of bilateral 
academic cooperation 
through broadening 
technical and professional 
cooperation, scientific 
consultations, exchange 
of university professors, 
students placement and 
transfer of experiences.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:16:38  
Noon call to prayer : 
13:02:21   
Evening call to prayer: 
20:29:28  

High: 36  ° c
Low: 20  ° c
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Ambassador calls 
Iran, France to 
expand academic 
cooperation

US, Not Iran, Needs 
to Act ‘Like A Normal 
Nation’: American 
Analyst

First economic 
forum of Caspian 
Sea littoral states 
due in August

Eid al-Fitr in Iran 
comes at end of 
diverse Ramadan 
customs
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Oil prices rise for second day, 
climb from five-month lows

In a statement on Friday, 
Foreign Ministry Spokesman 
Abbas Mousavi rejected the 
anti-Iranian remarks by US 
President Donald Trump 
and his French counterpart 
Emmanuel Macron at a meeting 

in France, saying Trump’s hackneyed and 
paradoxical claims do not merit a reaction.
In response to Macron’s comments, the 
spokesman said, “Despite a series of 
speeches and political statements, the 
European parties (to the JCPOA) have so 
far failed to honor their commitments 
under the JCPOA and the commitments 
(they gave) after the US illegal withdrawal 
from the nuclear deal, and have been 
unable to prepare the ground for our 
country to get the full benefits according 
to this multilateral agreement.”
“Under such circumstances, by putting 
forward extra-JCPOA subjects, they 
(the French) not only do not provide 
any help to maintain the JCPOA, but also 

pave the way for further mistrust among 
the remaining parties to the agreement 
and steer the US closer to its purpose in 
exiting from the JCPOA illegally which was 
nothing else but the collapse of the deal,” 
Mousavi added.
He went on to say that Trump’s “repeated, 
groundless and paradoxical” comments 
in the meeting with Macron were so 
worthless that they do not merit a new 
response.
In their meeting in France on Thursday, 
Trump and Macron called for efforts to 
keep Tehran from what they called getting 
nuclear weapons.
"I don’t think we have differences over 
Iran… I don’t think that the president 
wants to see nuclear weapons and neither 
do I," Trump told reporters ahead of a 
bilateral meeting with Macron in Caen.
Macron also said Paris and Washington 
shared the same objective on Iran, saying 
they sought to prevent Iran from getting 
a nuclear weapon, reduce Iran's ballistic 
activity, contain Iran's regional activity 
and establish peace in the region.
"All the other debates are about 
technicalities," the French leader said, 
calling for fresh negotiations to extend 
the terms of the JCPOA and to achieve 
those goals.

Trump last week pledged to 
impose 5% tariffs on Mexican 
products on June 10 unless 
Mexico stops Central American 
migrants from traveling through 
its territory.
US and Mexican officials met for a 

second day on Thursday to avert the tariffs, 
but have not reached an agreement.
The US vice-president, Mike Pence, said in 
Pennsylvania on Thursday that the US was 
“encouraged” by Mexico’s latest proposals 
but that, so far, tariffs still were set to take 
effect on Monday.
He added that it would be “for the president 
to decide” whether Mexico was doing enough 
to head off the tariffs, the Guardian reported.
Pence said that, among other issues, 
negotiators had been discussing a potential 
agreement to make it difficult for those who 
enter Mexico from other countries to claim 
asylum in the US. Mexico has long resisted 
that request.
Mexican president Andres Manuel Lopez 
Obrador took office six months ago 
promising to protect migrants’ rights and 
avoid doing the “dirty work” of any foreign 
government.
But as US officials reiterated Trump’s threats 
this week, their counterparts south of the 
border have made a show of taking steps to 
stem the flow of migrants streaming out of 
Central America.
Mexican immigration officials and navy 
marines corralled a caravan of Central 
American migrants on Wednesday, less than 
a day after it crossed into the country and had 
barely marched up the highway under the 
scorching hot sun.
The column of men women and children had 

barely walked 12km on Mexican soil before 
it was stopped; previous caravans have 
successfully travelled nearly 4,000km across 
the length of the country to the US border.
 “We have the full right to do it, we’re 
a sovereign country, we have migratory 
laws, which we have to apply and have to 
be respected,” said interior minister Olga 
Sanchez Cordero.
On the same day, police arrested two 
members of the migrants’ rights organization 
Pueblo Sin Fronteras (People without 
Borders), which coordinates caravans 
crossing Mexico.
Pueblos Sin Frontera said the detentions 
followed a pattern of harassment from 
the authorities in both countries against 
individuals assisting migrants and an 
attempt at “criminalizing” the caravans.
On Thursday the finance ministry’s financial 
intelligence unit announced it had blocked 
the accounts of 26 people for “their probable 
link with human trafficking and illicit support 
of migrant caravans”.
Recent weeks have already seen a 
proliferation of immigration checkpoints in 
southern Mexico and police raids on migrant 
centers.
A string of caravans – some of them as many 
as 5,000 people – have set out from Central 
America over the past year. Caravan members 
have told reporters that large numbers 
offer safety from bandits and corrupt police 
officers and that the groups coalesced 
organically, often after they were promoted 
on social media.
But the Mexican government fears Trump’s 
tariffs will damage the manufacturing-for-
export economy.
Figures released this week showed arrests at 
the US-Mexico border reached their highest 
level in a decade.
Observers say Mexico prefers not to mix 
issues such as trade and immigration in 
its dealings with the US, but the Trump 
administration is attempting to push ever 
increasing responsibility for stopping 
migrants to its southern neighbor.

Iran Rebuffs US, French Calls for New 
Talks

Mexico Tightens Southern Border Security as 
Another Day Passes with No Tariff Deal

Iran’s Foreign Ministry dismissed the push for fresh talks with 
Tehran mooted at a meeting of the US and French presidents, 
stressing that subjects irrelevant to the 2015 nuclear deal 
would not help save the accord.

As US President Donald Trump’s deadline for new tariffs on 
Mexican imports draws near, Mexico has stepped up security 
along its porous border with Guatemala – deploying police 
and soldiers to its southern frontier and arresting prominent 
migration activists.
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In their meeting 
in France on 
Thursday, Trump 
and Macron called 
for efforts to keep 
Tehran from what 
they called getting 
nuclear weapons.

Pence said 
that, among 
other issues, 
negotiators had 
been discussing 
a potential 
agreement to 
make it difficult 
for those who 
enter Mexico from 
other countries 
to claim asylum in 
the US. Mexico has 
long resisted that 
request.

Asia's 1st Cardio-Oncology 
research center to be established 
in Iran
The first Cardio- Oncology research center in Asia 
is to be officially established at Tehran's Shahid 
Rajaee hospital, a faculty member of the hospital 
Azin Ali Zadeh Asl said on Friday.
A Cardio- Oncology clinic for patients opened in 
the center to host patients two years ago, she said. 
She also said that Iran University of Medical 
Sciences, and Ministry of Health are to issue the 
relative the license to launch the research center 
in the near future. 

Ali Zadeh Asl expressed the hope that the 
Cardiology Center at the Shahid Rajaee 
Cardiology and Research Center to be reopened 
very soon. She said the Cardio- Oncology Research 
Center, in addition to health services, has taken 
an important step in preventing, diagnosing, 
and treating cardiac complications for cancer 
patients.Research on the complications of cancer 
and chemotherapy and radiation therapy on 
cardiovascular system and preventive measures 
for this complications (especially heart failure), 
as well as the treatment of complications, are 
major steps taken by the center in maintaining the 
health of cancer patients.



آگهی اخطار اجرایی
شــماره: 819/96 به موجب رای غیابی شــماره 10152/97 تاریخ 
97/1/20 حوزه سوم شــورای حل اختالف شهرســتان کاشان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه جواد حمدی فرزند حیدر به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلــغ 24/000/000 
ریال بابت اصل خواســته مبلــغ 1/510/000 ریــال بابت هزینه 
دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
680631-95/12/17 لغایــت اجرای کلیه هزینه اجــرا به میزان 
نیم عشــر از بهای محکوم له از محکوم علیه قابل دریافت می باشد. 
مشخصات محکوم له: حســین فاطمیان فرزند جواد به نشانی آران 
و بیدگل بلوار امام جنب رســتوران زیتون. مــاده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیــه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
براي پرداخت محکــوم به بدهد یــا مالي معرفي کنــد که اجراي 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتي که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند بایــد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایي خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالي ندارد 
 صریحا اعالم نماید. دفتر شــعبه سوم شــورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 487786

آگهی حصر وراثت
آقای رضا مهران پور به شناســنامه شماره 108 به شرح دادخواست 
به کالســه 360 ازاین شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیــح داده که شــادروان خداداد مهران پور به شــماره 
شناســنامه 1089 در تاریخ 98/1/15 اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پروین 
مهران پور فرزند خداداد ش ش 1402، 2- رضــا مهران پور فرزند 
خــداداد ش ش 108، 3- محترم مهران پــور فرزند خداداد ش ش 
1436، 4- ناهید مهران پــور فرزند خــداداد ش ش 53، 5- اکرم 
مهران پور فرزند خداداد ش ش 32، 6- حسین فاتحی مقدم فرزند 
خداداد ش ش 18، 7- سعادت کاظمی فرزند علی ش ش 60 همسر 
8- پرویز مهران پور فرزند خــداداد ش ش 1352 فرزندان. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شــورای حل اختالف کاشان

 شناسه: 487475

آگهی
دادخواست آقای صفرعلی داســتان پور به طرفیت دانیال علیزاده 
موضوع پرونده 98/8 مطالبه نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می 
باشد تقاضامند است نسبت به انتشار دادخواست و زمان رسیدگی به 
تاریخ چهارشنبه 98/4/19 ساعت 18 در محل شورای حل اختالف 
سجزی خیابان سرچشمه. الزم به توضیح اســت انتشار در روزنامه 
کثیراالنتشار کشوری صورت پذیرد. شــورای حل اختالف سجزی 

شناسه: 478811
دادخواست به دادگاه نخستین

خواهان: صفرعلی داســتان پور فرزند علی اکبر متولد 1346 شغل 
بازنشسته به نشــانی اصفهان خ رباط خ ش شیرانی ک صبای 3 بن 
بست پوریا پ 14 ، 09132142889، 1284259201، خوانده: 1- 
دانیال علیزاده گرمایی فرزند کریم  2- جمال اسحاقی فرزند کمال به 
نشانی 1- تهران فلکه صادقیه 09057976255، 6359573040، 
2- شهرضا میدان مفتح کوی امام حسن عسگری 1199123961، 
وکیل یا نماینده قانونی: اصیل، خواسته یا موضوع و بهای آن: مطالبه 
یک فقره چک به شماره 1716/576869/44 به تاریخ 97/12/25 

به مبلغ 120/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات دادرسی 
اعم از هزینه های دادرسی و خســارات تاخیر تادیه و بدوا تقاضای 
صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابالغ، دالئل و منضمات 
دادخواســت )مدارک(: 1- کپــی مصدق چــک 2- کپی مصدق 
گواهی عدم پرداخت، ریاســت محتــرم دادگاه: اینجانب یک فقره 
چک به شــماره 1716/576869/44 به تاریخ 97/12/25 به مبلغ 
120/000/000 ریال از خوانده محترم دریافت نموده ام که خوانده 
ردیف دوم ظهر چک را به عنوان ضمانــت امضاء نموده اند و لیکن با 
حلول تاریخ چک و مراجعه بــه بانک محال علیه وجه چک پرداخت 
نگردیده و منجر به صدور گواهی عــدم پرداخت از بانک محال علیه 
گردید. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای الزام خواندگان به پرداخت 
وجه چک به انضمام مطلق خسارات وارده اعم از هزینه های دادرسی 
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت صدور حکم و پرداخت 
محکوم به را دارم. بدوا نیز تقاضای صدور قرار تامین خواسته و اجرای 
 آن قبل از ابالغ مورد استدعا می باشد. شورای حل اختالف سجزی

 شناسه: 478811

آگهی حصر وراثت
خانم نرگــس بهرامیان فرزند حســینعلی به شناســنامه شــماره 
107 به شرح دادخواست به کالســه 58/98/ ش ح 1 ازاین دادگاه 
درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنین توضیــح داده که 
شادروان حســینعلی بهرامیان به شماره شناســنامه 266 در تاریخ 
97/1/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- جمیله بهرامیان ش ش 33 متولد 
1334 صادره از ســمیرم همســر متوفی 2- غالمحسین بهرامیان 
ش ش 581 متولد 1359 صادره از ســمیرم فرزند متوفی 3- مراد 
بهرامیــان ش ش 1200009967 متولد 1368 صادره از ســمیرم 
فرزند متوفی 4- عباس بهرامیان ش ش 680 متولد 1364 صادره از 
سمیرم فرزند متوفی 5- حسین بهرامیان ش ش 266 متولد 1355 
صادره از سمیرم فرزند متوفی 6- نرگس بهرامیان ش ش 107 متولد 
1358 صادره از سمیرم فرزند متوفی 7- مریم بهرامیان ش ش 64 
متولد 1353 صادره از سمیرم فرزند متوفی 8- سکینه بهرامیان ش 
ش 159 متولد 1350 صادره از سمیرم فرزند متوفی و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم 

شناسه: 489079

آگهی حصر وراثت
آقای محمد طاهری فرزند علی اکبر به شناســنامه شماره 995 به 
شرح دادخواست به کالسه 63/98/ ش ح 1 ازاین دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عذرا 
موسوی به شماره شناسنامه 1384 در تاریخ 97/7/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1-  محمد طاهری ش ش 99 متولد 1349 صادره از سمیرم فرزند 
متوفی 2- نیکبخت طاهــری ش ش 1300 متولد 1356 صادره از 
ســمیرم فرزند متوفی 3- مرتضی طاهری ش ش 10 متولد 1352 
صادره از سمیرم فرزند متوفی 4- مصطفی طاهری ش ش 1 متولد 
1340 صادره از سمیرم فرزند متوفی 5- شهناز طاهری ش ش 987 
متولد 1345 صادره از ســمیرم فرزند متوفی و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او باشــد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم

 شناسه: 489080

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام حقوقی شعبه دوازدهم اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالســه 962142 ج/12 له 
خانم شهال شمسی و علیه اقای وحید باقری مبنی بر مطالبه 114 
عدد ســکه بهار آزادی که در روز مزایده ارزیابی می گردد و مبلغ 
57934423 ریــال بابت محکوم به و هزینه هــای اجرایی و حق 
االجرای دولتی در تاریخ 98/4/9 ساعت 11 صبح در محل اجرای 
احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 
48 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی با پالک ثبتی شماره 
253 فرعی از 43 اصلی بخش 28 اصفهان با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی اقای وحید باقری 
و اکنون در تصرف استیجاری مستاجر می باشد توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در 
جلسه مزایده شرکت نماید. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایــی بر عهده محکوم علیه می 
باشــد و مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
عطف به قرار کارشناســی پرونده 962142 و در خصوص تعیین 
قیمت ملک اینجانب کارشناس منتخب در معیت خواهان از محل 
بازدید نمودیم که نتیجه به شرح زیر خدمتتان گزارش می گردد. 
مشــخصات مالک: مالکین طبق گفته خواهان آقای وحید باقری 
به میزان 4 دانگ و مینا باقری دو دانگ اســت. مشخصات ملک: 
ملک مذکور یک باب ســاختمان دو طبقه با قدمت ساخت حدود 
30 سال بوده و از قسمت شمال و غرب به گذر و از سمت شرق به 
پالک همسایه و جنوب به زمین بایر محصور است و فاقد اسکلت 
به صورت دیوار باربر و سقف تیرچه و بلوک احداث شده است نمای 
ساختمان به صورت آجر زبره سرمایش ساختمان کولر و گرمایش 
بخاری اســت، طبقه همکف به صورت یک خــواب با پارکینگ با 
منهای شــصت و طبقه اول دو خوابه با آشــپزخانه و سرویسهای 
بهداشتی است دیوارها گچ و آشپزخانه ها کاشی کابینت ها فلزی 
و کف ها سیمان دربها فلزی اســت. مساحت عرصه و اعیان ملک: 
مساحت عرصه حدود 175 مترمربع و اعیانی حدود 265 مترمربع 
است مشخصات ثبتی: ملک دارای سند ششدانگ به شماره ثبتی 
43/253 بخش 18 ثبت اصفهان اســت که البته ســند توســط 
اینجانب رویت نشــد. تعیین نشــانی دقیق: آپارتمــان به آدرس 
اصفهان خیابان زینبیه شمالی شهرک سرو کوچه سپیدار کوچه 
شماره 6 همیشه بهار پالک 169 فاقد کدپستی است. تعیین نوع 
کاربری ملک ملک به صورت مسکونی و در حال حاضر نیز استفاده 
مسکونی دارد. تعیین متصرف ملک: ساختمان در حال حاضر در 
تصرف مالک و در اجاره مستاجر است. تعیین مشاع یا مفروز بوده 
ملک به دلیل نبودن اصل یا کپی سند توسط دادگاه محترم بررسی 
گردد. تعیین حقوق احتمالی افراد: به جز مالکین ذکر شده احتماال 
شــخص دیگری نســبت به ملک مذکور حقی ندارد لیکن سند 
بایستی بررسی گردد. تعیین وضعیت ملک از لحاظ شهرداری: با 
توجه به قدمت ساخت به لحاظ شهرداری فاقد عقب نشینی بوده 
لیکن پایان کار ندارد. انشعابات: ملک دارای انشعابات آب و برق و 
گاز جداگانه است. تعیین قیمت روز ملک: با توجه به جمیع جهات 
و میزان عرصه و اعیان و موقعیت ملک و کیفیت ســاخت و سایر 
عوامل دخیل در قضیه ارزش شش دانگ به تاریخ آذرماه نود و هفت 
جمعا مبلغ 3/500/000/000 ریال معادل سیصد و پنجاه میلیون 
تومان تعیین و اعالم می گردد. مدیر و دادورز اجرای احکام حقوقی 

اصفهان شناسه: 463701

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام حقوقی شــعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلســه 
مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالســه 970473 ج/12 له 
خانم حریر ساالر عشــایر و علیه اقای علیرضا توسل مبنی بر مطالبه 
مبلغ تعداد 332 عدد سکه بهار آزادی که در روز مزایده ارزیابی می 
گردد بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در 
تاریخ 98/4/11 ساعت 9:30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان شهید نیکبخت جهت فروش 
48 سهم مشــاع از شــش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره 4823 
اصلی بخش 2 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که 
ذیال درج شده است ملکی علیرضا توسل و اکنون در تصرف مالکانه 
عبدالرسول مردانی پور توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبیــن خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه 
مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه 
داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قمیت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی 
بر عهده محکوم علیه می باشــد و مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه 
پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: پالک مذکور واقــع در بخش دو ثبت اصفهان به 
آدرس اصفهان، چهاربــاغ پایین کوی دروازه نــو کوچه حق وردی 
شماره 35 بن بست میرداماد شماره پالک شــهرداری و کدپستی 
مشاهده نگردید به استحضار می رساند در روز جمعه مورخ 97/6/16 
با هماهنگی قبلی بــه عمل آمده به اتفاق وکیــل خواهان احدی از 
کارشناسان به محل مراجعه و موضوع کسری مدارک طی نامه شماره 
18368 مورخ 97/6/17 به شعبه مذکور اعالم و درخواست معرفی 
به شهرداری منطقه و نیز اداره ثبت اسناد و امالک را نمود سپس در 
تاریخ 1397/6/24 با مراجعه به شهرداری و اداره ثبت اسناد و امالک 
اصفهان اسناد مثبته ای دریافت ننموده و لذا در تاریخ 1397/6/27 
طی نامه شماره 1-18368 از اجرای احکام مذکور درخواست تعیین 
کارشناس ثبتی برای مشــخص نمودن حدود و صغور ملک و سپس 
تعیین کارشناس نقشه برداری برای مشخص نمودن ابعاد و اندازه و 
مساحت عرصه و اعیان به اســتناد گزارش کارشناس ثبتی را نموده 
که پس از معرفی کارشناس ثبتی ایشان ضمن بازدید از محل اعالم 
انصراف نمودند ســپس وکیل خواهان موضوع نقشــه برداری را از 
کارشــناس مربوطه پیگیری که گزارش آن طی نامه شــماره 00-

97018 مورخ 1397/10/1 ارســال و احدی از این هیئت در تاریخ 
1397/10/6 آن را دریافت که به استناد آن گزارش گزارش ارزیابی 
این ملک به شرح زیر تقدیم می گردد. خانه مذکور با قدمت بیش از 
90 سال که توسط کارشناس دیگر این هیئت در تاریخ 1397/10/17 
بازدید گردید در طی چند ســال گذشــته به صورت اساسی نیاز به 
تعمیر داشته و به اســتناد جوابیه نامه شــماره 3/97/3929 مورخ 
1397/3/23شهرداری منطقه سه اصفهان از سوی سازمان میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان که تحت شماره 
972/123/2572 مورخ 1397/3/29 صادر گردیده از جمله بناهای 
واجد ارزش تاریخی و معماری بوده و در فهرســت آثار ملی ایران در 
سال 1354 به ثبت رسیده و هر گونه تخریب، تفکیک و نوسازی آن 
ممنوع اعالم گردیده است و ملک مذکور توسط شرکاء به سه قسمت 
تقسیم شده که در گزارش نقشه برداری کارشناس محترم دادگستری 
آقای مهندس سیدحسین رفیعایی. موضوع: گزارش تکمیلی هیئت 
کارشناســی در خصوص ارزیابی پرونده شماره بایگانی 970473 از 
شعبه 12 اجرای احکام مدنی شهرســتان اصفهان بدینوسیله اعالم 
می دارد که سهم آقای علیرضا توســل فرزند اکبر که نه حبه و سه 
پنجم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانیه از شش دانگ است به 
مبلغ 2/706/666/666 ریال )دو میلیارد و هفتصد و شــش میلیون 

ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال( ارزیابی 
می گردد که آقای علیرضا توسل فوت نموده که وراث حسین الفوت 
نامبرده 1- پوریا و پارســا شهرت هر دو نفر توســل و خانم رضوان 
بازاری دوز می باشــد. مدیر و دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان 

شناسه: 426344

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام حقوقی شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالســه 962348 ج/4 له 
آقای رضا حاج رســتم هندی و علیه آقای خیراهلل سلطانی مبنی 
بر مطالبه مبلــغ 5067062341 ریال بابت محکــوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجــرای دولتی در تاریخ 98/4/11 ســاعت 
11:30 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه 
زیرزمین اتــاق 18 جهت فروش 16/523 حبه از 72 حبه شــش 
دانگ ملکی به پالک ثبتی شــماره 9041 فرعی از 15191 اصلی 
بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال 
درج شده اســت ملکی اقای خیراهلل ســلطانی و اکنون در تصرف 
استیجاری آقای شاکری و خانم رشتی می باشد توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. مابقی 
ثمن معامله ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزی 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: واقع در 
اصفهان، خیابان هشت بهشت شرقی، دومین پالک بعد از کوچه 5 
می باشد. محل فوق طبق برگه بازداشت دارای پالک ثبتی شماره 
9041 فرعی از 15191 بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/02 
مترمربع مورد ثبت شماره 15257 در صفحه 146 دفتر 93 دفاتر 
بخش 5 اصفهان اداره ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مالک آقای 
خیراهلل سلطانی کلمه ســلمانی فرزند رضاقلی مالکیت سه دانگ 
مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان می باشد. مجتمع فوق به صورت 
تجاری مسکونی دارای عرصه به مســاحت حدود 100 مترمربع 
دارای چهار واحد تجاری در قسمت شمال بر خیابان به صورت دو 
واحد در زیرزمین به مســاحت های حدود 56 و 22 مترمربع و دو 
واحد در طبقه همکف هر کدام به مساحت حدود 24 مترمربع و دو 
واحد مسکونی به مساحت حدود 100 مترمربع که از ضلع جنوبی 
قابل دسترسی است. آپارتمان مسکونی فوق که طبقه اول آن در 
معیت آقای لطفی پور بازدید گردید به صورت اسکلت بتن، سقف 
تیرچه بلوک چهارچوبهای داخلی فلزی، دربهای داخلی چوبی، بدنه 
گچ و رنگ کف سرامیک آشپزخانه اپن نما آجر سیستم سرمایش 
کولر و گرمایش پکیج دارای اشتراکات شهری می باشد. محل فوق 
فاقد سند تفکیکی می باشد. لهذا با توجه به موقعیت محل، مساحت 
و کاربری ارزش ششــدانگ ملک فوق اعم از مسکونی و تجاری )با 
کلیه حقوقات متعلقه تجاری( بدون در نظر گرفتن دیون شهرداری 
به مبلغ 22/080/000/000 ریال بیســت و دو میلیارد و هشتاد 
میلیون ریال و ارزش ســه دانگ آن به مبلغ 11/040/000/000 
ریال یازده میلیارد و چهل میلیــون ریال برآورد و اعالم می گردد. 
در نتیجه ارزش 16/523 حبه مشاع آن به مبلغ 5067062341 
ریــال ارزیابی کــه مقــدار 1000/786 حبه مشــاع آن به مبلغ 
241288682 ریال بابت حق االجــرای دولتی و مقدار 15/737 
حبه مشــاع آن به مبلغ 4/825/773/659 ریــال بابت مطالبات 
 محکوم له ارزیابی می گردد. دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان

 شناسه: 451375

همکاری بیش از یک هزار کسبه بازار اصفهان برای رفع سد معبر
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: در دوماه ابتدای ســال جاری تعداد یک هزار و 193 مورد از کسبه، 

همکاری الزم را با شهرداری برای رفع سد معبر انجام داده و اجناس خود را به داخل مغازه انتقال داده اند.
حسین کارگر اظهارکرد: سه عامل خدمت رسانی بازارهای مرکزی در مواقع بحران باید مورد توجه قرار گیرد که 
یکی از این موارد رفع سد معبر بازار برای امداد رسانی سریع تر در مواقع بحران، دیگری دور کردن مواد اشتعال زا 

در حواشی بازار و تعبیه شیرآالت مخصوص آتش نشانی در فاصله های معین است.
وی با بیان اینکه تعداد 27 هزار باب مغازه در بازار مرکزی اصفهان دایر است، افزود: با توجه به اینکه انبوه مغازه ها در 

بازار تاریخی اصفهان که در هسته مرکزی شهر و در محدوده منطقه سه شهرداری اصفهان واقع شده است، توجه نکردن 
کسبه به رعایت سد معبر، عبور و مرور را با مشکل مواجه کرده که در این راستا طبق ادوار گذشته و البته این بار به صورت قاطع تر 

اکیپ رفع سدمعبر در بازارهای قنادها، کفاش ها مبادرت به رفع سد معبر اقدام کرده و در سایر بازارها نیز در حال انجام است.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به نارضایتی شهروندان از دشواری عبور و مرور در پیاده روها، تصریح کرد: در دو ماه ابتدای سال جاری یک 
هزار و 51 مورد تذکر شفاهی درخصوص رفع سد معبر و تعداد 149 مورد اخطاریه به کسبه ارایه و ابالغ شده است. وی ادامه داد: در دو ماه ابتدای 
سال جاری تعداد یک هزار و 193 مورد از کسبه همکاری الزم را با شهرداری برای رفع سد معبر انجام داده و اجناس خود را به داخل انتقال داده اند.

نصب بارکدخوان روی سنگ قبور مشاهیر
مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد گفت: یکی از برنامه های این مجموعه برای معرفی 
بهتر مشاهیر مدفون در تخت فوالد، نصب اسکن بارکد بر روی قبور مشاهیر است که در حال حاضر بر روی 

تکیه های کازرونی و بابارکن الدین نصب شده است.
سیدعلی معرک نژاد اظهار کرد: یکی دیگر از برنامه های مهم برای معرفی بهتر مشاهیر مدفون در تخت 

فوالد، نصب اسکن بارکد بر روی قبور مشاهیر است تا مردم با اسکن کردن آن روی موبایل خود و از طریق 
سایت تخت فوالد، بتوانند به اطالعات مربوط به مشاهیر دسترسی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بارکدها بر روی تکیه های کازرونی و بابارکن الدین نصب شده است، افزود: بارکد 
خوان بر روی سنگ قبور پنج نفر از دیگر مشاهیر مدفون در تخت فوالد نصب خواهد شد.

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد تاکید کرد: در تخت فوالد اصفهان 50 تکیه قرار دارد که این تکیه ها با نوع معماری، 
تاریخچه، مفاهیم هنری به کار رفته در معماری بنا و نحوه ساخت در این نرم افزار طراحی شده است.

وی با معرفی »اپلیکیشن تخت فوالد« خاطرنشان کرد: اپلیکیشن تخت فوالد به معرفی زندگینامه، اسناد و مدارک مربوط به دو هزار نفر از 
مشاهیر و هنرمندان اصفهانی می پردازد و هم اکنون از طریق نرم افزار »بازار« قابل نصب بر روی گوشی های تلفن همراه است.

وزارت راه و شهرسازی 
به تازگی برای کاهش 
هزینــه خانوار ها اجاره 
نشین در بخش مسکن، 
از طرحی بــه نام طرح 
مســکن اســتیجاری 

رونمایی کرده است.
گزارش تحــوالت بازار مســکن در 
شــهر تهران در اردیبهشت ماه سال 
1398 توسط بانک مرکزی به تازگی 
منتشر شد. این گزارش نشان می دهد 
که تعــداد معامــالت آپارتمان های 
مسکونی شــهر تهران در این ماه به 
12.1 هزار واحد مســکونی رسیده 
اســت که این میــزان معامالت در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 36.5 
درصد کاهش را نشــان می دهد. این 
کاهش میزان معامالت در مقایســه 
با مدت مشابه ســال گذشته بدون 
علت نیســت و علت اصلی آن رشد 
چشــمگیر قیمت مســکن در مدت 
مذکور می باشد. طبق همین گزارش، 
متوســط قیمت خرید و فروش یک 

مترمربــع زیربنای واحد مســکونی 
معامله شــده از طریــق بنگاه های 
معامالت ملکی شــهر تهران 126.7 
میلیون ریال )حــدود 12.7 میلیون 
تومان( اعالم شده است که این قیمت 
در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیــب 12.5 درصد و 112 

درصد رشد را نشان می دهد.
از آنجا که قیمت اجاره مسکن، تابعی 
از قیمت مسکن می باشــد بنابراین 
رشــد قیمت مســکن در یک سال 
گذشته بر روی اجاره بها نیز تاثیرگذار 
بوده است و اجاره بها را افزایش داده 
اســت. در همین گزارش، شــاخص 
کرایه مســکن اجاری در شهر تهران 
و در کل مناطق شــهری نســبت به 
ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 
22.6 درصد و 19.7 درصد رشــد را 

نشان می دهد.
این رشــد قیمت اجاره بها در حالی 
است که بر اساس گزارش های بودجه 
خانوار هــای بانک مرکــزی، حدود 
25.9 درصد از خانوار های ایرانی در 
مسکن های اجاره ای زندگی می کنند. 
همچنین بررسی گزارش های بودجه 
خانوار بانک مرکزی نشــان می دهد 
که سهم هزینه های مســکن از کل 
هزینه های ساالنه یک خانوار به 35.5 
درصد رسیده اســت که بیش از 90 
درصد از هزینه های مســکن مربوط 
به اجاره بها می باشــد. محاســبات 

نشان می دهند که از آنجا که بیشتر 
اقشــار ضعیف جامعه قدرت خرید 
مسکن را نداشته و بیشتر اجاره نشین 
می باشند، بنابراین سهم هزینه های 
مســکن از کل هزینه ها ساالنه برای 
اقشار ضعیف، بســیار بیشتر از اقشار 
ثروتمنــد جامعه می باشــد. نمودار 
زیر ســهم هزینه های مسکن از کل 
هزینه های ســاالنه خانوار هــا را بر 

حسب دهک ها نشان می دهد.
همــان گونــه کــه از نمــودار باال 
پیداســت ســهم هزینه ها مسکن از 
کل هزینه هــای ســاالنه دهک اول 
که فقیرترین قشــر جامعه می باشد 
49.9 درصد می باشــد و هــر چه به 
سمت دهک های باالتر جامعه و قشر 
ثروتمند جامعه پیش می رویم سهم 
هزینه های مسکن از کل هزینه های 

ساالنه خانوار ها کمتر می شود.
پس اوالً موضوع اجاره بها، دغدغه یک 
چهارم خانوار های جامعه می باشــد، 
ثانیــاً بیش از یک ســوم هزینه های 
ساالنه خانوار ها مربوط به هزینه های 
مسکن است، ثالثاً بیش از 90 درصد 
هزینه های مســکن مربوط به اجاره 
بها می باشــد و رابعاً دغدغه اجاره بها 
و هزینه های مسکن در اقشار ضعیف 
جامعه بسیار بیشتر از اقشار ثروتمند 

جامعه می باشد.
حاال دولت برای آن که دغدغه اقشار 
ضعیف و مستاجران را در زمینه اجاره 

بها کمتر کنــد، در چنــد روز اخیر 
وزارت راه و شهرسازی طرح مسکن 
اســتیجاری را مطرح کرده اســت و 
در این طرح قرار اســت بــی خانه ها 

مستاجر دولت شوند.
از آنجا کــه طبق اطالعــات وزارت 
راه و شهرســازی، حدود 60 درصد 
از قیمت مســکن در ایران مربوط به 
زمین می باشــد در این طرح، وزارت 
راه و شهرسازی از تمام ادارات دولتی 
و حتی شــهرداری های سراسر ایران 
درخواســت کرده است تا زمین های 
دولتی را برای ساخت و ساز خانه های 
اســتیجاری در اختیــار وزارت راه و 

شهرسازی قرار دهند.
در این طرح، دولت اعالم کرده است 
که عالوه بر زمین های رایگان، هزینه 

صدور پروانه و مجوز ها را 50 درصد 
کاهــش می دهــد و همچنین 25 
میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر 
درصد در اختیار پیمانکاران خواهد 

گذاشت.
عالوه بر این، مصالح ســاختمانی با 
تخفیــف 30 درصــد در دســترس 
سازندگان قرار می گیرد تا هزینه تمام 
شده ساخت این خانه ها کاهش یابد. 
قرار اســت این خانه ها توسط بخش 

خصوصی ساخته شود.
علــی نبیــان، معــاون وزیــر راه و 
شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی 
زمین و مســکن طی مصاحبه ای در 
این زمینه اعالم کرده است: »براساس 
برآوردی که داشــته ایم، با این طرح 
ظرف دو ســال چیزی حــدود 900 

هزار واحد مسکونی ساخته می شود 
که در واقع نیمی از نیاز ســاالنه بازار 
مســکن را تأمین می کند«. وی در 
ادامه بیان نموده اســت: »این حجم 
از خانه مســکونی نه تنهــا می تواند 
قیمت مسکن را در بازار به طور قابل 
مالحظه ای کاهــش دهد بلکه باعث 
می شود وضع بازار اجاره هم تعدیل 

شود. «
به هر صورت باید امید داشت که این 
طرح هر چه زودتر در راستای کاهش 
قیمت مسکن و اجاره بها توسط دولت 
اجرایی شود. امتیازات در نظر گرفته 
شده در این طرح، به شدت می تواند 
بر هزینه تمام شده ساخت مسکن و 
متعاقب آن اجاره بها این مســکن ها 

تاثیرگذار باشد.

رشد ۲۰ درصدی شاخص کرایه مسکن اجاری در یک سال گذشته؛

طرح »مسکن استیجاری« دولت برای مستاجران چیست؟

تابناک
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

آمار های اخیر بانک مرکزی پیرامون تحوالت بازار مسکن نشان 
می دهد که قیمت هر مترمربع مسکن در یک سال گذشته ۱۱۲ 
درصد رشد داشته است. این رشد قیمت مسکن باعث افزایش 
اجاره بها در یک سال گذشته شــده است و عماًل این موضوع 

ذهن یک چهارم خانوار های ایرانی را به خود درگیر کرده است.

مصالح ساختمانی با 
تخفیف ٣٠ درصد در 
دسترس سازندگان 

قرار می گیرد تا هزینه 
تمام شده ساخت 
این خانه ها کاهش 
یابد. قرار است این 

خانه ها توسط بخش 
خصوصی ساخته 

شود.

اقتصاد ایران
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بیشترین حد تورم در 
اردیبهشت، گریبان 
کدام استان را گرفت؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین 
گزارش خود شــاخص تــورم در 
اســتان های مختلف کشــور را در 
سه حوزه تورم نقطه به نقطه، تورم 
ماهانه و تــورم 12 ماهه منتهی به 

اردیبهشت را بررسی کرده است.
 بر اساس ارزیابی های صورت گرفته 
در شاخص تورم کل، در حوزه تورم 
نقطه به نقطــه باالتریــن تورم به 
استان بوشــهر با بیش از 65 درصد 
اختصاص یافته اســت و پس از آن 
کردستان و خراسان جنوبی با 63 
درصد در رده های بعدی هســتند. 
پایین ترین تورم ثبت شده در این 
حوزه نیز به هرمــزگان با 43، قم با 
44 و اصفهان و فارس با 45 درصد 
اختصاص یافته است. استان تهران 
نیز در حوزه تورم نقطه به نقطه عدد 
50 درصد را به ثبت رسانده است. 
در حوزه تورم ماهانه )اردیبهشت( 
باالترین نرخ به ایالم با چهار درصد 
اختصــاص یافته و پــس از آن نیز 
سیستان وبلوچستان با 3.2 و زنجان 
با سه درصد قرار دارند. کمترین تورم 
ماهانه در استان هرمزگان با سه دهم 
درصد و لرستان، همدان و فارس با 
شش دهم درصد ثبت شده است. 
تهران نیز در این دوره تورم ماهانه 

1.6 درصدی را تجربه کرده است.

خبر آنالین
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S
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برگزاری ششمین جشنواره فناوری اطالعات در دانشگاه شریف
ششمین جشنواره فناوری اطالعات کشور)ITWeekend۶( تیر ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی 

شریف برگزار می شود.
ششمین جشنواره فناوری اطالعات کشور )ITWeekend۶( با هدف معرفی و شناساندن ایده های 
بکر و خالق جهت ایجاد کسب و کارهای نوین و ایجاد اشتغال ۲۰ تیر ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی 

شریف برگزار می شود.
این جشــنواره رویدادی اســت که در آن افراد سرشــناس حوزه فناوری اطالعات تجربیات خود را در قالب 

سخنرانی های کوتاه با مخاطبان به اشتراک می گذارند. هدف اصلی برگزاری این رویداد انتقال تجربه در کسب 
کارهای مبتنی بر فناوری اطالعات، داستان های موفقیت و شکست و ایجاد انگیزه در تولید استارت آپ های نوآورانه است.

از دیگر اهداف اصلی این رویداد، می تــوان به ایجاد محیطی برای گردهمایی، گفتگو و هم افزایی نــوآوران، نخبگان، صاحبان ایده و 
عالقه مندان به رویکردها و نگرش های نو در سطحی فراتر از مرزهای جغرافیایی و همچنین شناسایی آنها برای سرمایه گذاری مادی و حتی 
معنوی توسط حوزه های مختلف جهت پیشبرد اهداف کشور اشاره کرد. ثبت نام در ششمین جشنواره فناوری اطالعات از ۲۵ اردیبهشت ماه 

جاری آغاز شده و این جشنواره در روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸ در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.
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    قوانین كلی
قوانیــن  اســاس  بــر 
کلــی فدراســیون هــا، 
کنفدراسیون ها، انجمن 
ها و سازمان ها و وزارتخانه 
هــای ورزشــی، راه های 
کسب درآمد یك باشگاه 
ورزشی می بایست در چهارچوب ورزش 

و مسایل فرهنگی پیگیری شود.
این روش های تجاری به غیر از اینکه نباید 
قوانین کشورها و مناطق را زیر پا بگذارند، 
همچنین نباید از محدوده فرهنگ و ورزش 
نیزخارج شــوند.البته باشگاه هایی که به 
شرکت های سهامی تبدیل شده اند و یا 
به بازار بورس کشورشــان یا بازار بورس 
بین المللی راه پیدا کرده اند، در چهارچوب 
فعالیت خود می توانند تجارت های دیگری 
را نیزانجام دهند.یکــی از متداولترین راه 
های کسب درآمد و پوشش دهی هزینه ها 
توسط باشگاه یا کلوب های ورزشی، کسب 

حامی و اسپانسرهای مالی است.
 باشــگاه ها بــا جــذب حامــی مالی، 
موقعیت های تبلیغاتی بــه وجود آمده 
توسط خود را به شرکت ها و تاجران بزرگ 
ارایه می دهند تــا در عوض، منبعی برای 
پوشش هزینه های خود فراهم سازند.یك 
باشگاه ورزشی می تواند به تعداد دلخواه 
حامی و اسپانســر جذب کند اما معموالً 
باشگاه ها یك حامی اصلی و چند حامی 
جزیی دارنــد. برای مثال باشــگاه بایرن 
مونیخ آلمــان دارای ۲ حامی اصلی و۱۷ 
حامی دیگر شامل آئودی، کوکاکوال، لوفت 
هانزا، زیمنس،آلیانز و ... اســت.حامیان 
مالی معموالًهزینه های اصلی و تجهیزاتی 

باشگاه ها را به عهده می گیرند.

البته روش معامله حامی و باشــگاه می 
تواند بســیار متفاوت و توافقی باشد که 
درکشورهای پیشرفته و صاحب فوتبال 
قوانینی بــرای این نــوع معامالت وجود 
 دارد. برخی از حامیان برای مثال متعهد

 می گردند اســتادیومی را برای باشــگاه 
فراهم سازند. برخی دیگر با ارایه مبلغی باال 
برای مدتی مشخص به باشگاه از نظر مالی 

کمك می کنند.
برخی دیگر نیز تجهیزات و امکانات ورزشی 
و رفاهی را به باشگاه ارایه می دهند که البته 
 همان طور که اشــاره شــد روش معامله 
می تواند کاماًل توافقی باشــد.در ایران در 
ســال های اخیر و پس از حرفه ای شدن 
لیگ ها، خوشــبختانه کمی جدی تر به 
این مسأله توجه شــده است. امروزه اکثر 
باشــگاه های حرفه ای و قوی در کشور 
گرچه با وجود مشــکالت دارای حامیان 
مالی هستند. شــرکت ها، تجار و صنایع 
بزرگ نیز به این موضوع رســیده اند که 
 با ســرمایه گذاری در بخش ورزش، هم 
می توانند به ورزش و سالمت کشور کمك 
کنند و هم از موقعیت های تجاری به وجود 

آمده بهره گیرند.

   فروش بلیت و مجوز پخش رسانه 
ای

یکی دیگر از منابع کســب درآمد توسط 
تیم ها و باشــگاه های ورزشــی، فروش 
 بلیت دیدارها اســت. ایــن روش یکی از

 کالســیك ترین روش ها است که البته 
نسبت به روش های دیگر ممکن است سود 
آنچنانی نداشته باشد.معموالً با وجود حامی 
مالی، باشگاه ها بدون آنکه مبلغی پرداخت 
کنند دارای اســتادیوم می شوند. درآمد 
حاصل از فروش بلیت بسته به نوع شراکت 
باشــگاه و حامی، بین تیم هــا و حامیان 

تقسیم می شود.
روشی دیگر از نحوه کسب درآمد، فروش 
مجوز پخش دیدار به صورت مســتقیم و 
 یاغیر مستقیم به شبکه ها و تلویزیون ها 
است. از آنجایی که دیگر بازی های مهم 
مثل بــازی های لیگ های کشــورهای 
صاحب فوتبال و پیشرفته بر روی شبکه 
و تلویزیون های رایگان پخش نمی شود، 

تلویزیون یا شــبکه ای کــه قصد پخش 
 این دیدارهــا را دارد باید به باشــگاه ها و 
سازمان های وابسته مبلغی را پرداخت کند.

در ایران شــاید یکی از مهمترین راه های 
کسب درآمد همین فروش بلیت ها باشد. 
امتیاز پخش دیدارها نیز در انحصار صدا و 
سیما است که البته به نظر نمی رسد بابت 
این موضوع به باشگاه ها به طور مستقیم 

مبلغی پرداخت کند.
این روش امروزه برای باشگاه های بزرگ 
به یکی از بهترین روش ها تبدیل شــده 

است؛ مانند فروش پیراهن های ورزشی 
باشگاه ها به طرفداران و یا فروش وسایل 
مصرفی و ورزشی که با عالمت و طراحی 
آن باشگاه همراه است. مثاًل باشگاه بایرن 
مونیخ دارای فروشــگاه های زنجیره ای 
در کشور آلمان اســت که لوازم مصرفی، 
ورزشــی )پیراهن، لباس های ورزشــی، 
کیف، ساعت، جامدادی و ...( که انحصاراً 
برای طرفداران بایرن تولید می شود را به 
فروش می رسانند.بسته به نوع تولید کننده 
محصــول، این محصول قیمــت گذاری 

می شود.
برای مثال یك پیراهن بایرن که در فصل 
گذشته توسط تیم استفاده می شد، چیزی 

حدود ۷۰ هزار تومان قیمت دارد.
این موضوع به ۲ دلیل اســت: یکی اینکه 
این پیراهن آدیداس اســت و دیگر اینکه 
با خرید این پیراهن هوادار به باشگاهش 
کمك می کند.در ایران ایــن موضوع تا 
به حال خیلی جدی گرفته نشــده است. 
شــاید یکی از دالیــل این مســأله نبود 
قوانین پیرامون انحصار و تولیدکنندگان 
 خوب محصــوالت و تجهیزات ورزشــی

 است.
 برای مثال پیراهن هــای ۲ تیم محبوب 
ایران یعنی پرســپولیس و اســتقالل را 
شــاید چندیــن تولید کننده پوشــاک 
با کیفیت هــای نه چندان خــوب برای 
فروش به هــواداران تولید و به عرضه می 
رسانند. شــاید خود این ۲ باشگاه نیز می 
توانند از روش قانونی بــا تولید و فروش 
این محصوالت مبارزه کنند، در حالی که 
 از فروش این محصوالت هیــچ بهره ای 

نمی برند.

    راه اندازی مدارس و آموزشگاه ها
باشــگاه های بزرگ و دارای هوادار زیاد 

معموالً دارای مدارس و آموزشــگاه های 
ورزشی هستند. معموالً هزینه های ورود به 
این مدارس و آمورزشگاه ها زیاد است. البته 
این موضوع به نام اعتبار باشگاه نیز بستگی 
دارد. در ایران نیز باشگاه های پرسپولیس 
و استقالل دارای مدارس و آموزشگاه های 

مرتبط هستند.

    روش های دیگر
راه و روش های دیگــری نیز وجود دارند 
که می توانند بســیار متفاوت باشــند. 
 مشارکت در طرح های بزرگ، همکاری با

 شرکت ها، ســازمان ها و شبکه ها برای 
 اجرای طرح هــای مختلــف و برخی از

 باشــگاه ها که در ایران تعداد آنها اندک 
نیســت. در اصل باشــگاه های ورزشی 
شرکت یا صنایعی خاص هستند. در این 
حالت معموالً شرکت یا سازمان مربوطه 

پاسخگوی هزینه های آن باشگاه است.
برخی از باشــگاه های ورزشی نیز عمده 
ترین راه کسب درآمد را فروش بازیکنان 
می دانند. این نوع باشــگاه ها که معموالً 
باشگاه های کوچك هســتند با پرورش 
بازیکنان، آنها را به بازیکنان بزرگی تبدیل 
می کنند و با قیمتی خــوب به تیم های 

بزرگ می فروشند.

باشگاه های ورزشی چگونه كسب درآمد می كنند؟   

راه و رسم پول درآوردن فوتبالی ها

روشی دیگر از نحوه 
كسب درآمد، فروش 
مجوز پخش دیدار به 

صورت مستقیم و یاغیر 
مستقیم به شبكه ها و 

 تلویزیون ها 
است. 

معموالً باشگاه های ورزشی برای بقا و توسعه خود راه هایی را 
برای كسب درآمد انتخاب و مشخص می كنند. البته این راه ها 
معموالً از قبل مشخص شده اند و قوانینی نیز وجود دارند تا در 
چهارچوب این قوانین پیش روند. این راه ها چه هستند؟ در 
چهارچوب چه قوانینی حركت می كنند؟توجه داشته باشید 
كه روش های اشاره شده تنها چند روش اصلی كسب درآمد 

هستند و مطمئناً روش های متفاوت دیگری نیز وجود دارند.

 
استارت آپ

فروشگاه های اینترنتی در واقع مصادیقی بارز از كارآفرینی دیجیتالی و مدلی 
برای استارت آپ های موفق كم هزینه و سودآور بوده كه شمار آن در ایران به 
مرز ۲0 هزار فروشگاه رسیده است. با فروشگاه اینترنتی شما میتوانید خدمات 

آموزشی تا كاشی و سرامیک و خوراكی و پوشاكی عرضه و بفروشید.

بستری که شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )سهامی خاص( موسوم به شاپرک 
فراهم کرده به شما این امکان را میدهد تا پس از احراز صالحیت قانونی، خدمات پرداخت 
ریالی در سایت شما آماده شده تا پس از خرید محصول یا سرویس توسط فروشنده در 
سایت شما، مبلغ تعیین شده توسط شما از حساب خریدار کسر و به حساب شما واریز 
شود. اینکه چطور میشود برای سایت خود مجوز رسمی پرداخت مجازی ریالی ایجاد 

کنید، موضوع گزارش امروز مااست.

    داستان شاپرک
درباره شاپرک و پرداخت مجازی ریالی / شرکت شاپرک به عنوان یك شرکت اصلی 

در عرصه پرداخت مجازی ایران و بر اســاس مجوز شــورای پول 
و اعتبار در ســال ۱۳۸۹ تاسیس شــد. ماموریت این شرکت به 
عنوان یك نهاد متخصص در ایجاد وحــدت فرماندهی و نظارت 
هوشــمندانه در صنعت پرداخت الکترونیکی ایــران بوده و برای 
افزایش اعتماد مصرف کننده از محصوالت و خدمات عرضه شده 
در فضای مجازی کشــور تحت نظارت بانــك مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران تاســیس گردید. اهداف ۵ گانه ای برای این شرکت 
در نظر گرفته شــده اســت که اعمال مدیریت بر شــبکه پرداخت 
مجازی، استاندارد ســازی خدمات پرداخت مجازی، توسعه بستر 
خدمات پرداخت اینترنتی ، مدیریت اثربخش بازار پرداخت مجازی 
 و توســعه توان افزایی صنعت پرداخت الکترونیك کشور از آن جمله

 است. در سایت شاپرک شما می توانید در باره خدماتی که این شرکت 
تخصصی حاکمیتی به دارندگان کارت های بانکی، پذیرندگان اینترنتی، 
پذیرندگان فروشگاهی و شرکت های PSP دارای مجوز ارائه می شود 

اطالعات الزم را بدست آورید.

    چگونه می توان برای فروشگاه اینترنتی خود درخواست درگاه 
پرداخت اینترنتی از شاپرک كنم؟

شما می بایست از طریق شرکت های رسمی ارائه دهنده خدمات پرداخت که کارگزار 
رسمی شاپرک هستند تماس گرفته و جهت درخواست به آن مراجعه کنید. سامانه جامع 
پذیرندگان که در آینده ای نزدیك در سایت SHAPARAK.IR راه اندازی می شود، 
میتوان نسبت به درخواست ابزارهای پذیرش اقدام کرد. در حال حاضر فقط از شرکت 

های معرفی شده در انتهای این گفتار استفاده کنید.

    آیا سایت من برای داشــتن خدمات پرداخت مجازی ریالی، می بایست 
پروتكل اس اس ال داشته باشد؟

صفحه پرداخت اینترنتی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت ریالی که شما از آن ها 
خدمات میگیرید، دارای SSL است و سایت شما نیازی به خدمات امنیتی خاصی ندارد.

    چگونه تسویه حساب پرداخت های ریالی كه از طریق سایت اینترنتی 
صورت می گیرد انجام می شود؟

توجه کنید که انتقاالت سامانه پایا برای دستور پرداخت های مشتریان فقط یك بار در 
هر ۲۴ ساعت انجام می شود و در روزهای تعطیل و غیر تعطیل این قضیه متفاوت است. 
ریز تراکنش های پایانه های فروش شاپرک هر روز ســاعت ۱۷ در اختیار بانك های 

پذیرنده قرار می گیرد.

    آیا برای یک سایت اینترنتی و فروشگاهی می توان از چند شركت تقاضای 
دریافت خدمات پرداخت اینترنتی )مجازی( كرد؟ 

نیازی به این کار نیست.

    شرط مهم برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از طریق شاپرک چیست؟
کسب گواهی نماد اعتماد الکترونیك از مرکز توسعه تجارت اینترنتی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت، شرط الزم برای دریافت مجوز درگاه های پرداخت اینترنتی است.

    آیا از لوگو بانک های دولتــی و خصوصی می توان جهت ترغیب كاربر به 
استفاده از خدمات سایت و اعتماد سازی استفاده كرد؟

به هیچ عنوان.

    آیا مدیران فروشگاه های اینترنتی دارنده درگاه پرداخت مجازی می توانند 
اطالعات كارت بانكی مشتریان را درخواست و نگهداری كنند؟

خیر. این کار مجاز نیست و با سو استفاده کنندگان طبق قانون برخورد می شود.

    چه مسئولیتی دریافت كننده درگاه پرداخت اینترنتی در قبال مشتریان 
دارد؟

رعایت کلیه قوانین تجارت الکترونیك ایران و مقررات عمومی کشور و همچنین عدم 
ذخیره اطالعات دارندگان کارت از طریق سایت و تامین امنیت وب سایت و مشخص 
نمودن نوع صنف و محدوده جغرافیایی برای ارائه خدمات از جمله مواردی اســت که 

دارنده مجوز درگاه پرداخت اینترنتی بایستی رعایت کند.

    چه خدماتی از طریق درگاه پرداخت اینترنتی قابل ارائه خواهد بود؟
خدماتی مثل خرید و پرداخت قبض و خرید شارژ مجاز است و انتقال وجه و مانده گیری 

غیر مجاز خواهد بود.
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،،
شركت ها، تجار و صنایع بزرگ 

نیز به این موضوع رسیده اند كه با 
سرمایه گذاری در بخش ورزش، 
هم می توانند به ورزش و سالمت 

 كشور كمک كنند و هم از
 موقعیت های تجاری به وجود 

آمده بهره گیرند.

روزیاتو
گـــزارش

چگونه برای سایت خود مجوز پرداخت ریالی بگیریم؟
 آشنایی با »شاپرک«

فعاالن حوزه فرش دستباف 
بیمه می شوند
دعوت از 

استارت آپ ها برای 
صادرات فرش ایرانی 

تولید و تجارت
 رئیس مرکــز ملی فرش ایــران با 
اعالم خبر ۳ برابر شدن بودجه بیمه 
قالیبافان، از استارت آپ ها و صاحبان 
ایده و فکر نــو در حوزه فرش دعوت 
کرد تا ایده های خود را برای توسعه، 
تولید، فــروش و صــادرات فرش 

دستباف ارائه دهند.
فرشته دست پاک گفت: با حمایت 
مجلس شورای اســالمی و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و با دستور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت توانســتیم 
بودجه تخصیصی برای بیمه قالیبافان 
را در سال ۱۳۹۸ حدود ۳ برابر کنیم 
و امسال تمامی فعاالن حوزه فرش 
دستباف می توانند از بیمه قالیبافان 

استفاده کنند. 
رئیس مرکــز ملی فرش ایــران با 
اعالم این خبــر، اظهار کرد: موضوع 
بیمه و امنیت شغلی قالیبافان یکی 
از دغدغه های اصلی ما بــوده که با 
تخصیص این بودجــه و ابالغ آن به 
وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی 
از سه ماهه دوم امســال به صورت 
قانونمند و با همکاری سازمان تامین 

اجتماعی انجام می شود.
وی طرح ملی کارآفرینی و توســعه 
تجارت فــرش دســتباف را یکی از 
برنامه های مرکز ملــی فرش ایران 
در حمایت از تولید داخلی در سال 
۱۳۹۸، دانســت و تصریح کرد: این 
طرح بــه عنوان یکــی از طرح های 
اقتصاد مقاومتی وزارت صمت مورد 
موافقت قرار گرفته و سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی نیز آن را مورد موافقت 

قرار داده است.
رییس مرکز ملی فرش ایران با بیان 
اینکه در این طرح علیرغم مشکالت 
اقتصادی و شرایط سخت موجود به 
دنبال ایجاد شغل برای ۴۰ هزار نفر 
هستیم، گفت: در راستای این طرح، 
استارت آپ ها و صاحبان ایده و فکر 
نو در حوزه فرش دستباف را دعوت 
می کنیم تا ایده های خــود را برای 
توسعه، تولید، فروش و صادرات فرش 

دستباف ارایه دهند.
دست پاک با تأکید بر موضوع آموزش 
در حوزه فرش دســتباف، ادامه داد: 
به دنبال آموزش قالیبافی نیستیم 
چرا که این موضوع وظیفه سازمان 
فنی و حرفه ای کشور است و در این 
زمینه نیز تفاهم نامــه ای با ما دارد. 
ما به دنبال آموزش های کالن مانند 
بازاریابی و برندینگ برای توســعه 
فروش و صادرات فرش دســتباف 

هستیم.
وی، تجارت الکترونیــك را از دیگر 
اولویت های خود دانست و بیان کرد: 
از استارت آپ ها و کسب و کارهای 
نوین و اینترنتی که در زمینه فروش 
فرش دستباف در بازارهای داخلی و 
خارجی از طریق دنیای مجازی و وب 
بتوانند راهکار ارایه دهند، استقبال 

می کنیم.
رییس مرکــز ملی فــرش ایران به 
تشکیل کارگروه های فرش دستباف 
در اســتان های کشور اشــاره کرد 
و گفت : بــا هماهنگی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و دستور وزیر کشور، 
کارگروه هــای فرش اســتان ها به 
ریاست شخص اســتاندار تشکیل 
شده است و این کارگروه هم اکنون 
جــزو ۵ کارگــروه اول اســتان ها 
است و برنامه های ســال ۱۳۹۸ با 
 هماهنگی کامل استاندارها در حال

 انجام است.

فصل اقتصاد
گــزارش
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