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

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

نماینده مجلس: انحصار در ایران به پایان مى رسد

پایان انحصاِر خودرویى

روز مبارزه با مواد 
مخدر؛

ایران پرچم دار مبارزه 
با  صنعت کثیف

یکى از سود آور ترین اقتصاد هاى 
غیر مجاز در جهان تجارت مواد 
مخدر اســت که تنها تعدادى از 
کشور ها از آن سود مى برند. در 
کشور ما از دیر باز خرید و فروش 
مواد مخدر به صورت علنى غیر 
قانونى محسوب مى شده و اگر هم 
فرد یا افرادى از این تجارت سود 
کالنى عایدشان شود به صورت 

زیر زمینى بوده است. 
اما ایران به دلیل هــم جوارى با 
کشور افغانستان و اینکه آن کشور 
بزرگترین مســاحت زیر کشت  
تریاك را در جهان دارد همیشه 
هزینه هاى مالــى و حتى جانى 
زیادى براى مبارزه با مواد مخدر 
و نقل و انتقال آن از افغانستان به 
کشورهاى اروپایى پرداخت کرده 
است. زیرا ایران مرز بین افغانستان 
و اروپا اســت و تقریبا تنها راهى 
که این مواد مى تواند به اروپا که 
مرکز اصلى مصرف و فرآورى مواد 

مخدر ست ، کشور ما است. 
در بیشتر نقاط دنیا خرید و فروش 

مواد مخدر غیر مجاز است...

فرزانه مستاجران
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

   از آن جایى که این طرح باعث کاهش حاشیه سود مافیاى خودرو کشور خواهد شد، با همکارى وزارت صنعت و معدن تجارت، سازمان بازرسى کل کشور و دیگر نهادهاى مسئول در اجراى این 
طرح از سنگ اندازى ها جلوگیرى خواهد شد.

بازار طال و سکه 98/4/4 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,504,0004,338,000قدیم

سکه طرح 
4,670,0004,449,000جدید

2,418,0002,520,000نیم سکه

1,619,0001,640,000ربع سکه

1,009,000989,000سکه گرمى

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

یک گرم طالى 
18410,000407,500 عیار

یک گرم طالى 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالى 
24546,100543,300 عیار
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بازار فناورى در انحصار شرکت هاى 
خصولتى است 

بایــد انحصــار در بــازار داخــل را بــه منظــور رشــد شــرکت هــاى 
دانــش بنیــان از بیــن بــرد. در بــازار داخل بــه ویــژه در حوزه فنــاورى، 

شرکت هاى خصولتى و وابسته بازار را در اختیار دارند. فضاى رقابتى در بازار داخل 
وجود ندارد.

افشــین کالهــى شــرکت هــاى دانــش بنیــان در دو فضــا مشــکل دارنــد 
ایــن  اکوسیســتم  دومــى  و  وکار  فضــاى عمومــى کســب  اولــى  کــه 
شرکت هاست. در فضاى اول، مشکالت عمومى مثل مالیات و بیمه شرکت هاى دانش بنیان 

را درگیر کرده و مشکالت اکوسیستم و فضاى گلخانه اى شرکت هاى دانش بنیان که...

سید اکبر بنى طباء با اشاره به مقاالت ارائه 
شده در این نمایشگاه اعالم کرد: شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان در نمایشگاه 
تخصصى سازگارى با کم آبى 49 طرح در 
حوزه آب شرب،16 طرح مربوط به آبیارى 
بهینه فضاى سبز،12 طرح در قالب مصرف 
صحیح انرژى و 10 طرح در رابطه با مصرف 

درست آب در صنعت ارائه نمود.
وى عنوان کرد: مدیران و کارشناســان 
آبفاى شهرى و روستایى تجربیات خود 
را در قالب مقاالت ارائه کردند که در این 
میان 19 مقاله مربوط به تجربیات مدیران 
وکارشناسان آبفاى شــهرى و 6 مقاله را 
مدیران و کارشناســان آبفاى روستایى 

ارائه دادند
بنى طباء با بیان اینکــه مقاله مدیر دفتر 
مدیریت مصرف بهینه شرکت آبفا اصفهان 
بعنوان مقاله برتر بــراى حاضرین در این 
همایش ارائه مى شود تصریح کرد: مقاله 
مدیر دفتر مدیریت مصــرف بهینه آب 
شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
عنوان (برنامه اجرایى تصفیه و بازچرخانى 
آب خاکسترى در ساختمان ها) در نشست 
تخصصى آب شرب شــهرى و روستایى 
براى حاضرین به تفصیل ارائه مى شــود. 
وى با به اشاره ارائه دستاوردهاى شرکت 
آب و فاضالب در این نمایشگاه خاطرنشان 
ســاخت: شــرکت آب و فاضالب استان 

اصفهــان در مســاحت 65 متــر مربع، 
دستاوردها و آثار خود را در زمینه سازگارى 
با کم آبى در قالب بنر، برشور، فیلم، لوح 
فشرده براى متخصیصن صنعت به نمایش 
گذاشت. مشــاور مدیر عامل شرکت آبفا 
استان اصفهان با اشاره به ارائه آثار خالق و 
جدید در این نمایشگاه بیان کرد: معاونین 
وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مهندسى آب 
وفاضالب کشور و مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در روز اول نشست 
و با افتتاح نمایشگاه سازگارى با کم آبى در 
بازدید از غرفه شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان، آثار ارائه را در این نمایشگاه بسیار 

ارزنده و قابل توجه دانستند.

در نمایشگاه تخصصى سازگارى با کم آبى رتبه نخست بیشترین مقاالت ارائه شده به شرکت آبفا استان اصفهان تعلق گرفت؛ 
درخشش در ساختار تئوریک

 مقاله مدیر دفتر 
مدیریت مصرف 

بهینه شرکت آبفا 
اصفهان بعنوان مقاله 

برتر براى حاضرین 
در این همایش ارائه 

مى شود.

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با ارائه بیش از 100 مقاله در پرتال کار گروه ملى سازگارى با کم آبى، توانست رتبه نخست را در این زمینه 
به خود اختصاص دهد.

 مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آب وفاضالب استان در ادامه افزود: شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با ارائه حدود 50 مقاله در 
رتبه دوم قرار گرفت که فاصله چشم گیرى با شرکت آبفا استان اصفهان داشته است.

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان 
خبر داد:

کاهش 13 درصدى زندانیان 
طى یک سال

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان گفت: استان 
اصفهان 6,3 درصد زندانیان کشــور را دارد که 
در 15 زندان و بازداشتگاه نگهدارى مى شوند، 
تعداد زندانیان نسبت به مدت مشابه سال قبل 

13 درصد کاهش داشته است.
اسداله گرجى زاده در نشست خبرى اظهار کرد: 
استان اصفهان 6,3 درصد زندانیان کشور را دارد 
که در 15 زندان و بازداشتگاه نگهدارى مى شوند 
که تعداد زندانیان نســبت به مدت مشابه سال 
قبل 13 درصد کاهش داشــته است، امسال 4 
هزار زندانى با عفو از جانب مقام معظم رهبرى 

آزاد و 3 هزار نفر هم مشمول عفو شدند.
مدیرکل زندان هاى استان...
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بازار فناورى در انحصار شرکت هاى بازار فناورى در انحصار شرکت هاى بازار فناورى در انحصار شرکت هاى بازار فناورى در انحصار شرکت هاى بازار فناورى در انحصار شرکت هاى 

بایــد انحصــار در بــازار داخــل را بــه منظــور رشــد شــرکت هــاى بایــد انحصــار در بــازار داخــل را بــه منظــور رشــد شــرکت هــاى بایــد انحصــار در بــازار داخــل را بــه منظــور رشــد شــرکت هــاى بایــد انحصــار در بــازار داخــل را بــه منظــور رشــد شــرکت هــاى بایــد انحصــار در بــازار داخــل را بــه منظــور رشــد شــرکت هــاى بایــد انحصــار در بــازار داخــل را بــه منظــور رشــد شــرکت هــاى بایــد انحصــار در بــازار داخــل را بــه منظــور رشــد شــرکت هــاى بایــد انحصــار در بــازار داخــل را بــه منظــور رشــد شــرکت هــاى بایــد انحصــار در بــازار داخــل را بــه منظــور رشــد شــرکت هــاى 
دانــش بنیــان از بیــن بــرد. در بــازار داخل بــه ویــژه در حوزه فنــاورى، دانــش بنیــان از بیــن بــرد. در بــازار داخل بــه ویــژه در حوزه فنــاورى، دانــش بنیــان از بیــن بــرد. در بــازار داخل بــه ویــژه در حوزه فنــاورى، دانــش بنیــان از بیــن بــرد. در بــازار داخل بــه ویــژه در حوزه فنــاورى، دانــش بنیــان از بیــن بــرد. در بــازار داخل بــه ویــژه در حوزه فنــاورى، دانــش بنیــان از بیــن بــرد. در بــازار داخل بــه ویــژه در حوزه فنــاورى، دانــش بنیــان از بیــن بــرد. در بــازار داخل بــه ویــژه در حوزه فنــاورى، دانــش بنیــان از بیــن بــرد. در بــازار داخل بــه ویــژه در حوزه فنــاورى، دانــش بنیــان از بیــن بــرد. در بــازار داخل بــه ویــژه در حوزه فنــاورى، دانــش بنیــان از بیــن بــرد. در بــازار داخل بــه ویــژه در حوزه فنــاورى، 

شرکت هاى خصولتى و وابسته بازار را در اختیار دارند. فضاى رقابتى در بازار داخل شرکت هاى خصولتى و وابسته بازار را در اختیار دارند. فضاى رقابتى در بازار داخل شرکت هاى خصولتى و وابسته بازار را در اختیار دارند. فضاى رقابتى در بازار داخل شرکت هاى خصولتى و وابسته بازار را در اختیار دارند. فضاى رقابتى در بازار داخل شرکت هاى خصولتى و وابسته بازار را در اختیار دارند. فضاى رقابتى در بازار داخل شرکت هاى خصولتى و وابسته بازار را در اختیار دارند. فضاى رقابتى در بازار داخل شرکت هاى خصولتى و وابسته بازار را در اختیار دارند. فضاى رقابتى در بازار داخل شرکت هاى خصولتى و وابسته بازار را در اختیار دارند. فضاى رقابتى در بازار داخل شرکت هاى خصولتى و وابسته بازار را در اختیار دارند. فضاى رقابتى در بازار داخل شرکت هاى خصولتى و وابسته بازار را در اختیار دارند. فضاى رقابتى در بازار داخل 

افشــین کالهــى شــرکت هــاى دانــش بنیــان در دو فضــا مشــکل دارنــد افشــین کالهــى شــرکت هــاى دانــش بنیــان در دو فضــا مشــکل دارنــد افشــین کالهــى شــرکت هــاى دانــش بنیــان در دو فضــا مشــکل دارنــد افشــین کالهــى شــرکت هــاى دانــش بنیــان در دو فضــا مشــکل دارنــد افشــین کالهــى شــرکت هــاى دانــش بنیــان در دو فضــا مشــکل دارنــد افشــین کالهــى شــرکت هــاى دانــش بنیــان در دو فضــا مشــکل دارنــد افشــین کالهــى شــرکت هــاى دانــش بنیــان در دو فضــا مشــکل دارنــد افشــین کالهــى شــرکت هــاى دانــش بنیــان در دو فضــا مشــکل دارنــد افشــین کالهــى شــرکت هــاى دانــش بنیــان در دو فضــا مشــکل دارنــد افشــین کالهــى شــرکت هــاى دانــش بنیــان در دو فضــا مشــکل دارنــد افشــین کالهــى شــرکت هــاى دانــش بنیــان در دو فضــا مشــکل دارنــد 
ایــن  اکوسیســتم  دومــى  و  وکار  فضــاى عمومــى کســب  اولــى  ایــن کــه  اکوسیســتم  دومــى  و  وکار  فضــاى عمومــى کســب  اولــى  ایــن کــه  اکوسیســتم  دومــى  و  وکار  فضــاى عمومــى کســب  اولــى  ایــن کــه  اکوسیســتم  دومــى  و  وکار  فضــاى عمومــى کســب  اولــى  ایــن کــه  اکوسیســتم  دومــى  و  وکار  فضــاى عمومــى کســب  اولــى  ایــن کــه  اکوسیســتم  دومــى  و  وکار  فضــاى عمومــى کســب  اولــى  ایــن کــه  اکوسیســتم  دومــى  و  وکار  فضــاى عمومــى کســب  اولــى  ایــن کــه  اکوسیســتم  دومــى  و  وکار  فضــاى عمومــى کســب  اولــى  ایــن کــه  اکوسیســتم  دومــى  و  وکار  فضــاى عمومــى کســب  اولــى  ایــن کــه  اکوسیســتم  دومــى  و  وکار  فضــاى عمومــى کســب  اولــى  ایــن کــه  اکوسیســتم  دومــى  و  وکار  فضــاى عمومــى کســب  اولــى  ایــن کــه  اکوسیســتم  دومــى  و  وکار  فضــاى عمومــى کســب  اولــى  کــه 
شرکت هاست. در فضاى اول، مشکالت عمومى مثل مالیات و بیمه شرکت هاى دانش بنیان شرکت هاست. در فضاى اول، مشکالت عمومى مثل مالیات و بیمه شرکت هاى دانش بنیان شرکت هاست. در فضاى اول، مشکالت عمومى مثل مالیات و بیمه شرکت هاى دانش بنیان شرکت هاست. در فضاى اول، مشکالت عمومى مثل مالیات و بیمه شرکت هاى دانش بنیان شرکت هاست. در فضاى اول، مشکالت عمومى مثل مالیات و بیمه شرکت هاى دانش بنیان شرکت هاست. در فضاى اول، مشکالت عمومى مثل مالیات و بیمه شرکت هاى دانش بنیان شرکت هاست. در فضاى اول، مشکالت عمومى مثل مالیات و بیمه شرکت هاى دانش بنیان شرکت هاست. در فضاى اول، مشکالت عمومى مثل مالیات و بیمه شرکت هاى دانش بنیان شرکت هاست. در فضاى اول، مشکالت عمومى مثل مالیات و بیمه شرکت هاى دانش بنیان شرکت هاست. در فضاى اول، مشکالت عمومى مثل مالیات و بیمه شرکت هاى دانش بنیان شرکت هاست. در فضاى اول، مشکالت عمومى مثل مالیات و بیمه شرکت هاى دانش بنیان شرکت هاست. در فضاى اول، مشکالت عمومى مثل مالیات و بیمه شرکت هاى دانش بنیان 

را درگیر کرده و مشکالت اکوسیستم و فضاى گلخانه اى شرکت هاى دانش بنیان که...را درگیر کرده و مشکالت اکوسیستم و فضاى گلخانه اى شرکت هاى دانش بنیان که...را درگیر کرده و مشکالت اکوسیستم و فضاى گلخانه اى شرکت هاى دانش بنیان که...را درگیر کرده و مشکالت اکوسیستم و فضاى گلخانه اى شرکت هاى دانش بنیان که...را درگیر کرده و مشکالت اکوسیستم و فضاى گلخانه اى شرکت هاى دانش بنیان که...را درگیر کرده و مشکالت اکوسیستم و فضاى گلخانه اى شرکت هاى دانش بنیان که...را درگیر کرده و مشکالت اکوسیستم و فضاى گلخانه اى شرکت هاى دانش بنیان که...را درگیر کرده و مشکالت اکوسیستم و فضاى گلخانه اى شرکت هاى دانش بنیان که...را درگیر کرده و مشکالت اکوسیستم و فضاى گلخانه اى شرکت هاى دانش بنیان که...را درگیر کرده و مشکالت اکوسیستم و فضاى گلخانه اى شرکت هاى دانش بنیان که...

خـــبــــر

جزئیات همه استعفاهاى داغ خرداد ماه اصفهان منتشر شد:

خداحافظى با کرسى ریاست

با توجه به پایان مهلت قانونى کناره گیرى از مســؤولیت هاى دولتى 
براى حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــوراى اسالمى، 
فارس استعفاهاى اردیبهشت و خرداد ماه اصفهان را بررسى مى کند.

در اســفند ماه ســال 98 انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراى 
اسالمى در پیش رو اســت و مطابق ماده 29 قانون انتخابات مجلس 
شوراى اســالمى، داوطلبان نباید در سمت هاى مندرج در این قانون 
شاغل باشند؛ مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود 
استعفا دهند و وزارت کشور موظف اســت حداقل 7 ماه قبل از آغاز 

ثبت نام انتخابات مراتب را از طریق رسانه هاى گروهى اطالع دهد.
سید سلمان سامانى سخنگوى وزارت کشــور در همین رابطه گفته 
بود: طبق برنامه زمانى انتخابات، 10 تا 16 آذر زمان ثبت نام انتخابات 
مجلس یازدهم است و داوطلبان انتخابات مجلس شوراى اسالمى تا 

16 خرداد براى پذیرش استعفا فرصت دارند.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراى اسالمى روز جمعه 2 اسفند 
98 برگزار خواهد شد و منتخبان مردم بر 290 کرسى مجلس تکیه 
خواهند زد، از این تعداد 19 نماینده از استان اصفهان وارد ساختمان 

سبز بهارستان خواهند شد.
با توجه بــه اتمام فرصت قانونى، فارس به بررســى اســامى افرادى 
مى پردازد که طى این مدت استعفا داده اند، گفتنى است پیگیرى هاى 
خبرگــزارى فــارس از دبیر ســتاد انتخابات اســتان اصفهان براى 
گرفتن اسامى مدیران مستعفى با این اســتدالل که امکان دارد این 
افراد به دالیل دیگرى استعفا کرده باشــند نه لزوماً براى انتخابات، 
بى نتیجه مانــد؛ البته ایــن نکته قابل ذکر اســت کــه هنوز هیچ 
اســتعفاکننده اى به طور رســمى از نیت انتخاباتــى خود صحبت

 نکرده است.

   چه کسانى در خرداد ماه اصفهان استعفا دادند؟
عباس مقتدایى که سابقه حضور در مجلس نهم را دارد، سال 92 در 
انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روستا شــرکت و به عنوان عضو 

على البدل شــوراى اسالمى شــهر اصفهان انتخاب شده بود؛ وى در 
روزهاى اخیر از این سمت استعفا داده است. همچنین شنیده ها نیز 
حکایت از کناره گیرى عباس حاج رســولیها از عضویت على البدلى 

شوراى شهر اصفهان دارد.
محسن کریمیان که پیش تر مدیرکل جهاد کشاورزى استان اصفهان 
بود پیش از مهلت تعیین شده وزارت کشور از سمت خود استعفا داد 
تا مهرداد مرادمند به عنوان قائم مقام اداره کل جهاد کشاورزى استان 

اصفهان جایگزین او شود.
اصغر هدایت دبیر سابق شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر نیز 
اواسط خرداد از سمت خود استعفا کرد، هدایت در گذشته فرماندار 
فالرجان بوده و شنیده ها حکایت از احتمال نامزدى وى در انتخابات 

پیش رو از همین شهرستان دارد.
مسعود منتظرى شهردار ســابق نجف آباد که 6 سال این سمت را بر 
عهده داشت اردیبهشت ماه از سمت خود استعفا داد و گفته مى شود 
دلیلش را حضور در انتخابات مجلس عنوان کرده اســت، شــوراى 
شهر نجف آباد پس از قبول اســتعفاى وى، محمد مغزى را به عنوان 

سرپرست شهردارى نجف آباد منصوب کرد.
علیرضا بصیرى فرماندار ســابق شاهین شهر و میمه که از اسفند 92 
عهده دار این مسؤولیت شــده بود نیز اردیبهشت ماه از سمت خود 
استعفا کرد تا اســتاندار اصفهان اســفندیار تاجمیرى را در سمت 

سرپرستى فرماندارى این شهرستان منصوب کرد.

با توجه به پایان مهلت قانونى کناره گیرى از مســؤولیت هاى دولتى 
براى حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــوراى اسالمى، 
فارس استعفاهاى اردیبهشت و خرداد ماه اصفهان را بررسى مى کند.

 انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراى 
 قانون انتخابات مجلس 
شوراى اســالمى، داوطلبان نباید در سمت هاى مندرج در این قانون 
شاغل باشند؛ مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود 
 ماه قبل از آغاز 

ثبت نام انتخابات مراتب را از طریق رسانه هاى گروهى اطالع دهد.
سید سلمان سامانى سخنگوى وزارت کشــور در همین رابطه گفته 

على البدل شــوراى اسالمى شــهر اصفهان انتخاب شده بود؛ وى در 
روزهاى اخیر از این سمت استعفا داده است. همچنین شنیده ها نیز 

خـــبــــر

با توجه به پایان مهلت قانونى کناره گیرى از مســؤولیت هاى دولتى 
براى حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــوراى اسالمى، 
فارس استعفاهاى اردیبهشت و خرداد ماه اصفهان را بررسى مى کند.

 انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراى 
 قانون انتخابات مجلس 
شوراى اســالمى، داوطلبان نباید در سمت هاى مندرج در این قانون 
شاغل باشند؛ مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود 
 ماه قبل از آغاز 
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ایران پرچم دار 
مبارزه با  صنعت 

کثیف

ادامه از صفحه یک:
...  اما متاسفانه مافیاى فروش 
این مواد بســیار قدرتمند تر از 
پلیس ها عمل مــى کنند و در 
تمام جهان به وفور مواد مخدر 

در دسترس قرار دارد.
 به همین دلیل ســازمان هاى 
جهانى امروز را بــه عنوان روز 
جهانى مبارزه با مواد مخدر در 

نظر گرفته اند . 
26 ژوئن برابــر بــا 5 تیر روز 
جهانــى مبارزه با مــواد مخدر 
اســت. کنفرانــس بین المللى 
مبارزه با اعتیــاد و قاچاق مواد 
مخدر از تاریــخ 17 تا 26 ژوئن 
1987 در شــهر وین به منظور 
ابراز عزم سیاسى ملت ها در امر 
مبارزه با پدیده خانمان ســوز 
و شــوم مواد مخدر تشــکیل 
شد و در آن ســندى با عنوان 
C.M.O به تصویب کشورهاى 
شرکت کننده رسید تا حداقل با 
برنامه ریزى ها و تالش هایى که 
در این روز انجام مى شود اندکى 
بتوان بــا این معضــل جهانى  

مقابله کرد.
امــروزه کمتر کشــورى را در 
جهان مى توان یافت که پدیده 
مواد مخدر و اعتیاد، مهم ترین 
دغدغه یــا یکــى از مهم ترین 
مشکالت اجتماعى اش نباشد. 

هر ســاله، مبالغ هنگفتى براى 
مبارزه با معضــل اعتیاد و مواد 
مخدر هزینه مى شود، ولى هم 
چنان رقم باندهاى قاچاق مواد 
مخدر و شــمار معتادان رو به 

افزایش است.
 آمار نشــان مى دهد در چند 
سال اخیر نه تنها با این مشکل 
جهانى مبارزه نشده است بلکه 
هر روز گســترده تر هم شده و 
ابعاد آن بســط به تمام زندگى 

بشرى نموده است. 
آمارهایى ســازمان ملل حاکى 
ازکشــف 75 درصد کشفیات 
تریــاك جهــان، 61 درصــد 
مرفیــن جهــان و 17 درصد 
هروئیــن جهــان در ایــران

 است. 
براى درك بیشــتر ایــن آمار 
همین مثال بس که در ســال 
2017 ایران 21 تــن و در کل 
اروپا حدود چهــار تن هروئین 

کشف شد.
 در کشــور افغانســتان تولید 
موادمخــدر از 200 تــن در 
ســال 2001 به 10 هــزار تن 
رســیده اما میزان کشفیات در 
این کشور بر اســاس آمارهاى 
سازمان ملل کمتر از 300 تن

 است.
گفته مى شــود با وجود اینکه 
برخى از کشور ها ساالنه مبالغ 
بســیارى را براى مبارزه با مواد 
مخــدر هزینه مى کننــد اما با 
این وجود عمــال کارى از پیش

 نمــى برنــد و گویــا اصــال 
نمى خواهند هــم کارى انجام 
دهند زیرا فواید اینــکار براى 
کشورشان بیشــتر از مضراتش 

است.
 اگر همه کشور ها سهم خود را 
در مبارزه با موادمخدر ادا کنند 
الزم نیســت در ایران ما ساالنه 
این میزان هزینه و تلفات داشته 

باشیم.
 به هر حال در این مورد به کشور 
خود مى بالیم و از ماموران جان 
بر کف مبارزه با مواد مخدر در 

ایران متشکریم . 
به امید روزى کــه جهان از این 

صنعت کثیف پاك شود.

اقتصاد استان
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کشف مواد مخدر و روانگردان در اردستان
 فرماندهى انتظامى اردستان گفت: با بازرسى از یک خودرو مقدار قابل توجهى مواد مخدر و روانگردان از نوع 

هروئین و شیشه در اردستان کشف شد.
 سرهنگ غالمرضا هاشمى زاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اجراى طرح ارتقاى امنیت اجتماعى و 
پاکسازى مناطق آلوده از طرف مرکز فرماندهى و کنترل انتظامى اردستان به تمامى یگان هاى تابعه اعالم 

شد. وى افزود: در این راستا مأموران پلیس مواد مخدر اردستان موفق به شناسایى یکى از خرده فروشان غیر 
بومى مواد مخدر در اردستان شدند.

فرماندهى انتظامى اردستان گفت: پلیس مواد مخدر انتظامى اردستان با هماهنگى مقام قضائى و با همکارى مأموران 
انتظامى و پلیس اطالعات و امنیت شهرستان اردستان در یک عملیات غافلگیرانه و با شلیک گلوله به یکى از چرخ هاى خودرو، 

وى را متوقف و دستگیر کردند. 
سرهنگ غالمرضایى افزود: با بازرسى از خودرو مذکور مقدار قابل توجهى مواد مخدر و روان گردان از نوع هروئین و شیشه کشف شد و متهم به 

همراه پرونده و مواد کشف شده تحویل مقام هاى قضائى شدند.
وى افزود: با همکارى مردم اردستان مجرمان دیگر فرصتى براى انجام اعمال مجرمانه خود ندارند و با شدت با آنها برخورد خواهد شد.

تغییر ساعت فعالیت متروى اصفهان
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان گفت: با توجه به درخواست مسافران همزمان با تغییر ساعت کار 

ادارات در اصفهان، زمان سرویس دهى مترو به مسافران تغییر کرد.
علیرضا فاتحى اظهارکرد: در حال حاضر مترو از ایستگاه قدس و ایستگاه دفاع مقدس از ساعت شش صبح 

تا 21:30 مسافران را جابه جا مى کند.
وى با بیان اینکه در سال جارى قیمت بلیت مترو از ایستگاه قدس در خیابان امام خمینى (ره) تا ایستگاه دفاع 

مقدس در پایانه صفه یک هزار تومان است، گفت: هزینه واقعى بهاى بلیت مترو و خدمات سفر درون شهرى 
شهروندان با مترو پنج هزار تومان است، در حالى که شهروندان تنها یک هزار تومان مى پردازند و شهردارى براى هر 

سفر چهار هزار تومان سوبسید پرداخت مى کند.
وى با بیان اینکه تمام ایستگاه هاى خط یک مترو مجهز به آسانسور و پله برقى است، افزود: آسانسور ایستگاه متروى صفه در حال تکمیل 

است و به زودى مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان در خصوص تابلوهاى راهنما در ایستگاه هاى مترو، اظهارکرد: براى تکمیل تابلوهاى راهنما، در نیمه 

نخست امسال تابلوهاى مورد نیاز توسط پیمانکار نصب مى شود.

طرح ساماندهى بازار 
خودرو به مجلس داده 

شد که طرح بسیار خوب 
و اثرگذارى هم هست، 

از این نظر که انحصار 
خودرو را مى شکند و هم 
خودروسازان را ملزم به 
باال بردن کیفیت خودرو 

مى کنند.

نماینده مجلس: انحصار در ایران به پایان مى رسد

پایان انحصاِر خودرویى

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
طرح ساماندهى بازار خودرو به منظور مدیریت قیمت بازار 
خودرو، رعایت استاندارهاى جهانى در خصوص آالیندگى ها 
و افزایش کیفیت ایمنى خودروهاى داخلى در مجلس مطرح 
و براى بررسى به شوراى نگهبان ارسال شد تا شاهد تحولى 

در صنعت خودرو و شکست انحصار آن باشیم.

فارس
گـــزارش
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   از آن جایى که این طرح باعث کاهش حاشیه سود مافیاى خودرو کشور خواهد شد، با همکارى وزارت صنعت و معدن تجارت، سازمان بازرسى کل کشور و دیگر نهادهاى 
مسئول در اجراى این طرح از سنگ اندازى ها جلوگیرى خواهد شد.

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان خبر داد:
کاهش 13 درصدى زندانیان طى یک سال

مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان گفت: 
استان اصفهان 6,3 درصد زندانیان کشور را 
دارد که در 15 زندان و بازداشتگاه نگهدارى 
مى شوند، تعداد زندانیان نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد 

کاهش داشته است.

اسداله گرجى زاده در نشست خبرى اظهار کرد: استان اصفهان 6,3 درصد 
زندانیان کشور را دارد که در 15 زندان و بازداشتگاه نگهدارى مى شوند که 
تعداد زندانیان نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد کاهش داشته است، 
امسال 4 هزار زندانى با عفو از جانب مقام معظم رهبرى آزاد و 3 هزار نفر هم 

مشمول عفو شدند.
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان ادامه داد: 88 درصد زندانیان بومى استان 
اصفهان، 59 درصد متأهل و 3 درصد زن هستند، 38 درصد زندانیان به جرم 
مواد مخدر، 26 درصد به دلیل ســرقت و 11 درصد به دلیل جرائم مالى در 

زندان هستند.
وى با اشاره به لزوم بازسازى شخصیتى زندانیان عنوان کرد: 2 هزار و 169 
زندانى حافظ یک تا سى جزء قرآن در زندان تربیت کردیم که بیشتر آن ها 
در زمان ورود به زندان ســواد خواندن و نوشتن نداشتند، هزار و 166 نفر از 
مددجویان در حال تحصیل در پنج مدرسه آموزشى زندان از مقطع ابتدایى 
تا دبیرستان هستند و 19 هزار و 566 نفر تحت آموزش مهارت هاى اساسى 

براى بازسازى شخصیتى قرارگرفته اند.
گرجى زاده اضافه کرد: کسب عنوان دســتگاه برتر در نهضت سواد آموزى، 
کسب مقام دوم مسابقات زورخانه اى کشور، مقام اول جشنواره شهید رجایى 
و مقام اول جشنواره کتابخوانى نشان از توجه ویژه مجموعه به ابعاد فرهنگى 
ورزشى مددجویان دارد. مدیرکل زندان هاى استان اصفهان با اشاره به اقدامات 
انجام شده در حوزه اشتغال، تصریح کرد: 7 هزار و 294 نفر در زندان مشغول 
به کار هستند که اشــتغال 2 هزار و 473 نفر آن ها مولد، 2 هزار و 487 نفر 
خدمات داخل بند و 2 هزار و 334 نفر خدمات نشسته داخل بند است و 4 

میلیارد حقوق در سال گذشته به این افراد پرداخت شده است.
وى افزود: در راستاى حفظ حقوق شهروندى مددجویان زندان هاى نجف آباد 
و نطنز را راه اندازى کردیم تا زندانیان این شهرستان ها فاصله زیادى از شهر 
خودشان نداشته باشند، از سوى دیگر فضاى زندان ها را 14 هزار متر مربع 
توسعه خواهیم داد، 2 هزار متر مربع را بهسازى کرده ایم و 5 هزار متر مربع را 

در دست بهسازى داریم.
گرجى زاده خاطرنشان کرد: پیش از این تمامى افرادى که به زندان فرستاده 
مى شدند به بندهاى عمومى مى رفتند که مى توانست آبروى فرد را تحت تأثیر 
قرار دهد به همین دلیل بازداشتگاه موقتى را آماده کردیم تا افراد به مدت یک 
ماه در آن جا نگهدارى شوند و پس از آن در صورت لزوم به زندان منتقل شوند.
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان ادامه داد: کلنگ ساخت زندان شهرضا با 
ظرفیت 700 نفر زده شده و طى مدت دو سال آماده خواهد شد، بازداشتگاه 
سمیرم با اعتبارات استانى و ظرفیت 80 نفر ساخته خواهد شد و زندان کاشان 
که بهره بردارى از آن به دلیل مشکالت تأسیساتى به تعویق افتاده بود افتتاح 
خواهد شد. وى یادآور شد: طبق قانون زندان ها باید در 30 کیلومترى شهرها 
ساخته شوند و به همین منظور زمینى به مســاحت 80 هکتار در منطقه 
زیار تملک شــده و اعتبارات ســاخت آن از محل فروش اموال قوه قضائیه 
تأمین خواهد شد. گرجى زاده ضمن تقدیر از مشارکت مردم در طرح آزادى 
زندانیان در ماه مبارك رمضان اظهار کرد: با کمک خیرین 23 میلیارد تومان 
از بدهى هاى زندانیان پرداخت شد که 15 میلیارد تومان آن به دلیل رضایت 
شــاکیان بود و در نتیجه آن 145 نفر از زندانیانى که مدت هاى طوالنى در 

حبس بودند از زندان آزاد شدند و 114 نفر آزادى مشروط گرفتند.

گــزارش

سید محمدجواد ابطحى 
که بــا فــارس ســخن 
مى گفت، بــا اشــاره به 
طــرح ســاماندهى بازار 
خودرو اظهــار کرد: طرح 
ساماندهى بازار خودرو از 
این نظــر اهمیت دارد که 
در خصوص خودرو در بــازار قیمت هاى 
افسارگسیخته اى دیده مى شود؛ طرحى 
وجــود دارد که کارخانه خودروســازى 
5 درصد زیر قیمت بــازار اقدام به فروش 
خودرو کرده و به راحتى از این طریق بازار 
را مدیریت مى کنــد، بنابراین هر چقدر 
قیمت خودرو در بازار باال برود کارخانه هم 
5 درصد زیر بازار محصول خود را به فروش 
مى رساند درصورتى که در قیمت کارخانه 
آنالیز قیمت نمى شود که این خودرو چه 
مقدار هزینه قطعه داشته یا مزد کارگر، 

هزینه استهالك و.. چقدر بوده است.
نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس 
شــوراى اســالمى گفت: مطلــب دوم 
درباره اهمیــت این طرح در این اســت 
که بســیارى از خودروهــاى موجود در 
بازار از ایمنى کافى برخوردار نیســتند و 
اســتانداردهاى مربوطه در ساخت آن ها 
رعایت نمى شــود تا جایى کــه پلیس 
راهنمایى و رانندگى بــه این قضیه وارد 
شــده و چون بعضاً رعایت موارد ایمنى 
الزم لحاظ نشــده، ماشــین ها را شماره

 نکرده است.
عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلــس در ادامــه تصریح کــرد: همه 
ایــن مــوارد مضــاف بــر آلودگى هاى 
زیست محیطى است که بعضاً خودروهاى 
داخلى دارند و با اســتاندارهاى جهانى 

فاصله دارد.
وى اذعان داشت: بر اســاس مواردى که 
گفته شد طرح ساماندهى بازار خودرو به 
مجلس داده شد که طرح بسیار خوب و 
اثرگذارى هم هست، از این نظر که انحصار 

خودرو را مى شــکند و هم خودروسازان 
را ملــزم به بــاال بردن کیفیــت خودرو 

مى کنند.
ابطحى خاطرنشان ســاخت: همچنین 
پیشنهاد داده شد که خودروهاى هیبریدى 
و برقى به کشــور وارد شوند و تعرفه آنان 
برداشته شود، در این طرح براى جلوگیرى 
از آلودگــى هــوا واردکننده هاى خودرو 
موظف شــدند معادل خودروهاى وارد 
شده، خودرو اسقاطى را از رده خارج کنند 
مثًال اگر دو خودرو هیبریدى وارد شد، دو 

خودرو اسقاطى از رده خارج شود.
نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس 
شوراى اسالمى ابراز داشت: این طرح ابتدا 
در کالن شــهرها اجرا و تردد خودروهاى 
فرسوده ممنوع خواهد شــد و بعد از آن 
در دیگر شــهرها نیز از تردد خودروهاى 
فرســوده جلوگیــرى به عمــل خواهد
 آمد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شوراى اســالمى یادآور شد: این 
طرح به پیشــنهاد نمایندگان داده شد 
و مورد اصالح قرار گرفت، ســپس طبق 
روال به شــوراى نگهبان ارســال شده تا 
بررســى هاى مورد نظر انجام شود و اگر 
شــوراى نگهبان ایراد جــدى به طرح 
نگیرد، طرح ساماندهى بازار خودرو ابالغ 
مى شود تا شــاهد تحولى در از رده خارج 
کــردن خودروهاى فرســوده در جامعه

 باشیم.
وى بــا اشــاره بــه ســنگ اندازى هاى 
مافیاى خــودرو بیان کــرد: از آن جایى 
که ایــن طرح باعــث کاهش حاشــیه 

سود مافیاى خودرو کشــور خواهد شد، 
بــا همــکارى وزارت صنعــت و معدن 
تجارت، ســازمان بازرســى کل کشور و 
دیگــر نهادهاى مســئول در اجراى این 
طرح از سنگ اندازى ها جلوگیرى خواهد

 شد.
ابطحى با اشــاره بــه میــزان اثرگذارى 
طرح ســاماندهى خــودرو گفــت: این 
طرح یک حرکــت رو به جلویى اســت 
که از ســمت نمایندگان کلید زده شده 
و اثر خود را بــراى مدتى حتــى بعد از 
خبررســانى بر روى قیمت ها گذاشت و 
قیمت بعضــى از خودروهــاى داخلى یا 
خارجى رو به نــزول رفت کــه البته به 
دلیل مسائل روانى و باال رفتن ارزش ارز 
شــاهد صعود دوباره قیمت ها بودیم اما 
تورم هاى انتظارى و روانــى هم کنترل 

خواهد شد.
نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس 
شــوراى اســالمى در ادامه مطرح کرد: 
اکنون وضعیت بهترى از نظر ارزى را شاهد 
هســتیم، در حالى که در اردیبهشت ماه 
100 هزار بشکه نفت فروخته مى شد که با 
پیگیرى هاى انجام شده، سفرها و تعامالت 
اقتصادى با کشورهاى همسایه، حضور در 
اجالس و... هم اکنون بــاالى 500 هزار 
بشکه نفت فروش داریم و گفته مى شود 
مى توانیم ایــن رقم را به یــک میلیون 
و نیم بشــکه هم برســانیم که به دنبال 
آن مشــکالت اقتصادى و ارزى کاهش 

پیدا کند.
عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 

مجلس شوراى اســالمى در پایان تأکید 
کــرد: البتــه صنــدوق بین المللى پول 
پیش بینى کرده اســت که فشــارهاى 
تحریمى در ســال 1398 تخلیه خواهد 
شد و در 1399 ایران رشد اقتصادى خوبى 

خواهد داشت.
ماده (3) طرح ســاماندهى بازار خودرو 
وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف 
مى کند تا بــا همــکارى وزارتخانه هاى 
ارتباطات و فناورى اطالعــات، نیرو و راه 
و شهرســازى و معاونت علمى و فناورى 
ریاست جمهورى نسبت به تدوین سند 
راهبردى فناورى هــاى نوین در صنعت 
خودروســازى ازجمله خودروهاى تمام 
برقــى، تمــام هیبریــدى (مدل هایى 
که قابلیــت شــارژ از طریــق اتصال به 
منبع هاى خارجى برق را نیز دارند) اقدام 
کند. همچنین در خصوص امکان استفاده 
از سوخت هاى غیر فسیلى دیگر حداکثر 
در مدت یک ســال پــس از الزماالجراء 
شــدن این قانون فعالیت هاى مورد نظر 
صورت گیرد، همچنیــن طبق ماده (4) 
این طــرح واردات خودروهاى ســوارى 
تمام برقى – بنزینى (تمــام هیبریدى) 
تا زمان تولید آن هــا در داخل از پرداخت 
حقوق ورودى معاف است، دولت موظف 
اســت زمینه تولید داخــل خودروهاى 
مذکور را ظرف مدت 5 سال فراهم کند. 
هزینه هاى مالى ناشى از اجراى این ماده 
از محل درآمدهاى ناشى از اجراى حکم 
تبصره ذیل ماده (3) ایــن قانون تأمین 

مى شود.

اخبار اصفهان
گــزارش
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آگهى موضوع تبصره سه ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
شماره نامه: 139885602025003558 چون آقاى على میرزایى دم 
آبى و خانم ها شهین و صدیقه میرزایى دم آبى فرزندان مرحوم شادروان 
اکبرآقا احدین از ورثه بموجب گواهى حصر وراثت شماره 5767 مورخه 
1394/10/30 و فرم مالیاتى شماره 21456/2013 مورخ 1393/3/21 
نســبت به ســهم االرث خود از پالك ثبتى 2651 فرعــى از 26 اصلى 
در بخش 14 ثبت اصفهان درخواســت ســند مالکیت به شماره وارده 
139821702025003410 مورخه 1398/2/29 نموده اند که طبق 
اظهارات نامبرده سند مالکیت مرحوم شادروان اکبرآقا میرزایى دم آبى 
به شماره چاپى 997834 صفحه 330 دفتر 286 مورد ثبت 31304 نزد 
احدى از ورثه حمیدرضا میرزایى دم ابى فرزند اکبرآقا مى باشد که طى 
شماره 139821702025010259 مورخ 1398/3/19 به نامبرده فوق 
اخطار گردیده که ظرف مدت ده روز سند را به اداره ثبت اسناد و امالك 
تحویل نماید که با انقضاء مدت مزبور سند را تحویل اداره ثبت ننموده است 
لذا مراتب به استناد تبصره سه اصالحى ذیل ماده 120 ایین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى مى شود بدیهى است چنانچه دارنده سند مالکیت بدون 
مجوز قانونى ظرف مدت مقرر در آگهى سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید 
سند مالکیت متقاضى با رعایت کلیه مقررات قانونى صادر و تسلیم خواهد 

شد. مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 509004

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده: 161-98 ش 3 ح وقت رســیدگى: 98/5/5 ساعت 18 
خواهان امیر خیرى خوانده بهرام و محمد هر دو مظاهرى خواسته: مطالبه، 
خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه هاى عمومى نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف برخوار ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگى تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهى ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگى حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى 
الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز است. مدیر دفتر شعبه 

سوم حقوقى شوراى حل اختالف برخوار شناسه: 509047

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده: 158-98 ش 3 ح وقت رســیدگى: 98/5/5 ساعت 17 
خواهان سهیل احمدوند خوانده مریم جدیدى به نشانى مجهول المکان 
خواسته: مطالبه، خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه هاى عمومى نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه سوم حقوقى شــوراى  حل اختالف برخوار 

ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهى ظرف یک ماه به دفتر شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور به هم رساند 
چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت 
آن ده روز است. مدیر دفتر شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف برخوار 

شناسه: 510087

آگهی مفادآراصادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمى مستقردرثبت نایین

شــماره: 980204761939893-98/4/2 دراجــراى ماده یک قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى وبر 
حسب ماده 3قانون مذکور  آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى برتایید 
انتقال عادى ویاسهم مفروزى متقاضى صادر گردیده دردونوبت به فاصله 
15روزآگهى  مى شودتاشــخص یااشــخاصى که به آرا مذکوراعتراض 
دارندازتاریخ اولین انتشارآگهى ظرف مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره 
تسلیم نموده ودرمهلت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارندنسبت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه وارایه گواهى مبنى برطرح دعوى 
اقدام نمایند دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود ودرصورت انقضامهلت وعــدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد وصدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
راى شماره 139860302031000359-98/3/5 خانم عصمت فرزانیان 
محمدى فرزند تقى ششدانگ مفروزى یک باب خانه احداثى در پالك 
ثبتى قسمتى از 19994  اصلى واقع درمحمدیه  بخش2  ثبت نایین  به  
مساحت  97/45  متر مربع نسبت به تمام مالکیت رسمى مشاعى متقاضى 
راى شماره 139860302031000393-98/4/1 خانم سکینه بقائى 
نائینى فرزند حسین ششدانگ یک باب  دکان  به پالك ثبتى 1016   اصلى 
واقع در نائین بخش 1  ثبت نایین به مساحت 19/10  متر مربع خریدارى 

عادى مع الواسطه از محمد حسن صارمى مالک رسمى
راى شــماره 139860302031000394-98/4/1 خانــم فریما بنى 
طبانائینى فرزند  سید فرج اله نســبت به 9 سهم و سه پنجم از یکسهم 
مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب باغ به پالك ثبتى یک فرعى از 1427  
اصلى واقع در نائین بخش  2 حوزه ثبت نایین به مســاحت ششدانگ 
5264/70 متر مربع خریدارى عادى مع الواسطه از وراث سید محمود 

نقیب زاده مالک رسمى
راى شماره 139860302031000395-98/4/1 خانم اشرف قرشى 

محمدى فرزند سید ابوالحسن نسبت به  ششدانگ یک باب باغ  به پالك 
ثبتى  قســمتى از 3031اصلى واقع درمحمدیه  بخش 2 ثبت نایین به 
مساحت  274/80متر مربع خریدارى عادى از فاطمه توسلى نایینى ومع 

الواسطه از وراث زهرا نظرى محمدى مالکین رسمى
راى شماره 139860302031000396-98/4/1 خانم رباب خنجرى 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ مفروزى یکباب خانه احداثى در پالك 
ثبتى قسمتى از 11716 اصلى واقع درروستاى هندچوب بخش 2 ثبت 
نایین بمســاحت 352 مترمربع خریدارى عــادى از مهدى ومعصومه 
خنجرى ومع الواســطه ازوراث ســکینه ورضا قلى وغالمرضا خنجرى 

مالکین رسمى
راى شــماره 139860302031000397-98/4/1 آقاى رمضانعلى 
رحمتى انارکى فرزند مهدى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به پالك 
ثبتى 254 اصلى واقــع درانارك بخش 4 ثبت نایین به مســاحت 73 

مترمربع خریدارى عادى مع الواســطه از خانم خدیجه بیگم سلطانى 
انارکى مالک رسمى

تاریخ انتشار نوبت اول :  98/4/5
تاریخ انتشار نوبت دوم :  98/4/20

رییس ثبت اسناد وامالك نایین – اباذر مهیمن
شناسه: 510454

آگهى تحدید حدود اختصاصى 
شماره نامه: 139885602025003485 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ خانه باستثناى بهاى ثمنیه عرصه و اعیان پالك 
شماره 3780 فرعى مجزى شده از 25/206 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق راى هیات به نام مهدى عابدى جونى فرزند 
حسین و شــرکا مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
پالك مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 98/4/27 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه 
مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/4/5 مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 507393

آگهى تحدید حدود اختصاصى پالك 37/59 بخش 14 
ثبت اصفهان 

شماره نامه: 139885602025003594 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یک درب باغ پالك شماره 37/59 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام رضوان 
چلونگر فرزند تقى و شرکاء در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
پالك مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 98/4/27 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه 
مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/4/5 مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 510197

آگهى تحدید حدود اختصاصى
شماره نامه: 139885602025003519 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ خانه پالك شماره 11117 فرعى مجزى شده از 12/598 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق راى هیات به نام محمدعلى 
باقرزاده فرزند حسن مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبــرده تحدید حدود پالك 
مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 98/4/27 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 98/4/5 مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

شناسه: 509095

آگهى تحدید حدود اختصاصى
شــماره: 26014822-98/4/3 نظر به اینکه به موجب راى شماره 
26016657-1397/12/11 هیــات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 24/66 مترمربع پالك ثبتى شماره 15342 فرعى 
از 15182 اصلى مفروز و مجزى شده از شماره 4 فرعى از اصلى مزبور 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقاى محمدعلى دوك بر فرزند 
فضل اله مستقر گردید و بلحاظ اینکه پرونده ثبتى مربوط به پالك 
اولیه فاقد سابقه تحدید حدود مى باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخه 1398/4/31 ساعت 8 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اعالم مى گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و متعرض 
طبق ماده 86 آیین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایى تسلیم 
و گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتى ارائه نماید در 
غیر این صورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى مى تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 
ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با 
رعایت مقررات ادامه مى دهد. تاریخ انتشار: 98/4/5 رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان شناسه: 711795

آگهى تحدید حدود اختصاصى 
شماره: 26014820-98/4/3 نظر به اینکه به موجب راى شماره 
26016656-1397/12/11 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى ششدانگ یک 
باب مغازه بمساحت 24/90 مترمربع پالك ثبتى شماره 15343 
فرعى از 15182 اصلى مفروز و مجزى شــده از شماره 4 فرعى 
از اصلى مزبور واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان در مالکیت آقاى 
محمدعلى دوك بر فرزند فضل اله مستقر گردید و بلحاظ اینکه 
پرونده ثبتى مربوط به پالك اولیه فاقد سابقه تحدید حدود مى 
باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق 
تقاضاى مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخه 
1398/4/31 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم مى گردد 
تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و 
متعرض طبق ماده 86 آیین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره ظرف یک ماه دادخواســت خود را به مرجع 
ذیصالح قضایى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
واحد ثبتى ارائه نماید در غیر این صورت متقاضى ثبت یا نماینده 
قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه مى دهد. 
تاریخ انتشار: 98/4/5 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان شناسه: 511792
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Rangoonis 
Mosque in 
Abadan, 
Southwest 
of Iran

Rangoonis mosque 
was built in 
southwest of the 
Abadan Refinery 
near Arvand River in 
1922.When Abadan 
became an industrial 
town in the early 
1900s the first wave 
of British, Indian 
and Pakistanis 
who immigrated to 
the area were the 
Muslim employees 
of Rangoon 
(Yangon), the then 
capital of Burma 
( M y a n m a r ) , 
Refinery. These 
new immigrants 
established a 
mosque in Abadan, 
naming it after 
their hometown.
The Rangoonis 
Mosque has Mughal 
architecture and 
extensive cement 
reliefs.  The Mihrab 
(prayer niche) of this 
mosque is adorned 
with arabesque 
and geometrical 
motifs as well 
as an embossed 
depiction of heaven. 
The mosque 
has a Shabistan 
(inner sanctum), 
a courtyard and 
minarets.
Since 2010 the 
mosque has served 
as the location 
of the Historical 
and Handwritten 
D o c u m e n t s 
Museum and houses 
handwritten Qurans 
as well as historical 
documents dating 
back to the Qajar 
(1785-1925) and 
the first Pahlavi 
(1925-1941) eras 
including financial 
documents and 
correspondence 
belonging to Iranian 
merchants in India 
and Britain with 
Iranian merchants, 
p r o m i s s o r y 
notes, negotiable 
instruments and 
business letters.
The Rangoonis 
Mosque was 
registered as a 
National Heritage 
Site in 2000.
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Morvarid Hotel  
Tabriz

Attraction

Morvarid Hotel Tabriz is a 1-star budget 
hotel in Tabriz which is located in the centre 
of the city. It is also one of the oldest hotels in 
the city which has been renovated recently. 
Therefore, it has all the standard facilities 
such as the air conditioner or free Wi-Fi. 
The building of the hotel dates back to 110 
years ago. Hence, the hotel still has the old 
look. Some parts of it, like the columns and 
arches, have been listed in Iranian National 
Sites.
Morvarid Hotel Tabriz Location and 
Accessibility
The hotel is located in Emam Street just a 
few steps away from Golestan Park, which 
makes a great atmosphere around the 
hotel. There are two bus stops at a very close 
distance to this hotel which makes it easy 
for the guests to get to the other parts of the 
city without any problem. Moreover, the 
guests can also walk to the nearest subway 
station which is only 500 meters away and 
is reachable on foot in 5 minutes. You can 
also find great cafés or restaurants at a very 
close distance from the hotel. The distance 
between the Morvarid Hotel Tabriz and Saat 
Square is almost 1.2 km which is reachable 
by car in 5 minutes. However, you can easily 
get to this square by bus too. From this 
square, you can easily walk to Heydarzadeh 
House, which is one of the historic houses in 
the city, in only 5 minutes.
Distances between Morvarid Hotel Tabriz 
and Tabriz Landmarks
Bazaar of Tabriz: 2.7 km

Blue Mosque (Kabud Mosque): 2.7 km
Arg Alishah of Tabriz: 1.8 km
El Goli Park: 12.1 km
Qajar Museum: 3.9 km
Maghbarat-al-Shoara: 3.9 km
Saat Tower: 2.5 km
Ostad Shahriah Museum: 3.1 km
Heydarzadeh Historical House: 2.7 km
Jame Mosque of Tabriz: 2.7 km
Iron Age Museum: 3.2 km
Constitution House of Tabriz: 1.3 km
Tabriz International Airport: 9 km
Tabriz Railway Station: 4.8 km
Morvarid Hotel Tabriz Amenities and 
Facilities
Morvarid Hotel Tabriz has 23 rooms which 
have a minibar, air conditioner, TV, closet, 
and free toiletries in the bathrooms. Free 
Wi-Fi is available in each room and the 
public area too. Breakfast is included in 
every reservation. If you have any valuable 
things, you can put them in the safe box at 
the reception desk.
Morvarid Hotel Tabriz Advantages
Looking at the guests’ reviews, the main 
advantage of the Morvarid Hotel Tabriz is 
its location. Since it is located in the centre 
of the city and very close to the bus stop 
and metro station, it will be easy to get to 
any parts of the city and see all the tourist 
attractions in Tabriz. In Fact, a 1-star hotel, 
the Morvarid Hotel is so clean and offers 
great services to its guests. Moreover, the 
price of the hotel is affordable compared to 
the location and the quality of its services. 
The guests also have found the staff so 
helpful and kind.

Sa’dabad Complex: Collection Of 
Mansions ,Palaces

1- Ahmad Shahi Palace
This palace is the oldest palace 
in Sa’dabad. And it was built at 
the end of the reign of Ahmad 
Shah Qajar. And it was began its 
construction in 1297.
2. Shahvand Palace (Green 
Palace Museum)
One of the most beautiful royal 
palaces in Iran. It is located at a 
high point in the northwest of 
Sa’adabad.
3. The White House (Mellat 
Palace Museum)
This palace is the largest one 
in the Sa’adabad complex. And 
it has been renowned for the 
White House due to its white 
appearance.
4- Private Palace
This palace is located west 
of the Museum of Fine Arts. 
Also The palace was used as a 
Museum of Natural History in 
the early years after the Iranian 
Revolution.
5- Asvad Palace (Black) Art 
Museum
6. Shams Palace (Museum of 
Anthropology)
The Museum of Anthropology 
is the former palace of Shams 
Pahlavi, that is located on the 
northwest side of Sa’adabad.
7. Ashraf Palace (Museum of 
Utensils and Handicrafts)
The Museum of Containers is 
located in the east of Saadabad’s 
historic cultural-historical 
complex.
8- Gholam Reza Palace
9. Mother Queen’s Palace
This palace, during Pahlavi, was 
the place of the last years in life 
of Reza Shah. And the residence 
of the mother of the Shah (Taj 
al-Muluk) until the time of the 

Islamic Revolution of Iran.
10- Ahmad Reza Palace
11. Building of Abdolreza
12. Bahman Pahlavi (Gholam 
Reza’s son) Palace
This palace is one of the most 
beautiful buildings in the 
Pahlavi era. And the home of 
Bahman, the son of Gholamreza 
Pahlavi.
13. Shahram (son of Ashraf) 
Palace (military museum)
14. Farideh Diba Palace (Art 
Museum)
15. The old palace crown prince 
Reza Pahlavi (Behzad Museum)
The miniature museum of 
Professor Hossein Behzad 
located in the central part 
of Sa’adabad. And also the 
museum’s building dates back to 
the late Qajar and early Pahlavi 
periods.
16. The new palace crown prince 
Reza Pahlavi
17. Palace of Farahnaz and 
Alireza, sons of Mohammad 
Reza Shah (Museum of the Line 
and Book Miramad)
The museum located in the 
central part of Sa’adabad. And 
the museum building has two 
floors, the residence of two of 
the sons of the king (Farahnaz 
and Alireza).
After the revolution in Iran, 
the building dedicated to the 
screening of monuments.
18. Leila Palace (Aqueduct 
Museum)
The Aqueduct Museum is 
located in the central part of 
Sa’adabad.
This building was the summer 
residence of Leila Pahlavi, 
the youngest daughter of 
Mohammad Reza Pahlavi. And 

this palace is also the newest 
building in the collection.
How to access to Sa’dabad 
Complex:
You can go to Sa’dabad Complex 
from 2 main doors.
Darband Gate:
By train:
Use the subway, line 1 up to the 
last station (Tajrish Square). 
There are taxis to Sa’dabad 
Complex in Qods square by the 
subway station and also at Jafari 
Street in Tajrish Square.
By car:
Take Darband Street on the 
north side of Tajrish Square up 
to Darband Square.

Please note that Sa’dabad 
Complex has no parking.
Zaferanieh Gate:
By train:
Use the subway, line 1 up to the 
last station (Tajrish Square). 
And there is no direct taxi to 
zaferanieh Gate, so use Asef 
taxies in Maleki Street On the 
west side of Tajrish. And walk for 
10 minutes from Taheri Street to 
Sa’dabad.
By car:
Go to Valiasr Avenue from 
Tajrish Square. And then turn 
right to Shahid Fallahi Street 
(Zaferanieh). And turn to Shahid 
Taheri Street at your right side.
Please note that Sa’dabad has no 
parking but you can find parking 
in Streets around.
Address:
Shahid Kamal Taheri Street, 
Shahid Fallahi Street 
(Zaferanieh), Valiasr Avenue, 
Tajrish Squere, Tehran.
Some of the nearby hotels:
Parsian Esteghlal International 
Hotel with an approximate 
time of 15 minute.Sepehr Hotel 
with an approximate time of 20 
minute.
And some of the other tourist 
attractions near this complex 
are:Baam Tehran
Iranian Art Museum Garden
Darband
Golabdarre Park

Sa’dabad Complex
The historical cultural complex of Sa’adabad is known as a collection of mansions and 
palaces, which located in Darband, the northern and most peaceful area of Tehran. And 
The Sa’dabad complex has about 180 hectares of natural forest, springs, aqueducts, 
garden gardens, greenhouses and streets.This is one of the best Tehran attractions that 
all the Iran tourism should visit there.There are eighteen small and large palaces of Qajar 
and Pahlavi periods in Sa’dabad complex:

Sheykh 
Lotfollah 
Mosque is not 
just a mosque, 
it is an art. Its 
construction 
started in 1603 
under the order 
of Shah Abbas 
the first, and it 
took 18 years 
to complete. 
Shah Abbas 
ordered to build 
this mosque 
right in front 
of his official 
palace and it 
became one of 
the four popular 
monuments of 
the Naghshe 
Jahan Square 
and one of the 
most significant 
landmarks of 
Isfahan.
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Iran traded 491,247 tons worth 
$464.63 million with Turkey 
during the first Iranian month 
(March 21-April 20), registering 
a 76.76% and 77.76% growth in 
tonnage and value respectively 
compared with the year 
before, latest data released by 
the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration show.
Turkey was Iran's third biggest 
trading partner during the 
period, after China and the UAE.
Iran’s exports to Turkey stood 
at 357,764 tons worth $118.93 
million to register a 27.79% rise 

in tonnage and a 7.33% decline 
in value year-on-year. 
Turkey was Iran’s sixth export 
destination in the world, 
according to Financial Tribune.
Iran exported urea, non-alloy 
zinc, polyethylene film grade, 
copper and aluminum to Turkey 
during the month.
Turkey exported 233,483 tons 
of commodities worth $345.69 
million to Iran, up by 206.38% 
and 159.84% in tonnage and 
value respectively YOY. It was 
the second exporter of goods to 
Iran during the period.

Iran, Qatar to 
launch cargo-
passenger 
shipping line 
from Bushehr 
Port
Iran’s southern port 
of Bushehr is about 
to launch a cargo and 
passenger shipping line 
with Qatar using a roro/
passenger ship called 
Grand Ferry. 
The Palau-flagged 
vessel has a length 
overall of 145.02m and 
its breadth extreme is 
26.5m. 
Palau is an archipelago 
of over 500 islands, 
part of the Micronesia 
region in the western 
Pacific Ocean.Grand 
Ferry berthed at 
Bushehr Port last 
Tuesday on June 18 
after setting sail from 
Qatar’s Hamad Port 
on June 4. “The vessel 
is equipped with 500 
beds in 250 rooms as 
well as 1,300 chairs 
suitable for carrying 
passengers in five 
classes,” said Bushehr’s 
Ports and Maritime 
Organisation Managing 
Director Siavash 
Arjmandzade.
The official noted 
that the vessel will fist 
transit cargo to Qatar 
and later will be used to 
transport passengers 
to Qatar from Bushehr 
on the southern 
shores of the Persian 
Gulf. Grand Ferry is 
expected to carry cargo 
and passengers from 
Bushehr to Qatar twice 
a week, he said. “As Iran-
Qatar trade ties develop 
over the time especially 
transit of cargo from 
Bushehr, as the closest 
Iranian port to Qatar, 
the launch of Grand 
Ferry will promise 
more maritime 
trade between the 
two countries,” 
Arjmandzade added. 
Roll-on/roll-off (RORO 
or ro-ro) ships are 
vessels designed to 
carry wheeled cargo, 
such as cars, trucks, 
semi-trailer trucks, 
trailers, and railroad 
cars, that are driven on 
and off the ship on their 
own wheels or using a 
platform vehicle. 
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%77 Rise in Iran's Non-Oil Trade 
With Turkey

This was stated by economic 
analyst Hamid Azarmand in 
an editorial published by the 
Persian daily Donya-e-Eqtesad 
.
“Except for transportation, 
mining and some services 

subsectors, other economic sectors, 
particularly oil, industry and construction 
fell into recession last year,” Financial 
Tribune quoted him as saying.
Iran’s gross domestic product shrank 
by 4.9% in the year ending March 
2019 compared to the year before, the 
Statistical Center of Iran’s latest report 
said.
The overall GDP figure stood at 7,130 
trillion rials ($53 billion at current market 
exchange rates) for the year under review.
Production of the two groups of 
"industry" and "agriculture" contracted 
by 9.6% and 1.5% respectively.
The "services" group posted a meager 
0.02% growth.
“Over the past decade, the investment 
rate has declined dramatically. The gross 
fixed capital formation last year was less 
than 70% of the fiscal 2011-12 level. 
With the decline of capital formation rate 
and production capacity, the economy 
was poised to slow and enter recession," 
Azarmand wrote. 
“An unstable macro environment, a 
hostile business environment, public 
sector’s monopolistic practices and its 
substantial share in Iran’s economy, 
together with obstacles to financial 
transactions and foreign trade as well as 
financial straits each had a role to play in 
decelerating economic growth last year.” 
The analyst noted that shockwaves of the 
reimposition of American sanctions (after 
US President Donald Trump unilaterally 
walked out of the nuclear deal Iran had 
signed with world powers in 2015) and its 
direct impact on Iran’s oil exports, foreign 
trade and consequently the decline in 
production pushed Iranian economy 
deeper into recession last year. 
Oil Factor
Historically one of the main sources of 
revenue in Iran, oil has been the main 
target of US measures against Iran's 

economy, as Washington seeks to 
force Iranian crude clients to halt their 
purchases.
With the extremely rigorous approach 
of the US to enforce its sanctions of oil 
exports, Iran’s oil exports fell to around 
400,000 bpd in May, less than half of 
April’s level and down from around 2.5 
mbpd in April last year, according to 
tanker data and industry sources.
The severe impact of reduced oil 
production is well reflected in the SCI 
report, according to which economic 
growth without taking oil production into 
account stood at -2.4%. 
“Despite a 1% growth in the value added 
of oil and gas sector in the first half of last 
year, the main engine of Iran's economic 
growth registered a 29% decrease in the 
second half of last year,” he said.
“Close to 70% of the negative growth of 
Iran’s gross domestic product last year 
could be blamed on the decline in oil 
production. On top of the direct impact 
of reduction in oil output on GDP, the 
revenue effect of black gold was also felt in 
the government’s public budget.”
With around 40% of Iran’s budget 
revenues coming from oil exports—
far less than the 80-90% of many 
of its neighboring oil states but still 
substantial—this year’s budget looks 
increasingly fragile. It is founded on the 
twin assumptions of exporting a volume 
of 1.54 million barrels per day of crude oil 
and gas condensate at a rate of $54.1 per 
barrel. Both of these now look impossible 
to realize, according to Oil Price.com.
Before the US oil sanctions began in 
earnest in the second half of last year 
and were bolstered with the removal 
of waivers in April, Iran’s budget was 
predicated on at least $30 billion from oil 
and gas condensate export. 

From this, about $24 billion were 
earmarked for the government’s 
operating budget (including ongoing 
National Iranian Oil Company projects), 
with the remainder to be deposited in the 
National Development Fund of Iran (the 
state sovereign fund). The government’s 
operating budget covers such everyday 
necessities as salaries for its nearly five 
million employees, pension payments 
and corollary benefit payments.
Subsidized Foreign Currency 
Following last year’s depreciation of 
national currency and in a bid to ease the 
financial burden of Iranian households, 
the government initiated a policy of 
massive subsidized foreign currency 
grants to import essential goods, 
Azarmand said.
This policy, unlike what the government 
had expected, not only failed to lower 
Iranian households’ expenses, but 
also brought about adverse economic 
consequences and plunged the country 
deeper into recession. 
“Data provided by the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration show that 
last year, imports of corn, rice, soybean, 
soybean oilcake and raw vegetable oils 
increased, in terms of weight, by 23%, 
24%, 17%, 13% and 23% respectively 
compared with the year before. 
The country became overwhelmed with 
products whose importers received 
subsidized foreign currency from the 
government, thanks to the fat profit 
margins involved in their imports,” he 
said.
The analyst further said SCI figures show 
private consumption expenditure, after 
adjusting for the price level, decreased 
by 2.2% last year compared with the year 
before, suggesting that aggregate demand 
decreased last year.

Oil market shrugs off as 
tensions rise in Persian Gulf 
region
Despite what was expected, the oil market doesn’t 
seem to be moved drastically by the recent turbulence 
in the Persian Gulf region as Iran shot down a high-
technology US surveillance drone when it trespassed 
its borders in the politically sensitive Strait of Hormuz.
Many analysts believe that the reason for this not-
too-strong reaction is that the market’s nature has 
changed profoundly in the last few years and now 
other driving factors seem to play a more significant 
role in supporting the prices.
It seems that over time the market is more focused 
on long-term impacts and events, and going through 
several short-lived events in the past few years, oil 
traders have learned not to bet too much on such 
incidents.
For the time being, two major factors which are 
being closely monitored by the market are the US 
production and the global oil demand.
In recent years, US production has increased 
drastically so that the country has become the world’s 
top oil producer and one of the biggest exporters 
of the commodity. On the other hand, the global oil 
demand is easing following a slowdown in the world’s 
economic growth over concerns about the trade war 
between the United States and China, the world’s two 
largest economies.
Although the international benchmark Brent gained 
five percent this week, but market analysts seem to 
believe that the optimism regarding the outcomes 
of the upcoming meeting of the Organization of the 
Petroleum Exporting Countries (OPEC), and hopes 
for easing of trade tensions between the United States 
and China are also contributing to the increases in 
the oil prices beside the rising tensions between Iran 
and the US
Of course, the tensions in the region cannot be 
overlooked in addressing the factors which are 
affecting the oil market.
Since the oil tankers incidents in the Hormuz trait and 
the drone shot down, many Oil tanker companies have 
increased their charter rates due to concerns over the 
safety of their vessels.
According to the New York Times, over the last week, 
the prices reached about $28,000 a day for chartering 
the largest class of tankers. The insurance costs have 
also risen for shipping in the region have also risen.
However, even considering all the above-mentioned 
impacts of the rising tensions in the region, the surge 
in the US production can easily counterbalance the 
worries of any disruption of oil flows from the Persian 
Gulf region to the world.
The US is now one of the major suppliers of crude 
oil to Europe and even to Asia and higher shipping 
prices could be named as the only major factor which 
signifies the disruption of flows from Strait of Hormuz 
and it would likely do the most damage to Asian 
economies.

The recession predicted for the last fiscal year 
(March 19-2018) turned out to be deeper 
than expected and proved to be worse than 
what can be blamed on causes of economic 
contraction.

Iran’s Economic Slowdown 
Explained

news

The severe impact 
of reduced oil 
production is well 
reflected in the SCI 
report, according 
to which economic 
growth without 
taking oil 
production into 
account stood at 
%2.4-. 

Economy
News

ISFAHAN
N E W S

Iran's Non-Oil Trade Surplus 
With APEC Tops $420m
Iran traded 4.39 million tons of non-oil commodities 
worth $1.81 billion with member economies of Asia-
Pacific Economic Cooperation during the first Iranian 
month (March 21-April 20) to register a 29.41% growth 
in tonnage and a 24.24% decline in value compared 
with last year’s same month.
Latest data released by the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration show Iran’s exports totaled 
3.82 million tons worth $1.12 billion during the month 
ending April 20, indicating a 38.78% rise in tonnage and 

an 11.28% decrease in value year-on-year.
Imports stood at 574,089 tons worth $698.89 million, 
down 10.76% and 38.62% in tonnage and value 
respectively YOY.
As a result, Iran recorded $421.75 million in non-
oil trade surplus with APEC member economies, 
Financial Tribune reported.Asia-Pacific Economic 
Cooperation is an inter-governmental forum for 21 
Pacific Rim member economies that promotes free 
trade throughout the region. Inspired from the success 
of the Association of Southeast Asian Nations’ series 
of post-ministerial conferences launched in the mid-
1980s, APEC was established in 1989 in response to 

the growing interdependence 
of Asia-Pacific economies and 
the advent of regional trade 
blocs worldwide. It has 21 
members.
APEC also aims to establish 
new markets for agricultural 
products and raw materials 
beyond Europe. Headquartered 
in Singapore, APEC is recognized as 
one of the oldest forums and highest-level multilateral 
blocs in the Asia-Pacific region and exerts a significant 
global influence. 



US, UK, S Arabia, UAE 
accuse Iran of escalating 
tensions
 In a joint statement issued after a meeting in 
London Mon., the US, UK, Saudi Arabia and UAE 
called on Iran to stop actions that destabilize the 
region, while urging diplomatic solutions to de-
escalate tensions.
In a joint statement issued during a meeting in 
London on Monday, the Kingdom of Saudi Arabia, 
the United Arab Emirates, the United Kingdom 
and the United States of America expressed their 
expressed concern over Middle East tensions 
and the dangers posed by Iranian "destabilizing 
activity" to peace and security in Yemen and the 
region.
The quartet accused Iran of being behind attacks 
on the oil tankers at Fujairah on 12 May and in the 
Gulf of Oman on 13 June, while Iran has strongly 
denied any involvement.
They further called on Iran to halt any further 
actions which threaten regional stability, 
and urge diplomatic solutions to de-escalate 
tensions.
The Quad claimed that the Houthi attacks on 
Saudi Arabia is conducted through using Iranian 
made and facilitated missiles and Unmanned 
Aerial Vehicles. 
"We condemn the Houthi attack on Abha civilian 
airport on 12 June, which injured 26 civilians. 
We express full support for Saudi Arabia and 
call for an immediate end to such attacks by 
the Iranian-backed Houthis," the four states 
added, despite the fact that Iran has strongly 
rejected any weapons supplies to Yemeni forces. 
They have not said anything about the huge 
human casualties and humanitarian disaster 
created as a result of the Saudi and UAE-led 
coalition's aggression backed by those two 
western countries.

IRGC foils infiltration bid by 
anti-revolutionary terrorists 
in W Iran
The Hamza Sayyid al-Shuhada' Base of the IRGC 
Ground Forces said Mon. its forces at borders 
with Iraqi Kurdistan region had engaged in 
a military conflict with a team of adversary 
terrorists, killing one, wounding two and 
capturing one terrorist alive.
The news service of the IRGC ‘Sepah News’ has 
quoted the Hamza Sayyid al-Shuhada' Base of 
the IRGC Ground Forces as saying in a statement 
on Monday that “a team of anti-revolutionary 
terrorists affiliated with the Global Arrogance 
(Western countries) who were trying to infiltrate 
into country’s territories were spotted by the 
forces of Hamza Sayyid al-Shuhada' Base in 
Chalderan region, situated in the West Azerbaijan 
province on Sunday evening.”
According to the report, in the skirmishes 
followed between the members of the terrorist 
team and the IRGC security forces, a terrorist was 
killed, two were injured and one was arrested.

Arab analyst: US incapable, 
desperate vis-a-vis Iran

Qandil, who is known as a 
media and political expert 
in the Arab world, said in an 
interview with the Islamic 
Republic News Agency 
(IRNA) that it is unlikely that 
a war will break out between 

Iran and the United States. In terms 
of military, the threats of America 
can be serious when it deploys 
hundreds of thousands of troops in 
Afghanistan, and the same number 
in Pakistan, Turkey, Iraq and the Arab 
countries, because when neutral 
zone on the border of Turkey and 
Syria was raised, General Martin 
Dempsey, commander of the US 
Army Joint Chiefs of Staff, told the 
Congressional Security and Defense 
Committee that the buffer zone 
requires preparation for the start of 
the war, which requires half a million 
US troops. If the war with Syria needs 
this number of US troops, then how 
about the war with Iran?
He stressed, "With the reliance on 
limited number of fighters in some 
Arab countries, it is impossible 
to enter the war with Iran, these 
fighters will be easily targeted and 
will be destroyed in the first minutes 
of the war. If the United States wants 
to enter the war with Iran, it will 
withdraw from the region and 
withdraw all its interests from the 
area, for example, closing its military 
base in Qatar, and air defense forces 
in Saudi Arabia and forces in Iraq 
and in Syria and its navy fleet in the 
Persian Gulf will be deployed to 
waters outside the region, so that 
Iran cannot attack these positions.”
** America is in illusion
Qandil added, "The United States will 
check this option, but what it will do 
with Israel. Iran will take revenge 
upon Israel after the start of the war, 
and each missile to be fired against 
Iran, it will launch ten times more to 
the occupied territories.’
The analyst underlined that the 
American effort is that with exerting 
more pressure on the Iranian people, 
force them to choose between the 
main needs of life, and the missile 
program and the nuclear program 
and helping the resistance forces. 

The Americans have pinned hope to 
the illusion that only a few months 
are needed to make Iran surrender.
The Lebanese analyst went on to 
say that Interestingly, the United 
States had previously stated that if its 
interests or the interests of its allies 
were targeted by Iran or one of Iran's 
allies, it would react sharply, but we 
witness Ansarullah bombed Yanba 
oil pipelines in Saudi Arabia. After 
that, the United States announced 
that one of Iran's allies had attacked 
one of their allies. If the United States 
had the ability to enter the war, this 
was the best opportunity because 
they took the redline themselves, 
but the United States soon retreated 
and changed the military rules 
and declared it only if the interests 
of the United States and its forces 
were targeted we will have a tough 
reaction."It is nevertheless proven 
that the United States can enter 
a war of attrition, threatening its 
strategic and significant facilities 
without having to enter a war, and 
this situation has now become one 
factor of power," Qandil added.
On the other hand, Japan's Prime 
Minister Abe Shinzo asked the 
president of the United States, 
Donald Trump, what strategy 
would be for Iran’s possible return 
to enriching uranium, which Trump 
responded without regard to 
Iran's domestic reality, Tehran will 
surrender under pressure and will 
come to us before it has had enough 
enriched uranium.
** Financial problems do not affect 
Iran's military readiness
Qandil underscored that "With this 
description, it's a game that the US 
itself does not know if it will succeed 
or not, but what if the United States 
does not succeed. It is noteworthy 
to mention that if Iran and the forces 

find themselves in trouble with their 
financial resources, this will affect 
Tehran's support for the security 
of the region, not Iran's military 
readiness. For example, the borders 
of Afghanistan and Pakistan will 
be disordered and drugs will easily 
reach Europe and other countries 
and a wave of refugees will flow to 
European countries.In another part 
of the interview, referring to the 
issue of the freedom of Lebanon's 
businessman, "Nizar Zakka," the 
senior expert said that "By releasing 
Zakka, Iran accepted the request 
of Beirut and the President of 
Lebanon, of course Hezbollah and" 
Seyyed Hassan Nasrallah " have 
special respect in Iran and they were 
one of the factors that led Iran to 
agree to the request of the Lebanese 
president.Qandil said Hezbollah 
is trying to help Michel Aoun to 
display the image of a respectable 
president whose statements have 
been approved by international 
assemblies.
He emphasized that when a country 
like Iran accepts the requests of the 
Christian president of a country like 
Lebanon, there are several messages 
there. Iran's message is that Lebanon 
is an important country, and the 
Lebanese Christian president is a 
symbol of mutual understanding 
between Muslims and Christians 
in the region, and Tehran seeks to 
strengthen this issue.
Qandil went on to say that by 
releasing Zakka, Iran proved to 
other countries, it is not a rigid and 
violent state that cannot interact 
with, but can negotiate with, and 
it may be possible for some of the 
prisoners to be released on the basis 
of a judicial sentence issued against 
them. It means that Iran is in favor of 
negotiation.

Lebanese writer and political analyst Nasser Qandil 
while referring to the US threats against Iran, said 
that US President Donald Trump is completely 
desperate and incapable in dealing with Iran.
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Once the tensions 
between Tehran and 
Washington have been 
increased by Iran's 
shot down of the US spy 
drone after it violated 
the country's airspace. 
The experts believe that 
the drone had entered 
Iran's airspace to 
achieve multiple goals.
On Thursday, June 20, 
the Air Defense Unit of 
the Islamic Revolution 
Guard Corps (IRGC) 
had attacked and shot 
down the 'UAV RQ 4' 
called "Global Hawk".
Officials of the Islamic 
Republic of Iran call the 
US invasion of Iranian 
territory the decision 
by Iran to down the 
drone, while Americans 
believe that the UAV has 
been targeted over the 
Strait of Hormuz and 
international waters.
The reaction of the 
President of the 
United States to the 
Iranian measure was 
considerable and 
contemplative. He 
wrote in his Twitter 
page that "Iran made a 
big mistake". 
The next reaction, 
however, came with 
a dramatic easing, 
and during a joint 
news conference 
with Canadian Prime 
Minister Justin 
Trudeau, Trump said, 
"It's hard to believe 
that the attack was a 
deliberate one." 
"Probably someone 
mistakenly did it," the 
US president added. 
In the tensions between 
Iran and the United 
States, preserving the 
lives of forces of each 
other is a red line, and 
the authorities of both 
countries rely on this 
factor in their stances. 
For example, Trump 
claimed on his Twitter 
on Friday that he had 
ordered the stop, 10 
minutes before the 
attack on three Iranian 
sites because 150 
people would die.
In contrast, Amir Ali 
Hajizadeh, commander 
of the IRGC Aerospace 
announced at a 
press conference the 
possibility of downing 
another US intelligence 
aircraft. He added, 
"At the moment of 
intercepting the UAV, 
another spy aircraft 
with 35 people was 
flying near it, we could 
have overthrown it, but 
we did not."

US failed play 
with UAV card

Iran
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US desire to ‘strangle’ Iran could easily 
ignite war
US President Donald Trump on Thursday called off planned 
airstrikes on Iran at the last minute. In an interview, he said he has 
gone from being a "warmonger" to a "dove." But the situation in the 
Persian Gulf has not eased. On Saturday, Trump announced further 
sanctions against Iran and said military action was still possible.
At this rate, it is only a matter of time before new war breaks out in 
the region. Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad said it was 
the US that was "provoking" Iran and growing risks of miscalculation 
could lead to a "world war". This is his opinion as a bystander on 
the right and wrong, and also reflects the general concern of the 

international community about the tension.
Leaders on both sides have repeatedly said they do not want war. 
But what the US is doing is pushing the Middle East closer to war. 
First, the US abruptly pulled out of the Iran nuclear deal, despite 
opposition from all sides, bringing an already defused situation 
back to a state of tension. Then the US imposed sweeping sanctions 
on Iran. Now, the US is sending warships to the Persian Gulf, where 
military drones have been flying intensively. This is all about putting 
Iran in a corner.The US sanctions against Iran are a kind of stifling and 
a brutal crackdown on the basic well-being of its people. Moreover, 
the US has imposed tough conditions on Iran that involve changing 
its basic national course, not just preventing it from acquiring 
nuclear weapons. Those demands cannot be achieved by sanctions 

and increase Iran's economic difficulties. 
Unless the US destroys the Iranian regime 
and subverts Iran culturally, the demands 
are unrealistic.From the attack on an oil 
tanker to the shooting down of the US 
Global Hawk drone by Iran, there has been 
a flurry of incidents in the Persian Gulf in 
just two weeks. Arguably, this is the inevitable 
result of the build-up of tensions in the region. At 
this point, the US undoubtedly is primarily responsible for it.
After Trump called off the airstrikes, US national security adviser 
John Bolton went so far as to say that Iran should not "mistake the 
US prudence and discretion for weakness". 

Let me start 
by saying very 
clearly that our 
assessment 
on the 
implementation 
of the nuclear 
deal has never 
been, is not 
and will never 
be based on 
statements but 
on the evaluation 
that the IAEA [the 
International 
Atomic Energy 
Agency] makes, 
the reports 
that the IAEA 
produces.
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Trump announces new 
sanctions targeting office of 
Iranian leader, FM Zarif
In continuation of hostile anti-Iran policies, the US 
President Donald Trump signed an executive order 
Mon. imposing new sanctions against Iran in response to 
Tehran's downing of an American drone last week.
Donald Trump told reporters at the White House on 
Monday that the office of the Leader of the Islamic Republic 
of Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei would be denied 
access to financial resources by the new sanctions, 
according to Russia Today.
The new sanctions come a day after the US claimed it 

launched massive and successful cyber strikes against 
Iranian military computer systems, although Tehran said 
Washignton's efforts failed.
Earlier this month, the US accused Tehran of being behind 
attacks on two oil tankers in the Gulf of Oman, but even 
US allies Germany and Japan have cast doubt on shaky 
evidence presented by the Pentagon.
US Treasury Secretary Steve Mnuchin said Trump's 
executive order will lock up billions of dollars more in 
Iranian assets.Mnuchin also promised that Iranian Foreign 
Secretary Javad Zarif will be hit with sanctions later in the 
week, adding that the US has not consulted with its allies on 
the specifics of the planned measures.
The US has claimed that the surveillance drone was shot 
down in international airspace, while Iran stresses its was 
destroyed over its own territory.

Earlier, Russia 
described these 
new sanctions as 
illegal, saying it 
will counter them.
T r u m p 
administration 
u n i l a t e r a l l y 
withdrew from 
Iran nuclear deal last year 
in May and re-imposed its secondary sanctions, which 
have proven to be ineffective to bring Iran back to the 
negotiating to renegotiate a new deal. Iran has said that it 
would resume high-level uranium enrichment if the other 
parties to the deal do not fulfill their commitments by a 60-
day deadline that expires in less than two weeks.

News



Persian Gulf is symbol of national identity of Iranians
An Iranian lawmaker has criticized the US national security advisor John Bolton for using 
‘Arab Gulf ’ instead of the ‘Persian Gulf ’, stressing that “Persian Gulf is symbol of national 
identity of Iranians.”Foremer Chairman of Parliament's National Security and Foreign Policy 
Commission Heshmatollah Falahatpisheh has said that the US national security advisor John 
Bolton has traveled to the Middle East to escalate the existing tensions in the region, adding 
that he has always had widening the gap between Iran and the United States on his agenda.
The Iranian MP also said that Bolton has always tried to prevent the United States 
from revising its policy towards Iran and has always urged for a military confrontation 
against Tehran.He further noted that the US top security advisor is tasked with creating 
a psychological warfare against Tehran, therefore, he seeks to maintain the current tense 
situation in the region.

Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
stressed the fact that the 
air defense system which 
shot US spy drone down was 
Iranian-made.
Addressing the unveiling 
ceremony of photo-diplomat 
exhibition in Tehran, 
Zarif in response to Iran's 
diplomatic and legal actions 
taken as regard US drone's 
aggression to Iran airspace, 
Zarif said we issued a letter 
to UN Secretary General 
António Guterres and filed 
our complaint.
In its letter, Iran called for 
international action to 
prevent such dangerous 
measures by the US to create 
tension in the region and 
to threaten the territorial 
integrity and sovereignty of 
the regional countries, Zarif 
added.
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Oil market shrugs off as tensions 
rise in Persian Gulf region

“The US must end its military 
adventures and economic 
terrorism and war against 
the Iranian nation to ease the 
tensions in the Persian Gulf,” 
Iran’s Ambassador to the UN 
Majid Takht Ravanchi told the 

press on the sidelines of a closed-door UN 
Security Council meeting on Iran and the 
latest events in the region. 
The Iranian envoy was not allowed to take 
part at the meeting, according to Takht 
Ravanchi. 
“As a country whose airspace has been 
violated by two US drones, it was Iran’s 
right to participate in the Security Council 
meeting. This is our right under the UN 
charter. We expressed our readiness and 
requested to be present at the meeting, 
however we were deprived of this right,” he 
protested as he was speaking to the media. 
 The UNSC has held a closed-door meeting at 
the US request following the shooting down 
of a its drone by Iranian military when it was 
in the Iranian airspace and waters in the 
Persian Gulf last week. 
“We have provided irrefutable evidence 
about the incident for the UNSC. Under 
our credible details and exact technical 
information about the route, location and the 
point of entry and impact of this American 
drone, there is no doubt that it was flying 
over the Iranian territorial waters when it 
was targeted,” he added, showing several 
photos with coordinates and routes of the 
drone.He defended Iran’s shooting down 
of the unmanned aerial vehicle “based on 
international laws”. “According to article 51 
of the UN charter, Iran acted in its defense. 
The drone was shot down after ignoring 
several radio warnings from the Iranian 
military,” the envoy said. 
Majid Takht Ravanchi, who has recently 

been appointed as the Iranian permanent 
representative to the UN, stressed that 
another US spy drone, with 35 people on 
board, violated the Iranian airspace on the 
same day that the drone was shot down.
“The Iranian military force exercised 
maximum restraint and didn’t take any 
action against that intruding aircraft,” he 
stressed. 
US President Donald Trump thanked Iran for 
not attacking that airplane. 
  The Iranian ambassador to the UN also 
recalled another violation of its airspace by 
the US. 
“Less than a month ago, another US drone 
entered the Iranian airspace on May 26, 
2019,” he said, noting that Iran has always 
complained to the Swiss Embassy, that 
represents the US interests in Iran, for such 
“provocative moves”.
He criticized the UNSC closed-door meeting 
that didn’t allow Iran to be present, saying 
“the Security Council saw the US unilateral 
justification. The US is using its permanent 
position at the UNSC to deceive the member 
states in a bid to move forward its long-
standing anti-Iranian policies”. 
Takht Ravanchi reiterated that Iran doesn’t 
seek war or an escalation of tensions in the 
Persian Gulf. “On the contrary, the Iranian 
moves show that while Iran is entitled to its 
inalienable right of defending its territorial 
integrity and using all the necessary 
capabilities to take firms decisions in this 
regard, neither it wants war nor seeks 
escalation of tensions in the Persian Gulf”.  
The Iranian diplomat warned against 
“dangerous actions of a special circle inside 
and outside the region” to stoke tensions in 
a bid to “justify American and western arms 
sales to certain countries that are involved 
in committing the most horrible crimes in 
Yemen”.
Saudi Arabia led a coalition of some Arab and 
North African states against Yemen five years 
ago. Riyadh has bought billions of dollars 
in arms from the US and some European 
countries since then. 

“The Japanese PM Abe Shinzo’s 
initiative in his latest visit 
to Iran demonstrates that his 
attitude is to pay attention to 
the resolution of regional and 
international problems,” said 
Morteza Rahmani Movvahed in a 

press conference in Tokyo on Monday. 
“Iran appreciates this move and believes 
his visit to Tehran was successful. Tehran is 
ready to seriously support this initiative in 
a bid to preserve peace and stability in the 
region,” he added. 
He was referring to Abe’s historic visit to 
Iran, the first for a Japanese prime minister 
in the last 40 years since the victory of the 
Islamic Revolution in 1979. He held high-
level talks with Supreme Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei and Iranian President Hassan 
Rouhani. 
His visit was aimed at lowering the 
escalating tensions in the Middle East after 
the US announced it would send several 
warships to the Persian Gulf. Days later, 
several oil tankers were attacked in the 
Emirati coast of Fujairah. The US, Saudi 
Arabia and the United Arab Emirates (UAE) 
accused Iran of being behind the attack. 
Tehran has strongly rejected the accusation. 
As Abe was meeting the Iranian leader, 
two tankers, one of them a Japanese oil 
carrier, were attacked in the Sea of Oman. 
The US, Saudi and the UAE were quick to 
point the finger at Iran. However, they 
haven’t provided any substantial evidence 
of Iran’s role. No country has accepted their 
accusation. 
“The coincidence of tankers attacks in the 
Persian Gulf and Abe’s visit to Iran clearly 
demonstrates that they were carried 
out by the enemies of the two countries’ 
relations and those who oppose Japan’s aid 

in bringing peace and stability to the region. 
I should reiterate that enemies of good Iran-
Japan ties are not in these countries,” noted 
the Iranian envoy to Japan, referring to the 
US, Saudi and the UAE. 
Rahmani Movvahed stressed that “Iran 
has always proved that it wants peace 
in the region”. He criticized foreign 
countries’ meddling, “the Zionist regime’s 
hallucinating ambitions” as well as “Arab 
radicalism” and the US “unreasonable 
military presence in the region” as the main 
sources of regional instability. 
“The US return to the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) negotiating table, 
sanctions removal and the US withdrawal 
from the region [are Iran’s expectations 
from the international community],” said 
head of the Iranian diplomatic mission in 
Tokyo, answering a question about Iran’s 
expectations from the upcoming G20 
meeting in Japan. 
He tried to hammer home the message that 
Iran “is not seeking war with any country 
but that it will seriously confront any 
aggression”. 
The Iranian diplomat called on the 
international community to make the 
US stop “its warmongering policies, 
provocative measures and economic 
terrorism that have harmed its own allies 
as well”. 
“We will not exchange the Iranian nation 
and state’s independence with any points. 
If the international community resists 
such US measures, it will definitely win,” 
he mentioned. He reminded the world 
countries about the US challenges such as 
economic sanctions, and withdrawal from 
international agreements, warning against 
“riots and instability that will replace the 
order and peace” as the consequences 
of US moves. Rahmani Movvahed called 
the US statements about “talks without 
preconditions” deceitful, calling on 
Washington to return to the JCPOA from 
which President Donald Trump left in May 
2018.

Iran urges US to avoid military adventurism, 
stop 'economic terrorism'

Iran fully supports Japan PM Abe's initiatives to 
ease tension in ME: Envoy

Iran’s ambassador to the United Nations urged the US to 
stop its military adventures and economic terrorism against 
Tehran.

The Iranian ambassador to Japan welcomed on Monday 
Japanese prime minister’s initiative to ease tensions in 
the Middle East, saying Tehran fully supports Abe Shinzo’s 
approach. 
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“As a country 
whose airspace has 
been violated by 
two US drones, it 
was Iran’s right to 
participate in the 
Security Council 
meeting. This is 
our right under 
the UN charter. 
We expressed 
our readiness 
and requested to 
be present at the 
meeting, however 
we were deprived 
of this right,” he 
protested as he 
was speaking to the 
media.

“its 
warmongering 
policies, 
provocative 
measures 
and economic 
terrorism that 
have harmed its 
own allies as well”.



آگهى حصر وراثت
خانم فاطمه پیرعلى زفره داراى شناسنامه شــماره 2851 به شرح دادخواست به 
کالسه 980084 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان قدیرعلى پیرعلى زفره به شماره شناسنامه 59 در تاریخ 1398/2/27 
اقامتگاه خود را بدرود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- حسن پیرعلى زفره 
فرزند متوفى ش ش 2893، 2- حسین پیرعلى زفره فرزند متوفى ش ش 5990، 
3- رحمت پیرعلى زفره فرزند متوفى ش ش 2850، 4- فاطمه پیرعلى زفره فرزند 
متوفى ش ش 2851، 5- معصومه الماسى همســر دائمى مرحوم ش ش 7 و بجز 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

شوراى حل اختالف کوهپایه شناسه: 508603

آگهى ابالغ اجراییه قرارداد بانکى
شماره پرونده: 139704002003005617/1 شماره بایگانى پرونده: 9707852/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000077 بدین وســیله به 1- آقاى 
مهدى شــیروانى نصرآبادى فرزند حسین به شماره شناســنامه 7 دارنده کدملى 
1290278180 متولد 1349/5/16 ساکن اصفهان آتشگاه خیابان کهندژ الدان بن 
بست شهید سعید جان نثارى کدپستى 8186754841، 2- آقاى ابوالفضل شرباف 
کرمى فرزند حسن به شماره شناسنامه 4220 دارنده کدملى 1292195010 متولد 
1364/6/27 ساکن اصفهان خیابان کهندژ ایستگاه دوپل پشت باشگاه کدپستى 
8186947361 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه بلوار آتشگاه اصفهان به استناد 
قرارداد بانکى شــماره 6603516124000 مورخ 1395/7/8 جهت وصول مبلغ 
340/614/466 ریال بابت اصل و مبلغ 61/304/677 ریال بابت خســارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 1397/9/28 بانضمام خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 227/076 ریال 
از تاریخ 1397/9/28 تا روز وصول علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به 
کالسه 9707852/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/12/15 
مامور محل اقامت نامبردگان به شرح متن سند شــناخته نشده لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه اخبار 
اصفهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم 
توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام ننمایید عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. رئیس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان شناسه: 509868

آگهى ابالغ اجراییه قرارداد بانکى
شماره پرونده: 139704002003006263/1 شماره بایگانى پرونده: 9708735/1 
شماره آگهى ابالغیه: 139803802003000089 بدین وسیله به 1- خانم نسرین 
آذرنو فرزند حمید به شناسنامه شماره 580 صادره از ارومیه و کدملى 2754093745 
متولد 1337/4/7، 2- خانم آیناز وحدانى فرزند حسن به شناسنامه شماره 1372 
صادره از تبریز و کدملى 1377360911 متولد 1358/9/24، 3- مسعود کبوترى 
اصفهانى فرزند عباس به شناســنامه شــماره 898 صادره از اصفهــان و کدملى 
1284869768 متولد 1355/6/21 همگى ساکن اصفهان خیابان پنج آذر کوچه 
آذر 3 ساختمان یادگار ابالغ مى شــود که بانک ملى ایران شعبه جلفا اصفهان به 
استناد قرارداد بانکى شماره 9407360801 مورخ 1394/5/21 جهت وصول مبلغ 
321/761/862 ریال بابت اصل و مبلغ 117/034/806 ریال بابت خسارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 1397/12/14 بانضمام خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 375/389 ریال 
از تاریخ 1397/12/14 تا روز وصول علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى 
به کالسه 9708735 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/1/19 
مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانکار 
طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه اخبار اصفهان 
آگهى مى شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید 
عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. مسئول شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان شناسه: 509870

آگهى اخطار اجرایى
شــماره: 1047/97 ش 4-1398/3/18 به موجب راى شــماره 1381/97 تاریخ 
97/12/27 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محسن شعبانى مسگر فرزند محمد به نشانى مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت 5/600/000 ریال بابت دو فقره چک به شماره هاى 132806-
85/12/26 مبلغ 2/800/000 ریال و 133581-86/1/24 مبلغ 2/800/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسى 245/000 ریال و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه طبق شاخص سالیانه بانک مرکزى از تاریخ سررسید چک لغایت اجراى 
حکم در حق محکوم له مجید مسعودى نیا فرزند محمد به نشانى جنب مغازه آقاى 
ذوالفقارى امالك رحیمى طبق راى غیابى تبصره 2 از قانون 306 رعایت نیم عشر 
از خوانده دریافت شــود. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 4 شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 510463

آگهى اخطار اجرایى
شماره: 101/97-1398/3/22 به موجب راى شماره 1044 تاریخ 97/11/20 حوزه 
سیزدهم شوراى حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
نبى ساکى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 24/660/000 
ریال بابت اصل خواســته به موجب 4 فقره چک 164609-84/1/5 و 164610-
84/3/5 و 164608-83/11/5 هر یک 7 میلیون ریال و 69569-83/7/25 مبلغ 
3/660/000 ریال و پرداخت مبلغ 65/000 تومان بابت خسارات دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه وجوه اسناد تجارى مستند دعوى از تاریخ سررسید تا زمان وصول 
تبصره 2 ماده 306 لحاظ گردد هزینه نیم عشر دولتى قابل پرداخت است. مشخصات 
محکوم له: عباس حاجى زاده فرزند مسلم به نشانى کاشان خ امیرکبیر کوچه باشگاه 
حریر نبش فرعى  2 جنب آرایشگاه آفرینا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه سیزدهم شوراى حل اختالف 

کاشان شناسه: 508881
آگهى اخطار اجرایى

شماره: 729/97 -1398/3/26 به موجب راى شــماره 16/98 تاریخ 98/1/7 که 
قطعیت یافته است محکوم علیه ها خوانده 1- ادوین آرابو خوانده 2- مهدى کاظم پور 
نوش آبادى به نشانى 1- مجهول المکان 2- فاز 2 چهارراه ورزشگاه بنگاه دوستان 
محکومند به پرداخت تضامنى 107/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 
926923-97/7/25 به عهده بانک صادرات و پرداخت هزینه دادرســى به میزان 
1/537/500 ریال و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى 
حکم. راى صادره غیابى است. وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسى مدنى 
هزینه اجرا به میزان نیم عشر در حق صندوق دولت دریافت گردد. مشخصات محکوم 
له: محمدتقى سماواتى فرد به نشانى نوش آباد منطقه شهید دستغیب جنب مدرسه 
خواجه نصرالدین منزل شخصى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. قاضى شوراى حل اختالف کاشان 

شناسه: 508874
آگهى

در خصوص دعوى شرکت مجلل نقش خاطره با مدیریت احسان کاکلى به طرفیت 
شما (فاطمه احمدى مقدم) ظرف یک هفته جهت رویت نظریه کارشناسى به دفتر 
شورا مراجعه و در صورتى که اعتراضى دارید ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به شورا 
تحویل دهید. در غیر این صورت اقدام قانونى مقتضى صورت خواهد گرفت. دفتر 

شعبه 13 شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 508885

آگهى حصروراثت
آقاى سیدحسین حسین زاده فردفینى به شناسنامه شماره 494 به شرح دادخواست 
به کالسه 453 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اکرم صمدیان فینى به شماره شناسنامه 777 در تاریخ 98/3/13 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید 
احمد حسینى زاده فرد فینى فرزند سیدعباس ش ش 4808، 2- سید حسین حسین 
زاده فرد فینى فرزند سیدعباس ش ش 494، 3- سیدعباس حسین زاده فرد فینى 
فرزند سید احمد ش ش 36 همسر 4- سید ابوالفضل حسینى زاده فرد فینى فرزند 
سیدعباس ش ش 58، 5- اشرف سادات حسین زاده فرد فینى فرزند سیدعباس ش 
ش 4245، 6- زهرا سادات حسینى زاده فرد فینى فرزند سیدعباس ش ش 4550 

فرزندان. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى شعبه 

ششم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 508769

آگهى حصروراثت
خانم منا حیدرى مرقى به شناسنامه شماره 46 به شرح دادخواست به کالسه 476/98 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على 
حیدرى مرقى به شماره شناسنامه 51 در تاریخ 1397/11/30 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضیه شریفى 
مرقى فرزند مسلم ش ش 54 همسر متوفى، 2- فاطمه حیدرى مرقى فرزند على ش 
ش 1250314844، 3- حسین حیدرى مرقى فرزند على ش ش 1250028086، 
4- منا حیدرى مرقى فرزند على ش ش 46، 5- ملیحه حیدرى مرقى فرزند على ش 
ش 60 فرزندان متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 508774

آگهى حصروراثت
مرتضى فضائلى به شناسنامه شماره 1263409512 به شرح دادخواست به کالسه 
456 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان على فضائلى به شماره شناســنامه 45 در تاریخ 98/1/5 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مجید 
فضائلى فرزند على ش ش 1250240662، 2- اکرم طوطیان فرزند حسن آقا ش 
ش 718 همسر 3- مرتضى فضائلى فرزند على ش ش 126340951، 4- محسن 
فضائلى فرزند على ش ش 1261868692، 5- احسان فضائلى فرزند على ش ش 
299، 6- صفیه فضائلى فرزند على ش ش 8352 فرزندان. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف 

کاشان شناسه: 508766

آگهى حصروراثت
آقاى محمد واحدزاده زارع به شناسنامه شماره 325 به شرح دادخواست به کالسه 
473 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خانم آغا قربانعلى پور به شماره شناســنامه 19714 در تاریخ 86/9/16 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- محمدتقى واحدزاده زارع ش ش 324، 2- محمد واحدزاده زارع ش ش 325، 
3- غالمرضا واحدى زارع ش ش 863، 4- فاطمه واحدزاده ش ش 86 همگى فرزندان 
حسین. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى شعبه 

ششم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 508771

آگهى حصروراثت
خانم فاطمه على زاده زارع کاشان به شناسنامه شماره 2611 به شرح دادخواست به 
کالسه 455 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان غالمعلى على زاده زارع کاشان به شماره شناسنامه 252 در تاریخ 98/3/13 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- حسین على زاده زارع کاشان فرزند غالمعلى ش ش 2004، 2- حسن على 
زاده زارع کاشان فرزند غالمعلى ش ش 633، 3- زهره على زاده زارع کاشان فرزند 
غالمعلى ش ش 3573 فرزندان، 4- زهرا باغ میرانى فرزند رضاقلى ش ش 267 همسر  
5- فاطمه على زاده زارع کاشان فرزند غالمعلى ش ش 2611. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف 

کاشان شناسه: 507478

آگهى حصروراثت
خانم زهره مهندس به شناسنامه شماره 272 به شرح دادخواست به کالسه 443 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله 
مهندس به شماره شناســنامه 513 در تاریخ 97/9/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهره مهندس ش ش 
272، 2- قدسى شفاعى ش ش 32678 فرزند محمود همسر 3- اکبر مهندس ش 
ش 449، 4- فاطمه مهندس ش ش 3846، 4- مریم مهندس ش ش 831، 5- اصغر 
مهندس ش ش 548 همگى فرزند نصراله. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى/

متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 509001

آگهى حصروراثت
آقاى حسین عقیقى به شناسنامه شماره 700 به شرح دادخواست به کالسه 477 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
عقیقى به شماره شناسنامه 395 در تاریخ 85/6/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صدیقه حریرى فرزند رضا ش 
ش 187 همسر 2- حسین عقیقى فرزند محمد ش ش 700، 3- على اکبر عقیقى 
فرزند محمد ش ش 752 فرزندان. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى/

متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 508971

آگهى حصروراثت
آقاى اصغر خلجى به شناسنامه شماره 334 به شرح دادخواست به کالسه 474 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
واحدزاده به شماره شناسنامه 86 در تاریخ 1386/10/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اصغر خلجى فرزند 
حسن ش ش 334، 2- طاهره خلجى فرزند حســن ش ش 43419، 3- صدیقه 
خلجى فرزند حسن ش ش 47289، 4- وجیهه خلجى فرزند حسن ش ش 9679، 
5- محمدرضا خلجى فرزند حسن ش ش 1132، 6- اکبر خلجى فرزند حسن ش ش 
45662، 7- حسین خلجى فرزند حسن ش ش 1954، 8- زهرا خلجى فرزند حسن 
ش ش 131 فرزندان متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 508772

آگهى حصروراثت
آقاى هادى رنجبر کاشانى به شناسنامه شماره 1250315352 به شرح دادخواست 
به کالسه 446 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رضا رنجبر کاشانى به شماره شناسنامه 291 در تاریخ 97/11/21 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- زهره رنجبر کاشانى ش ش 1250071968، 2- الهام رنجبر کاشانى ش ش 
3204، 3- حامد رنجبر کاشــانى ش ش 2296، 4- هادى رنجبر کاشانى ش ش 
1250315352 فرزندان رضا 5- مهرى جعفرزاده فرزند على اکبر ش ش 2053 
همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى شعبه 

ششم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 508767

آگهى حصروراثت
آقاى جالل آرام بن به شناسنامه شماره 15281 به شرح دادخواست به کالسه 449 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضیه 
آرام نیا به شماره شناسنامه 356 در تاریخ 97/3/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد آرام بن فرزند مصطفى 
ش ش 2369، 2- جالل آرام بن فرزند مصطفــى ش ش 15281، 3- جواد آرام بن 
فرزند مصطفى ش ش یک 4- على اشرف آرام بن فرزند مصطفى ش ش 15282، 
5- جبار آرام بن فرزند مصطفى ش ش 2609، 6- خسرو آرام بن فرزند مصطفى ش 
ش 524 فرزندان متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى/

متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 508768

آگهى حصروراثت
آقاى مرتضى رمضانعلى به شناسنامه شماره 17041 به شرح دادخواست به کالسه 
444 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان قدسى سبزپوشان به شماره شناســنامه 210 در تاریخ 97/9/2 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- 

مرتضى رمضانعلى ش ش 17041، 2- حمید رمضانعلى ش ش 45097، 3- سکینه 
رمضانعلى ش ش 38425، 4- نرگس رمضانعلى ش ش 10197 همگى فرزندان تقى 
5- شوکت خانم حق شناس کاشانى فرزند محمدحسین ش ش 15552 مادر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى شعبه ششم شوراى حل 

اختالف کاشان شناسه: 508979

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان رمضان ابراهیمى به قیومیت زهرا ابراهیمى دادخواســتى به 
خواسته صدور حکم ابطال وقوع عقد، ابطال سند رسمى به دلیل مهجوریت فروشنده، 
استرداد بیع مورد معامله به طرفیت حسن رضا بختیارى دلشاد، مجید محمدى، حسن 
جندقیان به مجتمع شوراهاى حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 
دوم حقوقى  شوراى حل اختالف به کالســه 198/98 ثبت و براى تاریخ 98/5/19 
ساعت 19/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول 
المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسى 
حاضر شوند ضمنا نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهى به منزله 
ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 

مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 507234

آگهى ابالغ ارزیابى ماده 101 آیین نامه
شماره پرونده: 139704002144000013/2 شماره بایگانى پرونده: 9700616 
بدین وسیله به خانم معصومه دبیرزاده و منیرالســادات کرمانى و شیرین السادات 
موسوى پناه و سید فرهاد و سید فرج اله موسوى پناه همگى وراث مرحوم سیدمحمد 
موسوى پناه بدهکاران پرونده اجرایى کالسه 9704592 تهران و کالسه 9700616 
کاشان همگى بنشانى کاشان ابالغ مى گردد حسب درخواست بستانکار پرونده مذکور 
و طبق نظریه وارده شماره 1004446-1398/3/11 کارشناس رسمى دادگسترى 
ششدانگ پالك ثبتى 7 فرعى از شماره 3926 اصلى واقع در بخش 5 تهران متعلق 
به شما به مبلغ 2/100/000/000 ریال ارزیابى گردیده لذا چنان چه به مبلغ ارزیابى 
معترض مى باشید مى توانید اعتراض خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشاراین 
آگهى به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 6/050/000 
ریال به اداره اول محترم اجراى اسناد رسمى تهران  تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضى که 
خارج از موعد و فاقد فیش دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. اداره ثبت اسناد کاشان شناسه: 507237

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان یوسف شهقلى پور دادخواستى به خواسته مبلغ 88/000/000 
ریال طى یک فقره چک به شــماره 084466-94/10/7 به طرفیت اصغر حجازى 
اصل به مجتمع شوراهاى حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف به کالسه 1357/97 ثبت و براى تاریخ 98/6/21 ساعت 
11:30 صبح وقت رســیدگى تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول 
المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گدد که در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر 
شوند ضمنا نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهى به منزله ابالغ 
محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. مسئول 

دفتر شعبه چهارم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 508871

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان یوسف شهقلى پور دادخواستى به خواسته مبلغ 98/000/000 
ریال طى یک فقره چک به شماره 35441580-94/9/15 به طرفیت سعید باقریان 
جیمه به مجتمع شوراهاى حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف به کالسه 1356/97 ثبت و براى تاریخ 98/6/21 ساعت 
10 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گدد که در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند 
ضمنا نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهى به منزله ابالغ محسوب شده 
در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه 

چهارم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 508872

آگهى اجراییه
شماره اجراییه: 9810423657300049 شماره پرونده: 9709983657300848 
شــماره بایگانى شــعبه: 970858 بــه موجب دادنامــه قطعیت یافته شــماره 
9709973657301633 محکوم علیه رسام وفائى فر فرزند ژیان به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد و نه میلیون و پانصد هزار ریال به موجب 
دو فقره چک به شماره هاى 019966-1397/4/17 و 019974-1397/4/22به 
ترتیب به مبلغ 153/500/000 ریال و 156/000/000 ریال هر دو از بانک مسکن 
شــعبه بازارچه مهاباد و پرداخت مبلغ 18/039/300 ریال بابت خسارات دادرسى 
(هزینه هاى دادرسى و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و حق 
الوکاله وکیل و تعرفه خدمات قضایى) و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجوه اسناد 
تجارى مســتند دعوى از تاریخ هاى سررســید تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم 
اعالمى بانک مرکزى که حین االجرا محاسبه و تعیین مى شود در حق محکوم له 
على رشادى فرزند احسان به نشانى استان اصفهان شهرستان کاشان خ اباذرك سیاح 
روبروى خروجى سینما و هزینه اجرا معادل نیم عشر محکم به از محکوم علیه قابل 
دریافت است. رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آ.د.د.ع.و.ا در امور مدنى الزامى است.  
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونى محکوم له: سیدمحمد صادق یاسین فرزند سید 
ابراهیم به نشانى استان اصفهان شهرستان کاشان فاز یک ناجى آباد خ پیروزى میالد 
26 غربى پالك 78 وکیل على رشادى.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و 
کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایى ارائه نماید واال 
به درخواست محکوم له بازداشت مى شود. (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) مدیر 

دفتر شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان کاشان شناسه: 510445

آگهى ابالغ قرار ارجاع امر به داورى
نظر به اینکه در پرونده کالسه 980172 شعبه اول دادگاه خانواده کاشان در خصوص 
دعوى  خانم فرشته على پور فرزند قربان به طرفیت اقاى حامد ابراهیمى فرزند ذوالفقار 
به خواسته صدور حکم طالق به دلیل عسر و حرج ناشى از ترك محل زندگى قرار 
ارجاع امر به داورى صادر تا هر یک از زوجین ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ قبولى داور 
خود را تقدیم نمایند و در صورت عدم دسترسى و نبود  فرد واجد شرایط در بین اقوام 
یا اســتنکاف آنان از پذیرش داورى، هر یک از زوجین داور خود را از بین افراد واجد 
صالحیت دیگر تعیین و معرفى نمایند از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
بوده لذا به نامبرده ابالغ مى گردد که ظرف مدت 7 روز از انتشــار این آگهى جهت 
معرفى داور خود و اعالم قبولى و پذیرش داورى توســط داور تعرفه شده در دادگاه 
حاضر شوند. انتشار این آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور 
دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. مدیر دفتر شــعبه اول دادگاه خانواده 

کاشان  شناسه: 510456
آگهى

شماره پرونده: 862/97 شماره دادنامه: 65/98 بتاریخ 98/2/7 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه 5 شوراى حل اختالف کاشان به تصدى امضاء کننده ذیل تشکیل است 
پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضى شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذتصمیم مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى خواهان سجاد شکورى فرزند حسین به طرفیت خوانده سارا 
ذبیحى رضائى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 158/000/000 ریال به استناد یک 
فقره چک به شماره 49935 مورخ 97/6/20 به انضمام خسارات دادرسى و خسارت 
تااخیر تادیه با بررسى اوراق پرونده و اصل تجریدى بودن اسناد تجارى و اینکه خوانده 
دعوى علیرغم وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور به هم نرسانده اند و دالیل 

و مدارکى که حکایت از ابراء نامبرده را نماید ارائه ننموده اند فلذا با عنایت به مراتب فوق 
العشار و با عنایت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوى 
مطروح و صدور آن از ناحیه خوانده و توجها به نظریه مشورتى اعضاء محترم شوراى 
حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانسته لذا به استناد مواد 1257-1301 از قانون 
مدنى و مواد 310-311-312-314 از قانون تجارت و مواد 502-198-197-194-
515-519 از قانون ایین دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى 
ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده فوق را به پرداخت مبلغ 158/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/130/000 ریال بابت خسارات دادرسى 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول بر مبناى نرخ 
تورم اعالمى از ســوى بانک مرکزى که حین االجرا محاسبه و تعیین مى شود در 
حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى بــدوا ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در این شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى دادگسترى کاشان مى باشد. قاضى شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 507235

آگهى مزایده
شــماره مزایده: 139804302126000014 پرونده اجرایى کالسه 9500105 
ششدانگ یک پالك یک هزار و هشتصد و پنجاه اصلى واقع در بخش یک کاشان به 
نشانى کاشان خیابان محتشم کوچه درب زنجیر که سند آن در صفحات 354 و 217 
و 351 دفاتر 68 و 90 و 68 امالك ذیل ثبت هاى 5815-12222-5815 به ترتیب 
بنام محمدمعمار نسبت به دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ و صغرى زین ساز نسبت 
به نیم دانگ مشاع از ششدانگ و حاج رضا معمار نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
ثبت گردیده است با حدود و مشخصات شماال به شارع شرقا در سه قسمت دیوار به 
پشت بام آب انبار از 1295 دوم به کوچه سوم دیوار مشترك با خانه 2292 جنوبا دیوار 
به دیوار شماره مرقوم دوم دیواریست به مشاعات 1848 غربا اول دیوار به دیوار خانه 
1849 دوم در هفت قسمت دیوار و درب به خانه شماره 2 فرعى از 1850 که طبق 
نظر کارشناس رسمى ششدانگ پالك فوق در حال حاضر به صورت دو باب منزل 
مسکونى مجزا واقع در پالك مذکور با قدمت بالغ بر 40 سال با عرصه به مساحت 570 
مترمربع که حدود 30 مترمربع آن در مسیر تعریض مى باشد و داراى زیرزمین به 
مساحت 400 مترمربع و همکف به مساحت 400 متر مربع و اول به مساحت 217 
مترمربع با مشخصات نما سنگ و آجر کف سرامیک و موزاییک سقف آهن و آجر و 
مصالح مصرفى اسکلت آجرى و حیاط ســازى موزاییک مى باشد همچنین داراى 
امتیازات آب و برق و گاز مى باشد که با احتساب کلیه موارد فوق جمعا به مبلغ چهارده 
میلیارد و یکصد و سى و دو میلیون ریال ارزیابى و قطعى گردیده است ملکى نامبردگان 
باال طبق سند رهنى شماره 29724 مورخ 1394/5/5 دفترخانه اسناد رسمى 20 
کاشان در رهن شرکت فوالد امیرکبیر کاشان مستقر شده است از ساعت 9 الى 12 
روز یک شنبه مورخ 1398/5/6 در محل اجراى اسناد رسمى کاشان واقع در کاشان 
نبش میدان جهاد ابتداى بلوار  باهنر اداره ثبت اسناد و امالك از طریق مزایده به فروش 
مى رسد. مزایده از مبلغ پایه چهارده میلیارد و یکصد و سى و دو میلیون ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابــت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمى گردد مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد. این آگهى در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ 
اصفهان مورخ 1398/4/5 درج و منتشر مى گردد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

کاشان  شناسه: 510787
آگهى ابالغ اجراییه قرارداد بانکى

شماره پرونده: 139804002003000399/1 شماره بایگانى پرونده: 9800604/1 
شماره آگهى ابالغیه: 139803802003000079 بدین وسیله به 1- جواد احمدى 
شاپورآبادى فرزند شکراله به شماره شناسنامه 4310 دارنده کدملى 1282790676 
متولد 1350/1/1 ساکن اصفهان خیابان زینبیه کوچه 22 بهمن بن بست قمربنى 
هاشم پالك 93 کدپســتى 8197176384، 2- سهراب رضائى فرزند نظرعلى به 
شماره شناســنامه 11 دارنده کدملى 1092024549 متولد 1354/1/9 ساکن 
اصفهان جى ابهر جنب مســجد امام حســین کردآباد مدرسه مطهرى کدپستى 
8163833131 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه سروستان جى اصفهان به استناد 
قرارداد بانکى شــماره 6602949732004 مورخ 1395/2/1 جهت وصول مبلغ 
238680522 ریال بابت اصل و مبلغ 64/133/262 ریال بابت خســارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 1398/1/18 بانضمام خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 195/718 ریال 
از تاریخ 1398/1/18 تا روز وصول علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به 
کالسه 9800604/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/2/16 
مامور محل اقامت نامبردگان به شرح متن سند شــناخته نشده لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه اخبار 
اصفهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم 
توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام ننمایید عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. رئیس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان شناسه: 509867

* آگهى ابالغ اجراییه چک
شماره پرونده: 139704002003005582/1 شماره بایگانى پرونده: 9707815/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000088 بدین وسیله به آقاى مهدى 
طاالرى فرزند حســن به شناســنامه شــماره 3396 صادره از اصفهان و کدملى 
1290716242 متولد 1361/9/7 ســاکن اصفهان خیابان باهنر روبروى مجتمع 
پاسارگاد سوپر مهدى کدپســتى 8138757361 ابالغ مى شــود که اقاى على 
کرمانى افارانى جهت وصول مبلغ 10/000/000 ریال به اســتناد چک شــماره 
9603/715010-12 مــورخ 97/3/30 عهــده بانک ملى ایران شــعبه چهارراه 
وفایى اصفهان کد 3027 علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 
9707815 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/12/9 مامور محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 
ایین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه اخبار اصفهان آگهى مى شود 
و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى 
و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید. عملیات 
اجرایى جریان خواهد یافت. مسئول شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

شناسه: 509869

آگهى مزایده
پرونــده:  شــماره   139803902004000099 آگهــى:  شــماره 
139704002004000352 پرونده اجرایى کالسه: 9702870 ششدانگ پالك 
سى و هشت فرعى از چهار هزار و هشــتصد و نود و نه اصلى واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 186/75 مترمربع به آدرس اصفهان خیابان میر غربى کوچه 
شهید صامت قطاع پالك 34 با کدپستى 773-8163633771 که سند مالکیت آن 
در صفحه 395 دفتر 143 امالك به شماره ثبتى 17171 و با شماره چاپى 906773 
ثبت و صادر شده است ملکى خانم کبرا محمودى فرزند موال قلى با حدود شماال بطول 
9/50 متر به راهرو احداثى شرقا دیواریست به طول 20/7 متر به گل انداز جوى جنوبا 
به دیوار بطول 9 متر به 4900 اصلى غربا خط مستقیم مفروض است بطول 20/8 
متر به شماره 17 فرعى از 4899 اصلى که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق 
بر روى ملک فوق مالک در سال 94 اقدام به اخذ پروانه احداث از شهردارى منطقه 
6 اصفهان جهت احداث ساختمان در 4 سقف شامل همکف پارکینگ و سه طبقه 
فوقانى هر کدام یک واحد مسکونى نموده است که با توجه به اصالحات و تغییرات 
پروانه ساختمان به 5 سقف و متراژ حدود 500 مترمربع تبدیل گردیده است. طبقه 
زیرزمین که در مرحله سفت کارى است و مابقى واحدها تکمیل و در حال بهره بردارى 
مى باشد. البته آسانسور ساختمان فاقد تجهیزات موتور و ... که راه اندازى نگردیده 
است. مشخصات داخلى آپارتمانها واحدها داراى سالن آشپزخانه اپن با کابینت از 
نوع ام دى اف دو باب اتاق خواب و سرویسهاى بهداشتى است پوشش کف کامل از 
سرامیک دیوارها سفیدکارى و رنگ ف دربهاى داخلى چوبى و پنجره هاى محیطى 
از آلومینیوم دو جداره است و سیستم سرمایش کولر آبى لیکن در حال حاضر کولرها 
نصب نگردیده است و سیستم گرمایش از پکیج و رادیاتور است. داراى انشعابات آب 
و برق و گاز که همگى دایر و در حال بهره بردارى مى باشد الزم به ذکر است با توجه 
به بررسى اسناد و مدارك ابرازى پاسخ استعالم بانک پارسیان از شهردارى منطقه 6 
اصفهان به شماره 6/94/635-1394/1/19 و همچنین پروانه صادره مساحت زمین 
پس از اصالحى (پس از رعایت عقب نشینى الزم) برابر 151/58 مترمربع گردیده 
است. همچنین ساختمان فاقد پایان کار از شهردارى مربوطه مى باشد و طبق سند 
رهنى شماره 12563-1394/2/3 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 378 
اصفهان در رهن بانک پارسیان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى 
بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/4/26 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ابتداى خیابان 
الهور سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه بیست و یک میلیارد 
ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهیهاى 

مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه اخبار اصفهان چاپ اصفهان مورخ 
1398/4/5 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول 
مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ 
شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت 
پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و 
کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت ادارى همان روزطى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان شناسه: 510237

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
پرونــده:  شــماره   139803902004000102 آگهــى:  شــماره 
139604002004000840 شــماره بایگانى: 9602961، 1- ششدانگ اعیانى 
یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال طبقه چهارم پالك شماره 2164 فرعى از 24 
اصلى به انضمام انبارى شماره 3 و پارکینگ شماره 2 با قدرالسهم از عرصه مشاعى و 
مشاعات واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 90/98 مترمربع به آدرس اصفهان 
اتوبان شهید خرازى روبروى خیابان صمدیه لباف پشت آتشنشانى کوچه شماره 
هفت (شهید محمدتقى ابراهیمى) مجتمع آسمان طبقه چهارم واحد 8 کدپستى 
8187684793 ملکى اقاى ابراهیم سلطانى که سند مالکیت آن به شماره چاپى 
665000 سرى ب سال 95 با شماره دفتر الکترونیک 139620302025011746 
ثبت و صادر شده است. با حدود شماال به طول شش متر و نیم پنجره ها و دیواریست 
به فضاى شارع شرقا اول به طول هشتاد و پنج سانتى متر دیواریست  به فضاى قطعه 
دوم تفکیکى جنوبا اول به طول دو متر و پنجاه و چهار سانتى متر پنجره و دیواریست 
به نورگیر مشاعى دوم در پنج قسمت که قسمت هاى دوم و سوم و چهارم به صورت 
شکسته اســت بطولهاى دو متر یک متر و سى و شش سانتى متر یک متر وبیست 
سانتى متر یک متر و سى و هشت سانتى متر و یک متر و شصت و یک سانتى متر 
درب و دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعى غربا در پنج قسمت بصورت مورب و پخ 
بطولهاى یک متر و هفتاد و دو سانتى متر نودسانتى متر شصت سانتى متر سه متر و 
هفتاد و هشت سانتى متر و چهارمتر و هفتاد و نه سانتى متر پنجره ها و دیواریست به 
فضاى شارع دوم حدود انبارى به مساحت 6/28 مترمربع شماال به طول 1/80 سانتى 
متر درب و دیواریست به محوطه مشاعى شرقا به طول سه متر و پنجاه و دو سانتى متر 
دیوار اشتراکى با انبارى چهار جنوبا بطول یک متر و هشتاد سانتى متر دیواریست به 
تحتانى قطعه ششم تفکیکى غربا به طول سه متر و نیم دیواریست به تحتانى کوچه 
پارکینگ به مساحت 12/5 مترمربع با حدود شماال بطول دو متر و نیم خط مستقیم 
مفروض به محوطه مشاعى شرقا به طول پنج متر خط مستقیم مفروض به محوطه 
مشاعى جنوبا به طول دو متر و نیم خط مستقیم مفروض به محوطه مشاعى غربا 
به طول پنج متر خط مستقیم مفروض به محوطه مشاعى که طبق نظر کارشناس 
رسمى پالك فوق یک باب آپارتمان مسکونى داراى 90/98 متر مربع اعیانى شامل 
دو اتاق خواب، هال و پذیرائى، دستشویى و حمام، آشپزخانه انبارى و پارکینگ است 
که با اسکلت بتن مسلح و سقف تیرچه بلوك، کف سرامیک، سطوح داخلى دیوارها 
رنگ درب و پنجره هاى خارجى آلومینیومى با شیشه دربهاى داخلى چوبى سرویس 
و حمام و آشپزخانه با کف سرامیک و بدنه کاشى با کابینت ام دى اف و نماى خارجى 
سنگ و آجر و کف حیاط با موزاییک پوشش گردیده است. مجموعه داراى سیستم 
گرمایشى پکیج و شوفاژ سیستم سرمایشى کولر و اسپیلت بوده و داراى اشتراکات 
آب برق گاز با قدمتى حدود دوازده سال ساخت مى باشد. 2- ششدانگ اعیانى یک 
دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف پالك شــماره 2157 فرعى از 24 اصلى با 
قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 
76/31 مترمربع به آدرس اصفهان اتوبان شــهید خرازى روبروى خیابان صمدیه 
لباف پشت آتشنشانى کوچه شماره هفت (شهید محمد تقى ابراهیمى) مجتمع 
آسمان طبقه همکف کدپستى 8187684784 ملکى آقاى ابراهیم سلطانى که سند 
مالکیت اصلى بشماره چاپى 267089 سرى الف سال 95 با شماره دفتر الکترونیک 
139620302025001945 ثبت و صادر گردیده است با حدود شماال اول در پنج 
قسمت که قسمت هاى دوم و سوم و چهارم به صورت شکسته است بطولهاى یک 
متر و شصت و سه سانتى متر و یک متر و سى و دو سانتى متر و هشتاد و هشت سانتى 
متر و یک متر و سى و شش سانتى متر و دو متر درب و دیواریست به راه پله و آسانسور 
مشاعى دوم بطول دو متر و پنجاه و چهار  سانتى متر پنجره و دیواریست به نورگیر 
مشاعى شرقا به طول هشت متر و چهل و هفت سانتى متر دیواریست به تحتانى قطعه 
دوم تفکیکى جنوبا اول در دو قســمت که قسمت اول به صورت پخ است بطولهاى 
یک متر و چهل و پنج سانتى متر و دو متر و سى سانتى متر پنجره و دیواریست به 
فضاى رامپ مشاعى دوم بطول چهار متر و نود سانتى متر درب و پنجره و دیواریست 
به حیاط مشاعى غربا بطول هشت متر و بیست و سه سانتى متر دیواریست بشارع 
در امتداد گل انداز جوى دستجردى که طبق نظر کارشناس رسمى ملک مورد نظر 
عبارت است از یک باب آپارتمان مسکونى داراى 76/31 مترمربع اعیانى شامل یک 
اتاق خواب هال و پذیرایى دستشویى و حمام آشپزخانه است که با اسکلت بتن مسلح 
و سقف تیرچه بلوك کف سرامیک سطوح داخلى دیوارها گچى درب و پنجره هاى 
خارجى آلومینیومى با شیشه دربهاى داخلى چوبى سرویس و حمام و اشپزخانه با 
کف سرامیک و بدنه کاشى با کابینت ام دى اف و نماى خارجى سنگ و آجر و کف 
حیاط با موزاییک پوشش گردیده است. مجموعه داراى سیستم گرمایشى پکیج 
و شوفاژ سیستم سرمایشى کولر و اســپیلت بوده و داراى اشتراکات آب برق و گاز 
با قدمتى حدود دوازده سال ساخت مى باشــد. 3- ششدانگ اعیانى یک دستگاه 
آپارتمان واقع در جنوب طبقه چهارم پالك شــماره 2165 فرعــى از 24 اصلى با 
قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 
94/05 مترمربع به آدرس اصفهان اتوبان شهید خرازى روبروى خیابان صمدیه لباف 
پشت آتشنشانى کوچه شماره هفت (شهید محمد تقى ابراهیمى) مجتمع آسمان 
طبقه چهارم واحد 9 کدپستى 8187684794 ملکى آقاى ابراهیم سلطانى که سند 
مالکیت اصلى بشماره چاپى 267090 سرى الف سال 95 با شماره دفتر الکترونیک 
139620302025001946 ثبت و صادر گردیده اســت با حدود شماال در پنج 
قسمت که قسمت هاى دوم و سوم و چهارم به صورت شکسته است بطولهاى یک متر 
و پنجاه و پنج سانتى متر یک متر و سى و یک سانتى متر و یک متر و هشت سانتى 
متر یک متر و سى و پنج سانتى متر و دو متر درب و دیواریست به راه پله و آسانسور 
مشاعى دوم به طول دو متر و پنجاه و چهار سانتى متر پنجره و دیواریست به نورگیر 
مشاعى شرقا بطول هشت متر و چهل و هفت سانتى متر دیواریست به فضاى قطعه دوم 
تفکیکى جنوبا اول در چهار قسمت که اول به صورت پخ و سوم شرقى است بطولهاى 
دو متر و شصت سانتى متر یک متر و چهل و هفت سانتى متر سى و چهار سانتى متر 
و ده سانتى متر پنجره ها و دیواریست به فضاى رامپ مشاعى دوم در سه قسمت که 
دوم غربى است بطولهاى دو متر و نود سانتى متر و ده سانتى متر و یک متر و هشتاد 
و هفت سانتى متر پنجره ها و دیوار و دیوار کوتاه تراس مسقف است به فضاى حیاط 
مشاعى سوم بطول یک متر و هفده سانتى متر دیواریست به فضاى کوچه غربا در چهار 
قسمت که قسمتهاى دوم و سوم و چهارم بصورت شکسته و مورب است بطولهاى 
هفت متر و چهل سانتى متر چهل و پنج سانتى متر نود و هفت سانتى متر و یک متر و 
شصت و شش سانتى متر دیوار کوتاه تراس مسقف و پنجره ها و دیواریست به فضاى 
شارع. طبق نظر کارشناس رسمى ملک مورد نظر عبارت است از یک باب آپارتمان 
مسکونى داراى 94/05 مترمربع اعیانى شامل اتاق خواب، هال و پذیرایى، دستشویى 
و حمام، آشپزخانه است که با اسکلت بتن مسلح و سقف تیرچه بلوك کف سرامیک 
سطوح داخلى دیوارها رنگ درب و پنجره هاى خارجى آلومینیومى با شیشه دربهاى 
داخلى چوبى سرویس و حمام و آشپزخانه با کف سرامیک و بدنه کاشى با کابینت ام 
دى اف و نماى خارجى سنگ و آجر و کف حیاط با موزاییک پوشش گردیده است. 
مجموعه داراى سیستم گرمایشى پکیج و شوفاژ سیستم سرمایشى کولر و اسپیلت 
بوده و داراى اشتراکات آب برق گاز با قدمتى حدود دوازده سال ساخت مى باشد که 
طبق سند رهنى شماره 177328-95/3/30 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 
20 اصفهان در رهن بانک مسکن شعبه چهارباغ عباسى واقع مى باشد و از ساعت 
9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/4/24 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت 
چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 2/500/000/000 
ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) معادل دویست و پنجاه میلیون تومان جهت 
پالك ثبتى شماره 24/2164 و از مبلغ پایه 2/000/000/000 ریال دو میلیارد ریال 
معادل دویست میلیون تومان جهت پالك ثبتى شــماره 24/2157 و از مبلغ پایه 
2/500/000/000  ریال دو میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل دویست و پنجاه 
میلیون تومان جهت پالك ثبتى شماره 24/2165 شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیزبدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه اخبار اصفهان چاپ اصفهان مورخ 98/4/5 درج و منتشــر 
مى گردد و در صــورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکــول مى گردد. توضیحا 
جهت شرکت در  جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این 
اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق 
پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى 
معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 
همان روزطى فیش مخصوص پرداخت نماید. اداره اجراى اســناد رسمى اصفهان
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استقبال پست از استارت آپ ها و کسب و کارهاى پستى
دیر عامل شرکت ملى پست ایران با اشاره به اقدامات انجام شده براى تدوین و طراحى برنامه تحول دیجیتال 
پست و سکوى تجارت الکترونیک با عنوان «ستاپ»، از آغاز این برنامه با اعالم فراخوان براى مشارکت بخش 
خصوصى خبر داد. حسین نعمتى مدیر عامل شرکت ملى پست ایران با اشاره به آغاز تحول در شرکت ملى 
پست ایران، گفت: با شرایط جدید بازار، کسب و کارها و بر اساس اساسنامه این شرکت، برنامه تحول شرکت 

ملى پست ایران تدوین و طراحى شده است.  وى با اشاره به تغییرات مدیریتى و حضور اعضاى جدید هیات 
مدیره با رویکردهاى به روز، افزود: با بررسى پست کشورهاى مختلف و مطابق با رویکرد اتحادیه پستى جهانى 

برنامه پلتفرمى شرکت ملى پست طراحى شد که بر اساس این برنامه شرکت ملى پست ایران به عنوان سکوى تجارت 
الکترونیک در کل کشور تبدیل مى شود. مدیر عامل شرکت ملى پست ایران تصریح کرد: ما مى توانیم امکانات و تجهیزات 

خود را با تمام بخش هاى مختلف که در حوزه تجارت الکترونیک فعالیت دارند به اشتراك بگذاریم و حرکت منسجم و هدف مندى داشته 
باشیم.  وى با اشاره به پروژه هایى که در گذشته در راستاى تحول در پست انجام شده است، افزود: به دلیل عدم انسجام و بى توجهى به تمام 
جوانب، پروژه هایى مانند 193 (خدمات شهروندى) یا سیماك، دچار مشکالتى شدند و به نتیجه پیش بینى شده دست نیافتند، اما در حال 

حاضر تمام جوانب پروژه هایى که قرار است با همکارى بخش خصوصى انجام شود دیده شده و مشکلى در این زمینه وجود ندارد. 
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استارت آپ

 رئیس کل بیمه مرکزى از صدور مجوز برلى 
استارت آپهاى بیمه اى خبر داد و گفت: تجربه اسنپ و 
تپسى در سیستم حمل و نقل نشان داد که بیمه ها نباید در مقابل استارت 
آپها و فناورى هاى جدید مقاومت کنند، بلکه باید در آنها سرمایه گذارى 

داشته باشند.

«غالمرضا سلیمانى» در مراسم رونمایى از شبکه نوآورى در صنعت 
بیمه افزود: امروز فضایى فراهم شده تا استارت آپ ها در بخش بیمه 
فعالیت کرده و اقدام به تجارى ســازى کنند، اما صنعت بیمه نیاز به 
تحول دارد و اکنون ضریب نفوذ بیمه در جامعه 2.3 درصد اســت که 

براى تحقق ضریب نفوذ هفت درصدى به شیوه هاى جدید نیاز دارد.
رئیس کل بیمه مرکزى اضافه کرد: چنانچه صنعت بیمه با رشد سالیانه 
25 تا 30 درصد در سال پیش مى رود، همچنان سهمش از اقتصاد کشور 

کمتر است.
سلیمانى گفت: پرتفوى شرکت هاى بیمه در ســال 1397 به 45 هزار 
میلیارد تومان رسید که پیش بینى مى شود به 60 هزار میلیارد تومان در 

امسال افزایش یابد.
به گفته وى، سال 1400 پرتفوى شرکت هاى بیمه به 100 هزار میلیارد 
تومان افزایش خواهد یافت، اما در صورت اجراى شیوه هاى جدید، رقم آن افزایش 

بیشترى خواهد داشت.
رئیس کل بیمه مرکزى گفت: براساس افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور، باید بیمه 

به متن زندگى مردم وارد شود و خانواده ها احساس کنند که بیمه جزیى از زندگى 
آنهاست.

سلیمانى با بیان اینکه ورود اســتارت آپ ها به بیمه یک مزیت است، اظهار داشت: 
امروز از فعالیت هــاى نوآورانه در بیمه حمایت مى شــود و قرار اســت که به این 

شرکت هاى استارت آپ، مجوز داده شود.
وى افزود: استارت آپ ها در بخش خدمات موفقتر از سایر بخشها بوده اند و مى توانند 
به توسعه اشتغال کمک کنند و مشارکت ســازمان بیمه مرکزى با معاونت علمى 
رئیس جهورى را نیز یادآور شد که ارکان مختلف کشــور از گسترش فناورى هاى 

جدید حمایت مى کنند.
رئیس کل بیمه مرکزى اضافه کرد: اکنون تخلفاتى مانند تخلف در ارزیابى خسارت 
رخ داده که استارت آپ ها مى توانند با ارایه روش هاى جدید این تخلفات را کاهش 

دهند.
سلیمانى با بیان اینکه حدود 80 درصد محصوالت بیمه اى جهان در ایران نیز وجود 
دارد، گفت: براى مردم کشــورمان فقط سه محصول بیمه شــخص ثالث، درمان و 

مسوولیت و آتش سوزى شناخته شده است.
به گفته وى، استارت آپ ها مى توانند محصوالت بیمه اى ناشناخته را به مردم معرفى 
کنند و به تازگى یک شرکت بیمه اى ارایه خدمات بیمه بدنه یک روزه و محدود را آغاز 
کرده که مناسب افرادى است که چند روز محدود در سال از خودرو استفاده مى کنند.

تیوان
گـــزارش

رئیس کل بیمه مرکزى:
استارت آپ هاى بیمه اى مجوز فعالیت مى گیرند

تیم ها اغلــب از افرادى با 
شــخصیت ها و رفتارهاى 
متفاوت تشکیل شده اند و 
گاه تخصص این افراد نیز 
متفاوت است. شاید ایجاد 
هماهنگى و دســتیابى به 
یک ترکیب بهینه از افراد 

بتواند به عملکرد باالى تیمى منجر شود.
با توجه بــه اینکــه در دهه هــاى اخیر 
سازمان ها به طور معنادارى تغییر کرده اند 
و براى بقا در بازارهاى جهانى باید سخت 
رقابت کنند. یکى از قابل توجه ترین این 
تغییرات در جهت جهانى شدن، تغییر از 
سمت کار به صورت انفرادى به کارهاى با 

مبناى تیمى است.
در واقع موفقیــت یک تیــم موکول به 
داشتن ترکیب بهینه از افرادى است که 
در همکارى با یکدیگر توانا باشند. باتوجه به 
این موضوع چگونگى انتخاب پرسنل براى 
این تیم ها امرى بسیار مهم و اساسى است 
که نیازمند تحقیقات بیشتر متخصصان 

منابع انسانى است.
ازجمله مهم ترین مراحلى که تقریبا همه  
کارجویان موظف به انجام آن هســتند، 
مرحله مصاحبه استخدامى است که اتفاقا 
نقشى تعیین کننده و اساسى در استخدام 
فرد مى تواند داشته باشد. اما براى اینکه به 
مصاحبه کارى دعوت شوید باید قبل از آن، 
رزومه مناســبى از خود نوشته باشید. در 
این مقاله سعى مى کنیم از تمام جهات به 
استخدام در یک تیم خوب بپردازیم. پس با 
یوکن همراه باشید تا مرحله به مرحله این 

فرایند را جلو رویم.

   الف- نوشتن رزومه کارى مناسب 
چگونه رزومه بنویسیم؟ این سوالى است 
که حتما در ابتــداى کار مدام درگیرش 
مى شــوید، خصوصا کــه امــروزه روند 
رزومه نویسى به ســرعت تغییر مى کند. 
بنابراین اگــر به دنبال موقعیت شــغلى 
جدیدى هستید یا صرفا مى خواهید رزومه 
خود را به روز نگه دارید، برخى موارد کلیدى 
باعث بهبود و ارتقاى رزومه تان مى شود. 
نگران نباشید، در این قسمت نحوه نوشتن 

آن را گام به گام توضیح خواهیم داد.

   1. ابتدا خالصه اى مفید و کوتاه از 
خودتان بنویسید

قبال رزومه ها معموال با مشــخص کردن 
نوع شغلى که به دنبال آن هستید، شروع 
مى شدند. اما حال، مدیران و کارشناسان 
جذب و استخدام انتظار معرفى خودتان 
در پاراگرافى کوتاه و جذاب دارند که شما 
و بهترین عملکردتان را به صورت خالصه 
توضیح دهد. به عبارت دیگر، شما باید در 
قالب جمله هاى کوتاه به این سوال که «چرا 
براى شما مفید هســتم؟»، پاسخ دهید 
و اطمینان حاصــل کنید که ویژگى هاى 
مرتبط شــما براى ایفاى نقش نیز در این 

خالصه به خوبى توضیح داده شده است.

   2. از مهارت هــاى نرم (رفتارى) 
خود به وضوح بنویسید

هنگام نگارش رزومه به یاد داشته باشید 
که مهارت هاى رفتارى (نرم) براى موفقیت 
در شغل حرفه اى تان مســلم و ضرورى 
هستند. بنابراین، مشخصه ها و ویژگى هایى 
رفتارى تان را، ماننــد ارتباط موثر، منظم 
بودن، روحیه کار تیمى و انرژى مثبت و یا 
توانایى هایى از این قبیل که در خودتان به 

وفور حس مى کنید، برجسته کنید.

   3. دانش فنى خود را نمایش دهید
در ادامه، باید بدانید که چطور مهارت هاى 
نرم افــزارى و ســخت افزارى خودتان را 
نشان دهید. داشــتن تخصص فنى براى 
موفقیت در شغل حرفه اى ضرورى است. 
امروزه آشنایى با برنامه هایى مانند آفیس 
مایکرو سافت (مجموعه اى از ورد، اکسل، 
پاورپوینت و غیره)، فتوشاپ و شبکه هاى 
مجازى اهمیت خاصى دارند. پس رزومه 
شما باید به طور مشــخص تسلط شما را 
در این حوزه ها نشــان داده و هم راستا با 
نیازهاى برنامه ریزى، مدیریت پروژه و یا 
هر نرم افزار مورد نیاز مربوط به شغل باشد. 
باید مشخص کنید که دانش کار کردن با 

این نرم افزارها را دارید.
ساده نویســى را مدنظر داشــته باشید. 
استفاده از کلمات سنگین و دشوار نشان 
از سطح آگاهى باالى شما نیست و فقط 
مطالعه رزومه شــما را سخت تر مى کند. 
 ،PDFرزومه ها معموالً بــه صورت فایل
ورد یا تکســت براى کارفرمایان ارســال 
مى شوند. با این حال، بهترین فرمت براى 
  PDF ذخیره و ارسال یک رزومه، فایل

است.

   ب. انجام مصاحبه کارى توسط 
یک مصاحبه کننده باتجربه 

حال مى خواهیم به تیم بپردازیم. سازمان 
قرار اســت براى تیم جدیــد خودش که 
ممکن است یک تیم استارت آپى هم باشد 
نیرو جذب کند. پس ایــن مجموعه هم 
باید دانش مورد نیاز براى استخدام افراد 

مناسب را داشته باشد.
اولین نکته این اســت که متقاضیان کار، 
افرادى به عنوان نماینده شــرکت شما را 
مى بینند. پس باید در انتخاب مســئول 
منابع انسانى شرکت تان دقت کافى را به 
خرج دهید. همچنین شما به عنوان مدیر یا 
مسئول مربوطه کارجو هایى را خواهید دید 
که منابع انسانى شرکت تان گزینش خواهد 
کرد. پس مســلما باید به مسئول مرتبط 

اطمینان کافى داشته باشید.
به عنوان یک مصاحبه کننده باید دو هدف 
زیر در ذهنتان باشد تا در طول مصاحبه به 

دنبال آن باشید.
1. کسب اطالعات مربوط و الزم از داوطلب 
شــغل. نتیجه گیرى دراین مورد که اگر 
انجام وظایف شغلى به وى محول شود آیا 
مى تواند از عهده انجام دادن این وظایف به 

نحوى کارآمد و اثربخش برآید یا نه؟
 2. دادن اطالعات الزم به داوطلب درباره  
شغل، میزان دستمزد شرایط کار، امکاناتى 
که براى پیشــرفت متصدى شغل مورد 
نظر وجود دارد، خطراتى که ممکن است 
در هنگام کار پیش آید، پــاداش و مزایا، 

آموزش هاى ضمن خدمت و نظایر آنها.
یکى از نکات اساســى که الزم اســت هر 
مصاحبه کننده اى قبل از تشکیل جلسه 
مصاحبه در نظر داشته باشد آن است که 
در جلســه مصاحبه فقط باید به بررسى 
و مطالعه آن جنبه از رفتار یا شــخصیت 
داوطلــب پرداخت که امــکان ارزیابى و 
مطالعه آن با هیچ یک از روش هاى دیگر 
نظیر پرسشــنامه، امتحانات کتبى، انواع 

آزمون ها و نظایر آن وجود نداشته باشد.
حال اگر جلســه مصاحبه تشکیل شود و 
رئیس کارگزینى یا مدیر یک واحد در نقش 
مصاحبه کننده از داوطلب سوال کند نام 
شما چیست؟ در کجا زندگى مى کنید؟ 
چند خواهر و برادر هستید؟ فاصله شهر 
تهران تا تبریز چند کیلومتر اســت؟ در 
این صورت باید قبول کرد که او یا درباره 
مصاحبه اســتخدامى چیزى نمى داند یا 

اینکه به دالیلى نمى خواهد از روش هاى 
دیگر اســتفاده کند. به این گونه سوال ها 
باید با روش هاى ساده تر نظیر پرسشنامه 
و امتحانات کتبى پاســخ داده شــود و از 
مصاحبه براى ارزیابى ابعــاد پیچیده تر 
رفتار نظیــر نگرش ها، عالئــق، ترس ها، 

اعتمادبه نفس و نظایر آن استفاده شود.
در جلســه  مصاحبــه، کار اصلــى 
مصاحبه کننده مطالعه درباره شخصیت 
کلى داوطلب اســت. ولى براى سهولت 
ارزیابــى و بررســى داوطلــب، مى توان 
شخصیت او را به طور مصنوعى به عوامل 
مختلف تجزیه کرد و هر عامل را جداگانه 
مورد مطالعه قــرار داد؛ در پایان و هنگام 
قضاوت درباره آن، کل شــخصیت فرد را 

در نظر گرفت.
شخصیت هر فرد را مى توان با روش هاى 
گوناگون مثــل اســتفاده از آزمون هاى 
شــخصیت و مصاحبه ارزیابى کرد. ولى 
خطر اســتفاده از آزمون هاى شخصیت 
هنگام انتخاب و استخدام کارکنان آن است 
که معموال داوطلبان پاسخ هاى صحیحى به 
سواالت این آزمون ها نمى دهند. به همین 

دلیل اعتبار این آزمون هــا در امتحانات 
اســتخدامى مورد تردید است. ضمنا در 
مصاحبه  استخدامى نسبت به ابعادى از 
شخصیت داوطلبان توجه مى شود که در 

رابطه با شغل موردنظر، اهمیت دارد.

  مناسب ترین سواالتى که هنگام 
مصاحبه از داوطلب باید پرسید

ســوالى که در اینجا به ذهن مى رسد این 
است که هنگام مصاحبه شغلى چه سواالتى 
از کارجو باید پرسید؟ من در این قسمت 
به برخى ازین سوال ها اشاره مى کنم که 

امیدوارم برایتان مفید باشد.

   1. کدام یک از مهارت هایتان، باعث 
شده که فکر کنید این شغل مناسب 

شما است؟
با مطرح کردن این پرسش نه تنها متوجه 
خواهید شــد که کارجو چه مهارتى را به 
عنوان خصلت بارز و برترى خود مى شناسد، 
بلکه فرصت خوبى است تا بدانید آیا کارجو 
درك درستى از وظایف و موقعیت شغلى 
خود دارد یا خیر؟ بــراى مثال اگر کارجو 
در طى مصاحبه از مهــارت ویژه  خود در 
زمینه برنامه نویســى بگوید، در حالیکه 
براى فرصت شــغلى در تیم طراحى شما 
اقدام کرده، نشان  مى دهد که وى موقعیت 
شغلى و شرح وظایفش را به درستى متوجه 

نشده است.

   2. کدام یک از دستاوردهایتان 
بیشتر برایتان ارزش دارد؟

این پرســش فرصتى را در اختیار کارجو 
قرار مى دهد تا بتواند درباره آنچه که عالقه 
دارد بیشتر صحبت کند. این سوال باعث 
مى شود که اضطرابش براى ادامه مصاحبه 
کمتر شده و با اعتماد به نفس بیشترى به 

ادامه سواالت پاسخ دهد.

3. چگونه با مشکالت و چالش هاى 
پیش رویتان مبارزه کردید؟

اکثر کارجویان از مواجهه با این ســوال 
هراس دارند. با این حال، این ســوال راه 
حل خوبى است که تجربیات کارجو را از 
روى کاغذ به دنیاى واقعى آورید. ممکن 
است حتى پس از آنکه نیروى کار جدید را 
استخدام مى کنید، او با مشکالتى بر سر راه 
خود مواجه شود. این موانع مى تواند بروز 
اختالف و جدل با ســایر افراد تیم باشد یا 
پروژه اى که نمى داند چگونــه باید آن را 
شروع کند. دانســتن این موضوع که این 
فرد چگونه مى تواند با مشکالت برخورد 
کند، نتیجه خوبى از حضــور او در تیم و 

شرکت تان به شما خواهد داد.

   4. روش کارى خود را توضیح دهید.
آیا او فردى است که کارها را به طور مستقل 
جلو مى برد یا ترجیح مى دهد همه کارها 
را به صورت تیمى انجام دهد؟ آیا او براى 
شروع کار باید راهنمایى شود یا عالقه دارد 
کارها را به تنهایى کشف کند؟ پاسخ این 
سوال نه تنها مى تواند در انتخاب کارجو به 
شما کمک کند، بلکه مى تواند راه روشنى 

براى انتخاب تمام اعضاى تیم تان باشد.

   5. محیط کار ایده آل شــما چه 
ویژگى هایى دارد؟

اینکه بدانید کارجــوى مورد نظر چه نوع 
فضاى کارى را مى پسندد به شما کمک 
مى کند تا متوجه شوید آیا کارجوى مورد 
نظر مى تواند در محیط کارى شما به خوبى 
کار کند یا خیر. شــاید او فردى باشد که 
عالقه دارد در محیطى آرام و بدون ســر 
و صدا کار کند. اگر دفتر کار شــما محلى 
شلوغ و پر سر و صداست، احتمال اینکه او 
نتواند بهره  ورى الزم را داشته باشد بسیار 

زیاد است. 

چگونه بهترین افراد را استخدام کنیم؟؛   

جمع حرفه اى ها

مدیران و کارشناسان 
جذب و استخدام 

انتظار معرفى خودتان 
در پاراگرافى کوتاه و 
جذاب دارند که شما 

و بهترین عملکردتان 
را به صورت خالصه 

توضیح دهد.

یافتن راه حل هاى جدید براى مسائل پیچیده ى روز، هر 
روز دشوارتر از قبل مى شود. سازمان هاى دیگر به تنهایى 
قادر به حل مشــکالت پیش رو نیستند. لزوم تشکیل 
تیم ها و کارگروهى در سازمان ها، اهمیت مطالعه روى 

مقوله کار تیمى را آشکار تر مى سازد.

منبع: برترین ها
یـــادداشت
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شخصیت هر فرد را مى توان با 
روش هاى گوناگون مثل استفاده 

از آزمون هاى شخصیت و مصاحبه 
ارزیابى کرد. ولى خطر استفاده از 

آزمون هاى شخصیت هنگام انتخاب 
و استخدام کارکنان آن است 

که معموال داوطلبان پاسخ هاى 
صحیحى به سواالت این آزمون ها 

نمى دهند. 

بازار فناورى در 
انحصار شرکت هاى 

خصولتى است 
باید انحصــار در بــازار داخل را 
به منظور رشــد شــرکت هاى 
دانش بنیان از بین بــرد. در بازار 
داخل به ویــژه در حوزه فناورى، 
شرکت هاى خصولتى و وابسته 
بازار را در اختیــار دارند. فضاى 
رقابتى در بازار داخل وجود ندارد.

افشین کالهى شرکت هاى دانش 
بنیان در دو فضا مشــکل دارند 
که اولى فضاى عمومى کســب 
وکار و دومــى اکوسیســتم این 
شرکت هاســت. در فضاى اول، 
مشکالت عمومى مثل مالیات و 
بیمه شــرکت هاى دانش بنیان 
را درگیــر کــرده و مشــکالت 
اکوسیســتم و فضاى گلخانه اى 
شــرکت هاى دانــش بنیان که 
دولــت آن را سروســامان داده، 

شامل موارد خاص است.
یکى از بزرگترین مشکالت خاص 
اکوسیستم شــرکت هاى دانش 
بنیان تامین مالى است. رویکرد 
فعــاالن این عرصه ایــن بود که 
دولت نباید به طور مستقیم منابع 
مالى و تســهیالت را در اختیار 
شرکت هاى دانش بنیان و استارت 
آپ ها قرار دهد. ایجاد شــرکت 
هاى بزرگ و شتاب دهنده ها براى 
ســرمایه گذارى بر شرکت هاى 
دانش بنیان اصلى ترین رویکرد در 
تامین مالى بود که خوشبختانه از 
منظر سیاست گذارى، در معاونت 
علمى و فناورى ریاست جمهورى 
و دیگر نهادهاى درگیر پذیرفته 
شده و جا افتاده است با این حال 
به توجه بیشــترى در این زمینه 

نیاز داریم.
مسئله بعدى، ایجاد فضاى بیشتر 
براى رشد شرکت هایى است که 
بزرگ شده اند و براى حضور موثر 
در بازار داخل و خارج به حمایت 
دولت نیاز دارنــد. اکنون اصلى 
ترین مسئله شرکت هاى دانش 
بنیان، بازار است. تعداد زیادى از 
این شــرکت ها به بلوغ رسیده و 
محصول آماده براى عرضه دارند 
اما حضور فروش خارجى به دلیل 
تحریم ها دشوار است. پیشنهاد ما 
ایجاد شبکه اى بین شرکت هاى 
ایرانى فعال در خارج از کشــور و 
شرکت هاى دانش بنیان صاحب 
محصول و خدمت است تا امکان 
عرضه محصوالت این شرکت ها 

در دیگر کشورها تسهیل شود.
از ســوى دیگر، باید انحصار در 
بازار داخــل را به منظور رشــد 
شرکت هاى دانش بنیان از بین 
برد. در بازار داخل به ویژه در حوزه 
فناورى، شرکت هاى خصولتى 
و وابسته بازار را در اختیار دارند. 
فضاى رقابتى در بازار داخل وجود 

ندارد.
بیش از 4 هزار و 400 شــرکت 
دانش بنیــان در کشــور داریم 
که بســیارى موفق عمل کرده و 
محصول و خدمت آمــاده دارند. 
بعضى از شــرکت ها در آستانه 
رسیدن به این مرحله اند و بعضى 
دیگر نتوانستند راه را ادامه دهند 
و از چرخه خارج شــدند. اگر به 
فرض شــش هزار شرکت دانش 
بنیان در ایران ثبت شده است، به 
نظر من یک هزار تا 1500 شرکت 
از چرخــه خارج شــدند چراکه 
نتوانســتند به بازار وارد شوند. با 
این وجود روند رشد و فعالیت این 

شرکت ها مثبت است.

فصل اقتصاد
گــزارش
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