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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

8

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

شهردار اصفهان در اجالس همکاری های شانگهای اعالم کرد؛   

اصفهان آماده میزبانی از جاده ابریشم

 افت قیمت خودرو
 به زودی...

فروشنده داریم، 
خریدار نه!

یکی از مهم ترین قوانین اقتصاد، 
برآورد قیمت بر اســاس میزان 
عرضه و تقاضاست در بازار است. 
اگر تقاضا افزایــش یابد و عرضه 
کاهش و یا تغییری نکند، مسلما 
قیمت ها افزایــش خواهد یافت 
و بالعکــس. البته ایــن قوانین 
در یک بــازار ســالم اتفاق می 
افتد نه یک اقتصــاد مریض!  با 
 افزایش تورم در بازار بسیاری از 
سرمایه های پنهان از بانکها بیرون 
آمد و به سمت بازارهای مختلف 
روانه شد . از بازار دالر گرفته تا طال 
و مسکن وخودرو و حتی دلستر! 
یکی از این بازار هــا ، خودرو بود 
که اتفاقا افزایش تقاضا باعث شد 
قیمت ها افزایش چشمگیری در 
این بازار پیدا کند. خودرو سازان 
نیز به این جریان دامن زدنند و با 
توقف و کاهش فروش باعث شدند 
مردم همیشــه در صحنه گمان 
کنند قحطی خودرو آمده است ! 
مردم صف کشیدند تا خودرو ثبت 
نام کنند تا به گمان خود سودی 

کرده باشند، ...

 چطور مسیر شغلی مناسب خود را
 پیدا کنیم؟   

برسر چند راهی!
چقدر از زمانی که از خودتان پرسیده اید »وقتی 
بزرگ شوم، می خواهم چه کاره شوم؟« گذشته 
است؟ اگر از دبیرستان تا کنون به این موضوع 
فکر نکرده اید، ممکن اســت مشغول به کاری 
شده باشــید که اهداف و آروزهای حرفه ای تان 
را برآورده نکند. هر کداِم ما استعدادهای خاصی 
داریم و اگر در زمینه  مرتبط با استعدادهایمان 
کار کنیم، دنیا جای بهتری خواهد شد. مطمئنا 
شما از انجام کارهایی که در آن استعداد دارید، 
لذت بیشتری می برید و واکنش های مردم نیز به 

شما بهتر است.
هر چه بیشتر روی استعدادهایتان کار کنید، 
مشارکت بیشتری نیز با دنیا خواهید داشت و 

از رضایت شغلی و شخصی که به...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

     در این اجالس در خصوص آمادگی شهر اصفهان برای همکاری در زمینه مسائل اقتصادی صحبت شد.

بازار طال و سکه  98/2/28 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,820,0004,850,000قدیم

سکه طرح 
4,960,0005,035,000جدید

2,740,0002,820,000نیم سکه

1,748,0001,830,000ربع سکه

1,000,0001,000,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18451,800454,313 عیار

یک گرم طالی 
19452,235439,535 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار
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اپلیکیشن های موبایل مجوز فروش 
بلیت هواپیما ندارند!

ســخنگوی ســازمان هواپیمایی 
کشــوری اعالم کرد که اپلیکیشن های موبایلی 

مجوز فروش بلیت هواپیما ندارند و این اقدام از سوی آنها 
بدون طی شدن مسیر قانونی است.

رضا جعفرزاده  با اشــاره به این که صرفاً دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی کــه دارای مجوز بند »الف« از ســوی ســازمان 

هواپیمایی کشوری هستند و با معرفی سایت های 
فروش که به تأیید این سازمان...

وی در ادامه با اشاره به برگزاری 
همکاری هــای  اجــالس 
شــانگهای، تصریــح کــرد: 
کشورهای عضو این اجالس 
مانند چین، روسیه، پاکستان 
و برخــی دیگر از کشــورها 
برای توسعه مسائل اقتصادی 
در کشــور چین گردهم آمده بودند، برخی 
استانداران و شــهرداران از کشورهای عضو 
حضور داشتند، ایران در این اجالس به عنوان 
عضو ناظر اســت و من نیز به عنوان شهردار 

اصفهان یکی از سخنرانان این اجالس بودم.
شــهردار اصفهان گفت: در این اجالس در 
خصوص آمادگی شهر اصفهان برای همکاری 
در زمینه مســائل اقتصادی صحبت شــد، 
مدیریت شهری، احیای مأموریت های تاریخی 
کشورها و شهرهای در امتداد جاده ابریشم به 
عنوان یک شبکه ارتباطی تجاری و فرهنگی 
سه هزار ساله و مهم میان شرق و غرب از جمله 

مسائلی بود که در این اجالس مطرح شد.
وی اضافــه کــرد: اشــتراکات فرهنگــی، 
توانمندی های متعدد کشــورها و شهرهای 
این مسیر، تقویت روابط چندجانبه و توسعه از 

دیگر مواردی بود که در این اجالس مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت. همچنین در نمایشگاه 
شــهر » چونگ چینگ« و همزمان با افتتاح 
نمایشگاه، معاون سابق نخست وزیر ایتالیا و 
معاون مجلس مجارستان صحبت کردند. این 
افراد و همه دیگر سخنرانان این اجالس، در 
خصوص تقویت همکاری ها صحبت کرده و 
چینی ها نیز در این اجالس 200 میلیارد یوآن 

قرارداد امضا کردند.
وی با بیان اینکه در حاشــیه این اجالس در 
جلساتی با برخی شــرکت ها حضور یافتم، 
اظهار داشت: در حاشــیه این اجالس با یک 
شرکت بین المللی در خصوص تراموا مذاکره 

شد که قرار شد برای ادامه این مذاکرات این 
 شــرکت به اصفهان آمده و مذاکرات ادامه 

یابد.
شهردار اصفهان گفت: از شرکت مترو، تراموا 
و خطوط آنها و از چند مجموعــه در حوزه 
مدیریت شهری نیز بازدیدهایی به عمل آمد 
که امیدوارم با توجه به شرایط فعلی بتوانیم 
از طریق این کشورها برخی مشکالت موجود 
را برطرف کنیــم. همچنیــن در خصوص 
گردشگری نیز مالقات هایی با سفیر ایران در 
پکن و مسئولین کنسولگری در گوانجو برقرار 
شد که امیدوارم شــرایط بهتری برای سفر 

چینی ها به ایران فراهم شود.

شهردار اصفهان در اجالس همکاری های شانگهای اعالم کرد؛
اصفهان آماده میزبانی از جاده ابریشم

 از شرکت مترو، 
تراموا و خطوط 

آنها و از چند 
مجموعه در حوزه 

مدیریت شهری نیز 
بازدیدهایی به عمل 

آمد که امیدوارم با 
توجه به شرایط فعلی 

بتوانیم از طریق 
این کشورها برخی 
مشکالت موجود را 

برطرف کنیم.

شهردار اصفهان گفت: در اجالس شانگهای، اصفهان آمادگی خود را برای همکاری در زمینه مسائل اقتصادی، مدیریت شهری، همچنین احیای مأموریت های 
تاریخی کشورها و شهرهای در امتداد جاده ابریشم اعالم کرد.

قدرت اله نوروزی ضمن تبریک نایب قهرمانی سپاهان در رقابت های لیگ برتر، اظهار کرد: امیدوارم پسران طالیی سپاهان در نیمه نهایی جام حذفی و در بازی 
مقابل پرسپولیس که می تواند جام ارزشمندی را برای اصفهان به ارمغان بیاورد نیز موفق ظاهر شوند.

اخباراصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
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اپلیکیشن های موبایل مجوز فروش بلیت هواپیما ندارند!
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که اپلیکیشن های موبایلی مجوز فروش بلیت هواپیما ندارند و این اقدام از سوی آنها بدون طی شدن مسیر قانونی است.

رضا جعفرزاده  با اشاره به این که صرفاً دفاتر خدمات مسافرت هوایی که دارای مجوز بند »الف« از سوی سازمان هواپیمایی کشوری هستند و با معرفی سایت های فروش 
که به تأیید این سازمان می رسد می توانند اقدام به فروش بلیت هواپیما کنند، اظهار کرد: سایر سایت ها و مجاری فروش بلیت هواپیما از نظر سازمان هواپیمایی وجاهت 

قانونی ندارند.
وی با اشــاره به این که دفاتر خدمات مســافرت هوایی دارای مجوز بند »الف« در صورتی که بخواهند بــه صورت الکترونیکی اقدام به فــروش بلیت کنند می توانند 
با اخذ مجوز در ایــن رابطه اقدام کنند، بیان کرد: اســامی دفاتر و ســامانه فروش الکترونیکی مجــاز دارای مجوز بند »الف« روی ســایت ســازمان هواپیمایی قرار 
 دارد و عالوه بر این سیســتم اصالت ســنجی روی ســایت این ســازمان بــه آدرس www.cao.ir قــرار گرفته تا متقاضیان نســبت به صحت بلیت خــود اقدام 

کنند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، افزود: عالوه بر این دفاتر خدمات هوایی که دارای مجوز بند »ب« از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هستند می توانند به 

صورت تور اقدام به فروش مجاز بلیت کنند.
جعفرزاده با تاکید بر این که اقدام غیرقانونی فروش بلیت از سوی سایت ها و نیز اپلیکیشن ها در دستور کار سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارد، اعالم کرد: اگر در این رابطه 

گزارشی نیز از سوی مردم به سازمان هواپیمایی کشوری ارجاع داده شود، در جهت برخورد با متخلفان اقدام می شود.
مسافران می توانند با مراجعه به سایت سازمان هواپیمایی کشوری و انتخاب گزینه استعالم بلیت صادره نسبت به صحت بلیت خریداری شده اقدام کنند و یا با انتخاب گزینه 

نرخ نامه بلیت شرکت ها از قیمت پرواز هریک از شرکت های هواپیمایی در مسیرهای تعریف شده مطلع شوند.
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آگهی تحدیدحدودعمومی ثبت اسنـــادکاشان
شماره: 1398/2/14-911799

پیرو آگهیهای نوبتی و بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد تحدید 
حدود قسمتی از امالک بخشهای یک الی شش حوزه ثبتی 
کاشان در تاریخهای تعیین شده ذیل بعمل خواهد آمد وتحدید 

حدود امالک راس ساعت  8 صبح هر روز انجام خواهد شد. 
امالک و ابنیه بخش یک کاشان

5160 -  اصلی واقع درخیابان فاضل نراقی- انیس و اعظم و نجات سادات و 
سیدحسین وکیلی الجوردی -  ششدانگ یکبابخانه 

شماره های فرعی مجزی از7547 - اصلی واقع در پشت 
مشهد 

1- محمد ولیان وغیره- ششدانگ یکباب محل اطاق بانضمام ششدانگ 
مشاعات 

2- محمد ولیان وغیره- ششدانگ دوباب اطاق و دوباب سرداب بانضمام 
ششدانگ مشاعات 

8548- اصلی واقع درخیابان محتشم . اصغرعظیم پوربرزکی- ششدا نگ 
قسمتی از یکباب مغازه بمساحت 16/25 مترمربع 

8549 -  اصلی واقع درخیابان آیت اله کاشانی. علی رضازاده و زهرا محمدی 
نیا - ششدانگ قسمتی از  یکبابخانه  بمساحت 2/40 مترمربع) که قبال 

قسمتی ازکوچه بن بست بود( 3/18/ 98
امالک و ابنیه بخش دو کاشان

شماره های فرعی مجزی از 874 فرعی از پالک 2 -  اصلی 
واقع در صالح آباد

5099- احمد سیاح- ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت1247/20 
متر مربع 

11678 -  علیرضا صرافی-  ششدا نگ یکبابخانه بمساحت 153/01  متر 
مربع  

11743- زهره درویشان برزکی- ششدانگ یکبابخانه بمساحت112 متر 
مربع     

11778 -  سمیه عربشاهی حسین آبادی-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
78/63 متر مربع

11780 -  جنت خانم ستاری آرانی و غالمعلی شریفی ویدوجی-  ششدانگ 
قسمتی از یکبابخانه

بمساحت 23/17 متر مربع 3/19/ 98  
11818 -  حسین مرادی  -   ششدانگ یکبابخانه بمساحت 179/70  متر 

مربع
شماره های فرعی مجزی از257 فرعی 

11852- اداره اوقاف و امورخیریه کاشان- ششدانگ یکقطعه زمین موقوفه 
بمساحت12346/16 مترمربع  

11853-اداره اوقاف وامورخیریه کاشان- ششدانگ قطعه زمین مثلث شکل 
موقوفه بمساحت 1460/93 مترمربع 

شماره های فرعی مجزی از498 فرعی از پالک 11 اصلی 
واقع در زیدی

9740-  محبوبه کاشفی  -  ششدا نگ یکقطعه زمین محصور بمساحت 
40 /191 مترمربع  

9816 -  حسین گلشن آرانی -  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 
3/77 مترمربع             

9819 -  حسین نکوزاد -  ششدانگ یکقطعه زمین محصور  بمساحت 
122/75 مترمربع  3/20/ 98

9836- مرضیه صدوقی -  ششدانگ یکبابخانه بمساحت  181/06 مترمربع 
9854- محمدعلی مرئوسی و معصومه خردمند -  ششدا نگ یکباب 

ساختمان بمساحت 125/86 مترمربع 
9866-  معصومه جوالیی استرکی  -  ششدانگ قطعه زمین بمساحت 

180/1 مترمربع          
9881- مجتبی غالمپورعصاری-  ششدانگ قسمتی از یکباب چهاردیواری 

محصور بمساحت 242/42 مترمربع
9890- محسن ذبیحی و علیرضا ذبیحی-  ششدانگ قطعه زمین باریکه 

بمساحت  4/90 مترمربع 3/21/ 98
9891 -  محمدرضا نراقی -  ششدانگ قطعه زمین بمساحت 9/59 مترمربع             
9904 -  مهدی صادقی پور ویدوجی -  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

145/80 مترمربع
9905- تقی زیدآبادی  -  ششدانگ قطعه زمین بمساحت  172/35 مترمربع 
9906- مریم زیدآبادی  -  ششدانگ قطعه زمین بمساحت  170/22 مترمربع 
9909- زهرا رئیسی زیدی -  ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 159/80 

مترمربع 3/22/ 98
9910- رضا داور  -  ششدانگ قطعه زمین بمساحت  267/90 مترمربع

9913- هوشنگ حاجی گلملکی  -  ششدانگ قطعه زمین بمساحت  
191/95 مترمربع

9923 - عباس سرکرده و حسن سرکرده وغیره - ششدانگ یکقطعه زمین  
بمساحت 400/45 متر مربع 

9924 - عباس وامیررضا و حسین و حسن سرکرده - ششدانگ یکقطعه 
زمین  بمساحت 382/93  مترمربع 

9925 - عباس سرکرده - ششدانگ یکقطعه زمین  بمساحت183/75 
مترمربع 3/23/ 98

9926 - امیررضاسرکرده - ششدانگ یکقطعه زمین  بمساحت182/40 
مترمربع 

9927 - حسن سرکرده - ششدانگ یکقطعه زمین  بمساحت187/75 
مترمربع 

9929 -  زهره طحانی-ششدانگ قطعه زمین بمساحت215/89 متر مربع 
9930 - عباس طحانی  - ششدانگ قطعه زمین بمساحت215/89 مترمربع 
9931- محسن ساعدی علی آبادی  - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 

128/69 مترمربع 3/25/ 98
زمین  یکقطعه  ششدانگ   - علوی  اصغرمسعودی  9932-سیدعلی 

محصوربمساحت 120/57مترمربع 
9936-  محسن اکبری - ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 169/95 

متر مربع
9941- زینب میرزازاده  - ششدانگ یکقطعه زمین محصور  بمساحت 

162 متر مربع
9942- معصومه فرجادتبار و بتول فرجادتباروغیره - ششدانگ یک  قطعه 

زمین  بمساحت 154 مترمربع  
9943- عباس محمدزاده قزاآنی - ششدانگ قطعه زمین  بمساحت 159/30 

متر مربع 3/26/ 98
9946 - اصغرصدف ساز و کبرا رنجبرکاشانی - ششدانگ یکقطعه زمین 

محصور بمساحت 185/90 متر مربع 
9947- سیدمهدی یوسف زاده - ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت 41/40 

متر مربع
9948- میثم عرق کش - ششدانگ یکقطعه زمین  بمساحت 180/96 

متر مربع               
9949- محبوبه سمائی - ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت 

204/81 متر مربع
9950 - محمدرضا گلریز و الهام مشهدی پورنوش آبادی - ششدانگ قطعه 

زمین بمساحت 163/66 متر مربع 3/27/ 98
9951- حسن ینجه کار - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 151/14 متر مربع               
9952- زهرا صحفی موخر  - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 251/25 

متر مربع               
9953- حسین خونساری  - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 203 مترمربع  
9954- حسین خونساری  - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 203 مترمربع               
9955- حسین خونساری   - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 238 

مترمربع  28 /3/ 98
9956- حسین خونساری - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 242/76 

مترمربع
9957- حسین خونساری   - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 186/45 

مترمربع
9958- حسین خونساری   - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 208 

مترمربع
9959- حسین خونساری - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 230/80 

مترمربع
9960- حسین خونساری - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 240/40 

مترمربع 3/29/ 98
9962- فریفته اصفهانیان  - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 161/16 

مترمربع               
7032 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین زهره خاکی - ششدانگ 

باریکه قسمتی از یکبابخانه بمساحت 49/17 متر مربع 
320 فرعی از پالک 24- اصلی واقع در دیزچه- زری کیوانلو شهرستانکی 

- ششدانگ یکبابخانه قدیمی بمساحت 248/73 متر مربع 
شماره های فرعی از پالک 33 - اصلی واقع در فین کوچک

90 -  جواد صادق پور -  ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت 
2319/88 مترمربع  3/30/ 98

116 -  جواد صادق پور -  ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 1992/95 
مترمربع             

11153- فاطمه رعایت پناه و رضاعلی بابائی و فاطمه فراست نیا - اصغر 
ریاضی و زهره باغمیرانی-  ششدانگ قطعه زمین بمساحت 9862 مترمربع 
11571- مهدی آهنگر و نرگس صابری-  ششدا نگ یکبابخانه بمساحت 

162 مترمربع
11572- احسان احمدی ونی-  ششدانگ قطعه زمین بمساحت  162 

مترمربع 4/1/ 98 
11573- سعید اکبری حسنارودی  و معصومه سادات موسوی باریکرسفی 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت  134/32 مترمربع 
11574- رضا صاحب و نیره هاشمی مسگر-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت  

130/85 مترمربع
11575- نرگس عبداللهی نجات و محسن قطبی-  ششدانگ قطعه زمین 

بمساحت  164/25 مترمربع
11604- سیدحسین ابوالفضلی و فرزانه حسین زاده فخاری-  ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت  147/5 مترمربع
11609- مهدی میانه ساز-  ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت  

148/20 مترمربع 98/4/2
11612- محمد کچویان فینی-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت  162 

مترمربع
11632- سیدحسین ساداتی و مهین هاشمی زاده- ششدانگ قسمتی از 

یکبابخانه بمساحت 83/73 متر مربع
11669 - محمد مسعودی فر - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 169/88 

متر مربع 
11671 -حامد دادائی و اعظم خان فینی - ششدانگ یکبابخانه بمساحت  

10/ 143 مترمربع     
11678 -  زهرا عابدینی سن سنی - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 188/85 

متر مربع  98/4/3
مسکونی  ساختمان  مهرجردی - ششدانگ  زارع  عباس   -11679

بمساحت148/20 متر مربع    
11690- حسن دهقانی یزدلی - ششدانگ یکقطعه زمین محصوربا کاربری 

گردشگری و تفریحی و تفرجی بمساحت 172/56 متر مربع               
11695- محمدجواد سالمیان زاده - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 

294/95 متر مربع 
11735- محمد بهفرد و آمنه بهفرد - ششدانگ یکقطعه زمین محصور 

بمساحت 125 مترمربع 4/4/ 98 
شماره های فرعی از پالک 34 - اصلی واقع در فین بزرگ

7436- محمدحسین صباغی سادیانی -  ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 
360/20 متر مربع 

7443- سیدحسین مهندسی فینی فرزند سیدرضا-  ششدانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 4129/01 مترمربع

7451- مریم فاطمی فر-  ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت  
6765/35 مترمربع

  376 7453- حسن شادان-  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  5/
مترمربع                      

7457-  احمد رسولی فینی-  ششدانگ قطعه زمین محصور ومشجر 
بمساحت 2805/5 مترمربع 4/5/ 98

7462- منصور کوچک زاده-  ششدانگ  باغچه و خانه بمساحت  1493/28 
مترمربع مجزی از 3292 فرعی 

7487 -  حسین دست آموز - ششدانگ یکباب باغچه بمساحت 303/80 
مترمربع

7504 -  مهدی هاجریان- ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان بمساحت 
114مترمربع           

7506 -  مریم هوشمندیان فینی- ششدانگ قطعه زمین محصوربمساحت 
5580 مترمربع 4/6/ 98

241 فرعی از پالک 37- اصلی واقع دریزدآباد. حسین و محمد ومصطفی 
و اسماعیل پایدارحسن آبادی-ششدانگ قطعه زمین محصورمشجرالبعض 

بمساحت11461/85 مترمربع 
7159-  فرعی از پالک 45 - اصلی واقع در لتحر.  سیدحسن سجادی فینی 

-  ششدانگ کارخانه فرش ماشینی بمساحت 1627/9مترمربع
شماره های فرعی از پالک 49 - اصلی واقع درصفی آباد

14801- زهرا گیاهی-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 166/16 مترمربع  
مجزی از 5089 فرعی     

14829 - سامر عبداللهی-  ششدانگ قسمتی ازیکبابخانه بمساحت 9/10 
متر مربع  4/9/ 98

14835- ابوالفضل رمضانی محمودآبادی و مهدیه باسره - ششدانگ 
یکبابخانه مسکونی بمساحت 55 /91 مترمربع مجزی از 1459 فرعی

 14843 - علیرضا سبزیکار نوش آبادی-  ششدانگ قسمتی ازیکبابخانه )که 
قباًل نهرعمومی بوده ( بمساحت 15/30 متر مربع

14848- محمدرضاعطوف نساج و محدثه مسگرفرد- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 126/70مترمربع

14855 - قاسم هاشمی مسگر-  ششدانگ قسمتی ازیکبابخانه بمساحت 
15/40 متر مربع

14862 - زهره داورکاشانی-  ششدانگ یکباب باغچه و خانه  بمساحت 
715/20 متر مربع 4/10/ 98

14866- علیرضا دامن افشان- ششدانگ یکباب چهاردیواری محصور 
بمساحت670/40 متر مربع 

14867 - مجید دامن افشان- ششدانگ یکباب چهاردیواری محصور 
بمساحت262 متر مربع     

14883- هادی هاشم زاده و فاطمه آور - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
63/50 مترمربع مجزی از 6738فرعی

14914 -محمدرضا آخوندی دشتی -  ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 
79/05 مترمربع مجزی از 1475 فرعی

باعمارت  باغچه  یکدرب  ششدانگ   - کاموئی  -حسین   14917
بمساحت2267/41متر مربع 98/4/11

14932 -علیرضا محمدزاده عرب - ششدانگ یکبابخانه  بمساحت72 
مترمربع مجزی از 6738 

14948 -حسن مشهدی اکبری - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 161/08متر 
مربع از 1435 فرعی  

696 فرعی از پالک 95 - اصلی واقع در روستای جزه - زهرا خاتمی جزئی . 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 1248/7 مترمربع 4/12/ 98

امالک و ابنیه بخش چهار کاشان

شماره های فرعی از پالک 1 - اصلی واقع درراوند
1011 - حسن پورقاضی - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت59944/52 

متر مربع 
3391 -  سیدمهدی حسینی راوندی - ششدانگ یکدرب باغ مشجرالبعض 

بمساحت 2667/93 متر مربع 
5567 - حسین عبائی کاشان-  ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 

3017/77متر مربع
5569- محمدحسینی و فرشته قاسم پورراوندی - ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت  390/66 مترمربع 4/13/ 98 
5586 -  حمیدرضا رزاقی وزهرا جهانی نژاد - ششدانگ قطعه زمین محصور 

بمساحت 1290/60 متر مربع 
محصور  زمین  یکقطعه  ششدانگ   - پورقاضی   حسن   -5594

بمساحت1330/82 متر مربع
شماره های فرعی از پالک 3 - اصلی واقع درطاهرآباد

3476- سیدمحمدرضاشاکریان و مریم صادقی طاهری - ششدانگ یکقطعه 
زمین بمساحت 182/11 مترمربع 

3477- مهدی اسماعیلی و فهیمه ابراهیمی طاهری - ششدانگ یکقطعه 
زمین بمساحت 187/38 مترمربع 

3478 - فاطمه قطبی طاهری-  ششدانگ قطعه زمین بمساحت 183/39 
متر مربع 4/15/ 98

3479 - حسن هاشمی طاهری-  ششدانگ قطعه زمین بمساحت 
184/85متر مربع

3480- اعظم معلم طاهری-  ششدانگ قطعه زمین بمساحت 3521/63 
متر مربع

3481 - محمدحسین مهدی زاده طاهری-  ششدانگ قطعه زمین بمساحت 
186/82مترمربع

3483 - جواد حاجی بابائی طاهری-  ششدانگ قطعه زمین بمساحت 
181/28 متر مربع

3485- احمدحجاری طاهری - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 184/91 
متر مربع 4/16/ 98 

3487- مهدی محمدی طاهری - ششدانگ قطعه زمین بمساحت187/94 
متر مربع 

3488-مهدی محمدی طاهری وفاطمه طحان اول طاهری- ششدانگ 
یکقطعه زمین بمساحت 181/80 مترمربع 

3492- ابوالفضل اسدی طاهری - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 
181/35 متر مربع 

3493- محمدرضا محمدی طاهری و فاطمه طاهرعلی - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 184/90 متر مربع 

3494- مجید و محمد صادق آردیان طاهری-ششدانگ قطعه زمین 
بمساحت 180/40 مترمربع 4/17/ 98 

3503- مهری هاشمی طاهری - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 175/82 
متر مربع

3504- محدثه هاشمی طاهری - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 184/12 
متر مربع 

3505- مرجان هاشمی طاهری - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 184/29 
متر مربع 

3506- معصومه هاشمی طاهری - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 
184/29 متر مربع                    

3507- مریم هاشمی طاهری - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 176/39 
متر مربع 4/18/ 98

بوالفضل مومنی طاهری - ششدانگ قطعه زمین بمساحت  3509- ا
208/55 متر مربع 

1776 فرعی از پالک 4- اصلی واقع در خزاق - علی عربشاهی حسین 
آبادی - ششدانگ یکدرب باغ محصور بمساحت 2416/03 متر مربع مجزی 

از 1169 فرعی
823 -  فرعی از پالک 6- اصلی واقع در خلف آباد . دولت جمهوری اسالمی 
ایران بنمایندگی منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان -  ششدانگ قطعه زمین 

ملی شده بمساحت 2647925 هکتار                        
شماره های فرعی از پالک 93 - اصلی واقع در دهنار

22- سیدمحمدرضا قریشی و زهراسادات قریشی - ششدانگ قطعه باغ 
23- سیدمحمدرضا قریشی و زهراسادات قریشی - ششدانگ سه باب طویله 

و حصار متصل 4/19/ 98
امالک و ابنیه بخش پنج کاشان

شماره های فرعی از پالک 10 -  اصلی واقع درباالعباس آباد
271- حسن دماوندی و محمدرضا دماوندی - ششدانگ قطعه زمین 

بمساحت 1407/69 متر مربع 
275- حسن دماوندی و محمدرضا دماوندی - ششدانگ قطعه زمین 

بمساحت 1372/31 متر مربع 
325- حسن دماوندی و محمدرضا دماوندی - ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی بمساحت 9720/91 متر مربع مجزی از 281 فرعی 4/20/ 98
101 فرعی از پالک175- اصلی واقع در ازناوه- سیدرضا رضوی - ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 400 مترمربع 
411- فرعی از پالک 217 - اصلی واقع درحسنارود . محمودصفری 

حسنارودی  -  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 540/85 مترمربع مجزی از 
331 و 333 فرعی 4/22/ 98

شماره های فرعی از پالک 218 - اصلی واقع درگلستانه حسنارود
283-  اصغر قاسمی -  ششدا نگ قطعه زمین مزروعی مشجرالبعض 

بمساحت 1067/70 مترمربع
284-  اصغر قاسمی -  ششدا نگ قطعه زمین مزروعی مشجرالبعض 

بمساحت 1440/64 مترمربع 
 285- اصغر قاسمی - ششدانگ یکبابخانه وباغچه بمساحت 1555/75 

مترمربع 
1633 فرعی از پالک 225 - اصلی واقع درعلوی . سیاوش صالح علوی 
-  ششدانگ یکدرب باغ باعمارت بمساحت 1499/15مترمربع مجزی از 

1170 و 1171 فرعی 4/23/ 98
امالک و ابنیه بخش شش کاشان

88-  فرعی از پالک 32 - اصلی واقع درنابر . محمدعلی نوراتی -  ششدانگ 
یکبابخانه و باغچه بمساحت 1377/45مترمربع

شماره های فرعی از پالک 35 - اصلی واقع درنیاسر
2146- فاطمه نصراله زاده نراقی - ششدانگ یکدرب باغچه بمساحت 

141/5 متر مربع 
3937 - اعظم سیدی نیاسر-  ششدانگ قطعه زمین بمساحت 289/6 

مترمربع
3938- سید مجتبی سیدی نیاسر-  ششدانگ قطعه زمین بمساحت 

295/15 مترمربع        
3939- مصطفی سیدی نیاسر-  ششدانگ قطعه زمین بمساحت 291/35 

مترمربع 4/24/ 98
3947- علیرضا آزاده نیاسر و معصومه تقی پورنیاسر - ششدانگ یکباب 

ساختمان بمساحت 236/68 متر مربع مجزی از 807 فرعی
3948- عباس توحیدی تبار و شیرین برومندپور - ششدانگ یکباب 

ساختمان بمساحت 95/83 متر مربع مجزی از 2136 فرعی
3952- محمد نصراله زاده نراقی و صغرا عرب زاده نیاسر - ششدانگ 
3055و3054 فرعی  111 متر مربع مجزی از یکبابخانه بمساحت 20/

98 /4/25
شماره های فرعی از پالک 61 -  اصلی واقع درسورآباد

3- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ باغ مشجر شش قفیزی 
باعمارت پشت حمام 

8- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ یکباب اطاق و مستراح
11- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ چهارباب اطاق در قلعه 

13- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ یکباب اطاق
17- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ یکباب اطاق

18- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ دوباب طویله                                                  
29- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ یکباب اطاق

36- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ قطعه زمین چهارده قفیزی 
کنارخیابان   4/26/ 98

44- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ قطعه زمین یکجریبی 
تخت باغ

48- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ قطعه زمین سه جریب و 
نیمی معروف بزمین کنده

55- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ قطعه زمین یک جریبی
57- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ قطعه زمین یک جریبی                     
59- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ قطعه زمین هفت جریب 

ونیمی 
61- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ قطعه زمین یک جریبی 

دم جاده حسین آباد
63- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ قطعه زمین یک جریبی 

بندکوچکه
77- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ قطعه زمین بیست وپنج 

قفیزی
92- روشنک و محمدسلیمانیه فینی - ششدانگ قطعه زمین یک جریب و 

نیمی مزروعی  4/27/ 98
بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک  به صاحبان امالک و مجاورین اعالم 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند . چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مذکور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 

تحدود حدود خواهد شد. 
اعترضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبودند مطابق 
مقررات ماده 20 قانون ثبت اسناد  از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود 
فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت . معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض باین اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 

گواهی تقدیم دادخواست خود را اخذ و باین اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار : 1398/2/29       
رئیس اداره ثبت اسناد کا شان

محمد سلمانی
شناسه: 462335

آگهی دادنامه
شــماره دادنامــه: 9409973644200094 شــماره پرونده: 
9109983645500721 شماره بایگانی شعبه: 930711 شعبه 
دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان سمیرم شاکی: 
ابراهیم قائدی هاهونجانی فرزند محمدعلی به نشانی سمیرم فلکه 
ساعت جنب بانک سپه رســتوران انا شعبه 2 متهمین 1- رستم 
سهرابی فرزند بشــیر 2- ابول زهکالتی فرزند نهمین 3- شهدر 
بلوچی فرزند اورنگ اتهام: سرقت مستوجب تعزیر، گردشکار: دادگاه 
پس از جری تشریفات قانونی و با اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
ابول زهکالتی فرزند نهمین مبنی بر اخاذی بوسیله کلت کمری با 
توطئه قبلی و حمل سالح غیر مجاز موضوع شکایت آقای ابراهیم 
قائدی ها هونجانی دادگاه با توجه به شکایت شاکی گواهی گواهان 
تحقیقات صورت گرفته در مرجع انتظامی پاسخ واصله از اداره ثبت 
احوال شهرستان سمیرم و شناسائی متهم از طریق عکس مندرج 
بر روی کارت ملی و عدم حضور متهم علیرغم ابالغ قانونی از طریق 
نشر آگهی و کیفرخواست صادره  بزه انتســابی را محرز دانسته 
و مســتندا به ماده 620 قانون تعزیرات ناظر بر ماده 617 قانون 
قاچاق مذکور و ماده 6 قانون اسلحه و مهمات نامبرده )در خصوص 
جعل سالح به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و تحویل 
سالح به معاونت پشتیبانی ناجا( اخاذی به تحمل دو سال حبس 
تعزیری و 74 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید بدیهی است 
اجرای احکام صرفا اقدام به احراز مجازات اشد وفق ماده 134 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1392 می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه سمیرم 

شناسه: 449524

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان عباس حاجی زاده دادخواستی به خواسته 
مطالبه 60/000/000 ریال وجه بابت 20 متر دیوارکشی در زمین 
و دو کامیون شــش هزار عدد آجرنما 5 سانتی سوراخ دار موجود 
در زمین می باشد به طرفیت سعید خواجه اسماعیلی به مجتمع 
شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 11 
حقوقی شورای حل اختالف راوند ثبت و برای تاریخ 98/4/2 ساعت 
19/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که نامبرده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ 
می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا 
نامبرده می تواند قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. آگهی به منزله 
ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. مســئول دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف 

کاشان شناسه:469582

آگهی فقدان سند مالکیت
شــماره: 908465-98/2/21 افسانه سادات تقریری باستناد دو 
برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان واقع در طبقه اول 
به مساحت 57/10 مترمربع پالک 1/450/2257 اصلی چهارباغ 
بخش دو حوزه ثبتی کاشان با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات 
که در صفحه 197 دفتر 623 امالک ذیل ثبت 102331 به نامش 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که در اثاث کشی مفقود 
شده است چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق 
تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود 

که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/2/29 رئیس 

اداره ثبت و امالک اسناد کاشان شناسه: 463481

آگهی فقدان سند مالکیت
شــماره: 96415-98/2/25 طبق تقاضای وارده 96415 مورخ 
98/2/14 با استناد 2 برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضاء 
شهود رسما گواهی شده آقای جواد مزرعتی مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ یک باب خانه به شماره 0 فرعی از شماره 6518 
اصلی بخش یک کاشان واقع در کوی گریچه با حق یک پنجره از 
پس سرداب مورد ثبت به سرداب خانه شماره 6519 و حق مجرا از 
خانه 6520 ذیل ثبت 21212 صفحه 350 دفتر 149 به نام جواد 
مزرعتی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که برابر 
سند قطعی 2298 مورخ 1392/4/23 دفترخانه 317 کاشان دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ مالکیت خود را به رضوانه ستاری زاده 
منتقل نموده است به علت جابجایی مفقود اینک درخواست سند 
مالکیت المثنی نموده است. لذا طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 

ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشــار: 98/2/29 رئیس ثبت اسناد و امالک 

کاشان شناسه: 469476

آگهی ابالغ اجراییه
شــماره پرونده: 139704002126001073/1 شماره بایگانی 
پرونده: 9701170 شماره ابالغیه: 139805102126000332 
بدینوســیله به عباس رعیت لتحــری فرزند جــواد با کدملی 
1263508571 و علی اصغر رعیت لتحری فرزند جواد با کدملی 
1250518113 و اعظم شــاگردی لتحری فرزند ماشــاءاله با 
کدملــی 1262920825 و علی رعیت لتحــری فرزند جواد با 
کدملــی 1263568051 همگــی وراث مرحوم جــواد رعیت 
لتحری به نشــانی لتحر، محله زیارت بدهکاران پرونده کالســه 
139704002126001073/1 به شــماره بایگانی 9701170 
که برابر گزارش مامور پست نشانی شما شــناخته نگردیده اید 
ابالغ می گردد که برابر قــرارداد بانکی شــماره 943500035 
مــورخ 1394/2/21 بیــن شــما و بانک تجارت کاشــان مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل طلب و 29/365/000 ریال بابت 
سود و 106/928/000 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 97/7/24 
و از این تاریخ روزانه مبلغ 74/503 ریال بدهکار می باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجراییه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح 
می باشد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه 
محسوب است ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک کاشان شناسه: 469620

آگهی
شماره پرونده: 607/97 شــماره دادنامه: 1029/97 بتاریخ ... در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شورای حل اختالف کاشان به 
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت 
نظر قرار دارد. قاضی شــورا از توجه بــه اوراق و محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می 
نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای آقای عباس حاجی 
زاده بطرفیت اقای احمد حمزلو به خواسته مطالبه شش میلیون 
تومان از تاریخ 90/4/16 با کلیه هزینه های دادرسی و ضرر و زیان و 
تاخیر تادیه و غیره با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مالحظه 
اسناد و مدارک نظر به اینکه طبق یک قرارداد عادی )مبایعه نامه( 
فی مابین طرفین یک خودرو به خوانده فروخته شده است و در آن 
قولنامه مقرر شده که مبلغ شش میلیون تومان را طی شش قسط 
پرداخت نماید لیکن دلیلی بر پرداخت این اقساط از سوی خوانده 
وجود ندارد خواهان تقاضای مطالبه آن را نموده است علی هذا شورا 
با توجه به قرارداد خرید و فروش که به امضاء طرفین رسیده است 
و از طرفی دلیلی بر پرداخت اقســاط از سوی خوانده وجود ندارد 
بنابراین خواسته خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 194 و 
198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 90/000 تومان بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا وصول براساس شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد رای صادره غیابی و ظرف روز قابل واخواهی در همین شعبه و 
سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی شهرستان 
کاشان می باشد. قاضی شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: 469597
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Pakistani tourist 
admires the splendour 
and beauty of Tehran

A Pakistani tourists on Saturday admired beauty 
of Tehran as a splendour, saying, 'Tehran is a 
great, modern, safe, clean and beautiful city with 
hospitable people. It is a pleasure to watch its the 
snow-capped mountains in this season.'
Nasir Nakagawa, a Pakistani tourist who has 
been living in Japan for many years and traveled 
to many countries, has narrated fascinating 
travel writings on his travels, and now that he 
has come to Iran for the first time, he focused 
on 'Iran's tourist sight-seeings, tranquility and 
security' as the main source of his new travel 
book.
Nasir Nakagawa During his trip to Tehran, 
was a guest of the Urdu Language & Literature 
department at the University of Tehran's Faculty 
of Foreign Languages and Literatures and had an 
intimate meeting with the university teachers 
and students at this department.
A number of Japanese language professors at 
the University of Tehran's faculty of Foreign 
Languages and Literatures also attended the 
meeting.
Nasir Nakagawa, said that in his first trip to Iran, 
he was very pleased with the many affinities 
between the Iranian and Pakistani people.
He said that he has a great interest in Iran and he 
loves Iranian culture, that is why, the name of one 
of his two sons was chosen, Shahrokh.
During his visit, he held an interrview with IRNA 
and he welcomed the interview warmly.
** IRNA: Is it your first visit to Iran?
Nakagawa:Yes, this is my first trip to the Islamic 
Republic of Iran.
 This is your first visit to Iran and given the 
cultural, religious and linguistic commonalities 
between the people of Iran and Pakistan, what is 
your feeling?
Nakagawa:Both, the people of Pakistan and 
the Islamic Republic of Iran are Muslims, and 
this is the largest share of the two countries. 
Moreover, the two countries share a common 
Eastern culture and Pakistan is Iran's greatest 
friend. Traditional customs, Islamic education 
of children, Islamic hijab and family lifestyle are 
almost the same.
Even Begum Nusrat Bhutto (1929 - 2011), The 
widow of Zulfikar Ali Bhutto former Pakistan 
Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto, was also 
Iranian, all of which indicates cultural affinity 
between the two countries.
I spent my childhood in Karachi, where in the city 
there is a genuine Iranian culture in the lives of 
the people.
How did you see the city of Tehran and other 
cities of Iran in terms of beauty, urban amenities, 
culture of the people, and so on?
Nakagawa: At first I arrived in the airport, I went 
to the Imam Khomeini's shrine and prepared 
photo and took films from his tomb and sent 
to my friends in Pakistan and they praised the 
beauty and glory of his holy shrine.
The people of Tehran are very good-tempered, 
well-mannered and well-dressed.
'Meantime, I realized that they are very 
hospitable and kind. Professors at the Faculty 
of Foreign Languages   at the University of Tehran 
also welcomed me with pleasure.'
Tehran is a city of cl e anliness and beauty, 
especially the snow-capped mountains immerse 
in the eyes.
As a tourist, you have visited many countries and 
today you are in Iran. What message do you have 
for those people from different countries who 
have never traveled to Iran and the image of Iran 
in their minds is an unrealistic and grayish image 
of Western media advertisements?
Nakagawa: I will ask them all to visit this 
beautiful country even once. I'm frankly saying 
that Iran is unique and will undoubtedly excite 
foreign tourists.I also recommend to Japanese 
tourists to visit the Beautiful Iran, because the 
country is calm and secure, and the Iranian 
people likewise like Japan.

attraction

Ardestan Moon 
Aqueduct; A 
2-Story Qanat

The two-story aqueduct 
of Iran’s Ardestan, known 
as “Moon Aqueduct”, is the 
strangest and the only two-
story qanat in the world.
In every story of this 
aqueduct, there exists an 
independent flow and the 
waters of these two qanats 
are not mixed together.
The aqueduct is an 
interesting sample of 
the ancient engineering 
science. The construction 
of this qanat is attributed 
to a digger from the city 
of Yazd, who spends a 
night in Ardestan and 
listens to the sounds of 
underground waters. Then, 
he recommends that the 
inhabitants dig the first 
qanat.
After a few days, the digger 
returns and finds out that 
the aqueduct was not 
adequate to collect all the 
underground waters, so he 
tells them to dig the second 
one.
To dig a two-level aqueduct, 
it is necessary to analyse 
two layers of the soil to see 
if it is suitable for water to 
flow. They should also have 
enough solidity not to let 
the waters mix.
There are few lands that 
have such characteristics, 
and the two-story aqueduct 
of Ardestan reflects the 
knowledge of the people 
of that time about geology.
The qanat of Ardestan is 
known as the strangest 
aqueduct of the world 
because the first and 
second water flows of 
the qanat move along 
independently without 
being mixed.
The qanat’s water comes 
from the original well, 
about 4 kilometers away, 
located inside the city 
of Ardestan in Isfahan 
province, and about 40 
wells have been built on 
this route.
The depth of the original 
well is 31 meters and its 
release rate is 60 liters per 
second. The water of the 
lower aqueduct is different 
from the upper one in terms 
of discharge and water 
hardness.
Therefore, the water 
of the upper aqueduct is 
sweet, light and cool and 
was used for drinking 
in ancient times, but the 
lower aqueduct’s water is 
warmer and heavier.
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If you have traveled to Tehran, try Chelo 
Kabab (Persian grilled meat with 
saffron rice)
Kabab is a piece of mutton or chicken that 
has been roasted on charcoal and the butter 
has been placed on a rice dish. This food is 
one of the most important Persian meals. 
Next to that is grilled tomatoes, yogurt, 
green herbs, and crispy cucumber pickles. 
A Chelo kabab restaurant is found on all the 
streets of Iran. If you like to eat in a luxury 
restaurant, Shandiz Restaurant in Tehran is 
a good place for you. Chenjeh kebab(Grilled 
marinated beef/lamb barbeque) with 
sumac creates an extraordinary mix.

Travel to past with the Ashe reshteh 
(Persian noodle broth) of Isfahan
Ash (broth) has always been in the Iranian 
food program, to the extent that the person 
who cooks the food is called Ashpaz in 
Iran. Ash reshteh is a delicious food that 
is served with legumes, fresh herbs and 
noodles and is usually served with whey. 
The best place to enjoy the Ash is at the 
Abbasi Hotel in Isfahan. Where beautiful 
trees and beautiful waterfalls have been 
surrounded you. This 300-year-old hotel 
has been known as the oldest hotel in the 
world.

If you travel to Mashhad, eat Dizi 
(Traditional Persian gravy)

This traditional food is made with beef, 
peas, and potatoes, and all the ingredients 
are put up in a container of clay for several 
hours on the fire and the meat is cooked so 
much that you can squeeze it with a fork. 
This food is special for Mashhad, the city 
of Imam Reza, is the eighth Imam of the 
Shiites. All the restaurants and small cafes 
serve Dizi for lunch or dinner and take 
Lavash bread on the table. The bread is 
then divided into small pieces on the table 
and poured into the clay pot to absorb the 
washy portion of the meat water.

Stop to buy Kashan Rosewater
Roses are one of the indigenous Persian 
plants. From 2500 years ago, Iranians 
used rose petals to produce rose water. 
Every year, Rose Festival is held in Kashan 
and you can see all the stages of preparing 
the rosewater. From flower harvest to 
petals separation! Throughout the festival, 
the whole city has a smell of flowers, 
and nothing is better than eating a cool 
Faloodeh(Persian rose water ice) bowl in 
this colorful space.

Enjoy the greenery of Talesh
The forests and fields of rice in Talesh, 
along with the Caspian Sea, are one of the 
most beautiful natural places in Iran in the 
spring and summer, and the Iranians travel 
to this area for climbing and spending 
hours in nature. Torshe Tare (Traditional 
food) is one of the foods of this region, 
which is made with herbs. A few kilos of 
spinach, celery, parsley, coriander are used 
to prepare this food. Next to each meal, they 
prepare some kind of appetizer with herbs. 
Herbs cooked are tasted with fresh lemon 
juice and in the end, a few eggs are placed 
next to vegetables.

If you love sweets, you can travel to Yazd
Mysterious city of Yazd is one of the 
historic brick cities that is located in the 
plateau between the largest deserts in 
Iran and is known for windbreaks, ancient 
Zoroastrian temples, and its small sweets. 
All of the confectionery in the city sells 
sweets such as almond Baghlava, full 
cardamom and pistachios sweet called 
Ghotab.

Do not miss the Tahchin (Persian saffron 
layered rice) of Shiraz
Tahdig, rice is the crispy and butter rice that 
is made in the bottom of the pot. Tahchin 
is a kind of food that will multiply all the 
beauties of Tahdig. For the preparation of 
Tahdig, rice is firstly mixed with yogurt, 
egg yolk and saffron, and lay layers of 
spicy chicken or meat next to it, and then 
becomes as much as possible golden. The 
city of Shiraz is the capital of Tahchin in 
Iran.

Do not forget the Koofteh Tabriz 
(Persian meatballs)
Iranians love big meatballs and it’s best to 
travel to Tabriz, northwest of Iran, to find 
the most delicious meatballs. In Tabriz, 
meatballs containing meat, split peas, 
barberry, walnut, raisin, and boiled egg 
are prepared. The most famous of these is 
the Kofteh Tabriz, which also has the name 
of the city and is very big. It is immersed in 
sauce with tomatoes and saffron.

Experience the southern warmth of 
Bandar Abbas with hot foods
The southern foods are hot and spicy just 
like hot weather of the area. Bandar Abbas 
is on the spice trade route between India 
and Europe. If you like try Ghalyeh meygo 
(shrimp with herbs and rice), go to Bandar 
Abbas. This spicy stew is cooked with a 
handful of fresh coriander, red pepper, 
shrimp and tamarind. The best place to 
choose seafood is the restaurants that are 
located near the fish market. Because fresh 
fish is cooked in these restaurants.

If you pass through Masouleh, do not 
miss Mirza Qasemi (Persian roasted 
eggplant dish)
A trip to the 1000-year-old village of 
Masouleh next to the hills of Gilan takes 
you to the past years and ancient and local 
life of Iran. This area is one of the best 
choices to choose full herbs made foods. 
The most important food of Masouleh is 
Mirza Ghassemi, which is cooked with hot 
smoked eggplant on the hot coal, then fried 
lightly with fresh garlic and blended with 
tomato and local olive oil.

The Most Delicious Persian 
Foods in any City of Iran

Iran means a fatty Dande Kabab 
(Persian grilled limb ribs), delicate 
saffron, stews that dried lemon 
makes them delicious and soft 
sweets full of cream with the scent 
of rose water! Iran is a country that 
if you choose it to travel, they will 
treat you as a king. Many of Iran’s 
historical monuments have been 
recorded as World Heritage sites, in 
addition, to having the most beautiful 
architecture of the Muslim world and 
fantastic landscapes. This country is 
the home of the most delicious food in 
the world. This paper will introduce 
you the best Persian foods.
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The United States' threatening 
and pressuring Iran shows 
the new idiocy in the region, a 
member of the political office of 
the Iraqi al- Kataeb movement, 
affiliated to Hashd al-Shabi, 
Jassim Al-Jazairi told IRNA on 
Saturday.
Iraqi group criticizes US for 
waging economic war on Iran
'The recent pressures and 
moves of the US against Iran 
shows their confusion and 
idiocy,' he said in an interview 
with IRNA. 
'They have not learned from 

their past experiences and 
history, and think or believe 
that the Islamic Republic is a 
low-hanging fruit.'
'The conditions will be in the 
interests of Iran because not 
only does Iran have national 
solidarity, but all the nations of 
the region are with Iran.'
He added that as Ayatollah 
Khamenei said there will be 
no wars or negotiations with 
the US.
'Any accidents happen in the 
region, we will have stances 
relatively.'

FM spox urges 
US govt. to give 
up economic 
terrorism, 
illegal 
behaviors
 In a reaction to the 
dialog between 
V e n e z u e l a n 
government and 
opposition in 
Norway, Iranian 
Foreign Ministry 
Spokesman Seyyed 
Abbas Mousavi on 
Saturday called for the 
US administration to 
relinquish economic 
terrorism and illegal 
behaviors.
To improve and 
ameliorate condition 
of Venezuelan people, 
it is necessary for US 
government to give up 
economic terrorism 
and illegal behaviors 
which violate human 
rights, Mousavi 
reiterated.
While welcoming this 
initiative, he said, “we 
hope that these talks 
will lead to a political 
solution between 
the two parties and 
Venezuela will be able 
to improve economic 
situation and 
livelihood of its people 
as soon as possible.”
Mousavi pointed to 
the harmful effects 
of intervention of 
some countries in 
Venezuela’s domestic 
affairs and added, 
“unfortunately, the 
United States has 
put the people of 
Venezuela under a 
collective punishment 
by blocking and 
looting its financial 
resources. For 
this reason, it is 
necessary for the 
US government to 
relinquish economic 
terrorism and illegal 
behaviors to improve 
livelihood condition 
of Venezuelan 
people.”About two 
days ago, some media 
outlets had revealed 
the trip of Venezuela’s 
g o v e r n m e n t 
representatives and 
opposition to Norway 
for examining possible 
options on the recent 
developments in this 
country.
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Iraqi group criticizes US for waging 
economic war on Iran

"I'm pleased to 
announce that we've just 
reached an agreement 
with Canada and Mexico 
and will be selling our 
product into those 
countries, without the 

imposition of tariffs," Trump said 
at an event in the US capital, AFP 
reported.
His statement came moments 
after Canada released the text of 
the agreement between Ottawa 
and Washington in which they 
agreed to eliminate US tariffs on 
steel and aluminum, and Canada's 
retaliatory measures, within no 
more than two days.
Mexico confirmed it had reached a 
similar agreement with the United 
States.
"Trump's strategy has worked," US 
Commerce Secretary Wilbur Ross 
said in a statement, crediting the 
tariffs with reviving US steel and 
aluminum manufacturers.
The steep US tariffs imposed last 
year -- 25 percent on steel and 10 
percent on aluminum -- became a 
major stumbling block to ratifying 
a new North American trade pact 
negotiated last year by the three 
countries.
Canada and Mexico initially were 
exempted from the tariffs Trump 
enforced using a national security 
argument, as part of his hardline 
trade tactics.
Once America's neighbors 
were included, the levies drew 
retaliation with tariffs on a host of 
US products.
Even after the governments agreed 
to a revised free trade deal -- the 
US-Mexico-Canada Agreement, or 
USMCA -- the tariffs remained in 
place, but officials in Ottawa and 
Mexico City said they would not 
sign unless Washington removed 
the metals duties.
Speaking to reporters in Ottawa, 
Canada's Prime Minister Justin 
Trudeau said there was a shared 

recognition that "these tariffs were 
harming workers and consumers 
on both sides of the border" and 
"didn't make a lot of sense" in the 
context of a new free trade deal.
"Obviously these continued tariffs 
on steel and aluminum and our 
countermeasures represented 
significant barriers to moving 
forward with the new NAFTA 
agreement," he said, referring to 
the 24-year-old North American 
Free Trade Agreement.
"Now that we've had a full lift on 
these tariffs we are going to work 
with the United States on timing 
for ratification but we're very 
optimistic we are going to be able 
to move forward well in the coming 
weeks," Trudeau said.
Mexican chief trade negotiator 
Jesus Seade likewise tweeted that 
the lifting of tariffs "clears the way 
towards ratif،،

ication of USMCA."
Some key members of the US 
Congress had said they would not 
agree to vote for the three-country 
free trade pact unless the Trump's 
metals tariffs ended.
"Hopefully Congress will approve 
it quickly," said Trump.
Democratic US Senator Chuck 
Schumer applauded the decision 
to remove the metals tariffs, but 

said there are other concerns 
about the USMCA.
"It is a good thing these tariffs 
will be lifted, and we should urge 
our allies to join us in preventing 
China's predatory practices," 
Schumer said in a statement.
However, "There are still many 
other issues that are outstanding 
before Democrats would support 
the USMCA."
According to the agreement, 
Canada and Mexico will withdraw 
all complaints lodged against the 
United States at the World Trade 
Organization.
The two countries also agreed 
to monitor imports of steel and 
aluminum to ensure metals that 
are sold at "dumped prices" -- 
below the cost of production -- 
are not purchased in or shipped 
through Canada and Mexico.
In addition, they agreed to a 
provision to reimpose steep duties 
if imports of the metals "surge 
meaningfully beyond historic 
volumes of trade over a period of 
time."
The US Trade Representative's 
office said the agreement 
"provides for aggressive 
monitoring and a mechanism to 
prevent surges in imports of steel 
and aluminum."
"This agreement is great news for 
American farmers that have been 
subject to retaliatory tariffs from 
Canada and Mexico," USTR said.
US tariffs on steel and aluminum 
from Europe remain in place, as 
does the EU retaliation. Some 
countries, including South Korea, 
accepted export quotas to avoid 
the tariffs.

IRENEX to offer light 
crude at $67.28
The representative of Iran’s National Iranian 
Oil Company (NIOC) announced on Saturday 
that light crude oil is to be offered at Iran Energy 
Exchange (IRENEX) at the base price of $67.28 in 
the next round of oil auction.
According to Amir Hossein Tebyanian, two million 
barrels of light crude oil will be offered at IRENEX 
on Tuesday and due to new decisions of NIOC this 
offering round will be different from the previous 
ones in some aspects.
As he informed, the least volume of uploading the 
purchased cargoes via land stands at 1,000 barrels 
and price setting methods have also been changed 
in a bid to reduce purchase risks and improve 
transparency.
Exports destinations, as before, can be anywhere 
across the globe, except to the Zionist regime, and 
the purchasers can pay six percent of the whole 
price in foreign exchange rates in advance.
NIOC started oil offering at IRENEX due to the 
US’s withdrawal from Iran’s nuclear deal and 
re-imposition of sanctions against the Iranian oil 
sector. The company commenced the initial offer 
at IRENEX on October 28, 2018, just a few days 
before the new round of US sanctions were placed.
There are several advantages for purchasing 
oil from IRENEX)including the lower prices, 
smaller cargoes, easy conditions for participating 
the market, clearing the payments in rial and 
exporting the purchased cargoes to all over the 
world.

Iran presenting tourism 
potentials at Asian Expo
An exhibit of tourism capacities and attractions 
of Asian countries, including Iran, kicked off 
Saturday on the sidelines of Conference on 
Dialogue of Asian Civilizations in Beijing, China.
The three-day Asian Culture and Tourism 
Exhibition is hosted by China's Ministry of Culture 
and Tourism in Beijing to introduce cultural and 
tourism attractions of Asian countries.Iran has 
organized an exclusive exhibit in an area of 36 
square meters to introduce the Iranian handicraft 
and tourism attractions, Hossein Khalifi, Iran's 
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization told IRNA in Shanghai.
Holding exhibitions and cultural weeks on the 
sidelines of the conference to present intangible 
cultural heritage of the countries, tourism, cinema, 
gastronomy, music and other features of Asian 
civilizations has helped the nations to get more 
interested in getting to know each other.
Iran was also one of the 47 countries that attended 
the Conference on Dialogue of Asian Civilizations.
The theme of the conference was international 
exchanges and mutual learning among Asian 
civilizations and a community with a shared 
future. 

US President Donald Trump on Friday announced a 
deal to lift US tariffs on steel and aluminum imports 
from Canada and Mexico that had created friction 
between the neighbors and blocked a new North 
American free trade agreement.

Trump Lifts Steel, Aluminum Tariffs 
on Canada, Mexico
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"Trump's strategy 
has worked," 
US Commerce 
Secretary Wilbur 
Ross said in 
a statement, 
crediting the 
tariffs with 
reviving US steel 
and aluminum 
manufacturers.
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China restarts purchases of 
Iranian Oil, bucking Trump’s 
sanctions
On the same day that Iranian foreign minister Javad 
Zarif traveled to Beijing for talks on "regional and 
international issues,” the Chinese oil tanker PACIFIC 
BRAVO began traveling eastward, having loaded 
approximately 2 million barrels of Iranian oil from the 
Soroosh and Kharg terminals in the Persian Gulf over 
the past few days, according to analysis provided by 
TankerTrackers.com.
PACIFIC BRAVO is currently reporting its destination 

as Indonesia, but the tanker was recently acquired by 
Bank of Kunlun, a financial institution that is owned by 
the Chinese state oil company CNPC. TankerTrackers.
com believes China is the ultimate destination for the 
oil on board.
PACIFIC BRAVO is the first major tanker to load 
Iranian crude after the Trump administration revoked 
waivers permitting the purchases by eight of Iran’s oil 
customers. The revocation of the waivers, which sent 
shockwaves through the global oil market, was a major 
escalation of Trump’s “maximum pressure” campaign 
on Iran.
The purchase of Iranian oil in the absence of a 

waiver exposes the 
companies involved 
in the transaction—
including the tanker 
operator, refinery 
customer, and 
bank—to possible 
designation by 
the U.S. Treasury 
D e p a r t m e n t , 
threatening the links these 
companies may maintain 
with the U.S. financial system.

According to the 
agreement, Canada and 
Mexico will withdraw 
all complaints lodged 
against the United 
States at the World 
Trade Organization.



Iran, Indonesia talk US 
unilateralism at consultation 
cmte. meeting
Delegations from Iran and Indonesia discussed 
a wide range of issues, including US’ unilateral 
measures against Iran, in the 8th meeting of 
committee on bilateral consultation on Friday.
During the meeting held in Indonesian capital 
Jakarta, the two sides drew up a roadmap for 
cooperation in scientific, cultural, political, 
security-defense, and economic sectors.
They also called for closer trade cooperation 
and establishing a mechanism for financial and 
monetary transactions in the face of US sanctions.
Regional and international cooperation, 
particularly within the framework of the 
Organization of Islamic Cooperation (OIC), the 
Indian Ocean Rim Association, the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN), and the United 
Nations, were also discussed during the meeting.
The two sides also conferred on the recent 
developments in Iran-US relations, including the 
US’ withdrawal from the nuclear deal (JCPOA) and 
the imposition of new sanctions on Tehran.
Indonesia voiced its support for the JCPOA, 
stressing that the nuclear deal must be preserved, 
and that unilateral sanctions should not be allowed 
to undermine the level of cooperation between 
Tehran and Jakarta.

Iran Condemns Saudi Air 
Raid on Yemen
 Iran’s Foreign Ministry roundly condemned the 
latest Saudi-led military coalition’s deadly airstrike 
on civilians in Yemeni capital of Sana’a, urging the 
international community to prevent the recurrence 
of such crimes.
In a statement on Friday, Foreign Ministry 
Spokesman Abbas Mousavi condemned the Saudi-
UAE-led coalition’s air raids on residential areas 
of Sana’a that have killed women and children, 
expressing sympathy with the families of victims 
of the fatal attack that took place in the holy Muslim 
month of Ramadan.
“We call on the international and human rights 
organizations to meet their responsibility and 
prevent a recurrence of such crimes in whatever 
way possible,” he added.
“The countries sponsoring the forces that have 
launched aggression on Yemen are complicit in 
these crimes by providing bombs and destructive 
weapons to the (Saudi-led) coalition, and must be 
held accountable,” Mousavi underscored.
The Saudi-led coalition carried out 11 aerial attacks 
on residential areas of Sana’a on Thursday.
The air raids have reportedly killed at least six 
civilians, including four children, and have injured 
52 others, including two Russian women working 
in the health sector.People of Yemen have been 
under massive attacks by a Saudi-led coalition 
for more than four years.According to a recent UN 
report, the combined death toll from the Saudi-led 
aggression and disease is 233,000, or 0.8 percent of 
Yemen's 30 million-strong population.

Trump orders aides to avoid open 
conflict with Iran: Report

The Times reported 
Friday that Trump, 
during a Wednesday 
morning meeting in the 
Situation Room, sent a 
message to his hawkish 
aides that he does not 

want the US pressure campaign 
against Iran to explode into an 
open conflict.
"Trump was firm in saying he did 
not want a military clash with 
the Iranians," read the paper 
citing five senior officials who 
described the administration's 
internal debate over Iran.
The account was echoed by 
Reuters news agency which said 
Trump had communicated to his 
national security team and other 
aides to avoid an armed conflict.
 “He doesn’t want to go to war. 
It’s not who he is,” said one 
official speaking on condition of 
anonymity.
The report cited anonymous 
officials informed on the matter 
as saying that Trump had 
privately expressed concern that 
some of his advisers, such a John 
Bolton, were pushing for war.
Trump's order comes a week 

after Bolton announced that 
the US was sending an aircraft 
carrier strike group and a 
bomber task force to the Middle 
East to counter a “threat” from 
Tehran.
Hawks in Trump’s team have 
reportedly gone as far as drawing 
up plans for a possible military 
strike that could involve sending 
120,000 soldiers to the Middle 
East.
American lawmakers from 
both parties have expressed 
frustration about the 
administration's increasing war 
rhetoric and lacking consultation 
with Congress.
US Sen. Bernie Sanders warned 
on Tuesday that war with Iran 
would be "many times worse 
than the Iraq War."

In a move to quell lawmakers' 
frustration, administration 
officials held a briefing for the 
Senate and House leaders from 
both parties later on Thursday.
Following the session, Democrat 
Senator Richard Durbin said, “It’s 
a situation where this president 
has surrounded himself with 
people, Pompeo and Bolton 
in particular, who believe that 
getting tough on a military basis 
with Iran is in our best interest."
Various reports in the past two 
weeks have said that Trump has 
been specifically at odds with 
Bolton and Secretary of State 
Mike Pompeo over their push for 
military confrontation with Iran.
Earlier this week, US media 
reported that Trump was 
considering replacing Bolton.

US left Nuclear Deal for 
it didn’t obtain economic 
benefit: MP
An Iranian lawmaker believes that 
Washington’s withdrawal from Iran 
Nuclear Deal was because of the fact 
that it didn’t receive any economic 
benefit from the deal.
“In fact, the United States wrote 
a contract that benefited the 
Europeans and did not bring any 
economic benefits to the Americans, 
since the United States had 
maintained initial sanctions [against 
Iran],” Amirhossein Ghazizadeh, a 
member of Parliament's presiding 
board, told Mehr on Saturday.
“During the past 10 years, the United 
States has put pressure on Iran and 
meanwhile, different European 
companies have benefited from the 

Iranian economy. Also after the inking 
of JCPOA, the United States observed 
that Europeans are obtaining profits 
from Iran's economy. Of course, 
Americans themselves were the 
main culprits since they, with their 
arrogant behavior, had maintained 
initial sanctions against Iran.”
“Iranians were ready to work with 
General Motors in place of Renault 
and Peugeot, or allow American oil 
companies to enter Iran's oil fields,” 
he highlighted.
“Trump is a businessman and 
measures everything with dollar 
… In fact, in the JCPOA, the US 
economically spent and Europe 
gained interest,” he added.
The representative of Mashhad in 
the Parliament referred to US efforts 
to start negotiations with Iran by 
passing phone number, adding, 
“We are not pursuing any interest 

from the United States to call them. 
It is Trump’s interests in the future 
presidential election which is tied to 
Iran.”
“America doesn’t know what it 
actually wants and how to achieve it,” 
he noted.
Ghazizadeh went on to say that “The 
window of negotiation with those 
who have broken their international 
commitments is closed.”
“With these behaviors, nobody is 
willing to negotiate with the United 
States. To negotiate with Iran, the US 
government needs to first come back 
to JCPOA and honor its international 
obligations. Then they can claim for a 
new round of talks.”
He also stressed that Iran is 
not seeking war with US but 
is fully ready to defend itself 
and inflict heavy losses to  
enemies.

US President Donald Trump has ordered his 
administration to avoid a military confrontation 
with Iran, the New York Times and Reuters have 
reported.
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Iranian Foreign 
M i n i s t e r 
Mohammad Javad 
Zarif said he had 
already predicted 
“accidents” in the 
region by referring 
to the fact that a 
so-called B-Team is 
brazenly following 
US National 
Security Adviser 
John Bolton’s 
script.
In a message on his 
Twitter account on 
Tuesday night, Zarif 
said, “In interviews 
in April, I predicted 
“ a c c i d e n t s ” —
not because I'm 
a genius— but 
because #B_Team 
is so brazenly 
following @
AmbJohnBolton's 
script.”
The top Iranian 
diplomat was 
apparently citing 
a recent accident 
at the United 
Arab Emirates’ 
port of Fujairah 
where a number of 
Emirati and Saudi 
commercial ships 
were targets of a 
sabotage attack.
“After all, half of 
B-Team were co-
conspirators in 
disastrous Iraq 
war,” Zarif added in 
the post.
The B-Team in 
Zarif ’s comments 
refers to a group 
of four anti-Iran 
hawks, including 
John Bolton, 
Israeli Prime 
Minister Benjamin 
Netanyahu, Saudi 
crown prince 
Mohammad Bin 
Salman Al Saud, 
and crown prince 
of Abu Dhabi 
Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan.
Zarif has also 
attached the 
pictures of two 
old reports to his 
message, which 
show Netanyahu 
supporting the idea 
of attacking Iraq at 
a speech in the US 
Congress in 2002 
and another one 
showing Bolton’s 
satisfaction with 
the US occupation 
of Iraq in an article 
dating back to May 
2015.

Zarif Reveals 
B-Team’s 
Compliance 
with Bolton’s 
Scenario
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Venezuela Willing to Begin 
Dialogue with US on Basis of 
Mutual Respect, FM Says
Caracas is willing to engage in dialogue with the 
US administration on the basis of mutual respect, 
Venezuelan Foreign Minister Jorge Arreaza has said.
"The moment is right for diplomacy. The hour is right 
for diplomacy. We are ready to return to diplomacy 
and to sitting at the negotiating table and respecting 
each other … The Venezuelan government is willing 
to establish a dialogue mechanism with the US 
administration on the basis of mutual respect," 

Arreaza said in a statement on Friday, as quoted by the 
Venezuelan Foreign Ministry.
The statement argued that the anti-Venezuelan 
strategies of US President Donald Trump’s 
administration had failed, Sputnik reported.
The situation in Venezuela has been tense since 
January when opposition leader Juan Guaido 
illegally proclaimed himself an interim president. 
Washington and its allies endorsed Guaido and called 
on Venezuelan President Nicolas Maduro to step 
down. Moreover, the United States seized billions of 
dollars’ worth of Venezuelan oil assets.
Maduro, in turn, has accused the United States of 

trying to orchestrate 
a coup in order to 
install Guaido as its 
puppet and take 
over Venezuela’s 
natural resources. 
Russia, China, 
Iran, Cuba, Bolivia, 
Turkey and a number 
of other countries 
have voiced their support 
for Maduro as the only legitimate president of  
Venezuela.

"Trump was 
firm in saying 
he did not 
want a military 
clash with the 
Iranians," read 
the paper citing 
five senior 
officials who 
described the 
administration's 
internal debate 
over Iran.
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Commander Stresses Boosting 
Iranian Army Units’ Preparedness
 Iran’s Army Commander Major General Abdolrahim Mousavi 
highlighted the country’s full readiness to counter foreign 
threats and said at the current situation, further boosting the 
Army units’ preparedness is “an inevitable necessity”.
Addressing a gathering of the Army commanders on Saturday, 
Major General Mousavi stressed the importance of boosting the 
vigilance and preparedness of the commanders at all strategic 
and operational levels.
“Today, thank God, all units of the Army have full combat and 
psychological readiness and if the enemy dares to make a 
miscalculation or a strategic mistake, it will receive a response 
that would make it regret it,” Major General Mousavi said.
“In the current situation, maintaining and boosting the vigilance 

and readiness of the Army units is an inevitable necessity and 
would deter the enemy threats,” the commander added.
The remarks came a few days after Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei downplayed the 
United States’ highly belligerent rhetoric against Iran, stressing 
that Washington's real capability do not match its inflated 
bluster.
“In (its) policy of confrontation with the Islamic Republic too, 
the US will definitely suffer defeat, and (the situation) will end 
up to our benefit,” the Leader said, citing warnings by American 
analysts that Washington’s pressure on Tehran would, contrary 
to its intended purpose, trigger an “economic mutation.”
The US has ratcheted up pressure on Iran since last year after 
withdrawing from the 2015 nuclear deal, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Since then, the administration of US President Donald Trump 

is trying to 
reduce Iran’s 
oil exports 
to “zero,” and 
has sent an 
aircraft carrier 
strike group, a 
bomber squad, 
an amphibious 
assault ship, and 
a Patriot missile 
battery to the 
Middle East to try to stack up pressure on Tehran.
Iranian officials, however, have dismissed such moves as 
psychological warfare, saying the country has its own ways of 
circumventing the American bans and selling crude oil.

News



US warns airliners flying in Persian Gulf amid Iran tensions
U.S. diplomats are warning that commercial airliners flying over the wider Persian Gulf 
faced a risk of being “misidentified” amid heightened tensions between the U.S. and Iran; 
AP reported.
The warning relayed Saturday by U.S. diplomatic posts from the Federal Aviation 
Administration underlined the risks the current tensions pose to a region crucial to global 
air travel.
It also served as a grim reminder that 30 years ago, the U.S. mistook an Iranian passenger jet 
for a warplane after their last naval battle with Tehran, killing all 290 people aboard.
Concerns about a possible conflict have flared since the White House ordered warships and 
bombers to the region to counter an alleged, unexplained threat from Iran. President Donald 
Trump since has sought to soften his tone.

Iran’s Foreign 
Minister, Mohammad 
Javad Zarif pointed 
to divisions within 
US’ administration, 
noting that the B-Team 
doing one thing and 
US President, Donald 
Trump saying another 
thing.“With the #B_
Team doing one thing 
& @realDonaldTrump 
saying another thing, 
it is apparently the U.S. 
that "doesn’t know 
what to think”. We 
in Iran have actually 
known what to think 
for millennia—and 
about the U.S., since 
1953. At this point, 
that is certainly "a 
good thing"!” Zarif 
wrote on his official 
Twitter account.
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B-Team doing 
one thing, Trump 
saying another 
thing: Iran FM

Zarif Reveals 
B-Team’s 
Compliance with 
Bolton’s Scenario
China restarts 
purchases of 
Iranian Oil, bucking 
Trump’s sanctions
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Trump Lifts Steel, Aluminum Tariffs 
on Canada, Mexico

China strongly opposes US unilateral 
sanctions and understands the 
conditions and concerns of the 
Iranian side and protects the 
legitimate rights of Iran, said China’s 
Foreign Minister Wang Yi.
 Iran's Foreign Minister Mohammad 

Javad Zarif met and held talks with his Chinese 
counterpart Wang Yi in Beijing on Friday.
Wang Yi mentioned that a very important 
situation is emerging in the international 
community and the region, which is rapidly 
evolving, adding in this regard, strengthening of 
Iran-China communications and cooperation 
is essential.The nuclear deal protects the 
authority of the UN and international principles 
and norms, and the conflicts now linked to a 
nuclear deal are a clear sign of unilateralism 
and multilateralism, representing a historical 
transformation, he stressed.He appreciated 
the full implementation of Iran's commitments 
under the nuclear deal, saying that Iran has 
shown that it has no desire to leave the JCPOA.
China is willing to cooperate with Iran to 
confront the intervention and exit from these 
conditions, Chinese FM noted.
Referring to the Silk Road Program and Iran's 
active participation in this innovative program, 
he said that China is interested to cooperate and 
deepen ties between the two sides and promote 
bilateral relations.

Iran's Foreign Minister, for his part, mentioned 
that Iran is not responsible for tensions in 
relation to the nuclear deal and the Iranian side 
is not willing to withdraw from this agreement.
Iran is willing to cooperate with China and other 
relevant parties to implement a nuclear deal and 
Iran is not interested in war and calls for peace 
and stability in the Persian Gulf, Zarif added.
Iranian FM highlighted that Iran appreciates 
China's important role in the nuclear deal and 
is willing to continue bilateral and multilateral 
cooperation with Beijing to maintain mutual 
interests.
The two sides also discussed bilateral, regional 
and international issues, including Syria, 
Afghanistan and West Asia.Zarif 's China trip 
comes after he visited Turkmenistan, India and 
Japan in the past week.China is one of the five 
remaining parties to the Iran nuclear deal, in 
addition to Britain, France, Germany and Russia. 
It is also a major importer of Iranian crude oil and 
a permanent member of the UN Security Council.
The US sanctions include a ban, imposed last 
November, on oil purchases from Iran. China 
is the largest importer of Iranian crude oil. It 
opposes the decision made by the US to tighten 
sanctions on Tehran.

The US has not yet received any 
messages yet from Iran, but 
“we’re sitting by the phone,” the 
official, who spoke to a small group 
of reporters under condition of 
anonymity, said on Friday, Reuters 
reported.

Back on May 9, US President Donald Trump 
publicly appealed to Iran to call him amid 
heightened tensions.On the same day, CNN 
reported that the White House has contacted 
Swiss authorities to share a telephone 
number with Iran in hopes that Tehran will 

contact Trump.
The official further reacted to reports that 
the US is seeking war with Iran, and said, “We 
are all frustrated with this notion that we 
are escalating, that we are seeking conflict. 
Nothing could be further from the truth. We 
are seeking de-escalation.”
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif recently ruled out any prospect of 
negotiation with the United States, calling the 
Washington regime a “bully” trying to force 
all others into acting illegally.Zarif made the 
remarks to the Japanese media on Thursday 
during a visit to the country, reported the 
Kyodo News agency.
"No, there is no possibility for negotiations," 
Zarif said, when asked about whether he 
would be open to holding bilateral talks 
aimed at easing tensions between Tehran and 
Washington.

China defends Iran’s legitimate rights: 
Chinese FM

US Says ‘Sitting by Phone’, Awaiting 
Iran’s Call

 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif dismissed 
the possibility of negotiations with the “bully” US, saying 
Washington is in no position to impose preconditions on 
Tehran.

A senior Trump administration official said there are no 
indications from the Iranians that they are willing to engage 
in talks with the US, adding that “we are sitting by the phone” 
and awaiting them.
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The two sides 
also discussed 
bilateral, 
regional and 
international 
issues, 
including Syria, 
Afghanistan and 
West Asia.Zarif's 
China trip comes 
after he visited 
Turkmenistan, 
India and Japan 
in the past week.

The US 
has not yet 
received any 
messages yet 
from Iran, but 
“we’re sitting 
by the phone,” 
the official, who 
spoke to a small 
group of reporters 
under condition of 
anonymity,

Iran’s UK envoy:
Iran wishes for no war but will 
stand up to US pressure
Iranian Ambassador to London, Hamid Baeidinejad, told 
BBC that Iran wishes for no conflict with the United States, 
but the entire nation is ready to stand up to US pressure 
and sanctions.Speaking to BBC’s ‘Business Matter’ on 
Friday, Iran’s ambassador to London, Hamid Baiedinejad, 
explained why has Iran put a 60-day ultimatum on the 
nuclear agreement for the remaining sides to the deal.
“Iran has been very faithfully implementing its obligations 
under the nuclear deal and the only expectation that 
we had was that other parties would also implement 
their shares of commitments. Unfortunately, [the lack of 
commitment] has been damaging the credibility of the 
nuclear deal.”He voiced regret over US’ "unnecessary 
actions and provocations", such as the designation of the 
IRGC as a terrorist organization, saying Iran only wishes 
to rectify the shortcomings of the situation by suspending 
a portion of its commitments under the deal.Is Iran in 
a position to deal with the threat of a war with the US? 
The Iranian envoy responded that “we have taken our 
steps very cautiously that now we have all the Iranian 
nation behind the position of the government.”“We gave 
sufficient ample time to our European partners to rectify 

the problems…because we have not been receiving the 
necessary advantages defined in the nuclear deal in terms 
of economy and trade relations.”He went on to add, “our 
people believe that Iran has been doing its best. We believe 
that if we do not act properly, the JCPOA would be in total 
collapse. We feel that we should act now.”“If the US wants to 
provoke further unnecessarily, we have our determination 
to face the US,” the Iranian diplomat stressed.“We are not 
advocating to start a problem or conflict, but I assure you 
that all our people are ready to stand against the US and pay 
for the resistance,” he added.
If this two-month period proved to be ineffective in 
resolving the issue, “we would start our next steps, which 
I assure you, will be within the boundary of the JCPOA. 
We are not deciding, at this moment, to withdraw from 
the deal, which of course is among our options we’d be 
studying, but at this moment, we have decided to use the 
parameters in the JCPOA as measures that we can further 
encourage our partners to implement their shares of 
commitments. “Can Iran sustain its economy in the face 
of so much pressure from the US? Baeidinejad said that 
“we can do a lot more, because we have a great economy 
and great resources in our country. This is the time that 
we can turn the challenges into opportunities. We can 
reduce our reliance on oil export, and see what we can do 
in other areas.”

Iraq backing Iran in face of US pressures: 
Top Sunni cleric
Sheikh Abdul-Latif al-Hamim, head of the Sunni 
Endowment of Iraq, in a meeting with Iran's 
Ambassador to Baghdad Iraj Masjedi said assurance 
that Tehran will overcome the hard situation it is 
currently facing.
Describing the strict sanctions Washington has 

imposed on Iran''s economy, particularly its crude 
exports, as 'brutal' and 'inhumane', the Iraqi cleric said 
that Iraqi people will support Iran in the battlefield of 
confronting the threats.Iraq has always supported 
Iran's interests against the arrogant powers, the Iraqi 
official said, adding that the recent moves by the US 
in the region are threatening all countries, including 
Washington's allies.
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آلمان تاکسی هوایی می سازد
نخستین آزمایش تاکسی هوایی متعلق به شرکت آلمانی لیلیوم انجام شد. این تاکسی هوایی الکتریکی ۳۶ 

موتور دارد و به طور عمودی از زمین بلند می شود و فرود می آید.
استارت آپ آلمانی »لیلیوم« اعالم کرد تاکسی هوایی الکتریکی آن برای نخستین بار در آسمان این کشور 

آزمایش شد.
لیلیوم یک تاکسی هوایی الکتریکی با ظرفیت ۵ نفر ساخته است. این تاکسی هوایی که به طور عمودی روی 

زمین فرود می آید و از زمین بلند می شود، یک پرواز آزمایشی بی سرنشین انجام داده است. عالوه بر این موارد 
تاکسی هوایی مذکور می تواند بدون خلبان نیز پرواز کند.

تاکسی هوایی الکتریکی لیلیوم ۳۶ موتور دارد و بیشترین سرعت آن ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت اعالم شده است. همچنین با 
یک بار شارژ می تواند مسافت ۳۰۰ کیلومتر را طی کند. شرکت سازنده سعی دارد ناوگانی از این تاکسی های هوایی را بسازد که تا ۲۰۲۵ 

میالدی در شهرهای سراسر جهان پرواز می کنند. چنین ناوگانی هیچ گونه گاز گلخانه ای منتشر نمی کند. در کنار این موارد سروصدای پرواز 
این وسیله نقلیه هوایی حتی از یک دوچرخه موتوری نیز کمتر است. به گفته مدیران ارشد شرکت تولید کننده تاکسی هوایی، این وسیله نقلیه 

هوایی می تواند در مدت زمان کمتر از یک ساعت مسافران را از لندن به منچستر برساند.
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هر چــه بیشــتر روی 
کار  اســتعدادهایتان 
کنید، مشارکت بیشتری 
نیز با دنیا خواهید داشت 
و از رضایــت شــغلی و 
شخصی که به همراه آن 
به دست می آید، بیشتر 

لذت می برید.

    سفر مسیر شغلی شما
فرایند کشــف کاری که قصد انجامش را 
دارید، یعنی پیدا کردن مسیر شغلی، مانند 
یک سفر است که با کشف عصاره  اصلی 
»شما«، یعنی فردی که در پشت نقاب های 
ظاهری، حالت های تدافعی و استرس های 

روزمره زندگی وجود دارد، آغاز می شود.
بعد از اینکه نقاب از چهره تان کنار رفت، 
سفرتان با کشــف و اکتشــاف شغلی و 
شناسایی حرفه ای که به شما این امکان 
را می دهد تا از استعدادهای خود نهایت 
اســتفاده را ببرید، ادامه پیدا می کند. و 
ســپس با تمرکز بر یک شغل یا حرکت 
شــغلی، مرحله ای که مشــاغلی را که 
می خواهید شناســایی کرده و خود را در 
بهترین شرایط ممکن برای به دست آوردن 
آن قرار می دهید، پیش می رود. در اصل 
این سفر هیچ گاه به پایان نمی رسد چون 
حرفه  واقعی هیچ وقت از رشد، پیشرفت، 

تغییر و نوآوری عاری نیست.
از همان ابتدا، هنگامی که به دنبال شغلی 
مناســب می گردید، با داشتن رویکردی 
که بر اساس اســتعدادتان است خود را 
در مسیر مناســب قرار دهید، حتی اگر 
مسیرتان به مرور زمان تغییر کند. در این 
نوع رویکرد دائما باید این ســواالت را از 

خودتان بپرسید:
من که هستم؟

می خواهم چه کاری انجام دهم؟
چگونه استخدام می شوم؟

    ۱. کشف خوِد واقعی تان
اولین سوالی که باید به آن پاسخ دهید این 
است: »من که هستم؟« ما برای پاسخ به 
این سوال دو رویکرد داریم، اول اینکه از 
شما می خواهیم استعدادهایتان را خودتان 
کشــف کنید و بعد به کمک یک تست 

شخصیت شناسی ببینید انتخاب تان تا 
چه حد درست بوده است.

    استعدادهای خود را کشف کنید
اول از همه، به پاسخی که به سواالت زیر 

می دهید دقت کنید:
چه زمانی بیشتر از همیشه متعهد و پر از 

شور و اشتیاق بودید؟
چه زمانی بیشتر از همیشه خالق بودید؟

چه زمانی بیشتر از همیشه به خودتان و 
تصمیمات تان اطمینان داشتید؟

فکر می کنید بزرگترین دستاوردتان در 
زندگی چیست؟

چه زمانی دیگران شــما را از همیشــه 
موفق تر دانسته اند؟

چه زمانی بیشتر از همیشه از کارتان لذت 
می برید؟

در این موقعیت ها به کدام اســتعدادتان 
تکیه و از آن استفاده می کنید؟

از چه چیزی با قدرت حمایت می کنید؟
چه چیزی در دنیا برای تان ناخوشــایند 
اســت که می توانید تاثیری بر آن داشته 

باشید؟
اگر ســِر کار حق انتخاب داشته باشید، 
دوســت دارید چه وظیفه ای بر عهده تان 

باشد؟
بیرون از کار به چــه فعالیت هایی جذب 

می شوید؟
اگر پول برای تان مهم نبود، در حال حاضر 

چه کاری انجام می دادید؟
برای هر کدام از سواالت فوق طوفان فکری 
انجام دهید و بعد با توجه به پاســخ ها ۳ 
اســتعداد برترتان را شناسایی و آنها را به 

ترتیب اولویت، رتبه بندی کنید.

    نکته:
اگر برای انتخاب اولویت تان مشکل دارید 
از تکنیکی مانند تحلیل سلسله مراتبی 

استفاده کنید.

    تست های شخصیتی
مرحله  بعد این اســت که با اســتفاده از 
تست های شخصیت از جمله MBTI و 
کدهای هولند، مسیرتان را مشخص کنید.

    نکته۱:
ممکن است به  کار گیری این تست ها در 
ابتدا سخت به نظر برسد. یکی از را ه ها این 
است که همین طور که در حال شناسایی 
مشاغل ممکن هستید، به این فکر کنید 
که احتمال موفقیت کدام نوع شخصیت 
در آن کار بیشتر است. آیا شخصیت شما با 

آن شغل هماهنگ است؟

    نکته۲:
این تســت ها صرفا راهنما هستند، شما 
نمی توانید تمــام زوایای شــخصیت و 

تجارب تان را فقط با جواب دادن به چند 
سوال بسنجید. پس بهتر است فقط برای 
توصیه و راهنمایی از این تست ها استفاده 

کنید.
با انجام تست های شــخصیت شناسی، 
متوجه می شــوید که چه چیزهایی بین 
شما و افراد دیگر مشترک است. همچنین 
نقاط اصطالکی که با تیپ های شخصیتی 
دیگر دارید را نیــز پیدا می کنید. اهمیت 
تیپ های شخصیتی، برای ارزیابی خوب یا 
بد بودن انسان ها نیست، بلکه برای اینست 
که کمک کند تا چیزهایی که به انسان ها 
انگیزه یا انرژی می دهد را کشــف کنیم. 
این موضوع شما را در انتخاب یک شغل 

مناسب یاری می نماید.
همینطــور کــه در شــخصیت خــود 
کاوش می کنید، متوجه می شــوید که 
انتخاب هایتان تعیین می کنند که شما 
دقیقا چه کسی هســتید. قطعا شما یک 
روش رفتاری را به یک روش دیگر ترجیح 
می دهید، پس می توانید با بررسی اینکه 
چرا آن رفتار را انتخاب کرده اید به نکات 
بیشــتری پیرامون خود پــی ببرید. در 
حقیقت ببینید تصمیماتی که می گیرید 
چه نفعی برای تان دارند؟. زمانی که دالیل 
آن را متوجه شــوید، راحت تر می توانید 
بفهمید که چگونه از طریق کاری که انجام 
می دهید به رضایت خاطر دســت پیدا 

کنید.
یک جمله در رابطه با »من که هستم؟« 

بنویسید
حاال همه را جمع بنــدی کنید و در یک 
جمله  ساده بنویسید که چه کسی هستید. 
این یک قدم مهم به سمت کشف خود و 
شناسایی اهداف تان است. با استفاده از آن 

به سواالت زیر پاسخ دهید:
استعدادها و نقاط قوت تان کدامند؟

استعدادهایی که با آنها به موفقیت های 
بیشتری رسیده اید کدامند؟

کدام فعالیت ها هســتند که بیشــترین 
رضایت را به شما می دهند؟

تست شخصیت  شناسی که انجام دادید، 
شما را به سمت چه چیزهایی هدایت کرد؟

نکته:
وقتی این کار را انجــام می دهید، مراقب 
باشید که به گذشته و به مشاغل ساده ای 
که قبال به خوبی انجام داده اید با نگاهی 
نوستالژیک نگاه نکنید. به هر حال افراد 
زیادی هســتند که می توانند آن کارها 
را خوب انجــام دهنــد، و در ضمن این 
کار اطالعات زیــادی در اختیارتان قرار 
نمی دهد. بــه جای آن بر قســمت های 
مشکل تری که در انجام آن توانا بوده اید 
و کاری را انجام دادید که از عهده  دیگران 

برنمی آمده، تمرکز کنید.

    ۲. کشف کنید که می خواهید چه 
کاری انجام دهید

حاال که می دانید که هستید، قدم بعدی 
این است که به کاری که می خواهید انجام 

دهید فکر کنید.
برای اینکه زندگی شــما از تعادل خوبی 

برخوردار باشد و به خواسته هایتان برسید، 
شغل تان باید با شخصیت تان سازگاری 
داشته باشد، در غیر این صورت، از کارتان 
ناخوشــنود خواهید بود و نمی توانید به 
ظرفیت هایتان دســت پیدا کنید. به هر 
حال، مشاغلی که با روحیات تان سازگار 
نیستند، نیاز به استعدادهای دیگری غیر 
از استعدادهای شــما دارند. اگر به دنبال 
شغلی  باشید که تطابقی با ارزش ها، باورها 
و دیدگاه تان به دنیا نداشته باشد، دائما در 
تقال خواهید بود و تحت فشار و استرس 

زیادی قرار خواهید گرفت.
برای شروع بهتر اســت درباره  شغلی که 
فکر می کنید مناسب تیپ شخصیتی تان 
اســت، کمی طوفان فکری انجام دهید. 
ســپس با انجام چند تســت شخصیت  
شناسی این موضوع را تایید کنید و بعد 
باز هم با طوفان فکــری، موارد دیگری را 
به لیست تان اضافه کنید. سپس باید وقت 
بیشتری برای جســتجو برای مشاغلی 
 که در بــاالی لیســت تان قــرار دارند

 بگذارید.

    الــف( کاوش در گزینه هایی که 
درباره   آن ها اطالعات دارید

با جملــه ای که در پاســخ بــه »من که 
هستم؟« نوشتید، شروع کنید. در تمام 
کارهایی که فکر می کنید مناســب تان 
هستند، شخص با استعدادی که به آن کار 
عالقه دارد را تصور کنید. )با فردیت زدایی 
کردن، از »زیادی نزدیِک مسئله بودن« 

اجتناب می کنید.(
اگر از قبل در یک حرفه پاگیر شــده اید، 
شــروع از این نقطه خیلی مهم اســت: 
مهم اســت به جای اینکه همــه چیز را 
رها کرده و از اول شــروع کنیــد، تا آنجا 
که می توانید بر تجربیــات و روابطی که 
تاکنون ساخته اید سرمایه گذاری کنید 

)با اینکه ایده  از اول شروع کردن، به نظر 
وسوسه انگیز و فریبنده می آید، اما ماندن 
در وضعیت فعلی تان، شما را در موقعیت 
رقابت با افرادی که تــازه وارد این حرفه 
شده اند و احتماال از شما جوان تر هستند 
قرار می دهد و این به نفع شماســت. ولی 
اگر عمیقا از شرکت، صنعت یا حرفه  خود 
ناراضی هستید، یک تغییر کلی در مسیر 

شغلی تان به نظر بهترین کار است(.
پس با این سوال شروع کنید که آیا وظیفه  
فعلی تان می تواند به شــکلی تغییر کند 
که بیشــتر با شــخصیت و روحیات تان 
ســازگار باشــد. آیا وظایف دیگری در 
شــرکت فعلی تان وجود دارند که ارزش 
تالش را داشــته باشــند؟ آیــا وظایف 
مشابهی در سازمان های دیگر هستند که 

رضایت بخش تر باشند؟
بعــد از اینکه ایــن کار را انجــام دادید، 
طوفــان فکــری را بــرای گزینه هــای 
 دیگری کــه در اختیار داریــد نیز انجام

 دهید.

    ب( دوراندیش تر باشید
نواقــص اجتناب ناپذیری کــه این نوع 
تست های شــغلی دارند این است که بر 
اساس داده های مربوط به گذشته هستند 
و فقط با چند نوع از مشاغل اصلی انطباق 
دارند. به این دلیل، نمی توانند مشــاغل 
جدید را به شما پیشنهاد دهند و درباره  
مشــاغلی که زیاد شناخته شده نیستند 
نیز چیزی نمی دانند. با استفاده از نتیجه  
به دست آمده از تســت ها، باز هم طوفان 
فکری انجام دهید تا ببینید آیا مشــاغل 
جدید و مرتبط با فناوری دیگری هستند 
که نیاز به تیپ های شخصیتی مشابه شما 
داشته باشند و یا آیا مشاغل ناشناخته تری 
وجود دارند که ممکن اســت برای شما 

مناسب باشند.

چطور مسیر شغلی مناسب خود را پیدا کنیم؟   

برسر چند راهی!

با انجام تست های 
شخصیت شناسی، 

متوجه می شوید که 
چه چیزهایی بین شما 
و افراد دیگر مشترک 
است. همچنین نقاط 

اصطالکی که با تیپ های 
شخصیتی دیگر دارید 

را نیز پیدا می کنید.

چقدر از زمانی که از خودتان پرسیده اید »وقتی بزرگ شوم، 
می خواهم چه کاره شوم؟« گذشته است؟ اگر از دبیرستان تا 
کنون به این موضوع فکر نکرده اید، ممکن است مشغول به 
کاری شده باشید که اهداف و آروزهای حرفه ای تان را برآورده 
نکند. هر کداِم ما استعدادهای خاصی داریم و اگر در زمینه ی 
مرتبط با استعدادهایمان کار کنیم، دنیا جای بهتری خواهد شد. 
مطمئنا شما از انجام کارهایی که در آن استعداد دارید، لذت 

بیشتری می برید و واکنش های مردم نیز به شما بهتر است.

منبع: چطور
یـــادداشت
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فرایند کشف کاری که قصد 
انجامش را دارید، یعنی پیدا کردن 
مسیر شغلی، مانند یک سفر است 
که با کشف عصاره  اصلی »شما«، 

یعنی فردی که در پشت نقاب های 
ظاهری، حالت های تدافعی و 

استرس های روزمره زندگی وجود 
دارد، آغاز می شود.

فروشنده داریم، 
خریدار نه! 

غافل از اینکه سود واقعی نصیب 
خودرو ســازان و دالالن شد. بر 
اثر این جو سازی مردم،  قیمت 
خــودرو در بازار کاذب شــد و 
تقاضای غیر واقعی ،هر روز وضع 
را بدتر کرد. امــا افزایش قیمت 
ها افــت تقاضا را هــم در پیش 
داشــت. موضوعی که هیچ یک 
از مردم خریدار به آن فکر نکرده 
بودند! این جریان نتیجه ای جز 
آن نداشــت که امــروز در بازار 
خودرو با قیمت های غیرواقعی 
روبروییم و ایــن وضعیت پیش 
از هر چیز به دلیل حضور دالالن 
است. در چند ماه گذشته با وجود 
افت تقاضا از ســوی خریداران 
واقعــی،   تــالش دالالن بزرگ 
برای باال نگه داشتن قیمت ها، 
به رکود این بازار  دامن می زند، 
به طوری که در شرایط کنونی، 
خــودرو از کارخانه هــا بیرون 
می آید اما به دلیل ســوداگری 
واسطه ها، به مشــتریان واقعی 
نمی رســد. چند سایت خرید و 
فروش خودرو هم با نشر قیمت 
های کاذب ، گرانــی خودرو را 
تصدیق میکنند. وقتی فروشنده 
واقعی می بیند کــه خودرویی 
شبیه با مشــخصات خودروی 
خــود را در یکی از این ســایت 
ها با تفــاوت ۵۰ میلیون تومان 
قیمت زده انــد، حاضر نخواهد 
 شد خودرو اش را به قیمت واقعی

 بفروشد.
به همین دلیــل قیمت را باال تر 
می برد و خریــدار واقعی توان 
معامله با وی را ندارد. از این رو در 
بازار فروشنده داریم اما خریدار 

واقعی نه! 
در این بین هنوز پیدا می شوند 
مردمی که سرمایه ی اندک خود 
را در بازار خودرو هزینه می کنند 
ولی این افراد باید بدانند بخشی 
از تقاضای بازار، کاذب و ناشــی 
از فعالیــت های ســفته بازی و 
دالل بازی واسطه ها و همچنین 
بخش دیگر به دلیل تالش مردم 
 برای حفــظ ارزش پول شــان 

است.
 این تــالش دیــری نپاییده بی 
نتیجــه خواهد مانــد و ارزش 
خــودرو افــت خواهــد یافت. 
باالتر از ســیاهی رنگی نخواهد 
بود. قیمت خــودرو تا حد توان 
و شاید بیشــتر از حد توان رشد 
یافته  و بیشــتر از این گرانی در 
این بازار معنایی ندارد. اگر قیمت 
کارخانه ای خودروها واقعی شود، 
دالالن  از بازار خارج می شوند و 
 کاهش تقاضا را شــاهد خواهیم

 بود. 
بخش دیگــری از کاهش تقاضا 
مربوط به افت توان خرید مردم 
و ناشی از مسائل کالن اقتصادی 
است. که آن هم زمان الزم دارد 
تا ترمیم شود و به این زودی ها 
روندش تغییر نخواهد کرد زیرا 
در ســال های گذشته میانگین 
سطح درآمدهای مردم متناسب 
با ســطح تورم افزایــش نیافته 
اســت و تداوم این روند، توقف 
فعالیت صنایع خودروســازی و 
 قطعه سازی را به همراه خواهد 

داشت.
 به نظــر می رســد مردمی که 
سرمایه اندکی دارند باید سرمایه 
گذاری در بازار خودرو را متوقف 
کنند تا در آینده نه جندان دور، 

سرمایه شان هدر نرود.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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آگهی فقدان سند مالکیت
شــماره: 9۰۳799-98/۲/۲۲ بموجب تقاضای وارده 
9۰۳799 مــورخ 1۳98/1/۲9 بــه اســتناد ۲ برگ 
استشهادیه مصدق پیوست که امضاء شهود رسما گواهی 
گردیده اقای حسین زارع جعفرآبادی مدعی است 1/۲۵ 
سهم مشاع از 4 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مشهور 
به 4 جریبی شماره 1198 فرعی مفروز و مجزی شده از 
شماره 49 اصلی واقع در بخش ۲ کاشان ذیل دفتر 18 
صفحه ۵۰9 ذیل شماره ۳191 به نام آقای حسین زارع 
جعفرآبادی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردید 
که به علت جابجایی مفقود گردیده و چون درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 1 ماده 
1۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود 
که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مزبور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا 1۰ روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 تاریخ انتشار: 98/۲/۲9 رئیس ثبت اسناد و امالک کاشان

 شناسه: 465079

آگهی فقدان سند مالکیت
شــماره: 9۰۳۶18-98/۲/۲۳ برابــر وارده شــماره 
9۰۳۶18-1۳98/1/۲8 و به استناد ۶ برگ استشهادیه 
مصدق پیوست که امضاء شهود رسما گواهی گردیده 
مالک مدعی است اسناد مالکیت ششدانگ قطعه زمین 
شــماره ۳1۵۶ فرعی مفروز و مجزی از ۲۰4۵ فرعی 
مشــهور به 1۰ جریبی واقع در لتحر شماره 4۵ اصلی 
بخش دو حوزه ثبتی کاشان در دفتر 17۲ صفحه 498 
ذیل ثبت ۲۵۰4۵ به میزان دو دانگ مشاع و در دفتر 17۰ 
صفحه ۵1۵ ذیل ثبت ۲4۶۰7 به میزان سه دانگ مشاع 
و در دفتر 1۰۶ صفحه ۶1 ذیل ثبت 1۵89۲ به میزان 
یک دانگ مشاع از ششــدانگ به نام شهرداری کاشان 
ثبت و اســناد مالکیت صادر و تســلیم شد که به علت 
جابجایی مفقود گردیده تاکنون پیدا نگردیده است و 
چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق 
تبصره 1 ماده 1۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا 1۰ روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 98/۲/۲9 رئیس ثبت اسناد و امالک 

کاشان شناسه: 467۱7۱

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکــه خواهان هدی ابوالفضلی دادخواســتی 
به خواســته مطالبه وجه 1 فقره چــک بانک ملی به 
ســریال ۳۳7۵۶۲-97/7/۲۰ به مبلــغ 14 میلیون 
ریال به طرفیت حمیــد نجار به مجتمع شــوراهای 
حل اختالف کاشــان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 
پنجم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 149/98 
ثبت و بــرای تاریخ 98/۵/9 ســاعت 9/4۵ صبح وقت 
رســیدگی تعیین گردیــده از آنجا که نامبــرده فوق 
الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 7۳ قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی مراتب بــه نامبرده ابالغ می گــردد که در وقت 
مقرر در جلســه دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده 
می تواند قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه 
نمایند. آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 
عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
 مسئول دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف کاشان

 شناسه: 470537

فضای مجازی حصاری پیرامون جسم و روح نسل های آینده 

طرح : میثم هادیان
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