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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

جزییات تصمیم جدید دولت برای افزایش قدرت خرید مسکن مردم: 

»وام مسکن« به کمک بازار آمد

 رکود تورمی 
چه می کند؟

اقتصاد ایران در سال ۹۸ تصویر 
نگران کننده ای از خود به نمایش 
گذاشته است. افزایش نقدینگی 
سرگردان، تورم افسار گسیخته، 
رشــد اقتصادی منفی، افزایش 
بیــکاری، ناامن شــدن فضای 
کسب کار، تنها گوشه ای از شرایط 
پیچیده و سردرگم اقتصاد ایران 

در چند ماه گذشته هستند.
روند صعودی تورم که باالترین 
رکورد چند دهه اخیر را به ثبت 
رســانید، موجب گرانی مردم و 
افزایش تبعات سیاسی و اجتماعی 
بوده اســت. بــه گفتــه یکی از 
اقتصاددانان غربی، تورم مصیبت 
یا بیماری نیســت که همچون 
بالی طاعون بر ســر مردم نازل 
شود، تورم سیاستی است عامدانه 
از سوی کسانی که به آن متوسل 

می شوند.
امروز به جرات می توانیم بگوییم 
که اکثر سیاستمداران ما با علم 
اقتصاد و واقعیت های آن بیگانه 
هستند و به گواه تجارت تلخ چند 
دهه گذشته، سیاست گذاری ها 
و برنامه های ذهنی سیاســیون 

تقریبا در اکثر موارد تلخ و ...

خبرآنالین
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

   »منتظر اتفاقات مهم در حوزه مسکن باشید«؛ این خبر را رییس کل بانک مرکزی در جریان بررسی گزارشی از طرح ملی مسکن در صحن علنی مجلس اعالم کرد و حاال پس از دو روز، معاون 
اقتصادی بانک مرکزی، به رونمایی از جزییات افزایش تسهیالت مسکن پرداخته است.

بازار طال و سکه 98/3/21 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,369,0004,338,000قدیم

سکه طرح 
4,448,0004,449,000جدید

2,397,0002,520,000نیم سکه

1,618,0001,640,000ربع سکه

989,000989,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,773,0001,766,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18410,000407,500 عیار

یک گرم طالی 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالی 
24546,100543,300 عیار
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ظرفیت تاکسی های آنالین چند برابر 
شرکت های خارجی است

معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری، گفت: در حــال حاضر ظرفیت 
شرکت های تاکسی آنالین چند برابر شرکت های خارجی است به همین 

دلیل معاونت علمی روی استارت آپ های فناوری تمرکز 
زیادی دارد.

دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در آســتانه برگزاری نخستین مجمع 

نوآوری آسیا و اقیانوسیه، با اشاره به موضوعی که در 
این مجمع مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، گفت: ...

منصور یزدی زاده افزود: این 
محصول پیشتر وارد می شد و 
امروز در داخل در انواع مختلف 
متناسب با نیاز کشور تولید می 
شود . ذوب آهن در حال حاضر 
توانایی تامین ریل های مورد 
نیاز راه  آهــن و مترو در اغلب 
نقاط کشور را دارد و با توجه به رشد قیمت ارز، 
نرخ ریل های وارداتی با کیفیت مشابه بیش از  

محصول ذوب آهن قیمت دارد.
وی در خصوص دالیل تاخیر در بستن قرارداد 
از سوی وزارت راه برای تامین ریل از ذوب آهن 
گفت:بخشی از تاخیر به ما و بخشی دیگر به 
طرف مقابل برمی گردد، چرا که خریدار ریل 
،دولت بوده و خرید ریل باید طی تشریفات 
اداری از طریق مناقصه انجام شودو قراردادی 
که به تازگی بسته شده روالی حدود 4 ماهه را 
طی کرده تا به نتیجه منجر شده و برای بستن 

قرارداد بعدی نیز در حال مذاکره هستیم.
وی با بیــان این که ریل هــای U33 طبق 
استاندارد EN-13674 تولید شده  گفت: 
این ریل برای خطوط فرعی است که راه آهن 
در مقطعی قرارداد 4۰ هزار تنی در این باره با 

ما بست، که ۵۰۰۰ تن تحویل داده ایم.
مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
اظهار داشت: قرار بود قیمت ها در این قرارداد 
ارزی باشــد، اما ریالی شــد. ما درخواست 
تغییرات قیمتــی از راه آهن و تعدیل قیمت 
دادیم که مدیرعامل راه آهن هم پذیرفته است 

و اگر محقق شــود، همان 4۰ هزار تن ریل 
را تحویل می دهیم یا قــرارداد را به ریل های 

UIC6۰ تغییر می دهیم.
یــزدی زاده در خصــوص چگونگی تعیین 
قیمت قرارداد 1۵ هزار تن ریل با شــرکت  
زیرســاخت گفت: قیمت در این باره مرتبط 
با فهرست  بهای سازمان برنامه و بودجه است 
که آخرین قیمت پایه مربوط به ســه ماهه 
دوم سال گذشــته و هر کیلو 6۹۰۰ تومان 
است، درحالی که امروز قیمت ریل در مبدا با 
احتساب قیمت فعلی ارز حدود 1۲ هزار تومان 
است، قیمت فوالد ساختمانی کیلویی ۵۵۰۰ 

تومان و ورق 7۰۰۰ تومان است.
مدیرعامــل شــرکت ذوب آهــن اصفهان 
همچنین تاکید کرد: به دنبال تولید انبوه ریل 
هستیم و در حال حاضر فروش ریل اس 4۹ 
به مترو اصفهان انجام شده و به زودی تولید 

میشود و امیدواریم بتوانیم با سایر متروهای 
کشور نیز همکاری داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که تولید ریل در 
ذوب آهن به سود آوری رسیده یا خیر و آیا در 
بازار های بین المللی نیز تقاضا برای ریل ایران 
وجود دارد گفت: محصولی که سود نداشته 
باشد تولید نمی کنیم و فقط بعد ملی را در نظر 
نمی گیریم ولی در صورت تولید ریل در حدود 
۵۰ هزار تن تولید در این مجموعه سود خوبی 
خواهیم داشت و با توجه به قراردادی که بسته 
شده و تقاضا هایی که داریم به نظر میرسد به 
رقم1۰۰ هزارتن که هدف ماست برسیم. در 
ضمن در بازار های منطقه نیز تقاضا داریم و 
بازاریابی نیز در سطح منطقه انجام شده است.

یزدی زاده  تاکید کرد:  اگر در نورد 6۵۰ فقط 
ریل با طول 36 متر تولید کنیم، 4۰۰ هزار تن 

ظرفیت تولید ریل وجود دارد.

 مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته خبرداد : 
ممانعت از خروج ارز با تولید ریل در ذوب آهن اصفهان

 به دنبال تولید انبوه 
ریل هستیم و در 

حال حاضر فروش 
ریل اس 49 به مترو 

اصفهان انجام شده و 
به زودی تولید میشود 
و امیدواریم بتوانیم با 
سایر متروهای کشور 

نیز همکاری داشته 
باشیم.

قرارداد تولید 15 هزار تن ریل با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور امسال به صورت تحویل در مقصد بسته شده و فرصت شش 
ماهه ای نیز برای تحویل آن تعیین شده است.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در نشست خبری که در نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته برگزار شد،با اعالم این مطلب از آمادگی 
ذوب آهن برای تحویل ریل در راستای قراردادی که با وزارت راه داشت خبر داد و گفت:   در حال حاضر 2 هزار تن ریل UIC60 تولید شده و در 

حضور بازرسان شرکت زیر ساخت آماده تایید نهایی و تحویل طبق قرارداد هستیم .

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

چاپ دوم

احسان کوزه گر آرانی - شهردار مشکات  شناسه : 497502

آگهی مزایده زمین شماره 1144-98 مورخ 98/3/20
شهرداری مشکات در نظر دارد براساس مصوبه شماره 200-98/5/ش مورخ 98/3/18 شورای اسالمی 
شهر مشکات تعداد 3 قطعه اززمین های در تملک خود با کاربری کارگاهی واقع در تفکیکی زاهدی نسب 
را طی تشریفات مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد 

از تاریخ نشر اولین آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است هزینه کارشناسی اراضی و آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

نوبت اول

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان  شناسه : 497517

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  7583  
مورخ  98/3/21      

چاپ اول

ف
شماره مناقصهعنوان پروژهردی

مدت 
قرارداد 

)ماه(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه ) ریال(

مبلغ برآورد اولیه 
به ریال )بر اساس 

فهرست بها سال 98(

نوبت 
مناقصه

دوم12/919/427/113 646/000/000 5 2098004038000115تکمیل سالن ورزشی توحید )ناصر عطایی( باغبهادران1
دوم10/390/524/025 520/000/000 4 2098004038000116تخریب و بازسازی مدرسه معاد )کودک فوالدشهر(2
دوم9/039/996/841 452/000/000 6 2098004038000117تکمیل مدرسه هاشمی )قائدیان( مبارکه3
دوم9/376/092/586 469/000/000 4 2098004038000118تکمیل مدرسه شهید مومن زاده )زیبا شهر(خولنجان مبارکه4
سوم22/786/213/992 61/139/500/000 2098004038000119تکمیل مدرسه مشارکتی ذوب آهن B6 )شماره 1( فوالدشهر5
سوم21/868/211/197 61/093/500/000 2098004038000120تخریب و بازسازی مدرسه خشتی گلی صدرا )جایگزین( زرین شهر6
سوم61/198/500/00023/963/231/473 2098004038000133تکمیل مدرسه مشارکتی مومنی دولت آباد برخوار7
سوم771/000/00015/419/084/584 6 2098004038000132تکمیل مدرسه مشارکتی پیروزی ناحیه 83
دوم11/756/450/369 588/000/000 6 2098004038000121تکمیل مدرسه قربانعلی عقیلی مبارکه9
دوم9/716/050/132 486/000/000 4 2098004038000122تکمیل مدرسه شهید بخشیان لنج مبارکه10
دوم15/870/828/810 794/000/000 8 2098004038000123تکمیل خوابگاه مدرسه شبانه روزی رحمت تیران و کرون11
دوم16/988/507/476 849/500/000 4 2098004038000124تکمیل سالن ورزشی وحدت آباد فریدونشهر12
سوم20980040380001256349/000/0006/971/449/447تکمیل مدرسه 3 کالسه شهید موسوی گنجگان سمیرم13
دوم20980040380001266689/500/00013/787/419/137تکمیل مدرسه زنده یاد ایران خانم زمانی خمینی شهر14
دوم20980040380001274390/500/0007/808/435/935تکمیل مدرسه آدرگان مبارکه15
دوم20980040380001283343/000/0006/859/556/883تخریب و بازسازی مدرسه استاد مطهری خوانسار16
دوم20980040380001293438/000/0008/753/606/492تخریب و بازسازی مدرسه 22 بهمن خوانسار17
سوم209800403800013061/272/000/00025/439/244/224تکمیل مدرسه مشارکتی ذوب آهن B6 )شماره 2( فوالدشهر18
سوم209800403800013191/050/500/00021/007/922/076تکمیل هنرستان تالش )دکتر جهانی( ناحیه 191

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 98/3/22   لغایت مورخ  98/3/25  

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ  98/4/5
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  پنج شنبه  مورخ  98/4/6 در محل سالن جلسات  

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاماً بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سرجمع )شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از بخشنامه 

سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 97/8/22( می باشد.
4- نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان     

)تلفن تماس: 32222889(
5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: الف( سپرده )واریز به حساب شماره 2173060202008 بانک ملی(

ب( ضمانتنامه معتبر بانکی
6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتيwww.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.irقابل رویت مي باشد و کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابي آنان تکمیل شده باشد. 

رس استان اصفهان اداره كل نوسازي مدا

انتخابی درست داشته باشیم؛   

بهترین راه ها برای داشتن 
استخدامی هوشمندانه

استخدام یک نیروی انسانی مناسب و ایده   آل 
همواره دغدغه مدیران در کسب وکارهای بزرگ 

و کوچک بوده است.
در اینجا برخی از راه  هایی کــه به کارفرمایان 
کمک می کند روش  هــای قدیمی آگهی دادن 
برای اســتخدام نیرو را کنار بگذارند، .معرفی 

می کنیم،پس با ما همراه باشید.
آگهی  های استخدام آنالین، ابتکار جدیدی 
نیستند. شــرکت  ها به ســایت های کاریابی 
می گویند در جستجوی چه شخصی هستند 
و متقاضیان کار هــم اطالعاتی در خصوص 
خودشان را در اختیار این سایت ها می گذارند 
و کاری که سایت انجام می دهد، این است که 

گزینه های مناسب را به ...



 رکود تورمی
 چه می کند؟

ادامه از صفحه یک:
...   فاجعه بار رقم خورده است.

تصمیمات خلق الســاعه و بدون 
پشــتوانه کارشناســی که تنها به 
پشتوانه برنامه های پوپولیستی و 
هدر دادن منابع عمومی بوده، نه تنها 
کمکی به رشد اقتصاد کشور نکرده، 
بلکه زندگی میلیون ها هموطن با 
درآمد بسیار پایین را هم تحت تاثیر 

قرار داده است.
بهترین رکورد تورم نقطه به نقطه در 
اقتصاد ایران به اردیبهشت ۱۳۷۴ 
با نرخ ۵۹.۱ درصدی بازمی گردد. 
نرخ تورم نقطه به نقطــه در پایان 
فروردین ۱۳۹۸ به رقم کم ســابقه 
۵۱.۴ درصــد رســیده و بــه نظر 
می رســد که رکورد اردیبهشــت 
۱۳۷۴ به زودی شکسته خواهد شد. 
به همین دلیل است که کارشناسان 
نگران تکــرار فشــارهای تورمی 
دهه ۷۰ و بروز تبعات سیاســی و 
اجتماعی ناشــی از آن در جامعه 

هستند.
تورم به معنــای واقعی کلمه یک 
موضوع سیاسی است، محصولی از 
سیاست گذاری عمومی است که به 
شدت بازار، عرضه و تقاضا، صنعت 
و تولید را تحت تاثیر قرار می دهد. 
فضای سیاسی ایران طی چند ماه 
آینده به سمت و ســوی انتخابات 
مجلس شورای اسالمی خواهد رفت 
و این می تواند شرایط را برای ظهور 
دوباره پوپولیسم بر سیاست و اقتصاد 
کشور آماده کند. این زنگ خطر را 
باید به صورت جدی و هوشمندانه 
مورد توجه قرار داد؛ چراکه اگرچه در 
چند سال قبل حاکمیت پوپولیسم 
بر کشور، اقتصادمان را در میان مدت 
دچار گرفتاری های بسیاری کرد. 
اما شرایط امروز به گونه ای است که 
اقتصاد حتی برای مدت زمان کم نیز 
توان خنثی کردن اثرات تخریبی 

این سیاست ها را نخواهد داشت.
آثــار احتماعــی سیاســت های 
اقتصادی آن قدر باالست که می توان 
گفت سیاســت گذاری اقتصادی 
در واقــع همان سیاســت گذاری 
اجتماعی است. یکی از موضوعات 
مهم ناشی از رکود اقتصادی، ارتباط 
مستقیم بین آسیب های اجتماعی و 
موقعیت اقتصادی است. تحقیقاتی 
که در جوامع مختلف انجام شده، 
نشــان داده کــه در دوران رکود 
و فشــار اقتصادی، جرایم مختلف 
از جمله سرقت، فحشــا، دعوا و... 
افزایش چشــم گیری پیــدا کرده 
است. این یعنی گسترش و افزایش 
فقر منجر به افزایش آســیب های 
اجتماعــی می شــود. در واقع فقر 
پایدار به وجــود آمــده، خانواده 
را در یــک چرخه فقــر منتهی به 
 تشدید آسیب های اجتماعی قرار 

می دهد.
در شــرایط آشــفته اقتصــادی 
معموال تمایل مردم و به خصوص 
طبقــات ضعیف تر به شــعارهای 
پوپولیســتی افزایــش می یابــد 
و بســیاری از سیاســیون از این 
شرایط سوءاســتفاده می کنند. در 
همین اوضاع و احــوال چنانچه به 
صحبت های برخــی دولتمردان 
با دقــت گوش کنیم، بــه گونه ای 
مشخص می گویند که تنها راهکار 
حل معضالت اقتصــادی، حضور 
گســترده دولت در تمامــی ابعاد 
اقتصاد است. در حالی که اگر یک 
مطالعه اجمالی به تجربیات سایر 
کشــورها بیاندازیم، خواهیم دید 
که صرفا کشورهایی در این شرایط 
به ســمت دولتی شــدن مقطعی 
می روند که از سیستم های توزیع 
قوی و مویرگی برخوردار باشــند. 
 متاسفانه اقتصاد دولتی ما فاقد این

 سیستم است.

اقتصاد استان
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قیمت میوه های تابستانه رو به کاهش است
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه کمبود میوه در بازار نداریم، 

گفت: قیمت میوه های تابستانه در اصفهان با گرمای هوا، روزانه و هفتگی رو به کاهش است. 
نوروزعلی اسماعیلی در خصوص وضعیت بازار میوه، اظهار کرد: قیمت میوه فصل به فصل و منطقه به منطقه 

متفاوت است، البته نرخ میوه در اصفهان و شهرهای دیگر روزانه مشخص می شود. 
وی در خصوص دالیل گرانی سیب زمینی، گفت: به دلیل تغییرات آب و هوا و وقوع سیل در ابتدای سال جاری، 

با کمبود سیب زمینی و در نهایت گرانی آن در بازار مواجه شدیم.
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان گفت: در حال حاضر هر کیلو سیب زمینی در سطح 

عرضه بین 6۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان و قیمت پیاز بین ۳۵۰۰ تا 2۰۰۰ تومان فروخته می شود.
وی با بیان اینکه قیمت میوه های تابستانه روزانه و هفتگی رو به کاهش است، اظهار کرد: امروز در بازار خرده فروشی اصفهان قیمت هر کیلو 
زردآلو بین ۱2 تا ۱۸ هزار تومان، هلو بین ۱2 تا ۵۰۰۰ تومان، توت فرنگی بین 2۵ تا ۱2 هزار تومان، گیالس بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان و آلوچه 

بین 6۰۰۰ تا 2۰۰۰ تومان است.
اسماعیلی همچنین افزود: قیمت هر کیلو هندوانه 2۰۰۰ تومان، گرمک و ملون۳۰۰۰ تومان و خربزه بین 2۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان است.

بازاریابی و فروش صنایع دستی بزرگترین چالش مددجویان کمیته امداد
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان گفت: بزرگ ترین چالش پیش روی مددجویان 
مجری طرح های اشتغال در زمینه صنایع دستی بازاریابی و فروش است. به گزارش روابط عمومی کمیته 
امداد، بهرام سوادکوهی، بابیان اینکه استان اصفهان پتانسیل زیادی درزمینه صنایع دستی دارد، اظهار کرد: 
حضور گردشگران داخلی و خارجی در کنار وجود شبکه های پویا و قدیمی ساخت و آموزش صنایع دستی، 

اصفهان را به یکی از قطب های کشور در این زمینه تبدیل کرده است. وی نیاز به سرمایه اولیه پائین، محل 
راه اندازی کوچک و زمان اجرای انعطاف پذیر را از ویژگی های مثبت صنایع دستی برای اجرا به عنوان طرح اشتغال 

خانگی عنوان کرد و افزود: طرح های اشتغال مددجویان کمیته امداد به خاطر شرایط افراد تحت پوشش در موارد 
زیادی نمی توانند به عنوان یک شغل تمام وقت با مختصات عادی اجرا شوند و صنایع دستی با ویژگی هایی که یاد شد، این 

امکان را به کمیته امداد اصفهان می دهد تا برای زنان سرپرست خانوار و افراد تحت پوششی که توان انجام کار تمام وقت را ندارند هم 
شغل ایجاد کند. سوادکوهی تعداد طرح های اجراشده در زمینه صنایع دستی توسط کمیته امداد در استان اصفهان در یک دهه اخیر را ۱6 هزار 
و ۷۵۸ طرح اعالم کرد و ادامه داد: فرش دستبافت، میناکاری، قلم زنی، و خاتم کاری از مهم ترین صنایع دستی رایج در استان اصفهان هستند که 

مددجویان تحت حمایت کمیته امداد با حمایت این نهاد در زمینه عالئق خود آموزش دیده و مشغول به تولید می شوند.

خبرآنالین
یـــادداشت
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با توجه به نقش موزه 
به عنوان یک واحد 

فرهنگی آموزشی، این 
مرکز می تواند نسبت 

به معرفی آثار و سوابق 
ارزشمند تاریخی- فنی 

مهندسی آب کشور و 
نیز ارائه پیشرفت های 
شگرف در شاخه های 
مختلف مهندسی آب 

بعد از انقالب شکوهمند 
اسالمی ایران در این 

دوران و ایجاد خودباوری 
در نسل حاضر و آینده 

بسیار موثرباشد.

رئیس گنجینه ملی آب ایران در بازدید خانه فرهنگ آب اصفهان: 

موزه آبفای استان اصفهان باید با نگاه ملی راه اندازی شود

رئیس گنجینه ملی آب ایران گفت: موزه صنعت آب و فاضالب 
استان اصفهان باید با نگاه ملی و درشان پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم ایجاد شود. چرا اصفهان تنها شهری در کشور است که 

دارای خانه فرهنگ آب می باشد

اخبار اصفهان
گـــزارش
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   سازمان گنجینه ملی آب نهایت همکاری را با شرکت آبفا در راستای تأسیس موزه آب در اصفهان را در دستور کار قرار می دهد

جزییات تصمیم جدید دولت برای افزایش قدرت خرید 
مسکن مردم؛

»وام مسکن« به کمک بازار آمد
»منتظر اتفاقات مهم در حوزه مسکن باشید«؛ 
این خبر را رییس کل بانک مرکزی در جریان 
بررسی گزارشی از طرح ملی مسکن در صحن علنی مجلس اعالم 
کرد و حاال پس از دو روز، معاون اقتصادی بانک مرکزی، به رونمایی از 

جزییات افزایش تسهیالت مسکن پرداخته است.

تالطم های بازار مسکن و رشد عجیب و غریب قیمت ها، در حال حاضر وضعیت 
را به جایی رسانده که تقریبا اکثریت جامعه قدرت خرید خود را از دست داده اند؛ 
به طوری که براساس گزارش های رسمی، قیمت یک مترمربع زیربنای واحد 
مسکونی در شهر تهران به میانه کانال ۱2 میلیون تومان رسیده است که حاکی 
از رشد سه برابری )2۰۰درصدی( در مقایسه با بهار سال ۹2 است. در این میان، 
گزارش ها نشان می دهد که معامالت مسکن شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز 
در رونق و رکود مسکن  ۳۷ درصد کاهش یافته و به تبع آن کالنشهرها نیز در 
حال ورود به دوران رکود قرار دارند. هر چند در شهرهای کوچک هنوز جریان 
خرید خانه به شکل مناسب استمرار دارد، اما وزن این شهرها در بازار مسکن به 
قدری نیست که رشد معامالت بتواند خود را در کارنامه کل بازار مسکن یا بازار 

پرداخت تسهیالت اعتباری منعکس کند و نشان دهد.

   اتفاق مهم در بخش مسکن
در کل فضایی که در طول یک سال گذشته در بازار مسکن حاکم شده و افزایش 
ناگهانی قیمت ها، خرید منزل مســکونی را برای بسیاری از مردم را تبدیل به 
آرزو کرده و برای برخی نیز آرزوی محال! براساس همین موضوع، رییس کل 
بانک مرکزی از تصمیمات جدید دولت برای افزایش توان خرید مسکن خبر 
داده اســت. بنا به گفته عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، افزایش 
قیمت مسکن به دلیل قیمت های نسبی و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ 
ارزش دارایی ها بود، بنابراین با سیاست های اخذ شده برای تثبیت اقتصادی و با 
اجرایی کردن طرح ملی مسکن و پشتیبانی سیستم بانکی، شاهد کنترل قیمت 
مسکن در سال ۹۸ هســتیم.  وی درباره حمایت از تولید مسکن تاکید کرد: 
بانک مسکن به تنهایی نمی تواند از تولید مسکن حمایت کند، اقدامات الزم 
برای تعیین سهم هر یک از بانک ها برای پشتیبانی از طرح ملی مسکن، آغاز 
شده است.  همتی متذکر شد: اعتباراتی که سیستم بانکی برای ساخت مسکن 
در سال ۹۷ اختصاص داد، نسبت به سال ۹6 افزایش صددرصدی داشت. در 
واقع مجموعه اعتبارات مربوط به ساخت و ساز مسکن در سال ۹6 در حدود 
 ۵6 هزار میلیارد بود که این رقم در سال ۹۷ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش 

پیدا کرد.

گــزارش

مهنــدس رضــا راعی در 
جریــان بازدیــد از خانه 
فرهنــگ آب اصفهان بر 
انتخاب مکانی مناســب 
بــرای راه اندازی گنجینه 
صنعــت آبفای اســتان 
اصفهــان تاکیــد کردو 
گفت: اســتان اصفهان ظرفیت داشتن 
موزه تخصصی آب و آبفا را دارد و گنجینه 
ملی آب ایران از این حرکت های سازنده 
فرهنگی حمایت می کند. مهندس راعی 
گفت: هم اکنون کار احداث موزه یا پارک 
موزه آب در استان های مرکزی، آذربایجان 
شرقی )تبریز( و خوزستان در حال انجام 
است و در شهر شاهرود نیز بخش خصوصی 
اقدام به راه اندازی موزه آب کرده که ۷۰ 
درصد آن مربوط به صنعت آب و فاضالب 
است. وی با تاکید بر آموزش مصرف بهینه 
در خانه فرهنگ آب اعــالم کرد: در حال 
حاضر اصفهان دارای مرکزی تحت عنوان 
خانه فرهنگ آب می باشد انتظار می رود در 
این مرکز که اقشار مختلف جامعه تحت 
آموزش مصرف بهینه قرار می گیرند این 
فعالیت مهم فرهنگی با قوت ادامه یابد و در 
این راستا موسسه گنجینه ملی آب نهایت 
همکاری را یا خانه فرهنگ آب در دستور 
کار قرار می دهد وی تجهیزات و وســایل 
کمک آموزشــی در خانه فرهنگ آب را 

قابل توجه دانســت وعنوان کرد: شواهد 
حاکی اســت که در خانه فرهنگ آب با 
توجه به استقرار تجهیزات کاهنده مصرف 
و کارگاههای متنوع آموزشی در راستای 
مصرف بهینــه آب این مرکــزدر ترویج 

مصرف بهینه آب موفق عمل می کند
 رئیس گنجینه ملی آب ایران تأســیس 
موزه آب را در اصفهان ضروری دانست و 
خاطر نشان ساخت: با توجه به اینکه بیش 
از نیم قرن از فعالیت صنعت آب و فاضالب 
در اصفهان می گذردو قدمت صنعت آبفا 
در اصفهان بیش از ســایر نقاط در کشور 
است به نظر می رسد تأسیس موزه آب در 

اصفهان بسیار حائز اهمیت می باشد
وی ادامه داد: تأسیس خانه فرهنگ آب و 
کارکرد آن نیز بعنوان الگوی مفید پیرامون 
ترویج مصر بهینه آب باید در سطح ملی 
اطالع رسانی شــود تا از این تجربه سایر 

استانهای دیگر بهره مند شوند
راعی اعالم کرد: سازمان گنجینه ملی آب 
نهایت همکاری را با شرکت آبفا در راستای 

تأسیس موزه آب در اصفهان را در دستور 
کار قرار می دهد مدیــر روابط عمومی و 
آموزش همگانی آبفای اســتان اصفهان 
نیز در این بازدید گفت: هدف شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان از راه اندازی 
این موزه، حفظ و نمایش اسناد، مدارک، 
تجهیزات، دســتاوردها و پیشرفت های 
صنعت آب و فاضــالب در نیم قرن اخیر 
است. وی با اشاره افزود: با توجه به نقش 
موزه به عنوان یک واحد فرهنگی آموزشی، 
این مرکز می تواند نسبت به معرفی آثار و 
سوابق ارزشمند تاریخی- فنی مهندسی 
آب کشور و نیز ارائه پیشرفت های شگرف 
در شاخه های مختلف مهندسی آب بعد از 
انقالب شکوهمند اســالمی ایران در این 
دوران و ایجاد خودباوری در نسل حاضر 

و آینده بسیار موثرباشد.
ســید اکبر بنی طباء افزود: در عین حال 
آبفای اســتان اصفهان به دنبــال ارائه 
آموزش های عمومی و تخصصی به عالقه 

مندان در کنار بازدید از موزه است.

وی گفت: به همین دلیل شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در صدد استقرار و 
افتتاح گنجینه و مرکز آموزشی تخصصی 
نظیر خانه فرهنگ آب در یک مکان وسیع 

و در دسترس شهروندان است.
مدیر روابط عمومــی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
نقش خانه فرهنگ آب در نهادینه کردن 
مصرف بهینــه آب در جامعه پرداخت و 
اظهار داشت: هم اینک خانه فرهنگ آب 
اصفهان نقــش بــارزی را در امر آموزش 
مدیریت مصــرف  ایفا می کنــد. درواقع 
تأســیس خانه فرهنگ آب کــه در نوع 
خود در کشــور بی نظیر می باشد راهبرد 
فرهنگسازی را در مسیر واقعی خود قرار 
داده است. مدیرروابط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و  فاضالب استان 
اصفهان گفت: به منظور پاسداشــت آب 
و فرهنگ ســازی مصرف ، تأســیس و 
راه اندازی خانه فرهنــگ آب را اصفهان 

دردستور کار قرار دادیم.

خبرآنالین
گــزارش

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: ۸6۰۰-۹۸/۳/۹ چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 
قطعه زمین محصور با کاربری کشــاورزی به مســاحت 6۰۱ 
مترمربع بشــماره ۷2۰۴ فرعی مجزی از 2۰۰۱ فرعی از پالک 
۴۵ اصلی واقع در لتحر بخش 2 کاشــان که طبق پرونده ثبتی 
بنام علی عســگری و بهروز زراعتی نوش آبادی در جریان ثبت 
است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۳ در ساعت ۸ صبح در 
محل شروع و انجام خواهد شــد. لذا به موجب این آگهی بکلیه 
مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق 
ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس  تحدیدی تا سی روز 
پذیرفته خواهد شــد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و 
باین اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/22 رئیس اداره 

ثبت اسناد کاشان شناسه: ۴۸۸۱۸۱

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره: ۴۱۳۳۳-۹۸/۳/۱2 چون تحدید حــدود اختصاصی 
ششدانگ قبرســتان عمومی دروازه غدیر بشماره ۸۴2۴ اصلی 
واقع در بخش ۱ کاشــان در جریان ثبت است که طبق پرونده 
ثبتی بنام اداره اوقاف و امور خیریه کاشــان بعلت عدم حضور 
متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ 
قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ در ساعت ۸ صبح در محل شروع و انجام 
خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر شوند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 2۰ قانون ثبت 
از تاریخ صورتمجلس  تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. 
طبق تبصره 2 مــاده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به مرجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و باین 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/22 رئیس اداره ثبت 

اسناد کاشان شناسه: ۴۹۰۵۳۷

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود اختصاصی ششــدانگ قطعه زمین محصور 
۵ جریبی بشماره ۱22 فرعی از پالک ۳۷ اصلی واقع در یزدآباد 
بخش 2 کاشان در جریان ثبت است که طبق پرونده ثبتی بنام 
سیدحسن رضوی بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریــخ ۱۳۹۸/۴/۱6 در 
ساعت ۸ صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس  تحدیدی 
تا سی روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 

را اخذ نموده و باین اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/22 
رئیس اداره ثبت اسناد کاشان شناسه: ۴۹۰۵۴۰

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: ۱۹۰۵۳۵۷-۹۸/۳/۱2 چون تحدید حدود اختصاصی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۰۴ مترمربع بشماره ۷۱۵2 
فرعی مجزی از ۳۱۰ فرعی از پالک ۴۵ اصلی واقع در لتحر بخش 
2 کاشان در جریان ثبت است که طبق پرونده ثبتی بنام محسن 
اســماعیلی بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ در ســاعت ۸ 
صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس  تحدیدی تا سی 
روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و 
باین اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/22 رئیس اداره 

ثبت اسناد کاشان شناسه: ۴۹۰۵۴۱

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان مصطفی مرزبان فرزند جواد دادخواســتی به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 6۵۱۵۴۱-۹۷/2/۳۰ به 
مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال همراه هزینه های دادرســی و تاخیر 
تادیه تا زمان وصول به طرفیت علی بهشتی فرزند داود )مجهول 
المکان( به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس 
از ارجاع به شعبه سیزده حقوقی شــورای حل اختالف کاشان 
ثبت و برای تاریخ ۹۸/۴/۳۱ ســاعت ۱۱:۱۵ وقت رســیدگی 
تعیین گردیده از انجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده 
لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در 
جلسه دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از 
جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ 
محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه ۱۳ شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: ۴۹۵2۸۳

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان مصطفی مرزبان فرزند جواد دادخواســتی به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره ۸۳۸۸۴۹-۹۷/۴/۳۱ به 
مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال همراه هزینه های دادرســی و تاخیر 
تادیه تا زمان وصول بــه طرفیت اکبر پوروکیلــی فرزند صابر 
)مجهول المکان( به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم 
که پس از ارجاع به شعبه ســیزده حقوقی شورای حل اختالف 
کاشان ثبت و برای تاریخ ۹۸/۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۰ وقت رسیدگی 
تعیین گردیده از انجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده 
لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در مراتب به نامبرده ابالغ مــی گردد که در وقت مقرر 
در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از 
جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ 
محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه ۱۳ شورای حل اختالف کاشان 
شناسه: ۴۹۵2۸۹

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان مصطفی مرزبان فرزند جواد دادخواســتی به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره ۷۹۵۸۹۳-۹۷/۴/2۰ به 
مبلغ یک میلیون تومان به همراه هزینه های دادرسی و تاخیر 
تادیه تا زمان وصول به طرفیت بخشایش عبدی )مجهول المکان( 
به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع 
به شعبه سیزده حقوقی شورای حل اختالف کاشان ثبت و برای 
تاریخ ۹۸/۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده از 
انجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در مراتب به 
نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر 
شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه 
نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 
عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول 

دفتر شعبه ۱۳ شورای حل اختالف کاشان شناسه: ۴۹۵2۸۱

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان محمدجواد رضازاده زیلوئی دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت عیسی عدالتخواه به مجتمع 
شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 
سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 2۵۰/۹۸ ثبت و برای 
تاریخ ۹۸/۴/22 ساعت ۱۷:۳۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده از 
انجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در مراتب به 
نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر 
شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه 
نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 
عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر 

شعبه ۳ شورای حل اختالف کاشان شناسه: ۴۹۷226

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان محمدجواد رضازاده زیلوئی دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت مجید حیدری کیا به مجتمع 
شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 
سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 266/۹۸ ثبت و برای 
تاریخ ۹۸/۴/22 ســاعت ۱۷:۱۵ وقت رسیدگی تعیین گردیده 
از انجا که خوانده فوق الذکر مجهــول المکان بوده لذا به تجویز 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
مراتب به نامبــرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلســه 
دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشــار این آگهی به منزله ابالغ 
محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
 خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه ۳ شورای حل اختالف کاشان

 شناسه: ۴۹۷22۸

آگهی حصروراثت
خانم زهــرا ترخانی به شناســنامه شــماره ۵۰۴ به شــرح 
دادخواست به کالسه ۳۸۵ از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی ترخانی 

به شماره شناســنامه ۴۴۱ در تاریخ ۹۸/۱/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: ۱- مریم ترخانی فرزند مهدی ش ش ۸۴2، 2- اکرم 
ترخانــی فرزند مهــدی ش ش 22۴، - زهــرا ترخانی فرزند 
مهدی ش ش ۵۰۴، ۴- زهری ترخانــی ش ش ۱۱۱۹ فرزند 
مهدی فرزندان. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یــک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. قاضی شعبه ششم شــورای حل اختالف کاشان 

شناسه: ۴۹۵2۷۷

آگهی حصروراثت
آقای محمدرضا مهرنیا به شناسنامه شــماره ۱۴۸۱ به شرح 
دادخواست به کالسه ۳۸۰ از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماشاءاله مهرنیا 
به شماره شناسنامه ۱۴۱ در تاریخ ۹۸/۳/۳ اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: ۱- صدیقه مهرنیــا ش ش ۱۷۹، 2- فاطمه مهرنیا ش ش 
۴۰۴۵۵، ۳- زهرا مهرنیا ش ش ۵۷۴، ۴- محمدرضا مهرنیا ش 
ش ۱۴۸۱، ۵- غالمرضا مهرنیــا ش ش ۳۳6۴، 6- حمیدرضا 
مهرنیا ش ش ۳66، ۷- علیرضا مهرنیا ش ش ۴۴۱۸۳، همگی 
فرزندان ماشااله ۸- مهری حسن شــیری فرزند احمد ش ش 
222۴ همسر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یــک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. قاضی شعبه ششم شــورای حل اختالف کاشان 

شناسه: ۴۹۵2۷6

آگهی حصروراثت
آقای عزیزا... عمیدی فر به شناســنامه شماره ۱۵۹2 به شرح 
دادخواست به کالسه ۳۸6 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن عمیدی 
فر به شماره شناســنامه 2۹۴۸2 در تاریخ ۹۸/۱/2۴ اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: ۱- عزیزا... عمیدی فر فرزند حسن ش ش 
۱۵۹2، 2- فاطمه خانم عمیدی فر فرزند حسن ش ش ۵۴۸، 
۳- ربابه عمیــدی فر فرزند حســن ش ش ۳۳26، ۴- طاهره 
عمیدی فر فرزند حســن ش ش 6۳۰، ۵- زهــره عمیدی فر 
فرزند حســن ش ش ۸۱۰ همگی فرزندان متوفی 6- سلطان 
خانم زهره زارع پشت مشهدی فرزند علی اکبر ش ش ۱۵۱۴ 
همسر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یــک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. قاضی شعبه ششم شــورای حل اختالف کاشان

 شناسه: ۴۹۵26۱

آگهی حصروراثت
آقای جواد کاله چی به شناســنامه شــماره ۷6۹ به شــرح 
دادخواست به کالسه ۳۸2 از این شورا درخواست گواهی حصر 

وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه زارع 
جعفرآبادی به شماره شناســنامه ۱۰۳ در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۱ 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: ۱- جواد کاله چی ش ش ۷6۹، 
2- محســن کاله چی ش ش ۵2۸، ۳- نرجــس کالچی ش 
ش ۷۳۰، ۴- احسان کاله چی ش ش ۱۳۳۳ همگی فرزندان 
محمد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور 
را در یک نوبت آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامــه از متوفی/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. قاضی شعبه ششم شــورای حل اختالف کاشان

 شناسه: ۴۹۵2۵۹

آگهی
شــماره پرونده: ۵۸/۹۷ شــماره دادنامــه: ۹۴6/۹۷ بتاریخ 
۹۷/۸/26 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه ۷ شورای حل 
اختالف کاشان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضی شــورا از توجه اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
به اتخاذ تصمیم می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
بانک قوامین شــعبه کمال الملک کاشــان به طرفیت خانم 
فاطمه فروهیده فرزند اکبر آقا 2- آقای ســیدعباس موسوی 
فرزند ســیدعلی اکبر ۳- آقای اکبر آقا فروهیده فرزند حسن 
به خواســته مطالبه وجه به میزان ۱۴۴/2۷۱/۱2۳ ریال بابت 
اصل و سود تسهیالت اعطائی شماره ۱۰۱۴۱۷6۵۵ به خوانده 
ردیف اول با ضمانت خوانده ردیف دوم و ســوم با احتســاب 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه قراردادی به ازای هر روز مبلغ 
۹۴/۹۰۰ ریال شــورا با توجه به مفاد قرارداد عادی مشارکت 
مدنی مســتند دعوی بانــک خواهان که ممضــی به امضای 
خواندگان بوده و اینکه خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگی 
حضور یافته و بدهی خویش نسبت به بانک را قبول نموده است 
و سایر خواندگان دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی 
حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت 
دین و برائت ذمه خود به نحوی از انحــاء قانونی ارائه ننموده و 
دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مســتندات 
ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا قاضی شورا 
توجها به مراتب فوق و نظریه مشــورتی اعضا محترم شورای 
حل اختالف دعــوی مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده 
مستندا به مواد ۹ و 2۵ و 26 و 2۷ قانون شوراهای حل اختالف 
و مــواد 2۱۹، 2۳۱، ۱2۵۷، ۱2۸۴ و ۱۳۰۱ از قانون مدنی و 
مواد ۱۹۴، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون ایین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنــی خواندگان را متضامنا به 
پرداخت ۱۴۴/2۷۱/۱2۳ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ ۳/6۷۸/۹۰۰ ریال بابت خســارات دادرســی و پرداخت 
مبلــغ ۹۴/۹۰۰ ریال به صورت روزانــه از تاریخ ۱۳۹6/6/۳۰ 
تا زمان ادای دین بابت خســارت تاخیر تادیــه قراردادی در 
حق بانک خواهان محکوم مــی نماید. رای صادره در خصوص 
خوانده ردیــف اول حضوری ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی شهرستان 
کاشــان می باشــد. رای صادره در خصوص خوانــده ردیف 
دوم و ســوم غیابی / بدوا ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و با انقضای آن ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی شهرستان کاشان 
 می باشد. قاضی شــعبه ۷ حقوقی شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: ۴۹۵۵22
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Safavid 
masterpiece in 
Chaharbagh

The Hasht Behesht 
Palace in the central 
Iranian city of Isfahan 
is a historical building 
in a large garden which 
has been turned into a 
public park. The palace 
used to be recognized 
as the most beautiful 
palace in the world 
during the Safavid 
dynasty.Hasht Behesht 
(literally means Eight 
Paradises) is one of 
the Safavid palaces 
that was built in the 
Charbagh region of 
Isfahan; Experts believe 
that the structure was 
built during the reign 
of Suleiman of Persia, 
the eighth Safavid shah 
(king) of Iran, in 1669.
Hasht Behesht is an 
octagonal building 
with many rooms and 
highly spectacular 
decorations. The 
main feature of the 
historical building is 
that it is surrounded 
by several halls. The 
special connection 
between various 
spaces of the site has 
turned its architecture 
into a unique one.
With its numerous 
separated spaces, 
Hasht Behesht serves 
as a remarkable feat of 
architecture with eye-
catching decorations. 
The explorers who 
visited the palace 
during Safavid dynasty 
described it as a “heaven 
on earth” and cited it 
as the most beautiful 
palace in the world 
compared with its 
counterparts in Europe.
The palace underwent 
excessive changes 
at the hands of the 
Qajar dynasty, and 
that’s the reason why 
most explorers have 
wrongly described 
it as a contemporary 
structure.If you visit the 
palace today, you can no 
longer see the wooden 
fence and frames as well 
as the colourful glasses 
that once characterized 
Hasht Behesht. The deep 
changes include large 
parts of the building’s 
exterior as well. But 
despite all these, the 
palace remains among 
the most breathtaking 
historical buildings in 
Iran.
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Afif Abad Garden 
Shiraz

Attraction

Shiraz is a city full of different tourist attractions, 
from historical mosques and houses to the 
colorful gardens. Between all the beautiful and 
picturesque gardens around the city, Afif Abad 
Garden is one of the most important and popular 
among tourists and locals. It is one of the greatest 
examples of Persian Gardens which is not only 
a historical attraction but also a place to relax 
and feel fresh. This attraction consists of a huge 
garden, a museum, and a palace. Therefore, you 
have so many things to see in one place. Afif Abad 
Garden is also one of the oldest gardens in Shiraz.
A Brief History about Afif Abad Garden
The construction of Afif Abad Garden dates back 
to the Qajar era, in 1863. It was Qavam ol-Molk II 
who decided to build such an opulent building in 
one of the affluent districts of Shiraz, which was 
Afif Abad. The Qavam family was one of the most 
powerful and influential families in Shiraz during 
the Qajar dynasty. You can see other attractions 
with their names such as Narenjestan Qavam and 
the Zinat-ol-molk House in this city.
The garden first belonged to the Safavid era but 
it was damaged during the times. Thus it was 
Qavam’s turn to make a change in this building. 
He renovated some parts of the garden and also 
reconstructed the mansion. He also bought a 
qanat nearby for watering the garden. Therefore, 
he made a great complex in this part of the city.
The previous name of the garden was Golshen, 
but then it passed to Qavam nephew, Afifeh 
Khatun. She made some changes in the garden. 
After a while, the garden’s name changed to Afif 
Abad too. During the Pahlavi era, the garden 
was gifted to Farah Pahlavi, wife of Mohammad 
Reza Shah. The second floor of this mansion was 
where she and her family lived. After the Islamic 
revolution, the complex was in the military’s 
hands. Therefore, it became the second military 
museum in Iran. Today, it is also a museum and a 
tourist attraction in Shiraz.
Afif Abad Garden Architecture
Afif Abad Garden is 127000 square meters which 
are surrounded by brick walls. The entrance 
of the garden is a big wooden door which has a 
figure of two lions on top of it, that seems have 
caught the door in their paws. When you go 
inside, you can see a long pond in a large and huge 
courtyard. The garden is too big and full of trees 
and flowers. Therefore, you might need lots of 
time to visit all parts of the garden. The palace is 
located in front of the pond and its reflection in 
the pond water makes a beautiful scene.
The palace has two floors which are so similar to 
the Eram Garden in Shiraz. It has 30 rooms with 
wooden doors and ceilings. The second floor 
has a beautiful terrace with great paintings on 
its walls. The first floor belongs to the military 
museum which has a collection of different guns, 
swords, number of machine guns, pistols, and etc. 
which belong to Fath Ali Shah, Mozafaredin Shah 
and Mirza Koochak Khan. In the western part of 
the garden, there is a traditional bath.
Afif Abad Garden also has a café beside the bath. It 
has a traditional look too. Moreover, the paintings 
on its walls tell the stories of Shahnameh.
Places nearby Afif Abad Garden
The Afif Abad Garden is located in Afif Abad 
district. There are so many restaurants and 
cafes around this garden. Furthermore, there 
is a shopping center just 1 km away from this 
attraction which is reachable via12 minutes 
walking. Chamran Grand Hotel is just 10 minutes 
far from this garden.
How to get to Afif Abad Garden
Afif Abad Garden is easily accessible by bus. 
There are many bus stops around the garden 
from which you can easily walk to this garden. 
You first need to take a bus to Esteghlal 
Boulevard and land off in Zarehi or Ghavami 
bus stop. Then you can walk to Afif Abad 
Garden which might only take 15 minutes. 
You can also take a taxi from each of these 
bus stops and get to this garden in less than 5  
minutes.

Beat the summer heat in Sarein, 
the city of magical springs

There are many countryside places 
across Iran where scorching heat 
disappears with Sarein in Ardebil 
province, amongst the most popular 
ones.
With pristine nature and cool climate, 
Sarein lies at the foot of Sabalan 
Mountains. It is a natural spa region with 
numerous hot mineral springs well-
known for their therapeutic values, Mehr 
reported.
The spectacular northwest province, 
bordering the Republic of Azerbaijan, 
boasts vibrant nature, green plains, hot 
mineral spas and historical monuments. 
The province is divided into 10 counties: 
Ardebil, Bilasavar, Germi, Khalkhal, 
Kowsar, Meshginshahr, Namin, Sarein, 
Nir, and Parsabad.
Sarein or Sareyn is a small city in the west 
of Ardebil, the capital city, with an area 
of more than 1.28 square km. The city 
is famous for its numerous spa springs 
and one of the tourist areas in Ardebil 
province.
Sarein attracts more than five million 
tourists annually who travel to this region 
from different parts of Iran and the world 
because of climate and hot springs. It has 
nine hot springs which are very different 

in terms of composition and properties.
Tourist attractions
Hot springs physical therapy draws many 
to Sarein every year in summer. 'Gavmesh 
Goli' hot spring; one of the popular hot 
springs in Sarein is very useful for the 
treatment of general, women and heart 
diseases, as well as general strengthening 
of the body.
Sarein hot springs are: Qarah Soo 
(A'saab) Thermal Spring; Sari Soo 
Thermal Spring; Gavmesh Goli Thermal 
Spring; General Thermal Spring; Besh 
Bajilar Thermal Spring; Qahveh Suei 
Thermal Spring; and Pehenlu Thermal 
Spring.
Another attraction of the city is 'Goorgoor 
Waterfall' which is located 10 to 15 
kilometer from Sarein. It is 12m high 
and it is located in the northern slopes 
of Sabalan Mountain. It attracts many 
nature lovers to the Ardebil province.
'Kanzag' is a historic village in the Central 
District of Sarein. It has historic caves 
related to the Parthian period which 
have been registered in Iran's National 
Heritage.
'Alvares' is a ski resort located 24 
kilometers away from the city of Sarein. 
Many tourists travel to this area to ski and 
also enjoy winter sports every year.
'Anahita Hill' in Sarein was once called 
Water Goddess, it has been discovered on 
the basis of excavated earthenware and 
historical documentation.
'Gulistan Valley' is one of the widest 
and most beautiful valleys in Ardebil  
province. It is Sabalan's east vally and 
habitat of partridge, goat and mouflon.
'Vargehsaran waterfall' is one of the most 

spectacular spots of Sabalan's green 
slopes.
Best season to visit
The best season to visit Sarein is late 
spring and summer. It is not a favorite 
destination in autumn and winter since it 
gets so cold. The minimum temperature 
is -8° C and the maximum 25° C in Sarein.
Etymology
The word Sarein in the Persian dictionary 
means “cool place” and “headwater”.
Culture
To study the culture of Sarein's people, 
we have to study the culture of the 
Azarbaijani culture. These people are 
the creator of one of the richest treasures 
of oral literature of the nations in the 
Middle East and Iran. The foundation 
of the Azarbaijani literature is based on 
folklore. The main language of Sarein is 
the Azari, however Persian is the official 
national language.
Traditional dishes
'Ashe Doogh', also known as 'yogurt 
soup' is one of the traditional soups in 
Sarein. It is a soup usually made from 
yogurt or doogh, as well as chickpeas and 
vegetables.
Local 'Kebabs' in this area are also very 
popular and delicious for tourists.
'Doogh' or ayran; a classic Iranian drink, 
is a combination of water, yogurt, mint 
and salt.
Souvenir
"Honey" which is produced locally by 
the bee keepers of the region is one of the 
famous things in Sarein. It is produced on 
the hyacinths, basil and vetches slops of 
Sabalan Mountains. It is renowned for 
its quality.

For many Iranians, summer vacations are to be 
started as schools close. Some look to beat the 
heat at the beach, inside of an air-conditioned 
hotel or museum or at a water park, while 
others look to go to a cool rural destination to 
escape the rising temperatures and humidity 
altogether.

'Alvares' is a ski resort 
located 24 kilometers 
away from the city of 
Sarein. Many tourists 
travel to this area to ski 
and also enjoy winter 
sports every year.

IKIA new terminal’s 
operational readiness tested
On Saturday, Imam Khomeini Intl. Airport 
(IKIA) officially concluded Operational 
Readiness and Airport Transfer (ORAT) in its 
newly-constructed Salam Terminal ahead of 
its inauguration in the near future.
Transport Minister Mohammad Eslami and 
several local aviation authorities attended 
by the trial process of the terminal, which 
is aimed to offer entirely electronic smart 
services, according to IKAC’s public relations 
office.
Salam Terminal, with an annual capacity of five 

million passengers, has been mostly designed 
and constructed by Iranian engineers.
“Employing local workforce, technology and 
material helped us save at least $3 million in 
the construction process,” says Ali Rostami, 
the CEO of IKAC, financialtribune.com 
reported.
Currently, IKIA only carries out international 
flights. But plans are underway to transfer a 
portion of domestic flights to Imam Khomeini 
International Airport after the inauguration of 
Salam Terminal.
Transport Minister Mohammad Eslami 
(C) attends Operational Readiness and 
Airport Transfer (ORAT) test for the newly-

constructed Salam Terminal at Imam 
Khomeini International Airport, June 8, 2019.
The measure is aimed at attracting more 
foreign tourists to Iranian cities. “Shiraz, 
Isfahan and Tabriz airports officials are keen 
to operate direct flights to IKIA,” Siavash 
Amirmokri, the head of Iran Airport Company 
told IRNA.
However, “the final decision should be made 
by airline companies after studying the 
profitability of operating the flights.”
Imam Khomeini International Airport is 
expected to handle domestic flights between 
12 am and 5 am, when Mehrabad Airport is 
barred from operating flights.
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 Russia's Commercial Attaché to 
Iran said energy is the priority for 
mutual cooperation between Iran 
and Russia, and this cooperation 
will continue vigorously without 
being affected by external 
influence.
Rostam Zhiganshin said on 
Monday at the 18th summit of 
Heads of Chambers of Commerce 
of the Caspian Sea Littoral States 
in Babolsar, "A joint meeting will be 
held with Russia's state and private 
companies in Iran to expand 
cooperation and deepen ties.”

“The second international 
conference of the North Caucus 
will also be held with the 
participation of Iran and Russia, 
and the meetings show that the 
two countries have a strong will 
to expand bilateral trade and 
economic relations”, he added.
Zhiganshin stated, "The 
conditions for the establishment 
of commercial and economic 
relations between Iran and Russia 
are more than ever, and we must 
benefit from these opportunities 
for mutual economic goals."

Sanctions 
cannot cripple 
petrochemical 
sector
The sanctions imposed 
by the US on the 
petrochemical sector of 
Iran are not so powerful 
that they can cripple the 
industry in the long run, 
Hassan Khosrojerdi, 
head of Iranian Oil, Gas 
and Petrochemical 
Products Exports' 
Association (OPEX), 
told.
According to Trend 
news, he said that 
there is nothing to be 
worried about with 
regards to the sanctions 
imposed against 
Iran's petrochemical 
industry.
He said that these 
products are being 
exported by some 
businesses.
Khosrojerdi noted that, 
in the meantime, the 
sanctions may cause 
disadvantages for some 
individuals who freely 
export petrochemical 
products.
"After that, people who 
export petrochemical 
products will no longer 
be able to do so," he said.
Khosrojerdi said that 
the new US sanctions 
would not reduce the 
sale of petrochemical 
products, and that 
although these 
products had been 
previously exported 
to foreign countries, 
the domestic demand 
needs to be met from 
now on.
"Therefore, small 
industrial enterprises 
will be able to easily 
supply petrochemical 
products. In the 
future, direct export 
of petrochemical 
products will be 
reduced, "he said.
On June 7, 2019, the 
US Department of 
the Treasury accused 
Iran’s Persian Gulf 
P e t r o c h e m i c a l 
Industries Company 
(PGPIC) of providing 
financial support 
to the Khatam-al 
Anbiya Construction 
H e a d q u a r t e r s 
controlled by Iran's 
Islamic Revolutionary 
Guard Corps (IRGC). 
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Energy first priority of Russia-Iran 
cooperation: Russian Official

In an invitation the 
association called on 
managers of exchange 
bureaus to participant in 
the meeting that will be 
attended by the board of 
directors of the company 

overseeing the regulated forex 
market. 
The regulated forex market 
company was registered officially 
and launched pilot trade in late 
April. 
It is a private company comprising 
major stakeholders, namely the 
Association of Private Banks and 
Credit Institutions, Association 
of Bureaux de Change Operators, 
representatives from public banks, 
and Iran Fara Bourse (over-the-
counter market for securities 
and other financial instruments), 
Financial Tribune reported.
The market will be launched with 
the participation of banks and 
certified exchange shops under 
CBI oversight. 
“The meeting will be held to brief 
participants on issues pertaining 

to the regulated market,” the 
chairman of the association 
Kamran Soltanzadeh told IBENA. 
In the Q&A session, topics and 
queries related to the operation 
of the market, its advantages and 
relevant issues will be discussed.
Augmenting Preparedness
Created with the aim of stabilizing 
the chaotic foreign exchange 
market, the regulated forex 
market is expected to start work 
later this month, according to an 
announcement by the head of the 
Majlis Economic Commission.  
Soltanzadeh said the briefing 
would, among other things, help 
augment members’ preparedness 
for operating in the new market. 
It is reported that the deals within 

the regulated market will be 
processed according to an “order 
driven” mechanism. 
Trade will be processed by 
authorized exchange offices 
and agent banks operating as 
brokerages.
Rules for launching the first-ever 
regulated forex market in Iran 
were approved in January by the 
Money and Credit Council – the top 
financial decision-making body 
headed by the CBI chief.  
Currency trade has been conducted 
in a limited manner in currency 
shops and the so-called integrated 
forex deals system known as Nima, 
which is a platform for exporters 
and importers to buy and sell 
currency. 

Two new Tehran-Karaj 
railway lines to come on 
stream by yearend
 An official in charge of Iran’s Railway Company 
said that two new Tehran-Karaj rail lines will 
become operational before the termination of 
the current Iranian calendar year (to end March 
20, 2020).
Managing director of Building and Installations 
Company of the Islamic Republic of Iran Railways 
(RAI) made the remarks on Monday on the 
sidelines of 7th Iran International RAILEXPO 
2019.
He pointed to the infrastructural projects in the 
rail sector and added, “construction operation of 
3rd and 4th lines of Tehran-Karaj rail lines finished 
last year (ended Mach 20, 2019).”
It is hoped that construction operation of the 
aforementioned rail line will be put into operation 
by the yearned, Mohammadi reiterated.
He also referred to the construction of Mianeh-
Bostanabad Railway and stated, “as long as 134 
km, 70 percent of its construction operation has 
been terminated. With the coordination made in 
this regard, this railway will be inaugurated within 
the next two months of the current year.”

Petchem sanctions, 
political theatrics: CEO
The CEO of the National Petrochemical Company 
(NPC) said imposition of sanctions by the US 
on Iran’s petrochemical sector was “political 
theatrics” which would not impact Iran’s 
petrochemical output and exports much.
Speaking to reporters on Monday, Behzad 
Mohammadi said sanctions were nothing new to 
Iran’s petrochemical industry, adding the sector 
had been subject to the bans since 2013.
“The imposed sanctions on the petrochemical 
industry would not influence our production and 
exports much and we are focused on developing 
the sector in spite of the sanctions,” the official 
said.
He said NPC had been successful to materialize 
over 90 percent of its revenue generation plan 
for the country.Mohammadi further stated that 
Kaveh, Bushehr and Ilam Olefin projects would 
become operational this calendar year, which 
began on March 21, adding 5 million tons to the 
country’s petrochemical production capacity.
Moreover, 15 other petrochemical projects are 
expected to become operational by the end of the 
next Iranian calendar year to March 2020, the 
official added.
Regarding catalyst supply in the sector, “we have 
no trouble both for production and supply of 
catalysts and the sanctions imposed by the US on 
the petrochemical industry only serve as mere 
political theatrics rather than impacting the 
sector.”

The Association of Bureaux de Change 
Operators of Iran will hold a briefing on 
Wednesday for members of the regulated 
foreign exchange market scheduled to be 
launched in the near future.

Iranian Currency Dealers to Be Briefed on 
Regulated Forex Market
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Trade will be 
processed by 
authorized 
exchange offices 
and agent banks 
operating as 
brokerages.
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Iran Plans Deep Cut in Reliance 
on Oil Incomes
 Iranian Vice President Mohammad Baqer Nobakht said a 
new scheme to reduce the country’s reliance on oil revenues 
is expected to restrict the dependence on petrodollars to only 
10 percent.
Nobakht, who is also head of Iran’s Plan and Budget 
Organization, said the major scheme to lower the share of oil 
incomes in the budget has four main axes and 23 plans that 
will result in sustainable incomes for the administration, 
savings in costs, economic stability, and a stronger budget.
Eleven of those 23 plans will be implemented by March 2020, 

he added.
Pointing to the oscillations in the price of oil and a consequent 
impact on incomes and spending, Nobakht said a substitute 
plan for the budget will reduce the country’s reliance on the 
oil incomes to only 10 percent.
In comments in December 2018, Iranian First Vice-President 
Eshaq Jahangiri said it was unlikely that the oil revenues’ 
share in the budget for the next Iranian fiscal year would be 
more than 25 percent.
Iran’s efforts to cut reliance on the oil incomes began long 
before the US administration announced plans in 2018 to 
drive the Islamic Republic’s oil exports down to zero.
Tensions between Iran and the US have escalated since US 

President Donald Trump walked 
away from the 2015 nuclear 
deal between Iran and world 
powers in May 2018 and re-
imposed sanctions on the 
Islamic Republic.
The White House has 
announced plans to get as 
many countries as possible 
down to zero Iranian oil 
imports and launch a campaign of 
“maximum economic and diplomatic 
pressure” on Iran.

South Pars platform 
14B shipped to be 
installed on offshore 
spot
The third platform of Iran’s South 
Pars gas field’s phase 14 (14B) 
was shipped to be installed on its 
designated offshore spot, on Tuesday. 
Weighing 2,400 tons, the structure 
was loaded on a barge off the Persian 
Gulf coast.
Going 550 kilometers, the platform is 
expected to be installed by July.
When operational, the platforms 
will extract 14 million cubic meters 
of natural gas per day from the joint 
offshore field. 
Local engineers carried out the 
designing and construction of the 
platforms. Domestic manufacturers 
supplied 60 percent of the goods and 

equipment required to build the huge 
structure.
Having completed the operations 
such as hookup, commissioning, and 
maritime pipelines, the possibility 
will be provided to generate 500 
million cubic feet a day.
The fourth and last deck namely 14D, 
with the progress of 91 percent, is 
being constructed at SADRA yard 
of Bushehr. It will be completed and 
consequently installed by October 22.
It is worth mentioning that offshore 
facilities of phase 14 include 4 
platforms (two main and two satellite 
platforms). SPD14B is the second 
main platform of this project.
South pars development plan phase 
14 aims to daily extract 56.6 mcm 
of rich gas from the shared tank 
by means of 4 platforms located in 
105 km from Kangan city. The gas is 
transferred to onshore facilities and 

converted to 50 mcm of sweet gas, 
75000 barrels of gas condensate, 
400 tons of sulfur, one million tons of 
ethane, one million tons of LPG.
South Pars is divided into 24 standard 
phases of development in the first 
stage. Most of the phases are fully 
operational at the moment.
The huge field, which Iran shares 
with Qatar in the Persian Gulf, covers 
an area of 9,700 square kilometers, 
3,700 square kilometers of which, 
called South Pars, are in Iran’s 
territorial waters. The remaining 
6,000 square kilometers, called 
North Dome, are situated in Qatar’s 
territorial waters.
The field is estimated to contain a 
significant amount of natural gas, 
accounting for about eight percent 
of the world’s reserves, and 
approximately 18 billion barrels of 
condensate.



Japan Formally Announces 
Abe’s Trip to Tehran
Prime Minister Shinzo Abe will meet Iranian 
Leader Ayatollah Seyed Ali Khamenei and 
President Hassan Rouhani on a visit to Tehran 
this week, the country’s Chief Cabinet Secretary 
Yoshihide Suga said.
“Amid rising tensions in the Middle East, we 
plan to encourage Iran, a regional power, 
to move toward easing tensions at the top 
leaders’ meetings,” Yoshihide Suga told a news 
conference on Tuesday.
Abe had spoken to US President Donald 
Trump by telephone to discuss Iran, he added, 
according to Reuters.
Abe will depart on Wednesday for the first visit 
to Iran by an incumbent Japanese premier in 
41 years, although Tokyo and Tehran have 
friendly ties and mark the 90th anniversary of 
diplomatic relations this year.
He will meet Rouhani on Wednesday and the 
Leader the next day, before leaving Tehran.
The plan for Abe’s Tehran visit was first 
reported last month.
Commenting on those reports during a visit to 
Tokyo in May, Trump said, “The prime minister 
(Abe) and Japan have very good relationship 
with Iran so we’ll see what happens.”
Tensions between Washington and Tehran 
have been rising since Trump withdrew the US 
from the 2015 nuclear deal, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), and 
imposed unilateral economic sanctions against 
Iran, mainly targeting its energy dealings on the 
global market.

Iran, Afghanistan Ink 
Nuclear Cooperation Deal
 Iran and Afghanistan signed a memorandum of 
understanding (MoU) to promote cooperation in 
the nuclear energy industry.
In a meeting in Tehran, Head of the Atomic Energy 
Organization of Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi and 
Director General of Afghanistan Atomic Energy 
High Commission Tahir Shaaran signed the 
MoU on nuclear cooperation between the two 
neighbors.
Heading a ranking delegation from the Afghan 
nuclear organization, Shaaran was in Iran to get 
acquainted with the country’s nuclear capabilities 
and enhance mutual cooperation in various fields 
of the nuclear energy industry.
The Afghan delegation’s visit to Iran was made 
in coordination with the International Atomic 
Energy Agency (IAEA).
According to the agreement, Iran and Afghanistan 
will work together in diverse areas of the nuclear 
industry, such as providing capacities for the 
manpower and employing nuclear energy in the 
health sector and agriculture.
Iran and Afghanistan launched talks on a 
"comprehensive strategic partnership" document 
in June 2017 as part of efforts to boost bilateral 
relations between the two neighboring countries 
in diverse areas.

Europe should stand up to US’ economic terrorism 
against Iranian nation: President Rouhani

Speaking in a meeting with 
the Minister of Foreign Affairs 
of Germany Heiko Maas on 
Monday evening, President 
Hassan Rouhani said, “The 
Islamic Republic of Iran 
is determined to develop 

political and economic relations with 
the European Union member states, 
especially Germany”.
He went on to refer to Iran’s efforts to 
establish stability in the region and fight 
terrorism, especially in Afghanistan, 
Iraq, and Syria, saying, “Iran has 
always been positively effective in 
development of stability and security 
in the region, and the current security 
in the region is because of Iran’s efforts”.
On the nuclear deal, the President said, 
“With its unilateral withdrawal from 
the JCPOA, the United States violated 
the agreement made between 7 
countries, as well as the resolution 
of the Security Council, beginning 
terrorist acts in the region, but 
unfortunately, we have not seen any 
responsible, proper reaction by Europe 
towards the US”.
“With its unjust sanctions, the United 
States is moving in the path of economic 
terrorism and we believe that we have 
to stand up to those who deprive people 
of medicine and food,” he added.
Dr Rouhani also referred to the solemn 
promises by three European countries 
in the past one year, saying, “In the past 
one year, we have not seen any serious 
acts from the side of Europe despite 
fairly good political stance; therefore, 
we have to made decisions and act in a 
way that is beneficial for us, you and all 
countries and the region”.
He said, “The war that the US has started 
against Iran for the past one year will 
never be beneficial for anybody and the 
Iranian nation have proved in this time 
span that they will withstand these 
pressures and bullying behaviours”.
Iran could act based on Article 36 of 
the JCPOA after US’ withdrawal, but it 
waited for a year, said the President, 
adding, “We expect Europe to stand 
up to the United States’ economic 
terrorism against the Iranian nation, 
living up to its commitments under 
the deal”.

Stating that US’ move to prevent 
foodstuff and medicine from entering 
Iran are aimed at putting pressure on 
the people and create instability in the 
region, he said, “Security the region will 
never be achieved through pressurizing 
and sanctioning the Iranian nation”.
“First, the origin of tensions in the 
region need to be identified precisely 
to let us reach a proper solution for 
regional problems,” he continued.
The President also said, “JCPOA was 
an important step for development of 
stability and security in the region, but 
with the US withdrawing from it and 
the other negotiators not living up to 
their commitments, how can we step 
towards more security in the region”.
Dr. Rouhani added, “Today, JCPOA could 
be a basis for dialogue and diplomacy 
in the world, but because of the United 
States’ unilateral moves and the lack of 
commitments, it has turned into a factor 
for pessimism towards the principle of 
negotiations”.
The US’ wrong path of sanctioning the 
Iranian nation has made problems for 
many other countries as well, he said, 
adding, “Today, the main Iranian bodies 
and the nation are more united and 
integrated than last year, and the US’ 
decisions have definitely not had any 
benefit for them and other countries, 
including the EU”.
“We have plans for running our 
country under any conditions, but 
we believe that there is still hope to 
save this agreement and the EU can 
play a positive role in this regard,” said 
Rouhani.
The President of the Islamic Republic of 
Iran also went on to describe the claims 
about Iran chasing nuclear weapons 
baseless and said, “This claim cannot be 
true with regard to the latest 15 reports 
by the IAEA, and more importantly, the 
Supreme Leader’s fatwa prohibiting 
nuclear weapons”.

The Islamic Republic of Iran wants 
Resolution 2231 of the UNSC and the 
JCPOA to be fully implemented, said 
Rouhani expressing hope that “EU 
member states especially can play their 
constructive role in this regard”.
During the meeting, Minister of 
Foreign Affairs of Germany Heiko Maas 
described Iran-Germany ties long-
standing and friendly.
He expressed concerns over rising 
of tensions in the region because of 
extra-regional activities, saying, “The 
European Union and us favour ease of 
tensions in the region and will spare no 
effort in this regard”.
Describing the US’ unilateral 
withdrawal from the JCPOA a wrong 
move, he said, “Germany has many 
disagreements with the US policies 
towards Iran, and we are trying to keep 
cooperating with other European 
countries, especially France and 
Britain, to safeguard the nuclear deal 
and live up to its commitments”.
On INSTEX, he said, “The European 
Union is unitedly trying to keep and 
develop economic cooperation with 
Iran”.
“Iran’s living up to its commitments 
under the nuclear deal one year 
after the US’ withdrawal shows this 
country’s wise, tactful leadership in 
international stages,” he said.
The German FM continued, “Those who 
are familiar with Iran’s history know 
it well that the strategy of maximum 
pressure on the Iranian nation will not 
yield any results”.
He said, “We believe that if the JCPOA 
ends, those who are seeking to 
escalate tensions in the region will 
seize the opportunity; therefore, I 
assure you that Germany is closely 
cooperating with its European allies to 
settle the problems and maintain the  
JCPOA”.

Stating that the withdrawal of the United States from the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) had nothing 
but negative impacts on interaction among countries and 
security of the region, Iranian President said, “The Islamic 
Republic of Iran has never been, and will never be, locked in a 
stalemate under pressure and sanctions”.
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In an interview with 
ILNA, Iranian politician 
Seyyed Hossein 
N a g h av i - H o s s e i n i , 
the representative of 
the National security 
and foreign policy 
commission of the 
Iranian Parliament 
explained at the 
moment the conditions 
for negotiations are 
inappropriate.
He said that Japan 
is a partner of Iran, 
its cooperation with 
us has always been 
positive, so Abe trip is 
so important to us. ”It is 
said that he carries the 
message from the West, 
I must say that he is not 
the first one to bring the 
message of the West to 
Iran.”
According to media, 
Prime Minister Shinzo 
Abe will meet Iranian 
Supreme Leader 
Ayatollah Ali Khamenei 
and President Hassan 
Rouhani on a visit 
this week that aims at 
easing regional tension, 
in what experts called 
a rare, bold move for a 
Japanese leader.
"The United States is 
seeking for mediators 
to talk with Iran 
these days; One day is 
Switzerland, the next 
day is Iraq and other 
country as well," 
Iranian member of 
Parliament said.
The lawmaker also 
added that when the 
US imposes more 
sanctions, threatens 
Iran and then expects 
that this policy of 
pressure will get 
Tehran to hold talks, it 
is mistaken.
He added that Iran 
will not sit at the 
negotiating table 
with such a country. 
Iran does not need a 
mediator to negotiate; 
this behavior by the 
United States must 
change. “There is 
no conditions for 
negotiations, even if 
Trump backs down 
from all his demands".
“If the German foreign 
minister's visit to our 
country is base on 
mediation between 
Iran and the United 
States is vain, because 
relations between Iran 
and the United States is 
not base on mediation.

Abe is not first 
one to bring 
message from 
West; Iran 
MP
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Zarif: Trump's economic war 
cause of all tensions
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif in a 
message pointed to his frank talks with his German 
counterpart, saying Trump's economic war is the cause of 
all tensions.
"Frank talks with @HeikoMaas. Welcome German 
recognition that practical measures to ensure Iran’s 
economic dividends are essential to preserve #JCPOA. We 
concurred that dialog among regional countries is crucial," 
Zarif wrote in his Twitter account on Monday night.
He added: "But @realDonaldTrump's "economic war" is 

THE cause of all tensions."
German Foreign Minister Heiko Maas arrived in Tehran to 
hold talks with Iranian officials on preserving Iran nuclear 
deal.
Maas' visit to Iran has been drawn under limelight of the 
media and political observers regardless of his earlier 
visits to the three other West Asian countries.  
Earlier, Maas reiterated support by three European states 
for the Iranian nuclear deal, saying that the European 
Union is trying to compensate for the vacuum of the US 
withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), and this issue is to uphold the nuclear deal.
The high-ranking German official said that "we are having 

tough talk today on how to 
proceed the JCPOA. The 
position of the three 
European countries is 
to support the JCPOA. 
Of course, we cannot 
have a miracle, but we 
are trying to keep it up 
and, in this framework, 
we try to set up and run 
the INSTEX in the form of 
three European countries and 
beyond".

The US’ 
wrong path of 
sanctioning 
the Iranian 
nation has made 
problems for 
many other 
countries as well, 
he said, adding, 
“Today, the main 
Iranian bodies 
and the nation 
are more united 
and integrated 
than last year, 
and the US’ 
decisions have 
definitely not 
had any benefit 
for them and 
other countries, 
including the EU”.
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Iran has accelerated 
enrichment of uranium, 
IAEA says
Iran has followed to accelerate its production of enriched 
uranium, the head of the U.N. atomic watchdog said on Monday; 
Reuters reported.
The assessment comes at a time of sharply increased U.S.-
Iranian confrontation in recent weeks, a year after Washington 
abandoned an agreement between Iran and world powers to 
curb Tehran’s nuclear program in exchange for the lifting of 
international financial sanctions.
Washington tightened sanctions from the start of May, ordering 
all countries and companies to halt all imports of Iranian oil or be 

banished from the global financial system.
Iran has responded with a threat to increase its enrichment 
of uranium, saying it is up to Europeans who still support the 
nuclear deal to save it by finding ways to ensure Tehran gets the 
economic benefits it was promised.
IAEA chief Yukiya Amano, whose agency is responsible for 
monitoring Iranian compliance with the nuclear deal, said Iran 
was now producing more enriched uranium than before, but it 
was not clear when it might reach stockpile limits set in the pact.
“Yes, (the) production rate is increasing,” he told a news 
conference when asked if enriched uranium production had 
accelerated since the agency’s last quarterly report, which found 
Iran compliant with the nuclear deal as of May 20. He declined to 
quantify the increase.
Iran said last month it was still abiding by the deal but would 
quadruple its production of enriched uranium - a move that 

could take it out 
of compliance if 
stockpiles rise too far. 
It demanded European 
countries do more to 
shield it from sanctions.
On Monday, German 
Foreign Minister Heiko 
Maas became the most 
senior Western official to visit Iran since the new war of 
words erupted last month between Washington and Tehran.
“The situation in the region here is highly explosive and 
extremely serious,” Maas told a news conference alongside 
Iran’s foreign minister, Mohammad Javad Zarif. “A dangerous 
escalation of existing tensions can also lead to a military 
escalation.”

News



Parl. postpones Zarif’s briefing session on Caspian Sea
 The Iranian Parliament has agreed to postpone Foreign Minister Mohammad Javad Zarif's briefing 
session on the legal status of the Caspian Sea Convention, due to the top diplomat’s busy schedule.
Zarif was invited to attend a Parliament’s open session today to shed light on the convention signed by 
Iran and four other Caspian Sea littoral states on the sea's legal status.
However, the parliament has agreed to cancel the meeting due to Zarif’s busy schedule this week. The 
date of the briefing session will be decided later.
The top diplomat hosted his German counterpart Heiko Mass and a high-ranking delegation on Monday.
He will also have a meeting with Japanese Prime Minister Shinzo Abe on Wednesday, who will visit Iran 
to discuss a number of bilateral and international issues, including the nuclear deal (JCPOA), which 
was signed between Iran and the P5+1 in 2015 and has been in shambles ever since the US withdrew 
last May.

Iranian Foreign 
Minister, Mohammad 
Javad Zarif in a tweet 
explained his frank 
and serious talks 
with German Foreign 
Minister, Heiko Maas.
“Frank talks with @
HeikoMaas. Welcome 
German recognition 
that practical 
measures to ensure 
Iran’s economic 
dividends are essential 
to preserve #JCPOA. 
We concurred that 
dialog among 
regional countries 
is crucial. But @
realDonaldTrump's 
"economic war" 
is THE cause of all 
tensions,” Zarif wrote 
on his official Twitter 
account.
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Prior to MihanPezeshk, Dr. Bijan 
Zamani worked on more than ten 
other startups that he created during 
his study for Computer Engineering 
degree in London, England. Later he 
decided to become a doctor himself 
and started studying General 

Medicine as his second degree in University.
In 2004, Zamani founded his first business, a web 
portal startup which was successful and won the 
1st Iran Web Festival prize later that year.
We will talk with Dr. Bijan Zamani and talk about 
the startup future, opportunities in Iran and if he 
has any recommendation to the young Iranian 
entrepreneurs.
What are you working on right now?
We are focused on providing better access to 
healthcare by giving patients the ability to find 
doctors and book appointments online through 
MihanPezeshk. I also spend a lot of my time 
recruiting the best people to join our team.
Where did the idea for MihanPezeshk come 
from?
After seeing Iranian people still using paper 
magazines and newspapers to find a doctor 
with no additional information like the working 
hours, photos, articles, list of services and etc. it 
came to my mind that what if there was a website 
where people could find all the doctors in their 
city, see their information, make an appointment 
or even have an online consultant. At that point 
the idea of making MihanPezeshk came to my 
mind.
Did this project actually made it easier for find 
a doctor?
According to our research 60% of people in Iran 
who actually know a doctor through friends and 
family don’t know exactly their working days and 
hours and even exact location. More than 90% of 

people who want to visit a dentist or undergo a 
plastic surgery or any cosmetic procedures they 
want to see the doctor’s information, reviews 
and photos. Now at MihanPezeshk where all 
these information for each doctor is available 
the amount of time needed to find and choose a 
doctor has decreased and it has become much 
easier by 70% to find a doctor.
Can you explain for our readers the features of 
MihanPezeshk?
Basically MihanPezeshk is an online platform 
that helps people to find a doctor in their city. 
Doctors and medical related organizations 
can sign up and have their own page. In their 
page they can provide patients their address, 
telephone numbers, working days and hours, 
list of services, biography and description of 
their work and education. Doctors can upload 
photos and videos of their work or workplace. 
In addition to these in they can activate their 
online appointment service and online 
consultant service where patients can make an 
appointment or have an online consultant with 
the doctors without leaving their home. Patients 
can use the services that each doctor provide in 
their page. Patients can also use the Questions 
service to ask a general or specific question from 
all the doctors in the MihanPezeshk network.
Does MihanPezeshk has any competitors?
Of course, just like every other businesses the 
competitors are part of the game. I think it is good 
to have competitors because the level of features 
and services will be increase.
What was the worst job you ever had and what 
did you learn from it?
Every opportunity I’ve had has taught me 
something. Not every situation has been perfect, 
and one lesson I’ve taken with me is that one 
great individual can do a lot, but a great team can 
accomplish almost anything.
What are your plans for future and do you have 
any other projects?
I plan to provide better and more services in 
every single project that I have created. I have 
two more startups coming up in 2020. I’m also 
planning to make tutorial videos for young 
entrepreneurs in Iran and hold exhibitions to 
ensure our next generation will get the best help.

Speaking to reporters at a 
press conference in Tehran 
on Tuesday, Brigadier General 
Momeni highlighted Iran’s 
major role in the global 
campaign on illicit drugs and 
said, “According to United 

Nations statistics, 75 percent of 
the world’s opium seizures, 61% of 
morphine seizures and 17% of heroin 
seizures take place in the Islamic 
Republic of Iran.”  
In 2017, Iran seized 21 tons of heroin 
while only about 4 tons of the illicit 
drugs were captured in entire Europe, 
he noted.
The official said that annually, 800 tons 
of narcotics are captured in Iran, adding 
that the Islamic Republic is combating 
“this sinister phenomenon” with all its 
might.

Brigadier General Momeni went on to 
say that other countries can also fight 
illicit drugs more powerfully but they 
do not do so.
The Islamic Republic, however, is 
strongly combatting the phenomenon 
despite the fact that sanctions imposed 
against the country are hampering its 
campaign, he stated. 
Iran, which has a 900-kilometer 
common border with Afghanistan, 
has been used as the main conduit for 
smuggling Afghan drugs to narcotics 
kingpins in Europe.
Despite high economic and human 
costs, the Islamic Republic has been 
actively fighting drug-trafficking over 
the past decades.
The country has spent more than $700 
million on sealing its borders and 
preventing the transit of narcotics 
destined for European, Arab and 
Central Asian countries.
The war on drug trade originating from 
Afghanistan has claimed the lives of 
nearly 4,000 Iranian police officers over 
the past four decades.

Dr. Bijan Zamani talks about an easier way 
to find a doctor

Iran Annually Seizes 800 Tons of Illicit Drugs 
despite Sanctions: Official

Dr. Bijan Zamani is founder of MihanPezeshk, which he created 
in 2011 after he struggled to find a good doctor and became 
convinced that a better healthcare system is possible. He has 
extensive experience in the healthcare-technology nexus, 
medical marketing and advertising, web commerce and 
management.

Secretary-General of Iran’s Anti-Narcotics Headquarters 
Brigadier General Eskandar Momeni said despite the 
US sanctions’ negative impact on the Islamic Republic’s 
campaign on illicit drugs, the country captures 800 tons of 
narcotics each year.
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Patients can use the 
services that each 
doctor provide 
in their page. 
Patients can also 
use the Questions 
service to ask a 
general or specific 
question from all 
the doctors in the 
MihanPezeshk 
network.

Despite high 
economic and 
human costs, the 
Islamic Republic 
has been actively 
fighting drug-
trafficking over 
the past decades.

 Russian Tanker 
Explodes 
in Caspian 
Sea Port of 
Makhachkala
Three people are missing and 
a search is underway after a 
tanker exploded in the port 
of Makhachkala, according 
to the press service of the 
Russian Federal Agency For 
Maritime.
The explosion at the 
Makhachkala Commercial 
Sea Port was caused by an 
air-gas mixture on the tanker 

catching fire; five were 
injured, Sputnik reported.
"A duty officer of the 
Rosmorrechflot received a 
message about an explosion 
in the engine space and smoke 
in the accommodation space 
at the VF TANKER 16 in the 
city of Makhachkala. At the 
moment of the incident, the 
tanker was near the fourth 
pier of the sea port in the city 
of Makhachkala. Presumably, 
five people were injured… 
Search for three people is 
underway," Rosmorrechflot 
said.
One of the victims is in critical 

condition and has sustained 
burns on 95% of his body, a 
representative of the regional 
Ministry of Health said.The 
tanker belongs to the Volga 
Shipping Company, according 
to preliminary data.
Russian investigators have 
already launched probe into 
the incident.
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شماره: 1398/3/13-930349
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا  
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آکهی 
میشود 0 در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند . می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود 

را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. 
1(رای شماره 139860302034002102 هیأت اول .وحید مهدیان 
باغی فرزند حسین  بشماره شناسنامه 15667 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1263469159- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 117  مترمربع 
بشماره  5 فرعی مجزی 4 فرعی از پالک 1616- اصلی واقع دراراضی 

شهر  بخش 1 کاشان )مالک رسمی(
2(رای شماره 139860302034001795 هیأت دوم  . علی 
باغبان فرزند رضا  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 
1250167833 -سه دانگ  مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
120/30  مترمربع بشماره 1 فرعی  از پالک2893- اصلی واقع در 

اراضی  شهر بخش 1 کاشان )مالک رسمی(
3(رای شماره 139860302034001796 هیأت دوم  . فاطمه یزدی 
خزاقی فرزند علیرضا  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 
1250377110 -سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
120/30 مترمربع بشماره 1 فرعی  از پالک2893- اصلی واقع در 

اراضی شهر بخش 1 کاشان )مالک رسمی(
4(رای شماره 139860302034002624 هیأت اول .محمدتقی 
صالحی فرزندآقاحسین  بشماره شناسنامه 5 صادره از کاشان 
بشماره  ملی 1261557034 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 188/7 
مترمربع بشماره 8 فرعی مجزی از شماره 1 الی 6 فرعی و مشاعات 
از پالک3490- اصلی واقع دراراضی شهر  بخش 1 کاشان )مالک 

رسمی(
5(رای شماره 139860302034002659 هیأت اول  .حسینعلی ربانی 
فرد فرزند اسماعیل  بشماره شناسنامه 578 صادره از کاشان بشماره  
ملی 1261669975 - ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 168/81 
مترمربع بشماره 19 فرعی مجزی  از شماره 15و 11و10و7و2و1 فرعی 
و مشاعات از پالک3645- اصلی واقع دراراضی شهر بخش1 کاشان  

)خریداری از رضا موجودزاده وغیره(
6(رای شماره 139860302034002655 هیأت اول  .طیبه صاحبی 
کاشی فرزند علی  بشماره شناسنامه 1371 صادره از کاشان بشماره 
 149 ملی 1261768019 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 33/
 3 4و مترمربع بشماره 20 فرعی مجزی  از شماره 12 و8و6و5و
فرعی   از پالک 3645- اصلی واقع دراراضی شهر  بخش 1 کاشان  

)خریداری از علی(
7(رای شماره 139760302034001678 هیأت دوم.حسین 
محمدزارع  فرزند حبیب اله  بشماره شناسنامه 9478 صادره از کاشان 
بشماره ملی 1260601129- سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت  60/23 مترمربع بشماره 9 فرعی مجزی از 4 فرعی و قسمتی 
مفروز  از  مشاعات از پالک7699- اصلی واقع دراراضی بخش 1 

کاشان )خریداری از حبیب اله محمدزارع( 
8(رای شماره139760302034001679 هیأت دوم.زهره قنبری 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 288 صادره از کاشان بشماره ملی 
1262074551- سه دانگمشاع  ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
60/23  مترمربع بشماره9فرعی مجزی از شماره4 فرعی و قسمتی 
مفروز از مشاعات از پالک7699-اصلی واقع دراراضی بخش1 کاشان 

)خریداری از حبیب اله محمدزارع(
9(رای شماره 139860302034002103 هیأت اول .قاسم وهاب 
فرزند امراله بشماره شناسنامه6465 صادره ازکاشان بشماره ملی 
1263377165- ششدانگ زمین محصور مشتمل بر انباری بمساحت 
185/55 مترمربع بشماره11883 فرعی مجزی از 283 فرعی از پالک 
2- اصلی واقع در صالح آباد بخش2 کاشان )خریداری از ورثه خورشید 

سفت کار(
بوالفضل  ا 10(شماره 139860302034002316 هیأت اول .
حلوائی فرزند محمد بشماره شناسنامه0 صادره ازکاشان بشماره 
ملی 1250042852- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 132 مترمربع 
بشماره11886 فرعی مجزی از 4843 فرعی از پالک 2-اصلی واقع 

در  صالح آباد بخش 2  کاشان )خریداری از احمدکلیوندحیدری(
11(رای شماره 139860302034002281 هیأت اول .مجتبی حسین 
زاده  فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه1075  صادره از کاشان بشماره 
ملی 1263323294- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 102 مترمربع 
بشماره 11888 فرعی مجزی از 289 فرعی از پالک 2 -اصلی واقع در 

صالح آباد بخش2 کاشان)خریداری از حسینعلی کوچه مجرد(
12(رای شماره 139860302034002158 هیأت دوم . محمدجواد 
خادمی فرزند اسکندر بشماره شناسنامه 7 صادره ازکاشان بشماره 
ملی1263273963- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
91/97 مترمربع بشماره11889 فرعی مجزی از  8262 فرعی از پالک 

2 -اصلی واقع در صالح ابادبخش2 کاشان)مالک رسمی(
13(رای شماره 139860302034002159 هیأت دوم .لیال 
ابوالحسنی مفرد کاشان فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 14343 
صادره ازکاشان بشماره ملی1263455913-سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت91/97 مترمربع بشماره11889 فرعی 
مجزی  از   8262 فرعی از پالک 2 -اصلی واقع در صالح ابادبخش2 

کاشان )مالک رسمی(
14(رای شماره 139860302034000445 هیأت اول .سلمان 
کالنتری فیوج فرزند حسین بشماره شناسنامه 11858 صادره از 
کاشان بشماره ملی1263431062-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
129/15  مترمربع بشماره 748 فرعی از پالک3 -اصلی واقع درغیاث 

اباد بخش2 کاشان)خریداری از امیرحسین ناظمی(
15(رای شماره 139860302034001631 هیأت دوم . فاطمه 
تواضعی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 3803 صادره از کاشان 
بشماره  ملی 1262109663- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 111/80 مترمربع بشماره 757 فرعی ازپالک3 -اصلی واقع 
درغیاث اباد بخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی 

غیاث اباد(
16(رای شماره 139860302034001632 هیأت دوم . سلمان 
مهماندوست  ونداده فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 682 صادره 
از کاشان بشماره ملی1262124964- سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 111/80 مترمربع بشماره 757 فرعی از پالک 
3 -اصلی واقع درغیاث اباد بخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه از 

مالکین مشاعی غیاث اباد(
17(رای شماره 139860302034000672 هیأت دوم. فاطمه 

عسگری حسن ابادی فرزند حسین بشماره شناسنامه7 صادره از 
کاشان بشماره ملی 1261953839- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
74/12  مترمربع بشماره 9986 فرعی مجزی از شماره 421 فرعی  از 

پالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش2 کاشان 
18(رای شماره 139860302034002412 هیأت اول .هادی 
عموحسن کاشانی فرزند حسین بشماره شناسنامه1134 صادره از 
کاشان بشماره ملی 1261958421-ششدانگ ساختمان قدیمی 
بمساحت 264/45 مترمربع بشماره 10026 فرعی مجزی از 5920 
فرعی ازپالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان. )مالک 

رسمی(
19(رای شماره 139860302034002489 هیأت اول.حمیدرضا 
عظیمی دستگردی فرزند جوادبشماره شناسنامه11364 صادره از 
کاشان بشماره ملی 1263426131-ششدانگ ساختمان  بمساحت 
133/25  مترمربع بشماره 10027 فرعی مجزی از 406 فرعی ازپالک 

11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان. )مالک رسمی(
20(رای شماره139860302034002623هیأت اول .سیدجالل 
طباطبائی سلیمانی فرزند سیدمحمدرضا بشماره شناسنامه0 صادره از 
کاشان بشماره ملی 1250217989-ششدانگ ساختمان  بمساحت 
113/93 مترمربع بشماره 10030 فرعی مجزی از 344 فرعی از 
پالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان. )خریداری از ورثه 

علی شیرخدائی(
21(رای شماره 139860302034002632 هیأت اول .مریم قیاسی 
فرزند ماشااله بشماره شناسنامه49125 صادره از کاشان بشماره ملی 
1260481298-ششدانگ یکباب مغازه بمساحت20/8 مترمربع 
بشماره 4331 فرعی مجزی از 2806 فرعی ازپالک 12- اصلی واقع 

در  جمال آباد بخش 2 کاشان. )خریداری از احمد خوانساری(
22(رای شماره139860302034002402 هیأت اول .عباس 
یزدان پرستی  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 947 صادره از کاشان 
بشماره ملی 1261457341- ششدانگ زمین محصور درحال ساخت 
بمساحت192/40 مترمربع بشماره 6148 فرعی مجزی از شماره  
422  فرعی ازپالک 13- اصلی واقع دردشت حکیم بخش2 کاشان 

)خریداری از وراث حیدرعصار(
23(رای شماره139860302034002630 هیأت اول.سیدمحسن 
میرساجدی فرزند سیدحسن  بشماره شناسنامه 210 صادره از عراق 
بشماره ملی 1261651006- ششدانگ چهاردیواری مشتمل بر 
ساختمان  بمساحت 32/4 مترمربع بشماره 6152 فرعی مجزی از 
شماره  5499 فرعی ازپالک 13- اصلی واقع دردشت حکیم بخش 2 

کاشان )مالک رسمی(
24( رای شماره139760302034027183 هیأت دوم. مسعود 
تاکستانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 206 صادره ازکاشان 
بشماره ملی1262360692- سه دانگمشاع از ششدانگ یکباب 
مغازه بمساحت 19/50 مترمربع بشماره 24207 فرعی مجزی از  
1957 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 

)خریداری مع الواسطه از غالمرضا شریف (
139760302034027184 هیأت دوم. مینا  25( رای شماره
عسگری فرزند بشیر بشماره شناسنامه 3556 صادره ازکاشان 
بشماره ملی1262023270- سه دانگمشاع از ششدانگ یکباب 
مغازه بمساحت 19/50 مترمربع بشماره 24207 فرعی مجزی از  
1957 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 

)خریداری مع الواسطه از غالمرضا شریف (
26( رای شماره 139860302034001676 هیأت اول. محسن 
متدین  فرزند عباس  بشماره شناسنامه 9385 صادره از کاشان به 
شماره ملی 1263406361-ششدانگ ساختمان بمساحت 78 
مترمربع بشماره 24228فرعی مجزی از1019فرعی از پالک 15 - 
اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان )خریداری از مجتبی نظافتی(

27(رای شماره 139760302034027645 هیأت اول. ایمان دهقانی 
فرزند محمدرضا  بشماره شناسنامه 162 صادره از کاشان بشماره ملی 
1263559948-ششدانگ قسمتی ازیکدرب باغ بمساحت 1809/15 
مترمربع بشماره 24236فرعی مجزی از 16733 فرعی  از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
28( رای شماره 139860302034000421 هیأت اول. علی هاشمی 
زاده  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 1661 صادره از کاشان بشماره 
ملی  1262390877-سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
132 مترمربع بشماره 24240فرعی مجزی از پالک 6913 فرعی  از 

پالک 15 - اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
29( رای شماره 139860302034000422 هیأت اول. مهدیه 
تیموریان فرزند حسین  بشماره شناسنامه 47 صادره از قم بشماره 
ملی  0384251919-سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
132  مترمربع بشماره 24240فرعی مجزی از 6913 فرعی  از پالک 

15 - اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
30(رای شماره 139860302034001119 هیأت دوم. سیدکاظم 
بنی اقبال فرزند سیداسمعیل  بشماره شناسنامه 585 صادره از کاشان 
بشماره ملی 1261707699- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 78/07  
مترمربع بشماره 24244 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع درناجی 
آباد بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی مزرعه 

ناجی اباد(
31( رای شماره 139860302034002162 هیأت اول. مسعود 
سبزیکار فرزند اصغر  بشماره شناسنامه 5837 صادره از کاشان بشماره 
ملی  1263370888- ششدانگ زمین مزروعی بمساحت 10437/89  
مترمربع بشماره 24247 فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع درناجی آباد 

بخش  2 کاشان )خریداری از ورثه رضا بخشی(
32( رای شماره 139860302034002110 هیأت اول. محسن حق 
پرست فرزند نصراله  بشماره شناسنامه 215 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1262324777- ششدانگ انبار مشتمل بر اعیان بمساحت 
145/30  مترمربع بشماره 24248فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی آباد بخش 2 کاشان )خریداری از ماشاله شیرخدائی(
33( رای شماره1397860302034002117 هیأت اول . زهرا خاتمی 
جزئی فرزند حسینعلی  بشماره شناسنامه 2 صادره ازکاشان بشماره 
ملی  1262883407-  ششدانگ انباری  بمساحت 146/40 مترمربع 
بشماره  24249  فرعی  از پالک  15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 

2  کاشان )خریداری از حبیب جمالی(
34(رای شماره 139860302034002118 هیأت اول . سیدنجات 
ذوالجاللی فرزند سیداحمد  بشماره شناسنامه 2966 صادره از جوشقان 
و  کامو بشماره ملی 1260754669-ششدانگ زمین محصور مشتمل 
بر ساختمان  بمساحت 210/10 مترمربع بشماره 24250  فرعی   از 
پالک  15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از 

ورثه رضا بخشی(
35( رای شماره 139860302034001834 هیأت دوم. حسین 
محمدعلی زاده نشلجی فرزند غالمرضا  بشماره شناسنامه 11 صادره 
از کاشان بشماره ملی 1262990556-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
160 مترمربع بشماره 24251 فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی (
36(رای شماره 139860302034002116 هیأت اول . سیدمجتبی 

محتشمی فرزند سیداصغر  بشماره شناسنامه 888 صادره از کاشان 
بشماره ملی 1261797582- ششدانگ  یکبابخانه  بمساحت 105/32 
مترمربع بشماره 24252  فرعی از پالک  15 -  اصلی واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان )خریداری از محسن زارعی(
37( رای شماره 139860302034002048 هیأت اول. نعمت اله 
حمیدیان فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 68 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1262595622- ششدانگ  یکباب مغازه بمساحت 10/97 
مترمربع بشماره 24253  فرعی  از پالک  15 - اصلی واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان )خریداری از عباس اربابی(
38( رای شماره 139860302034002104 هیأت اول. هادی 
رحیمی فرزند عباسعلی  بشماره شناسنامه2572 صادره از کاشان 
بشماره ملی1262097371-ششدانگ  یکبابخانه  بمساحت130 
مترمربع بشماره 24254  فرعی مجزی از 6529فرعی  از پالک  
15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از ورثه علی 

محمدبخشی(
39( رای شماره 139860302034001456 هیأت اول . احمد مجیدی 
فردفرزند سلطانعلی  بشماره شناسنامه 4 صادره از کاشان بشماره ملی 
1262974410-ششدانگ  یکبابخانه  بمساحت 180 مترمربع بشماره 
24259  فرعی مجزی از 5101 فرعی  از پالک  15 - اصلی واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
40( رای شماره 139860302034002156 هیأت دوم . نیلوفرسادات 
خادمی فرزند حسن آقا  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1250091411-  ششدانگ  یکباب ساختمان  بمساحت 180 
مترمربع بشماره 24260  فرعی از پالک  15 - اصلی واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان )خریداری از عباس بوستانی(
41( رای شماره 139860302034001630 هیأت دوم  . ابوالفضل 
خالدآبادی فرزند جواد  بشماره شناسنامه 5208 صادره از کاشان 
بشماره ملی 1263364594-  ششدانگ  یکبابخانه بمساحت 160 
مترمربع بشماره 24261 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از وحید فرخ تبار(
42( رای شماره 139860302034001996 هیأت اول . آرزو زراعتی 
فرزند بخشعلی  بشماره شناسنامه 5293 صادره از تهران بشماره ملی 
0081947453-  ششدانگ  یکبابخانه  بمساحت 70/25 مترمربع 
بشماره 24262  فرعی مجزی از 2115 فرعی  از پالک  15 - اصلی 

واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
43( رای شماره 139860302034002619 هیأت اول  . کامران 
دسته گلی  فرزند محمود  بشماره شناسنامه 427 صادره از نهاوند 
بشماره ملی 3961718407-ششدانگ زمین محصور مشتمل براتاق  
بمساحت  159/5 مترمربع بشماره 24267  فرعی از پالک  15 - اصلی 
واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از علی اصغر نجفی تبار(

44( رای شماره 139860302034002625 هیأت اول  . منیرسادات 
اسالمبولی کاشانی فرزند سیدمحمد  بشماره شناسنامه 1158 صادره از 
کاشان بشماره ملی 1261611373- ششدانگ  یکبابخانه  بمساحت 
150/75 مترمربع بشماره 24270  فرعی از پالک  15 - اصلی واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از حسن آخوندی(
45( رای شماره 139860302034002622 هیأت اول . سمیه اسدی 
فرزند مرتضی  بشماره شناسنامه 158 صادره از کاشان بشماره ملی 
1261948661- ششدانگ  باغ مشتمل برخانه  بمساحت 2925/5 
مترمربع بشماره 24273  فرعی از پالک  15 - اصلی واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان )خریداری از نجفی رضوانی(
46(رای شماره139860302034002113 هیأت اول. محمد 
ذوالفقاری نژاد فرزند احمد بشماره شناسنامه 54 صادره از کاشان  
بشماره ملی 1262930766- ششدانگ دامداری بمساحت 132/8 
مترمربع بشماره 7094 فرعی مجزی از  81 فرعی  ازپالک 23 - اصلی 
واقع در درب فین بخش 2 کاشان)خریداری از ورثه حسین هاشمیان(

47(رای شماره 139860302034002101 هیأت اول. انیس حقانی 
نژادفرزند عباس بشماره شناسنامه 1276 صادره از کاشان  بشماره 
ملی  1261546288- ششدانگ زمین محصور مشتمل برساختمان 
بمساحت  178 مترمربع بشماره 7091 فرعی مجزی از  2847 فرعی 
از پالک 23- اصلی واقع در درب فین بخش 2 کاشان)خریداری از 

محمداقا رزاقی(
48(رای شماره 139860302034001770 هیأت دوم  . محمود 
نورانی فرزند امراله  بشماره شناسنامه 1311 صادره از کاشان  بشماره 
ملی 1261889495- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 160/50 مترمربع بشماره7095 فرعی مجزی از 89 فرعی 

از پالک23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان)مالک رسمی(
49(رای شماره 139860302034001771 هیأت دوم . زهرا دامیار 
فرزند فالمرز  بشماره شناسنامه 2031 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1261873041- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
7095 فرعی مجزی از 89 فرعی از  160 مترمربع بشماره /50

پالک23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان)مالک رسمی(
50(رای شماره 139860302034002652 هیأت اول . ابوالفضل 
کریمشاهی بیدگلی فرزند عباسعلی  بشماره شناسنامه 624 صادره از 
کاشان  بشماره ملی 6199581725- ششدانگ قسمتی ازیکبابخانه 
بمساحت 439/12 مترمربع بشماره7100 فرعی مجزی از 252 فرعی 
از پالک23- اصلی واقع در درب فین بخش 2 کاشان)خریداری از 

نصراله بخشی(
51(رای شماره 139860302034001486 هیأت دوم. دولت 
جمهوری اسالمی بنمایندگی وزارت آموزش و پرورش- اداره کل 
آموزش وپرورش استان اصفهان بشناسه ملی 14000290195- 
ششدانگ یکباب مدرسه بمساحت1828/40 مترمربع بشماره7096 
فرعی مجزی از 361 فرعی ازپالک23- اصلی واقع در درب فین 

بخش 2  کاشان)خریداری ازسیدعلی رضوی (
52( رای شماره 139760302034026320 هیأت اول. علی محمد 
شاه زیدی فرزند عباس بشماره شناسنامه 5 صادره از کاشان  بشماره 
ملی 1262970466- ششدانگ ساختمان بمساحت 140/90 مترمربع 
بشماره 1485 فرعی مجزی از شماره 399و260 فرعی از پالک 24 
- اصلی واقع دردیزچه بخش 2 کاشان)خریداری از عباس شاهزیدی(

53(رای شماره139760302034021962 هیأت اول. ایمان دهقانی 
فرزند محمدرضا  بشماره شناسنامه 162  صادره ازکاشان-ششدانگ 
قسمتی از یکدرب باغ  بمساحت 36/45 مترمربع بشماره 11750 
فرعی مجزی از 2278 فرعی از پالک33- اصلی واقع در فین کوچک  

بخش 2 کاشان ) مالک رسمی(
54(رای شماره 139860302034002062 هیأت دوم . علی برجاس 
فرزند جواد  بشماره شناسنامه 7256  صادره ازکاشان بشماره ملی 
1260578909-ششدانگ باغچه و اتاق بمساحت 312/50 مترمربع 
بشماره 11757 فرعی مجزی از 2152 فرعی از پالک33- اصلی واقع 

در  فین کوچک  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
55(رای شماره 139860302034002045 هیأت دوم . میثم ایمان 
دوست فرزند غالمرضا  بشماره شناسنامه 0  صادره ازکاشان بشماره 
 203 ملی 1250276500-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 80/
مترمربع بشماره 11762 فرعی مجزی از 880 فرعی از پالک33- 

اصلی واقع در فین کوچک  بخش 2 کاشان ) مالک رسمی(

56(رای شماره 139860302034002404 هیأت اول . مسعود 
گلستانئی فرزند محمدرضا  بشماره شناسنامه 2728 صادره از کاشان 
بشماره  ملی 1263339808 -سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه 
زمین محصور مشتمل برساختمان بمساحت 303/63 مترمربع بشماره 
11763 فرعی مجزی از2152فرعی ازپالک33-اصلی واقع در فین 

کوچک بخش2کاشان)مالک رسمی(
57(رای شماره 139860302034002403 هیأت اول . حوریه ثابت 
کاشانی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 916 صادره از کاشان بشماره 
ملی1263321712- سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 
محصور مشتمل برساختمان بمساحت 303/63 مترمربع بشماره 
11763 فرعی مجزی از2152 فرعی از پالک33- اصلی واقع در فین 

کوچک بخش2 کاشان)مالک رسمی(
58(رای شماره139860302034002105 هیأت اول . ماشااله قاری 
فینی فرزند مندعلی بشماره شناسنامه 135 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1262862728- ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 279/56 
مترمربع بشماره 7572 فرعی مجزی از607فرعی از پالک 34- اصلی 

واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان)خریداری از علی احترامی(
59(رای شماره 139860302034001769 هیأت دوم .محمد 
کریمی  فرزند ناصر  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 
1250096480- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 179/20 مترمربع 
بشماره  7573 فرعی مجزی از 6000  فرعی از پالک 34- اصلی واقع 

در فین بزرگ بخش2 کاشان )مالک رسمی(
60( رای شماره 139860302034001700 هیأت دوم .معصومه 
سیفای فینی  فرزند حسین  بشماره شناسنامه 26صادره از کاشان 
بشماره ملی 1262912059- ششدانگ یکدرب باغچه و ساختمان 
بمساحت 212/90 مترمربع بشماره 7574 فرعی مجزی از 1125  
2 کاشان  فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش

)خریداری از ماشااله دشتبانی(
61( رای شماره 139860302034002125 هیأت اول.عباسعلی 
حدادکاشانی  فرزند علی  بشماره شناسنامه 4041 صادره از کاشان 
بشماره ملی 1260555798- سه دانگمشاع ازششدانگ باغ محصور 
مشجر بمساحت 1150 مترمربع بشماره 7576 فرعی مجزی از  168  
فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان )مالک 

رسمی (
62( رای شماره 139860302034002126 هیأت اول.محمدصالحی 
دشتبان  فرزند اکبر  بشماره شناسنامه 5002  صادره از کاشان بشماره 
ملی  1260561402- سه دانگمشاع ازششدانگ باغ محصورمشجر 
بمساحت  1150 مترمربع بشماره 7576 فرعی مجزی از 168  فرعی 
از  پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان )مالک رسمی (

63( رای شماره 139760302034027173هیأت دوم. زهرا شاطری 
لتحری فرزند عباس بشماره شناسنامه 34 صادره از کاشان  بشماره  
 158 ملی 1262880343- ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 30/
2262 فرعی از پالک  مترمربع بشماره 7215 فرعی مجزی از
45- اصلی واقع درلتحر بخش2 کاشان )خریداری از وراث حسن 

شاطری لتحری (
 64(رای شماره139760302034022517هیأت دوم.حامد حاجی 
زاده لتحری فرزند محمد  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره 
ملی  1250154502-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 139/75مترمربع 
بشماره 7217 فرعی مجزی از1430 فرعی از پالک 45- اصلی واقع 

در  لتحر بخش2 کاشان )خریداری از پروین سراجی(
65(رای شماره139760302034026932هیأت اول.علیرضا 
زارعی فرزند حیدر  بشماره شناسنامه 1 صادره از کاشان بشماره ملی 
1262691982-سه دانگمشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
198/20 مترمربع بشماره7223 فرعی مجزی از 1430 فرعی از 
پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان ) خریداری از مرتضی 

کاظمی(
139760302034026933هیأت اول .فاطمه  66(رای شماره
وکیلی شاد فرزند عزیزاله  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان 
بشماره ملی 1250191777-سه دانگمشاع ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 198/20 مترمربع بشماره7223 فرعی مجزی از 1430 
فرعی ازپالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان ) خریداری 

از  مرتضی کاظمی(
67(رای شماره139860302034000430 هیأت اول  .زینب رحیمی 
فرد لتحری فرزند ماشااله  بشماره شناسنامه 33 صادره از کاشان 
بشماره ملی 1262956201-سه دانگمشاع ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 173/55 مترمربع بشماره7227 فرعی مجزی از 5533 
فرعی ازپالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان ) خریداری از 

ابوالفضل هاشمی(
68(رای شماره139860302034000431هیأت اول.محمدرضا 
شعبان زاده فرد لتحری فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 1722 صادره 
از کاشان بشماره ملی1261043804-سه دانگمشاع ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 173/55 مترمربع بشماره7227 فرعی مجزی 
از 5533 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان ) 

خریداری از ابوالفضل هاشمی(
69(رای شماره 139860302034000125 هیأت دوم .حسین 
علیزاده لتحری فرزند عباس  بشماره شناسنامه 172 صادره از 
کاشان بشماره ملی 1263021050- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
177/30 مترمربع بشماره7228 فرعی مجزی از 6693 فرعی ازپالک 
45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )خریداری از عباس علیزاده(

70(رای شماره139860302034001677 هیأت دوم  .سیدجواد 
قناعت قمصری فرزند سیدرضا  بشماره شناسنامه 62 صادره از 
کاشان بشماره ملی 1262670446- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
172/10 مترمربع بشماره7229 فرعی مجزی از 1418 فرعی ازپالک 
45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان ) خریداری مع الواسطه از 

عذرا شعاعی(
71(رای شماره 139860302034002626 هیأت اول.جوادعلی 
حسینی فرزند علی  بشماره شناسنامه 77 صادره از کاشان بشماره ملی 
1263020100-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 216/45 مترمربع 
بشماره 7231 فرعی مجزی از 1427 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع 

در لتحر بخش2 کاشان ) خریداری از رضا کاظمی(
72(رای شماره139860302034001384هیأت دوم.فائزه قربانپور 
فرزند حجت اله  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 
1250320161- سه دانگمشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
14733 فرعی مجزی از 9304 فرعی  92  مترمربع بشماره /97
ازپالک 49- اصلی واقع در صفی اباد بخش2 کاشان ) خریداری از 

منصورغالم زاده کاشان(
73(رای شماره139860302034001385هیأت دوم.ابوالفضل 
اکبری فرزند حسین بشماره شناسنامه63صادره از کاشان بشماره 
ملی 1263605291- سه دانگمشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
92/97  مترمربع بشماره14733 فرعی مجزی از 9304 فرعی ازپالک 
49- اصلی واقع در صفی اباد بخش2 کاشان ) خریداری از منصورغالم 

زاده کاشان(
74(رای شماره 139860302034002121 هیأت اول. زهرا اسدی 

کشه فرزند میرزا بشماره شناسنامه 1697 صادره از تهران  بشماره 
ملی 0045875286- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 97/20 مترمربع 
بشماره 15011 فرعی  مجزی از14599 فرعی  ازپالک49- اصلی 

واقع در صفی آباد بخش2 کاشان )خریداری از زینب اکبری(
75( رای شماره 139860302034001435 هیأت دوم. مصطفی 
حسینی مجرد فرزند علی بشماره شناسنامه 914 صادره از کاشان  
بشماره ملی 1262331757- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 124/04 
1477 فرعی از پالک  15012 فرعی مجزی از مترمربع بشماره
49- اصلی واقع در صفی آباد بخش2 کاشان ) خریداری مع الواسطه 

از سیدمحمودماجدی(
76( رای شماره 139860302034002109 هیأت اول. حمیدرضا 
حری فرزند عباس بشماره شناسنامه16004 صادره از کاشان  بشماره 
 112 ملی 1263472524- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 50/
مترمربع بشماره 15013 فرعی مجزی از 6779 فرعی از پالک49- 
اصلی واقع در صفی آباد بخش2 کاشان ) خریداری از معصومه مظلوم ( 
77(رای شماره 139860302034002139 هیأت اول . مرتضی علی 
زاده هنجی فرزند عباسعلی  بشماره شناسنامه  0 صادره از کاشان 
بشماره  ملی 1250464978- سه دانگ مشاع  ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت  102 مترمربع بشماره15019  فرعی مجزی از 1457 فرعی 
از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد  بخش2 کاشان )خریداری از 

احمد فالحتی (
78(رای شماره 139860302034002138 هیأت اول . فاطمه 
رجبیان ده زیره فرزند محمد  بشماره شناسنامه  364 صادره از کاشان 
بشماره  ملی 1260648427- سه دانگ مشاع  ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 102 مترمربع بشماره15019  فرعی مجزی از 1457 فرعی 
از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد  بخش2 کاشان )خریداری از 

احمد فالحتی (
79(رای شماره139860302034002185 هیأت دوم.مریم خانم 
توکلی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه45 صادره از کاشان بشماره 
ملی1262458544- سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
117/60 مترمربع بشماره15021  فرعی مجزی از 1322 فرعی از 
پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد  بخش2 کاشان ) خریداری از احمد 

و محمود سالمی وعلی حیدرپور(
80(رای شماره  139860302034002186 هیأت اول . اصغر خلجی 
فرزند باقر  بشماره شناسنامه  108 صادره از کاشان بشماره  ملی 
1262233895- سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
117/60 مترمربع بشماره15021  فرعی مجزی از 1322 فرعی از 
پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد  بخش2 کاشان ) خریداری از احمد 

و محمود سالمی وعلی حیدرپور (
81(رای شماره139860302034002634 هیأت اول . سمیه نظامی 
پور فرزند علی اکبر  بشماره شناسنامه 2134 صادره از کاشان بشماره  
 120 ملی 1262009065- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 75/
مترمربع بشماره 15024  فرعی مجزی از 8079 فرعی از پالک 

49- اصلی واقع درصفی آباد  بخش2 کاشان )مالک رسمی(
82(رای شماره139860302034002111هیأت اول. حسین روغنی 
مفرد نیاسر فرزند عزت اله  بشماره شناسنامه 1 صادره از کاشان بشماره  
ملی  1262924901- ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 82/15 مترمربع 
بشماره 3077 فرعی مجزی از 103 فرعی از پالک 53- اصلی واقع 

در یحیی آباد بخش2  کاشان ) خریداری از ورثه حسین خسروانی(
83(رای شماره139860302034002046هیأت دوم. فاطمه اکبری 
فرزند امید بشماره شناسنامه 3862 صادره از کاشان بشماره  ملی 
1263351141 - ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 94/77 مترمربع 
بشماره  5607 فرعی مجزی از 1878 فرعی از پالک 1- اصلی واقع 
در راوند بخش 4 کاشان ) خریداری مع الواسطه از ناصر منصوری 

راوندی(
84(رای شماره139860302034002184هیأت دوم.رمضان شمس 
راوندی فرزند حسین بشماره شناسنامه 123 صادره از کاشان بشماره  
ملی 1262719267 - ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت314/12 
مترمربع بشماره 5609 فرعی مجزی از 1825 فرعی از پالک 
1- اصلی واقع در راوند بخش4 کاشان ) خریداری از سیدحسین 

موسوی راوندی(
85(رای شماره 139860302034002134 هیأت اول .معصومه 
ذاکری فرزند محمود بشماره شناسنامه 79 صادره ازکاشان بشماره 
ملی  1263209361- سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه قدیمی 
بمساحت 391/20 مترمربع بشماره 3513 فرعی 1695الی 1702 
فرعی از پالک3-اصلی واقع در طاهر آباد بخش4 کاشان)خریداری از 

معصومه ذاکری وغیره(  از
86(رای شماره 139860302034002135 هیأت اول .حمید 
پورقدیر فرزند عباس بشماره شناسنامه 44 صادره ازکاشان بشماره 
ملی  1263180175- سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه قدیمی 
بمساحت 391/20 مترمربع بشماره 3513 فرعی 1695الی 1702 
فرعی از پالک3-اصلی واقع در طاهر آباد بخش4 کاشان)خریداری از 

معصومه ذاکری و غیره(  از
87( رای شماره 139860302034002220 هیأت اول . عباس 
شاوردی نیاسر فرزند منصور  بشماره شناسنامه 10 صادره ازکاشان 
بشماره ملی 1263040896- دو دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین 
با کاربری کشاورزی بمساحت 1389/4 مترمربع بشماره 3957 فرعی 
مجزی از 52 فرعی از پالک 35- اصلی واقع در نیاسر بخش6 کاشان 

)مالک رسمی(
88( رای شماره 139860302034002218 هیأت اول . مهدی 
شاوردی نیاسر فرزند منصور  بشماره شناسنامه 205 صادره ازکاشان 
بشماره ملی 1263579205- دو دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین 
با کاربری کشاورزی بمساحت1389/4 مترمربع بشماره 3957 فرعی 
مجزی از 52 فرعی از پالک 35- اصلی واقع در نیاسر بخش6 کاشان 

)مالک رسمی(
89(رای شماره 139860302034002221 هیأت اول .امیرحسین 
شاوردی نیاسر فرزند منصور بشماره شناسنامه 2838 صادره ازکاشان 
بشماره ملی 1261101431- دو دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین 
باکاربری کشاورزی بمساحت1389/4 مترمربع بشماره 3957 فرعی 
مجزی از 52 فرعی از پالک 35- اصلی واقع در نیاسر بخش6 کاشان 

)مالک رسمی  (
90(رای شماره 139860302034002115 هیأت اول.پروانه توسلی 
نیاسر فرزند محمد  بشماره شناسنامه 428 صادره ازکاشان بشماره 
ملی 1261841891- ششدانگ زمین محصور مشتمل برساختمان 
بمساحت 194/5 مترمربع بشماره 3958 فرعی مجزی از 3867 فرعی 
از پالک 35- اصلی واقع درنیاسر بخش6 کاشان )خریداری از خانم 

آغا فاطمه سیدی (
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد0
تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/3/22
تاریخ انتشارنوبت دوم :   1398/4/6   

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشان- محمد سلمانی
شناسه: 496131
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بازار سرمایه نیازمند گروه های نوآور است
مشاور فناوری اطالعات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از فضای موجود 
برای استفاده استارت آپ ها، فین تک ها و کســانی که به دنبال به کارگیری نوآوری در خدمت 

بازار سرمایه هستند، خبر داد.
علیرضا ماهیار در مراسم آغازین هشــتمین دوره از نمایشــگاه بین المللی نوآوری و فناوری 

)INOTEX( به زیرساخت های دیتایی برای استفاده از سرویس های مختلف توسط فعاالن فضای 
استارت آپی اشاره کرد. این فعال بازار سرمایه با توضیح اینکه بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی 

کشورها مبتنی بر صنعت خدمات است، گفت: در یک نگاه کلی اقتصاد، در حال تغییر کاربری از اقتصاد 
منبع محور به اقتصاد دانش محور اســت. ماهیار همچنین اضافه کرد: رتبه کشور ما در بررسی شاخص های 

حدودی به لحاظ زیرساخت انسانی و پژوهشی و سن نیروی انسانی بر اساس جمعیت کشور در جایگاه خوبی قرار دارد.
پارک فناوری پردیس، صاحب امتیاز اینوتکس ۲۰۱۹ بوده و مرکز فن بازار ملی ایران و مرکز شتابدهی نوآوری، برگزارکنندگان 
این نمایشگاه به شــمار می روند. معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست 

جمهوری نیز از حامیان و پشتیبان های دائمی نمایشگاه هستند.
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آگهی  هــای اســتخدام 
آنالین، ابتــکار جدیدی 
نیســتند. شــرکت  ها به 
کاریابــی  ســایت های 
می گویند در جستجوی 
چه شــخصی هســتند 
و متقاضیــان کار هــم 
اطالعاتــی در خصوص خودشــان را در 
اختیار این ســایت ها می گذارند و کاری 
 که ســایت انجام می دهد، این است که 
گزینه های مناســب را بــه کارفرمایان 
مناسب معرفی  می  کند.  اما این کار جالب، 
این روزها بســیار پیچیده  تر شده است.  
به گفته ســاده تر، »در دنیای داده  های 
بزرگ، ابزارهای بسیار تاثیرگذاری بوجود 
آمده  اند که می  توانند انبوه ســایت  های 
کاریابی را با ســرعت باالیی مرور کنند، 
اکثر داده ها را با اســتفاده از رزومه  ها و 
استخدام  های اخیر تحلیل و بررسی کنند 
و لیست بهتر و هدفمندتری از متقاضیان 
 کار را به کارفرمایان تحویل دهند.« وی 
می  افزاید که استخدام نیرو یکی از دشوار 
 ترین چالش  های شرکت خود او هم بوده 
است. ساتر می گوید »من گمان می  کنم 
در آینده هر چه بیشــتر با انواع خدمات 
کمک به اســتخدام بر پایه داده  هایی که 
 کســب  و کارهای کوچــک را هدف قرار 

می  دهند، روبه رو می  شویم.«

   فرصتی از دست رفته
کارشناســی می  گوید، کسب وکارهای 
کوچک اغلــب یکــی از نیرومندترین 
ابزارهای اســتخدام نیروی خــود را که 
در دست  شان اســت، نادیده می  گیرند: 

وب سایت شرکت  شان.
پاتریشیا فریم، مالک شرکت مشاوره ای 
اســتراتژی  برای منابع انسانی، می گوید: 
»بسیار جای شگفتی دارد که بسیاری از 
کسب  و کار های کوچک و جدید سایتی 
دارند که هیچ ارتباطی به موسسان آن یا 
فرهنگ شرکت ندارد یا در مورد فرصت 

 های شغلی هیچ اشــاره  ای در آن نشده 
است.«

ارزیابی  های او نشان دهنده این است که 
بیش از نیمی از شرکت هایی که با آنها روبه 
رو شده، چنین بخشی در وب سایت خود 
نداشته اند.  »همه آنچه مورد نیاز شماست 
بخشــی در صفحه وب اســت که مزایا و 
خدمات شــرکت به کارکنان را توضیح 
می  دهد. این فرصتی  اســت که بسیاری 

ازشرکت ها از دست می دهند.«

   اینترنت و گنجینه اطالعات
بعد از اینکه تعداد بسیاری رزومه را جمع 
آوری کردیــد، نوبت به فرایند بررســی 
آنها می  رســد و این مرحله ای است که 
بعضی از کارفرمایان استفاده موثرتری از 
اینترنت می  کنند.  فریم می  گوید: »کسب 
 و کارهای کوچک معموال بخش جدا شده 
ای برای منابع انسانی ندارند، چون توانایی 
مالی آن را ندارند. بنابراین، منظور ما این 
نیست که شــرکت  ها عملیات استخدام 
نیرو را به طور کامل از طریق وب  ســایت 
خود انجام دهند، بلکــه از این راه بتوانند 
بیشــتر در مورد متقاضیان مــورد نظر 

بررسی کنند.«
او در پایان اشاره می  کند که شرکت  های 
کاریابی قادرند اطالعاتــی غنی در مورد 
استخدام  های احتمالی را استخراج کنند، 
اما برای آن دســته از کارفرمایانی که در 
مضیقه مالی هســتند، مروری سریع در 
اینترنت و سایت های رسانه  های اجتماعی 
مانند LinkedIn احتماال منجر به دستیابی 
به اطالعاتی می  شود که یاری دهنده شما 

در تصمیم گیری باشد.

   چنــد نکته هوشــمندانه برای 
استخدام بهترین ها 

استخدام افراد جدید هیچ وقت کار ساده ای 
نیست. اســتخدام یک شخص برای یک 
موقعیت شغلی کلیدی مانند مدیر اجرایی، 
احتماال یکی از مشــکل ترین کارهایی 
اســت که به عنوان رهبر یک گروه انجام 

می دهید.
دیوید ای. پری )David E. Perry(، یکی از 
نویسندگان کتاب »استخدام بهترین ها: 
چگونه تیم رویایی خود را بسازید و رقبا 
را از میدان بــه  در کنید« و متخصصی با 
بیش از سی ســال تجربه که نشریات به 
او لقب »استخدام کننده  خبره« داده اند، 
می گوید: »بیشــتر تصمیماتی که برای 

کسب وکارتان می گیرید، کوچک هستند. 
مثال یک فروش یا معامله، به تنهایی ارزش 
زیادی برای یک کســب وکار کوچک به 
همراه ندارد، حتی شکست خوردن در یک 
معامله هم ضرر زیادی به آن کسب وکار 
نمی رساند. اما استخدام یک مدیر اجرایی 
فرق می کند، زیرا می تواند باعث پیروزی 

یا شکست یک سازمان شود.« 
او همچنیــن می افزاید: »یــک کارمند 
عالی بــا افزایش فــروش، تقویت تولید، 
یافتن بازارهــا و جهت یابی های جدید و 
حتی خلق نوآوری هایی می تواند سطح 
شرکت شما را تا اندازه  زیادی ارتقا دهد. 
از سوی دیگر، اســتخدام فرد نامناسب 
می تواند آسیب هایی جبران ناپذیری به 

کسب وکارهای کوچک وارد کند.«

   استخدام گزینه  مناسب
حاال حتی اگر مورادی را که اشــاره شد 
کنار بگذاریم، شرایط سخت بازار نیروی 
کار امروز هم باید در نظر بگیریم، بازاری 
که در آن برای جذب نیروهای با استعداد 
با چنگ و دندان در آن رقابت می شود. به 
همین دلیل شــرکت های بزرگ با منابع 
مالی فراوان، مبالغ زیادی به مؤسســات 
اســتعداد یابی مدیریتی می پردازند، به 
این امید که افراد مســتعدی را بیابند که 
بتوانند به رشــد شرکت هایشان کمک 
کنند. حاال اگر شما پول کافی برای مراجعه 
به یک مؤسسه  اســتعداد یابی بزرگ را 
نداشته باشید چه؟ پِری در پاسخ به این 
سؤال می گوید: »شــما می توانید خیلی 
از کارهایی را که یک مؤسســه  کاریابی 

برایتــان انجام می دهــد، خودتان انجام 
دهید. اگر گام های زیر را دنبال کنید، پس 
از آن هر بار شانس خود را برای استخدام 
 برنده ها به طور خارق العــاده ای افزایش

 می دهید.«

   برای موقعیت شغلی مورد نظرتان 
یک پروفایل بسازید

پری معتقد اســت اســتخدام یک مدیر 
اجرایی نوعی ســرمایه گذاری به حساب 
می آید و هر سرمایه گذاری ای باید با بازدهی 
که دارد سنجیده شود. صاحبان کسب وکار 
به جذب پرسنل به چشم یک روند ساده 
برای توسعه  شرکت نگاه می کنند. اما او 
می گوید با استخدام یک مدیر اجرایی نیز 
باید مانند سایر سرمایه گذاری ها برخورد 
شود و منافعی که از آن به دست می آید، به 

خوبی سنجیده شوند.
با در نظر داشتن این نکته، یک »پروفایل 
موقعیت« یا »پروفایل موفقیت« تهیه کنید 
که نقش مدیر اجرایی و منافع تجاری ای را 
که آن شــخص در آن نقش باید به دست 
آورد، به وضوح مشخص کنید -این چیزی 
است که پری به عنوان »شرح وظایف در 

سطح باال« از آن یاد می کند.
او می گوید: »نقش هایی در ســطح مدیر 
اجرایی همیشــه به اســتراتژی ها گره 
خورده اند. برای این که بفهمیم چه کسی را 
استخدام کنیم، الزم است به روشنی بدانیم 
که یک مدیر اجرایــی چگونه و چقدر در 
سود و زیان اثرگذار خواهد بود.« با در نظر 

گرفتن این نکته، پروفایل موقعیت باید به 
دقت نشان دهد که امیدوارید این استخدام 
جدید چه منافعی را برای کسب وکارتان 
به وجود آورد. در ادامه، این مستندسازی، 
یک چک لیست در اختیار شما می گذارد 
که در تصمیم گیری برای اســتخدام فرد 
مناسب کمک تان خواهد کرد. پری در این 
باره می گوید: »با این کار، تصمیم گیری 
برای استخدام ها به نیازهای کسب وکارتان 
بستگی خواهد داشــت، نه به گزینه های 

موجود.«

   یاد بگیرید افرادی را که به دنبال 
شغل نیستند، پیدا کنید

دنیا یک بازار برای نمایش اســتعدادهای 
بزرگ اســت. پری می گویــد: »بهترین 
مدیران به دنبال شما نمی گردند، چرا که 
در حال حاضر جایی مشغول به کار هستند 
-و یقینا شــغل های خوبی هم دارند- و 
همچنین آنها به صورت آنالین هم دنبال 
کار نیستند. در حقیقت، بهترین گزینه ها 

به ندرت در جست وجوی کار هستند.«
او توضیح می دهد که »شما به عنوان دارنده  
یک کسب وکار کوچک، می خواهید بهترین 
گزینه  موجود را پیدا کنید، نه صرفا بهترین 
کسی که دنبال کار می گردد.« با توجه به 
این نکته، او توصیه می کند که »با مهارت 
تمام به دنبال کسانی باشید که برای رقبای 
شــما کار می کنند. یک گروه از بهترین 
افرادتان را برای شــکار کردن آنها بسیج 

کنید.«

انتخابی درست داشته باشیم؛   

بهترین راه ها برای داشتن استخدامی هوشمندانه

استخدام افراد جدید 
هیچ وقت کار ساده ای 

نیست. استخدام 
یک شخص برای 

یک موقعیت شغلی 
کلیدی مانند مدیر 

اجرایی، احتماال یکی از 
مشکل ترین کارهایی 

است که به عنوان 
رهبر یک گروه انجام 

می دهید.

استخدام یک نیروی انسانی مناسب و ایده   آل همواره 
دغدغه مدیران در کسب وکارهای بزرگ و کوچک بوده 

است.
در اینجا برخی از راه  هایی که به کارفرمایان کمک می کند 
روش  های قدیمی آگهی دادن برای استخدام نیرو را کنار 

بگذارند، .معرفی می کنیم،پس با ما همراه باشید.

 
استارت آپ

مدیر اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ از حضور بیش از ۴80 
شرکت استارت آپی و ۷ کشور خارجی در این دوره از نمایشگاه خبر داد.

به گزارش نخست نیوز، رضا حیدری بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری بیست 
و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک و کامپیوتر )ایران الکامپ ۲۰۱۹( که 
در محل سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شد، اظهار داشت: حضور شرکت های 

داخلی با استفاده از توان داخلی به رونق این نمایشگاه کمک می کند.
وی با بیان اینکه تعرفه های نمایشگاهی نســبت به سال گذشته افزایش نداشته 
است، اظهار داشــت: این نمایشگاه آوردگاهی است که ســاالنه ذینفعان توسعه 

و تحول اقتصــاد دیجیتال با بررســی فرصت های بــازار به 
جایگاه ســازی محصوالت و خدمات خود پرداخته و عملکرد 
ساالنه خود را در معرض دید و داوری عموم قرار می دهند تا با 
تحریک تقاضای بازار به تعمیق و گسترش اقتصاد کشور یاری 

رسانند.
حیدری با بیــان اینکه در کنــار برگزاری نمایشــگاه الکامپ 
رویدادهای دولت الکترونیک، الکام اســتارز، الکام ترندز، الکام 
جابز، الکام تاکز و الکام گیم برگزار می شود، ادامه داد: الکام جابز، با 
هدف اشتغال آفرینی و کاریابی دانش آموختگان فناوری اطالعات 
و ارتباطات برپا می شود و به نوعی فرصت ایجاد شغل در نمایشگاه 
الکامپ است. به این معنی که تعدادی از شرکت ها که جاذب نیروی 
کار هستند و نیروهای درس آموخته دانشگاهی که آماده حضور در 

بازار کار هستند، در این بخش به هم مرتبط می شوند.
مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ با اشاره به اینکه در این بخش برای 
ایجاد شــغل و کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات، سازمان نظام 
صنفی رایانه ای حمایت و سوبسید در نظر گرفته است، افزود: حدود 
یکهزار متر مربع برای ســالن الکام جابز در نظر گرفته شده است و 
می توان ظرفیت مناسبی به این موضوع اختصاص داد. بر این اساس پلتفرمی در 
نظر گرفته ایم که توسط آن همه غرفه ها برای جذب نیروی کار آماده می شوند و 

پس از پایان جشنواره، گزارش این بخش ارائه خواهد شد.
وی تاکید کرد: دو نوع تقاضای ثبت نام برای حضور در الکامپ امســال از ســوی 
استارت آپها و شرکت ها به ثبت رسیده اســت که حدود ۷۵۰ تقاضا می شود. در 
همین حال ۷ شرکت از ۷ کشور نیز اعالم آمادگی برای حضور در نمایشگاه را دارند 

که هنوز حضورشان نهایی نشده است.
حیدری به بررسی موضوع فناوری های روز مانند بیگ دیتا و بالک چین در بخش 

»الکام ترندز« اشاره کرد و افزود: الکامپ استارز نیز به حوزه استارت آپ اختصاص 
دارد.

در این نشست رسول سرائیان دبیر کل ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز 
با اشاره به اینکه شعار برگزاری نمایشــگاه الکامپ »آینده بهتر« است، افزود: این 
نمایشــگاه از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ تیرماه امســال و با هدف ارائه دستاوردهای عرصه 
طراحی، ساخت و تولید و پشــتیبانی از محصوالت، خدمات، محتوا و راهکارهای 
صنایع الکترونیکی، کامپیوتر و دیجیتال در اقتصاد ایران توسط سازمان نظام صنفی 

رایانه ای برگزار می شود.
وی با بیان اینکه در این نمایشگاه دستاوردهای نرم افزاری و سخت افزاری جدیدی 
که در خود ابتکار و خالقیت داشته و همگام با دانش روز باشد، برگزیده می شود، 
تاکید کرد: در الکامپ امسال به شــرکتی که توانسته است در حوزه نرم افزاری یا 
سخت افزاری دستاوردی جدید را ارائه، رونمایی و معرفی کند، تندیس و لوح تقدیر 

اعطا می شود.
سرائیان گفت: یک ماه پس از برگزاری الکامپ، نتایج ارزیابی حاضران در این رویداد 

در حضور وزیر ارتباطات، اعالم می شود.
در همین حال در این نشست، آرش برهمند مسئول برگزاری الکام استارز نمایشگاه 
الکامپ نیز از ثبت نام نزدیک به ۴۸۰ استارت آپ در این نمایشگاه خبر داد و گفت: 
در الکامپ ۲۵ حدود ۱۰۰ استارت آپ از سوبســید سازمان نظام صنفی رایانه ای 

استفاده می کنند و مابقی غرفه های ۱۲ متری دارند.
به گفته وی، ۶۰ درصد از استارت آپ هایی که سال گذشته در الکام استارز شرکت 

کردند توانستند به بلوغ برسند.
برهمند ادامه داد: خوشــبختانه امســال فقط اســتارت آپ ها در الکامپ حضور 
ندارند و ذی نفعان بازار تأمین ســرمایه هــم در این نمایشــگاه حاضر خواهند 
 شــد. از این رو بــه دنبال ایجــاد پاویون بــرای ارتبــاط این اســتارت آپ ها و

 سرمایه گذاران هستیم.
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نقش هایی در سطح 
مدیر اجرایی همیشه به 

استراتژی ها گره خورده اند. 
برای این که بفهمیم چه 

کسی را استخدام کنیم، الزم 
است به روشنی بدانیم که 
یک مدیر اجرایی چگونه و 

چقدر در سود و زیان اثرگذار 
خواهد بود.

تحلیل اقتصادی
گـــزارش

۴80 استارت آپ در الکامپ ۹8 شرکت می کنند

ظرفیت تاکسی های 
آنالین چند برابر 

شرکت های خارجی 
است

معــاون علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، گفــت: در حال حاضر 
ظرفیت شرکت های تاکسی آنالین 
چند برابر شرکت های خارجی است 
به همین دلیل معاونت علمی روی 
اســتارت آپ های فناوری تمرکز 

زیادی دارد.
دکتر سورنا ستاری، معاون علمی 
و فناوری ریاســت جمهــوری در 
آستانه ی برگزاری نخستین مجمع 
نوآوری آســیا و اقیانوسیه، با اشاره 
به موضوعی که در این مجمع مورد 
بحث و بررسی قرار می گیرد، گفت: 
کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا 
اقیانوسیه ســازمان ملل )اسکاپ( 
یکــی از نهادهای تابعه شــورای 
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 
متحد است. این شــورا یکی از پنج 
رکن اصلی ســازمان ملل متحد به 
شــمار مــی رود و دارای مأموریت 
گســترده ای در حوزه اجتماعی و 

اقتصادی است.
ســتاری تاکید کرد: بــا توجه به 
ظرفیت هــای موجود کشــور در 
حوزه نوآوری و فناوری و با عنایت به 
مأموریت های اسکاپ سال گذشته 
مرکز تعامالت بیــن المللی علم و 
فناوری معاونت علمی و فناوری به 
اسکاپ پیشنهادی ارائه شد که اولین 
مجمع به میزبانی ایران در روزهای 
۲۱ و ۲۲ خرداد ماه در تهران برگزار 

شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
با بیان اینکه این حرکت بزرگ در 
توسعه شتاب دهنده ها و استارت آپ 
ها مؤثر خواهد بود، گفت: استارت 
آپ ها در همــه حوزه هایی مانند 
بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، سلول 
بنیادی، هوافضا، فناوری اطالعات 

و … توسعه می یابد.
وی با تاکید بــر اینکه ما بزرگترین 
اســتارت آپ ها را در منطقه داریم 
گفت: در ســالیان اخیر رتبه های 
نوآوری کشور در حد بسیاری کاهش 
پیدا کرده است به عنوان مثال طی ۴ 
سال گذشته ۵۵ رتبه بهبود شاخص 
نوآوری را داشته ایم که این می تواند 

انگیزه برای ما باشد.
ستاری با تاکید بر اینکه به واسطه 
برگزاری این مجمع توانمندی های 
ما به جامعه بین المللی نمایش داده 
می شــود، گفت: ما در حوزه ایجاد 
اکوسیســتم نوآوری حرف زیادی 
برای گفتن داریم و ظرفیت هایی نیز 
در این زمینه در خود می بینیم که به 
واسطه برگزاری مجمع می توانیم 
آن را به جامعه بین المللی منعکس 

کنیم.
وی با بیان اینکه همچنین به واسطه 
این برنامه بین المللی شــبکه بین 
المللی اســتارت آپ ها تشــکیل 
می شود، گفت: یکی از برنامه های 
جنبی این مجمع تشکیل شبکه بین 

المللی استارت آپ هاست.
معــاون علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری خاطرنشان کرد: استارت 
آپ هایی کــه در کشــور فعالیت 
می کنند باعث اشــتغال زایی فارغ 
التحصیالن می شوند که ما دراین 

زمینه ظرفیت زیادی داریم.
ستاری خاطرنشــان کرد: در حال 
حاضر ظرفیت شرکت های تاکسی 
آنالین چند برابر شرکت های خارجی 
است به همین دلیل معاونت علمی 
روی استارت آپ های فناوری تمرکز 

زیادی دارد.

فصل اقتصاد
گــزارش
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