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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

2

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

استاندار اصفهان در نشست کمیته سیاسى مجمع مجالس آسیایى مطرح کرد:

 کشورهاى آسیایى نیازمند تعامل در حوزه هاى  اقتصادى و گردشگرى

تکیه بر جایگاه 
بهشتى در روز قضا

یکى از قواى ســه گانه و از ارکان 
اصلى نظام جمهورى اســالمى 
ایران ، قوه قضائیه اســت. ذات 
اسالم از بتداى خلقتش عجین 
شده اســت با حق و یافتن عدل 
و رساندن حق به صاحب آن. امر 
قضاوت مانند شمشیرى دو لبه 
است که اگر اندکى در آن اشتباه 
شود به نابودى بى گناهان مبدل 
مى شود و در صورت درست اجرا 
شــدن  عدالت بر جامعه حاکم 
مى شــود. قضــاوت از ســویى 
مسیرى اســت براى امیدوارى 
حق جویــان و از طــرف دیگر 
آزمنــدان را از اهــداف خــود 
دور مــى کنــد. بــه همیــن 
دلیل اســت  که منصــب قضا، 
ظریــف ترین، حســاس ترین، 
مهم تریــن و در عین حال یکى 
از خطیرترین مناصب اجتماعى 
از دیدگاه اسالم به شمار مى رود. 
در واقع قضاوت، راه هى است که 
به رفع خصومت و پایان بخشیدن 
به منازعات مى انجامد و حقوق 
از دست رفته را براساس قوانین 
دقیق و قابل اجرا به حق داران باز 

مى گرداند.  ...

فرزانه مستاجران
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

   دلیل برگزارى نشست کمیته دائمى سیاسى مجمع مجالس آسیایى در اصفهان به خالقیت و هنر در این دیار برمى گردد و این هنر مردمان این منطقه را نزد جهانیان نمایان مى سازد.

بازار طال و سکه 98/4/5 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,488,8004,338,000قدیم

سکه طرح 
4,697,0004,449,000جدید

2,430,0002,520,000نیم سکه

1,625,0001,640,000ربع سکه

1,012,000989,000سکه گرمى

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

یک گرم طالى 
18439,600407,500 عیار

یک گرم طالى 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالى 
24586,100543,300 عیار

مراکز رشد و شتابدهى کسب و کار 
زنان تشکیل مى شود

صدیقه ربیعى پیرامون مصوبات دهگانه اقتصاد مقاومتى در حوزه زنان گفت: 
با توجه به آمار رو به رشد فارغ التحصیالن زن و آمار پایین اشتغال زنان باید براى 
اشتغالزایى در این حوزه به صورت جدى اقدام کرد که یکى از راه هاى تحقق این هدف 

ایجاد مراکز شتابدهى زنان است.
وى به اهداف ایجاد مراکز شتابدهى زنان از قبیل ترویج فرهنگ کار و کار آفرینى، 

ایجاد شبکه هاى قدرتمند و در نتیجه تربیت کارآفرینان موفق، آموزش 
مهارت هاى کارآفرینى به تیم هاى داراى ایده و استارت آپ هاى پذیرفته 

شده...

وى افزود: این جلسه نخستین 
جلسه فنى و اجرایى براى شهر 
دوســتدار کودك در اصفهان 
اســت و همه حاضران در این 
جلسه جز شرکایى هستند که 
شهر اصفهان مى تواند فرآیند 
شهر دوستدار کودك را با آنان 

طى کند.
رییس اداره سازمان ها و مجامع بین المللى 
مرکز اطــالع رســانى و امور بیــن المللى 
وزارت کشور عنوان کرد: شــوراى اجرایى و 
کمیته راهبرى متشکل از اعضایى از تمامى 
معاونت هاى شهردارى، دستگاه هاى مرتبط 
با موضوع کودکان از جمله بهزیستى، آموزش 
و پروش، هالل احمر و بخش هاى خصوصى، 
نهادهاى مردمى و ســازمان هاى مردم نهاد 
و دانشگاه است که همه این اعضا در فرآیند 
تهیه پلن اکشن شهر دوستدار کودك نقش 

بسیار مهمى دارند.
وى تصریح کرد: اداره شهر دوستدار کودك 
با کمک و راهنمایى وزارت کشــور، سازمان 
شهردارى ها و یونیســف عملى مى شود و با 
اســتفاده از راهبردها، برنامه هاى آن تهیه 

خواهد شد.
جوانى خطاب بــه اعضاى حاضــر  کمیته 
راهبرى، گفت: مطالعاتى در زمینه راهبردها 
در قالب جلســاتى برگزار مى شــود تا همه 
اعضا نظرات خود را اعالم کنند و هرکدام از 
شما مى توانید با توجه به برنامه ها، اهداف و 
چشم اندازى که دارید و براساس فعالیت ها و 
طرح هاى خود براى کودکان همکارى الزم را 

داشته باشید.
وى ادامه داد: زمانى که این راهبردها با نظر 
همگان تدویــن و تصویب شــد، مورد نظر 

شهردار اصفهان نیز قرار مى گیرد.
رییس اداره سازمان ها و مجامع بین المللى 
مرکز اطالع رسانى و امور بین المللى وزارت 
کشــور افزود: نقشــه راه تصویب شده براى 
وزارت کشور نیز ارســال مى شود و کمیته 
راهبرى ملى نتیجه پلن شهر دوستدار کودك 
را بررسى و چنانچه نیاز به تغییرى داشته باشد 
به اعضاى کمیته راهبرى اعالم مى کند، پس 
از آن، شــهر آغاز به اجراى اکشن پلن یا پلن 

راهبرى خواهد کرد.
وى ادامه داد: در این زمان تفاهمنامه اى میان 
وزارت کشور و شهردارى امضا مى شود که بر 
اساس این تفاهم نامه شهردارى موظف شده 
تا این اکشن پلن را اجرا کند، پس از تایید و 
امضاى اکشــن پلن اعضاى کمیته راهبرى 
کاندیداتورى شهر دوستدار کودك را کسب 
مى کنند و لوگوى اصفهان به عنوان کاندید 

شهر دوستدار کودك اخذ مى شود.
جوانى تاکیــد کرد: در ایــن مرحله اعضاى 
اجرایى کمیته راهبرى وارد فرآیند اجرایى 
شهر دوستدار کودك مى شوند که بازه زمانى 
آن یک سال و نیم به طول انجامیده و تا سال 
1400 خواهد بود، سپس برنامه پیگیرى و با 
کمک شهردارى برنامه اى تا سال 1405 براى 

شهر دوستدار کودك در نظر گرفته مى شود.
وى خاطرنشان کرد: پس از اخذ کاندیداتورى 
شهر دوستدار کودك، مرحله پایش و ارزیابى 
فعالیت ها توسط کمیته راهبرى ملى انجام 
مى شود و چنانچه این فرآیند به درستى انجام 
و شاخص هاى مدنظر اصالح شود اصفهان به 

شهر دوستدار کودك خواهد پیوست.
رییس اداره سازمان ها و مجامع بین المللى 
مرکز اطالع رسانى و امور بین المللى وزارت 
کشور تصریح کرد: تشکیل اتاق فکر در کنار 
شوراى راهبرى پیشــنهاد مناسبى است تا 
کسانى که در حوزه هاى اجتماعى، فرهنگى 
و روانشــناختى مربوط به کودکان تخصص 
دارند به این شورا کمک کنند البته با توجه به 
گستردگى شوراى راهبردى تصمیم گیرى 

در ارتباط با موضوع ســخت است بنابراین 
نهایتا باید 15 تا 20 دستگاه در این شورا وجود 

داشته باشد.
وى با بیان اینکه دفتر امور بانوان در استان و در 
سطح کشور عضو کنوانسیون حقوق کودك 
هستند، افزود: یکى از شرکاى اصلى اجرایى 
در دفتر زنان و خانواده وزارت کشور هستند 
و در این راستا مشاور وزیر در امور خانواده نیز 
در این جلسات شرکت کرده و پیگیر موضوع 

شهر دوستدار کودك هستند.
جوانى عنــوان کــرد: در تالشــیم تــا از 
پتانســیل هاى موجــود در کارگروه هــاى 
خانواده و کارگروه هاى اجتماعى اســتفاده 
کنیم تا روند اجرایى فعالیت ها تسهیل شود 
و چنانچه نیاز به الزامات قانونى بیشــترى 
براى ملزم کردن دستگاه ها به اجراى طرح 
داشته باشیم، بتوانیم از این ظرفیت استفاده 

کنیم.
وى گفت: مشــارکت کودکان در همه این 
مراحل حائز اهمیت اســت چــون تمامى 
برنامه ریزى ها و اقدامات براى کودکان انجام 

مى شود و آنان باید در این ارتباط نظر بدهند.
رییس اداره سازمان ها و مجامع بین المللى 
مرکز اطالع رسانى و امور بین المللى وزارت 
کشور با اشاره به لزوم مشارکت کودکان در 
همه مراحل، خاطر =نشــان کرد: شــوراى 
شهر کودك با تصویب شوراى اسالمى شهر 
اصفهان شکل گرفته تا کودکان نظرات خود 
را به هر نحوى بیان کنند تــا از نظرات آنان 

استفاده شود.

برنامه راهبردى اصفهان براى شهر دوستدار کودك مشخص شد

در تالشیم تا از 
پتانسیل هاى 

موجود در 
کارگروه هاى خانواده 

و کارگروه هاى 
اجتماعى استفاده 

کنیم تا روند اجرایى 
فعالیت ها تسهیل 
شود و چنانچه نیاز 

به الزامات قانونى 
بیشترى براى ملزم 
کردن دستگاه ها به 
اجراى طرح داشته 

باشیم، بتوانیم از این 
ظرفیت استفاده 

کنیم.

رییس اداره سازمان ها و مجامع بین المللى مرکز اطالع رسانى و امور بین المللى وزارت کشور گفت: فرآیند شهر دوستدار کودك یک فرآیند 
دگرگون سازى است که در طوالنى مدت اتفاق مى افتد و اداره اى تحت عنوان اداره شهر دوستدار کودك در شهردارى نقش هماهنگ کنندگى 
را دارد. فاطمه جوانى در جلسه تهیه پیش نویس برنامه اجرایى شهر دوستدار کودك اظهار کرد: کودکانى که در فضایى سالم و مناسب همراه با 
آموزش رشد مى کنند قطعا سالم و بالنده خواهند بود پس سرمایه گذارى براى کودکان از جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و ... پرسود 

است چراکه نتایج آن کل جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بگى خبر داد:

ساخت 8 شهرك صنعتى 
جدید در اصفهان 

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان از احداث هشت شهرك صنعتى جدید 

در این استان خبر داد.
محمدجــواد بگى در دیدار با رییس دانشــگاه 
دولتى این شهرســتان، اظهار کرد: توسعه دو 
هزار هکتارى شــهرك هاى صنعتى استان در 

دست اقدام است.
وى با بیان اینکه در حال حاضر ســاخت هشت 
شهرك صنعتى جدید به مســاحت هزار و 200 
هکتار در دست اجرا اســت، عنوان کرد: شرکت 
شهرك هاى صنعتى وظیفه ایجاد زیرساخت هایى 
نظیر فیبرنورى، ایستگاه آتش نشانى، تصفیه خانه 
و فضاى سبز در شــهرك ها و نواحى صنعتى را 

برعهده دارد....

مراکز رشد و شتابدهى کسب و کار مراکز رشد و شتابدهى کسب و کار مراکز رشد و شتابدهى کسب و کار مراکز رشد و شتابدهى کسب و کار مراکز رشد و شتابدهى کسب و کار مراکز رشد و شتابدهى کسب و کار مراکز رشد و شتابدهى کسب و کار 

صدیقه ربیعى پیرامون مصوبات دهگانه اقتصاد مقاومتى در حوزه زنان گفت: صدیقه ربیعى پیرامون مصوبات دهگانه اقتصاد مقاومتى در حوزه زنان گفت: صدیقه ربیعى پیرامون مصوبات دهگانه اقتصاد مقاومتى در حوزه زنان گفت: صدیقه ربیعى پیرامون مصوبات دهگانه اقتصاد مقاومتى در حوزه زنان گفت: صدیقه ربیعى پیرامون مصوبات دهگانه اقتصاد مقاومتى در حوزه زنان گفت: صدیقه ربیعى پیرامون مصوبات دهگانه اقتصاد مقاومتى در حوزه زنان گفت: صدیقه ربیعى پیرامون مصوبات دهگانه اقتصاد مقاومتى در حوزه زنان گفت: صدیقه ربیعى پیرامون مصوبات دهگانه اقتصاد مقاومتى در حوزه زنان گفت: صدیقه ربیعى پیرامون مصوبات دهگانه اقتصاد مقاومتى در حوزه زنان گفت: 
با توجه به آمار رو به رشد فارغ التحصیالن زن و آمار پایین اشتغال زنان باید براى با توجه به آمار رو به رشد فارغ التحصیالن زن و آمار پایین اشتغال زنان باید براى با توجه به آمار رو به رشد فارغ التحصیالن زن و آمار پایین اشتغال زنان باید براى با توجه به آمار رو به رشد فارغ التحصیالن زن و آمار پایین اشتغال زنان باید براى با توجه به آمار رو به رشد فارغ التحصیالن زن و آمار پایین اشتغال زنان باید براى با توجه به آمار رو به رشد فارغ التحصیالن زن و آمار پایین اشتغال زنان باید براى با توجه به آمار رو به رشد فارغ التحصیالن زن و آمار پایین اشتغال زنان باید براى با توجه به آمار رو به رشد فارغ التحصیالن زن و آمار پایین اشتغال زنان باید براى با توجه به آمار رو به رشد فارغ التحصیالن زن و آمار پایین اشتغال زنان باید براى با توجه به آمار رو به رشد فارغ التحصیالن زن و آمار پایین اشتغال زنان باید براى با توجه به آمار رو به رشد فارغ التحصیالن زن و آمار پایین اشتغال زنان باید براى با توجه به آمار رو به رشد فارغ التحصیالن زن و آمار پایین اشتغال زنان باید براى 
اشتغالزایى در این حوزه به صورت جدى اقدام کرد که یکى از راه هاى تحقق این هدف اشتغالزایى در این حوزه به صورت جدى اقدام کرد که یکى از راه هاى تحقق این هدف اشتغالزایى در این حوزه به صورت جدى اقدام کرد که یکى از راه هاى تحقق این هدف اشتغالزایى در این حوزه به صورت جدى اقدام کرد که یکى از راه هاى تحقق این هدف اشتغالزایى در این حوزه به صورت جدى اقدام کرد که یکى از راه هاى تحقق این هدف اشتغالزایى در این حوزه به صورت جدى اقدام کرد که یکى از راه هاى تحقق این هدف اشتغالزایى در این حوزه به صورت جدى اقدام کرد که یکى از راه هاى تحقق این هدف اشتغالزایى در این حوزه به صورت جدى اقدام کرد که یکى از راه هاى تحقق این هدف اشتغالزایى در این حوزه به صورت جدى اقدام کرد که یکى از راه هاى تحقق این هدف اشتغالزایى در این حوزه به صورت جدى اقدام کرد که یکى از راه هاى تحقق این هدف اشتغالزایى در این حوزه به صورت جدى اقدام کرد که یکى از راه هاى تحقق این هدف اشتغالزایى در این حوزه به صورت جدى اقدام کرد که یکى از راه هاى تحقق این هدف اشتغالزایى در این حوزه به صورت جدى اقدام کرد که یکى از راه هاى تحقق این هدف 

وى به اهداف ایجاد مراکز شتابدهى زنان از قبیل ترویج فرهنگ کار و کار آفرینى، وى به اهداف ایجاد مراکز شتابدهى زنان از قبیل ترویج فرهنگ کار و کار آفرینى، وى به اهداف ایجاد مراکز شتابدهى زنان از قبیل ترویج فرهنگ کار و کار آفرینى، وى به اهداف ایجاد مراکز شتابدهى زنان از قبیل ترویج فرهنگ کار و کار آفرینى، وى به اهداف ایجاد مراکز شتابدهى زنان از قبیل ترویج فرهنگ کار و کار آفرینى، وى به اهداف ایجاد مراکز شتابدهى زنان از قبیل ترویج فرهنگ کار و کار آفرینى، وى به اهداف ایجاد مراکز شتابدهى زنان از قبیل ترویج فرهنگ کار و کار آفرینى، وى به اهداف ایجاد مراکز شتابدهى زنان از قبیل ترویج فرهنگ کار و کار آفرینى، وى به اهداف ایجاد مراکز شتابدهى زنان از قبیل ترویج فرهنگ کار و کار آفرینى، وى به اهداف ایجاد مراکز شتابدهى زنان از قبیل ترویج فرهنگ کار و کار آفرینى، وى به اهداف ایجاد مراکز شتابدهى زنان از قبیل ترویج فرهنگ کار و کار آفرینى، 
ایجاد شبکه هاى قدرتمند و در نتیجه تربیت کارآفرینان موفق، آموزش ایجاد شبکه هاى قدرتمند و در نتیجه تربیت کارآفرینان موفق، آموزش ایجاد شبکه هاى قدرتمند و در نتیجه تربیت کارآفرینان موفق، آموزش ایجاد شبکه هاى قدرتمند و در نتیجه تربیت کارآفرینان موفق، آموزش ایجاد شبکه هاى قدرتمند و در نتیجه تربیت کارآفرینان موفق، آموزش ایجاد شبکه هاى قدرتمند و در نتیجه تربیت کارآفرینان موفق، آموزش ایجاد شبکه هاى قدرتمند و در نتیجه تربیت کارآفرینان موفق، آموزش ایجاد شبکه هاى قدرتمند و در نتیجه تربیت کارآفرینان موفق، آموزش ایجاد شبکه هاى قدرتمند و در نتیجه تربیت کارآفرینان موفق، آموزش 
مهارت هاى کارآفرینى به تیم هاى داراى ایده و استارت آپ هاى پذیرفته مهارت هاى کارآفرینى به تیم هاى داراى ایده و استارت آپ هاى پذیرفته مهارت هاى کارآفرینى به تیم هاى داراى ایده و استارت آپ هاى پذیرفته مهارت هاى کارآفرینى به تیم هاى داراى ایده و استارت آپ هاى پذیرفته مهارت هاى کارآفرینى به تیم هاى داراى ایده و استارت آپ هاى پذیرفته مهارت هاى کارآفرینى به تیم هاى داراى ایده و استارت آپ هاى پذیرفته مهارت هاى کارآفرینى به تیم هاى داراى ایده و استارت آپ هاى پذیرفته مهارت هاى کارآفرینى به تیم هاى داراى ایده و استارت آپ هاى پذیرفته مهارت هاى کارآفرینى به تیم هاى داراى ایده و استارت آپ هاى پذیرفته 
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محیط زیست

ایسنا
گـــزارش

محیط زیست

حق آبه زیست محیطى 
زاینده  رود،

 گمشده در هیاهو
بــارش هاى بــى نظیر 
روزهاى ابتدایى امسال 
بارقه هایى از امید را براى 
تاالب ها روشن کرد و با وجود اخبار امیدوارکننده 
در عمل گویا قرار نبود آبــى به تاالب گاوخونى 
برسد، تاالبى که امسال با وجود بارندگى یک نیم 
برابرى بیشتر از نرمال احتمال مى رفت تا سیراب 
شود، اما ظاهراً قرار نیست حقابه زیست محیطى 
زاینده رود و تاالب گاوخونى به درستى ارائه شود.
زمانى که تاالب بین المللى گاوخونى داشــت 
تشــنه تر از روز قبل مى شد کارشناسان زیست 
محیطى بارها و بارها هشــدار دادنــد که اگر 
گاوخونى خشک شود اثرات گرد و غبارش دیر 
یا زود یقه همــه را خواهد گرفــت تا جایى که 
امسال تاکنون دو بار گرد و غبارش به داخل ریه 
هاى مردم فرستاده شــد، البته گفته مى شود 
راهکار زنده شــدن گاوخونى در تحویل حقابه 
زیســت محیطى زاینده رود است حقابه اى که 
در ســخنرانى ها خط قرمز، اما در عمل اولین 
حقى است که حذف مى شود یا به تعبیر دیگر 

دزدیده  مى شود.
حشمت اهللا انتخابى دبیر شــوراى هماهنگى 
تشکل هاى زیست محیطى استان اصفهان درباره 
وضعیت حقابه زیســت محیطى زاینده رود به 
خبرنگار ایسنا، مى گوید: زاینده رود حق حیات 

دارد و این رودخانه یک لوله نیست که یک روز 
بازش کنند و روز دیگر ببندند، حقابه زیســت 

محیطى فقط براى گاوخونى نیست.
او بر این باور است که پس از آب شرق، آبى براى 
گاوخونى رها نکردند و آب رها شده از کانال هاى 
بند رو دشتین براى کشاورزى مى رفت و آبى به 
گاوخونى نمى رسید و تا امروز هم آبى به تاالب 

نمى رسد.
دبیر شــوراى هماهنگى تشــکل هاى زیست 
محیطى اســتان اصفهان به کشــاورزان شرق 
اصفهان اشــاره مى کنــد و مى گویــد: باید به 
کشــاورزان گفت اگر حیات رودخانه را در نظر 
نگیرید آبى که امروز شما با آن زندگى مى گذرانید 
به آن خیانت کرده اید، امروز فقط آب منطقه اى 
در این زمینه مسئول نیست، بلکه کشاورزان نیز 
در زمینه حقابه زیست محیطى مسئول هستند.

انتخابى این چنین مثال مى زند سیالبى که طى 
فروردین در اصفهان جارى و از رودخانه شور به 
رودخانه زاینده رود هدایت شد را نگذاشتند به 
تاالب گاوخونى برسد و به کانال ها هدایت شد؛ 
در واقع این آب به بند جوندیج (مادى جوندیج) 
انداختند و نگذاشــتند به تاالب برسد و مقدار 
آبى که به گاوخونى رســید عمدتاً سیالب هاى 
کوهپایه و رودشتین بود و چیزى حدود 4 میلیون 
مترمکعب آب به گاوخونى رسید و متاسفانه بسیار 
غوغا کردند که تاالب سیراب شد و ...، اما جالب 
است بدانید آن آب یک درصد کل تاالب را در بر 

گرفت که امروز قطعاً خشک شده است.
او ادامه مى دهد: 2,5 متر پساب به سوى تاالب 
مى رود که پر از سموم و کود کشاورزى است که 

با آب ســالم مخلوط نمى شود و به سوى 
گاوخونــى مــى رود. 48 کیلومتر مربع 
وسعت گاوخونى است و در عمل به آنجا 

آبى نرسیده است.
دبیــر شــوراى هماهنگى تشــکل هاى 
زیســت محیطى اســتان اصفهان معتقد 
است: زیســتمندان زاینده رود را فراموش 
کرده ایم، پرندگان، آبزیــان، پرندگان کنار 
آبزى، دوزیستان، انسان ها، درختان، گیاهان 
و کف زیان را نمى بینیــم، در حالیکه تمام 
زیست مندانى که متکى به زاینده رود هستند 
حق حیات دارند و تنها انسان ها، کشاورزان و 

صنعت حق حیات ندارند.
انتخابى تاکید مى کند: بــراى حقابه محیط 
زیست منظور اداره محیط زیست نیست، حقابه 
محیط زیســت یعنى حقابه حیات و زیستن 
که همه مسئول هستند و متولى حقابه زیست 
محیطى، تمام مردم هستند آنها باید مطالبه گر 
باشند. حقابه زیســت محیطى رودخانه را همه 
زیست مندان باید پیگیر باشند پرنده اى که بدون 
زاینده رود مانده است و ماهى که بى آب پایین 
و باال مى پرد به شما یادآورى مى کند که حقابه 
زیست محیطى کجاست؟ و آن را چه کسى برده 
است؟ بد نیســت بدانید درختانى که متعلق به 
رودخانه بودند خشک شــدند براى اثبات این 
ادعا باید گفت درختان 60 ساله پل بابامحمود 
که از زاینده رود سیراب مى شدند، امروز خشک 

شده اند.
او درباره اینکه آیا باید براى بــاز بودن رودخانه 
خوشــبین بود یا خیر؟ مى گوید: اگر مدیریت 
یکپارچه رودخانه از باال دســت تا پایین دست 
نتواند اعمال قدرت کند به تصمیمات در مورد 
زاینده رود خوش بین نیستیم، امروز حداقل 30 
تا 40 درصد باالتر از نرمال بارندگى داشته ایم، 
در حالیکه با میزان بارش 2200 میلیمترى در 
باالدست رودخانه و یک نیم برابرى بارش باالتر از 
نرمال باید رودخانه جارى باشد، اما اگر نمى توانند 
رودخانه را جارى نگه دارند باید با پذیرش اشتباه 

خود، اعمال قانون کنند.
دبیر شــوراى هماهنگى تشــکل هاى زیست 
محیطى اســتان اصفهان ادامه مى دهد: وقتى 
مى توان خشــنود بود که قانون و قانونمندى بر 
رودخانه حاکم شــود، همه ذى نفعان از جمله 
پرندگان، آبزیان، کشاورزان و مردم از حق خود 
بهره مند خواهند شد، همچنین بخشى از نشاط 
و خوشى مردم اصفهان مربوط به جریان زاینده 

رود است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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تکیه بر جایگاه 
بهشتى در روز قضا

ادامه از صفحه یک:
... در کشــورهاى مختلف بر امر 
قضاوت درســت، قوانین زیادى 
نوشته شده اســت و هر کشورى 
بنا به شرایط اجتماعى خود این 
قوانین را اجرا مــى کند. در یک 
کشــور دســت دزد را قطع مى 
کنند و در کشور دیگر زندانى اش 
مى کنند. در یک کشور خرید و 
فروش مواد مخدر اعدام دارد و در 
کشورى دیگر تجار این محصول 

تشویق هم مى شوند!
 با تمام این تفاوت هایى که در امر 
قضاوت در کشــور هاى مختلف 
وجــود دارد اما همگــى در یک 
مفهوم برابرى مى کنند و آن هم 
گرفتن حق مظلوم از ظالم است و 
تفاوت ها از تفاوت در معناى حق 
براى کشور هاى مختلف جارى 

مى شود.
اولین مســئول قــوه قضائیه در 
ایران، شهید آیت ا... بهشتى بود 
کــه در هفتم تیر مــاه 1360 بر 
اثر انفجار بمــب در دفتر مرکزى 
حزب جمهورى اســالمى ایران 
به شهادت رســید  و براى تکریم 
وى ، ایــن روز را به عنــوان روز 
قوه قضائیــه در تقویم رســمى 
جمهورى اسالمى ایران نامگذارى 
کرده انــد و بنا به پیشــنهاد قوه 
قضائیه ، مبنى بر نامگذارى هفته 
اّول تیرماه به عنــوان هفته قوه 
قضائیه ، این پیشــنهاد در تاریخ 
1373/4/27 در شوراى فرهنگى 
عمومى مطرح شــد و به تصویب 

رسید.
اما از آنجا که دین مبین اســالم 
کاملتریــن دیــن محســوب 
مى شــود، کلمه حق هم در این 
دین به صورت کامل  و واضح معنا 
شده است و حتى در قرآن کریم 
به جزئیات ابعاد حق و حق خواهى 
اشاره مستقیم شده است. اما این 
حق ستانى مسلما یک مسئول 
دینى نیز احتیاج دارد. نتیجه آن 
که در شــکل گیرِى یک جامعه 
و دوام و بقــاى آن و نیز برقرارى 
امنیت و سالمت اجتماعى، وجود 
قاضى، انجــام قضاوت و پذیرش 
آن، از پایه هاى بنیادین و اساسى 

به شمار مى آید.
 بعد از شــهید آیت ا... بهشــتى 
منصب قضاوت بر عهــده افراد 
مختلفى بــوده اســت هر چند 
کارنامــه قضــاوت در ایــن 40 
ســال انقالب کارنامه درخشانى 
بوده اســت اما لکه هاى ســیاه 
هرچنــد کوچکــى از ســوى 
برخى از مســئولین این امرو یا 
زیردستانشــان بر ایــن کارنامه 
وجود دارد و این نشان مى دهد 
قوه قضائیه هم مانند دیگر ارکان 
جامعــه از خطا برى نیســت  و 
جامعه همیشــه باید بیدار باشد 
تا خطاهاى احتمالى را شناسایى 

و  اعالم کند. 
تکیه بر جایگاه بهشتى ها بسى 
دشوار است. تکیه بر جاى بزرگان 
نتوان زد به گزاف ، مگر اســباب 

بزرگى همه حاضر باشد. 
در حــال حاضر ســید ابراهیم 
رئیسى ریاست این قوه را با فرمان 
رهبر انقــالب بر عهــده گرفته

 است. 
هرچند مدت زیادى نیســت که 
وى بر این منصب نشسته است 
اما تغییــر و تحوالتى کــه او در 
این حوزه انجام داده است نشان 
مى دهد انتخــاب رهبرى مانند 
همیشه درســت و به موقع بوده 
اســت. امید اســت این تغییر و 
تحوالت در حوزه قضاوت مبدل 
بــه اتفاقات میمونى در کشــور

 شود.

اقتصاد استان
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کشف 444 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سه ماهه نخست سال در کاشان
فرمانده انتظامى کاشان گفت: در سه ماهه نخست سال جارى افزایش 265 درصدى کشفیات در حوزه مواد 
مخدر،150 درصد افزایش در دستگیرى افراد توزیع کننده و 7 درصد افزایش دستگیرى معتادان را نسبت 

به مشابه سال گذشته داشته ایم.
سرهنگ على پورکاوه با اشاره به کشف 444 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سه ماهه نخست سال اظهار کرد: 

در سه  ماهه نخست سال جارى افزایش 265 درصدى کشفیات در حوزه مواد مخدر،150 درصد افزایش در 
دستگیرى افراد توزیع کننده و 7 درصد افزایش دستگیرى معتادان را نسبت به مشابه سال گذشته داشته ایم.

فرمانده انتظامى کاشان با اشاره به همکارى گسترده با فرماندارى و آموزش  و پرورش در راستاى مبارزه با مواد مخدر 
گفت: در بحث مبارزه با مواد مخدر سه رویکرد مهم آموزش و باال بردن سطح آگاهى مردم، بازپرورى معتادان و مبارزه قاطع 

با قاچاقچیان مواد مخدر دنبال مى شود.
وى بابیان اینکه سن اعتیاد در کاشان پایین آمده است افزود: بیشترین میانگین بین مصرف کنندگان 18 تا 27 سال است که بدین منظور موضوع 
آگاه سازى را از مدارس آموزش وپرورش شروع کرده ایم. پورکاوه درباره تصادفات نیز عنوان کرد: ما در کاشان شاهد کاهش 25 درصدى تصادفات 

منجر به فوت هستیم این در حالى است که در تصادفات جرحى 26 درصد افزایش یافته است که ناشى از مشکالت شهرى و ترافیکى است.

مرتضى صفارى نطنزى درگذشت
مرتضى صفارى نطنزى نماینده مردم نطنز و بادرود در مجلس شوراى اسالمى بامداد دیروز (چهارشنبه) 
درگذشت. مرتضى صفارى نطنزى، نماینده مردم نطنز و بادرود در مجلس شوراى اسالمى پس از تحمل 
یک دوره بیمارى سخت، دیروز صبح درگذشت. طبق گفته مجتبى صفارى هرندى برادر وى، مرتضى 
صفارى نطنزى پس از طى 10 روز بیمارى سخت به علت ابتالء به بیمارى مرتبط با پانکراس بامداد دیروز 

(چهارشنبه) در بیمارستان نیکان تهران درگذشت. مرتضى صفارى نطنزى، نماینده مردم نطنز و بادرود در 
مجلس دهم از حوزه انتخابیه نطنز و بادرود در استان اصفهان و عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 

مجلس بود. وى داراى دکتراى اقتصاد و متولد سال 1335 در شهرستان نطنز بود. سفیر جمهورى اسالمى ایران در 
کشور اسپانیا از سال 1389 الى 1393، مدیر کل کشورهاى مشترك المنافع و همسایگان شمال غرب وزارت امور خارجه از 

سال 1383 الى 1389، سفیر جمهورى اسالمى ایران در کشور قزاقستان از سال 1379 الى 1383، ریاست اداره اول اروپاى مرکزى و 
شمالى وزارت امور خارجه از سال 1374 الى 1379، سفیر جمهورى اسالمى ایران در کشور مجارستان از سال 1370 الى 1374، معاون اداره 
دوم سیاسى و رئیس اداره دوم اروپاى شرقى در وزارت امورخارجه تهران از سال 1366 الى 1370و کاردار سفارت جمهورى اسالمى ایران در 

بخارست از سال 1360 الى 1366 مسئولیت هایى است که در کارنامه دوران کارى وى به چشم مى خورد.

امید است تا از چنین 
ظرفیت ها و گنجینه هاى 

ایران اسالمى و به 
ویژه اصفهان به عنوان 

دانشنامه هنر در توسعه 
روابط بین المللى 

استفاده شود.

استاندار اصفهان در نشست کمیته سیاسى مجمع مجالس آسیایى مطرح کرد:

 کشورهاى آسیایى نیازمند تعامل در حوزه هاى  اقتصادى و گردشگرى

استاندار اصفهان گفت: کشــورهاى آسیایى در مباحث 
آموزشى، علمى، اقتصادى و گردشگرى نیازمند زمینه تعامل 
هستند و مجمع مجالس آسیایى پیش از پیش بستر را در این 

زمینه فراهم مى سازد.

تسنیم
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

   دلیل برگزارى نشست کمیته دائمى سیاسى مجمع مجالس آسیایى در اصفهان به خالقیت و هنر در این دیار برمى گردد و این هنر مردمان این منطقه را نزد جهانیان نمایان 
مى سازد.

بگى خبر داد:
ساخت 8 شهرك صنعتى جدید در اصفهان 

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان از احداث هشت شهرك صنعتى جدید 

در این استان خبر داد.

محمدجواد بگى در دیدار با رییس دانشگاه دولتى این شهرستان، اظهار کرد: 
توسعه دو هزار هکتارى شهرك هاى صنعتى استان در دست اقدام است. وى 
با بیان اینکه در حال حاضر ساخت هشت شهرك صنعتى جدید به مساحت 
هزار و 200 هکتار در دســت اجرا اســت، عنوان کرد: شــرکت شهرك هاى 
صنعتى وظیفه ایجاد زیرساخت هایى نظیر فیبرنورى، ایستگاه آتش نشانى، 
تصفیه خانه و فضاى ســبز در شــهرك ها و نواحى صنعتــى را برعهده دارد. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون 70 
شهرك صنعتى به مساحت 12 هزار و 20 هکتار در استان ایجاد شده است، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر هشت شهرك صنعتى خصوصى در استان ایجاد

 شده است.
بگى ادامه داد: بیش از 61 درصد صنایع استان اصفهان زیر مجموعه شرکت 
شهرك هاى صنعتى، 95 درصد صنایع کوچک و متوســط و پنج درصد در 
شمار صنایع بزرگ هستند. وى از انعقاد 9 هزار و 600 قرارداد ایجاد واحدهاى 
صنعتى خبر داد و افزود: 11 نوع خدمت رایگان و یارانه اى به صاحبان صنایع 
ارایه مى شود. مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با اشاره به 
بهره بردارى از شش هزار واحد صنعتى، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از 500 
دوره آموزشى براى 10 هزار شرکت کننده برگزار شد. بگى از برگزارى دوره هاى 
کارآفرینى، مهارتى، مدیریتى، تحقیق و توســعه و خدمات کسب و کار براى 
صاحبان صنایع و کارآفرینان خبر داد و خاطرنشان کرد: دانشگاه ها مى توانند در 

افزایش مهارت ها و توانمندى ها نقش موثرى ایفا کنند. 
وى با انتقاد از تکیه بعضى مراکز دانشگاهى به ارایه مطالب تئورى به دانشجویان، 
یادآور شد: شرکت شهرك هاى صنعتى استان 80 درصد هزینه هاى دوره هاى 
مهارت آموزى و حرفه اى را پرداخت مى کند تا یــک نیروى کار آماده ورود به 

بازار کار شود. 

گــزارش

عباس رضایى در نشست 
کمیته سیاســى مجمع 
مجالس آسیایى در هتل 
کوثر اصفهان با خیر مقدم 
به میهمانان این اجالس 
اظهار داشــت: برگزارى 
این نشســت در اصفهان 
فرصــت مغتنمى براى تبــادل نظر در 

موضوعات منطقه اى است.
وى افزود: ایران اسالمى ضمن پایبندى 
کامــل و احتــرام به مســئولیت هاى 
بین المللى و بــا اتکا به لطــف الهى و 
پشــتوانه مردمى و تحت هدایت هاى 
هوشمندانه رهبر معظم انقالب در تعامل 
با کشورهاى اســالمى و منطقه راهبرد 

خود به کار مى بندد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه ایران 
اســالمى که راســتى آزمایى آن مورد 
تایید قرار گرفته است از هیچ کوششى 
براى پیشــرفت دریغ نمى کند، گفت: 

کشورهاى آسیایى در منطقه در مباحث 
آموزشى، علمى، اقتصادى و گردشگرى 
نیازمند زمینه تعامل هستند و اینگونه 
جلسات و نشست هایى از این قبیل پیش 
از پیش بســتر را در ایــن زمینه فراهم 

مى سازد.
وى خاطرنشان کرد: همدلى کشورهاى 

آسیایى و به ویژه شما میهمانان ارجمند 
در نقطه حســاس کنونــى انکارناپذیر 

است.
رضایــى تصریح کرد: دلیــل برگزارى 
نشســت کمیته دائمى سیاسى مجمع 
مجالس آسیایى در اصفهان به خالقیت 
و هنر در این دیار برمى گردد و این هنر 

مردمان ایــن منطقه را نــزد جهانیان 
نمایان مى سازد.

وى اظهار داشت: امید است تا از چنین 
ظرفیت ها و گنجینه هاى ایران اسالمى 
و به ویژه اصفهان به عنوان دانشنامه هنر 
در توســعه روابط بین المللى استفاده 

شود.

اخبار اصفهان
گــزارش

فرزانه مستاجران
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره: 28653-98/4/2 صدیقه خورشا باستناد دو برگ استشهاد محلى 
وارده به شماره 28653-1398/3/9 که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى است که سند مالکیت ششــدانگ زمین به مساحت 46/30 
مترمربع پالك 15/10756/21049 اصلى بخش دو حوزه ثبتى کاشان 
که ذیل دفتر الکترونیک به شماره 139620302034011107 به نامش 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که در اثاث کشى مفقود شده 
است چون درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره 1 ماده 
120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد ازتاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/4/6 رئیس اداره 

ثبت و امالك اسناد کاشان شناسه: 510212
آگهى فقدان سند مالکیت

شــماره: 28657-98/4/2 طبق تقاضاى وارده 28657 مورخ 98/3/9 با 
استناد 2 برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضاء شهود رسما گواهى 
شده خانم صدیقه خورشا مدعى است که سند مالکیت ششدانگ قطعه 
زمین به مساحت 168/3 مترمربع پالك 9105 فرعى مفروز و مجزى شده 
از 9068 فرعى از شماره 11 اصلى بخش دو کاشان به نام صدیقه خورشا 
ثبت و سند مالکیت  صادر و تســلیم گردیده است به علت اسباب کشى 
مفقود اینک درخواست سند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره 1 ماده 
120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد ازتاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/4/6 رئیس ثبت اسناد و 

امالك کاشان شناسه: 510213
آگهى فقدان سند مالکیت

شماره: 33266-98/4/3 رضا رعیت لتحرى باستناد دو برگ استشهاد 
محلى وارده به شــماره 33266-1398/3/20 که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه باغچه یک جریبى که فعال به صورت دو باب خانه درآمده است پالك 
45/250 اصلى واقع در بخش دو حوزه ثبتى کاشان که درصفحه 556 دفتر 
46 امالك ذیل ثبت 4769 به نامش ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده که در اثاث کشى مفقود شده است چون درخواست صدور سند 
مالکیت المثنى نموده طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون 
ثبت آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد ازتاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. ضمنا خسارت قانونى با حسن رعیت لتحرى مى باشد. تاریخ 

انتشار: 98/4/6 رئیس اداره ثبت و امالك اسناد کاشان شناسه: 510502
آگهى فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1398/02/570762-98/3/31 نظر به اینکه خانمها الهام 
و الهه احمدى نایینى فرزندان نصرت اله با ارائه دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى فقدان دو برگ اسناد مالکیت 
تک برگ یک باب آپارتمان به پالك ثبتى 404 فرعى از 19690 اصلى واقع 
در بخش 2 نایین که در صفحات 428 و 424 دفتر جلد 148 که به نامشان 
هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و اسناد مالکیت صادر 
گردیده و معامله دیگرى انجام نشده مى باشند و درخواست صدور اسناد 
مالکیت المثنى نموده اند لذا طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مزبور یا وجود اسناد مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارك مثبت 
تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهى و یا وصول 
واخواهى بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنى اسناد 
مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نایین  شناسه: 509732
آگهى فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1398/02/570766-98/3/31 نظر به اینکه خانم الهه 
احمدى نایینى فرزند نصرت اله با ارائه یک برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى فقدان ســند مالکیت المثنى 
کاداسترى سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین به پالك ثبتى 
7 فرعى از 19534 اصلى واقع در بخش 2 نایین به شــماره دفتر امالك 
الکترونیک 139620302031001563 کــه به نامش صادر گردیده و 
معامله دیگرى انجام نشده مى باشند و درخواست صدور اسناد مالکیت 
المثنى نموده اند لذا طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور یا وجود اسناد مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارك مثبت تسلیم 
نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصــول واخواهى و یا وصول 
واخواهى بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنى اسناد 
مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نایین  شناسه: 509717
آگهى فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602025003674 نظر به اینکه خانم مهتا عزیزى 
با تسلیم درخواست شماره 25009257 مورخ 98/3/8 و دو برگ استشهاد 
شهود به شماره 19408 مورخ 98/3/5 دفترخانه 416 رهنان مدعى مفقود 
شدن سند مالکیت به علت جابجایى 140 سهم مشــاع از 8440 سهم 
ششدانگ پالك تجمیعى 3829، 3832، 3833 فرعى از 18 اصلى بخش 
14 ثبت اصفهان است که در اجراى استانداردسازى به شماره 7458 فرعى 
تبدیل شد و متقاضى صدور سند مالکیت المثنى مى باشد پالك مزبور در 
صفحه 403 دفتر 798 امالك ذیل شــماره ثبت 146008 تحت شماره 
چاپى 7061186 سابقه ثبت دارد و به موجب سند انتقال شماره 2875 
مورخ 91/1/22 دفترخانه 313 اصفهان به نامبرده انتقال یافته است. لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 

شد. مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 511856
آگهى حصر وراثت

آقاى حسن پرورش داراى شناسنامه شماره 2591 به شرح دادخواست به 
کالسه 927/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان شهین شیروانى دهکردى بشناسنامه 44134 در 
تاریخ 97/12/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و پدر 1- حسن پرورش ش ش 2591 
فرزند متوفى 2- محسن پرورش ش ش 3751 فرزند متوفى 3- محمدعلى 
پرورش ش ش 8613 فرزند متوفى 4- میرزا ابراهیم شیروانى دهکردى ش 
ش 3603 پدر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى ماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. رئیس شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان شناسه: 511034
آگهى حصر وراثت

آقاى حسن پرورش داراى شناسنامه شماره 2591 به شرح دادخواست 
به کالسه 992/98 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حسین پرورش بشناسنامه 574 در تاریخ 
62/12/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 3 پسر و یک همســر و مادر: 1- حسن پرورش  
ش ش 2591 فرزند متوفى 2- محمدعلى پرورش ش ش 8613 فرزند 
متوفى 3- محسن پرورش ش ش 3751 فرزند متوفى 4- شهین شیروانى 
دهکردى ش ش 44134 همسر متوفى5- صدیقه قلیجائى ش ش 21763 
مادر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى ماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. رئیس شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

شناسه: 511033
آگهى ماده 101 اموال غیرمنقول

شــماره پرونده: 139704002003001560/1 شماره بایگانى پرونده: 
9702250/1 شــماره آگهى ابالغیــه: 139803802003000119 
بدینوســیله به آقاى على ترابى به کدملى 1280327766 به نشــانى 

اصفهان فلکه احمدآباد ابتداى خیابان ســروش طبقه فوقانى آرایشگاه 
بهروز کدپستى 8198183685 بدهکار پرونده اجرایى به شماره بایگانى 
9702250 که برابر اعالم مامور مربوطه آدرس شما مورد شناسائى واقع 
نگردیده ابالغ مى گردد که تمامت هفت ممیز هشتاد و شش صدم سهم 
مشاع از هفتاد و دو ســهم عرصه و اعیان به استثناء ثمنیه اعیانى پالك 
10130 فرعى از 14915 اصلى واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان متعلق 
به شما که در قبال طلب آقاى حســین یزدانى بازداشت گردیده توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 647344688 ریال ارزیابى گردیده 
است لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید اعتراض 
کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ چاپ آگهى به ضمیمه فیش بانکى 
دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال به دفتر 
این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد فیش 
بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. لذا 
مراتب جهت اطالع ابالغ مى گردد. این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه 
اخبار اصفهان درج و منتشــر مى گردد. رئیس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان شناسه: 511343
آگهى ابالغ اجراییه کالسه 139804002003000630

شــماره پرونده: 139804002003000630/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139803802003000117 شــماره بایگانى پرونــده: 9800947/1 
بدینوسیله به آقاى حسینعلى حکمت فرزند مهدى به شماره شناسنامه 
417 و شماره ملى 1287741134 متولد 1338/4/15 به نشانى اصفهان 
خیابان رکن الدوله کوى کارگرى پالك 92 کدپســتى 8169179314 
که برابر گزارش مامور پست به علت عدم شناسایى نشانى ابالغ اجراییه 
به نامبرده میسر نگردیده است ابالغ مى گردد که برابر چک بانکى شماره 
808996 مورخ 1397/12/15 عهده بانک شهر شعبه چهارراه نورباران 
مبلغ دو میلیــارد و نهصد و نوزده میلیون و دویســت و هفتاد و نه هزار و 
ششصد و ده 2919279610 ریال بابت اصل طلب به شهردارى منطقه 3 
اصفهان بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجراییه نموده پس از تشــریفات قانونى اجراییه صادر و به کالسه 
139804002003000630 و شماره بایگانى 9800947 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا بنا بر تقاضاى بستانکار طبق ماده 
18 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار 
این آگهى که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه 
اخبار اصفهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى 
اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
نمایید. عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. اداره اجراى اســناد رسمى 

شناسه: 511345
آگهى ابالغ اجراییه قرارداد بانکى 9706843

شــماره پرونده: 139704002003004878/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139803802003000099 شــماره بایگانى پرونــده: 9706843/1 
بدینوســیله به زهرا کمالى خوراســگانى فرزند محمدحســن متولد 
1360/3/25 شماره ملى 1291531289 شــماره شناسنامه 339 به 
نشــانى اصفهان خ جى خ ابــاذر ك ش حاج تقى پالك 36 کدپســتى 
8159844114، محمدرضا عبدالهى شــماره ملــى 1291434097 
به نشــانى اصفهان خ جى خ اباذر ك ش حاج تقى پالك 36 کدپســتى 
8159844114 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه خوراسگان به استناد 
قرارداد بانکى شــماره 9610932128 تاریخ سند 1396/4/13 جهت 
وصول مبلغ 500/518872 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 12/693/607 
ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/9/18 و مبلغ 333/679 ریال ذمه 
روزانه تا روز وصول علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 
9706843 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت 
نامبردگان به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا بر تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آیین نامه اجراى 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 بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان شناسه: 511344
آگهی موضوع تبصره 3 ماد ه 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت

شــماره: 32321-98/4/1 آقاي محمد شــومالی فرزند مرحوم ماشااله 
شومالی طبق تقاضاي وارده شــماره 32321 مورخ 1398/3/19 اعالم 
نموده که ســند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 8103 
فرعــی از 49 اصلی واقــع در بخش دو حــوزه ثبتی کاشــان متعلق به 
مورث ایشــان ماشــااله شــومالی که ذیل شــماره دفتر الکترونیکی 
139520302034005251 ثبت گردیده و سند مالکیت 855996 صادر 

و تسلیم گردیده است نزد فرزند وي خانم سمیه شومالی فرزند ماشااله می 
باشد نظر به اینکه با اخطار به نامبرده تاکنون سند مالکیت مذکور را تسلیم 
ننموده مراتب باستناد تبصره 3 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی تا دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز سند مالکیت مزبور را تسلیم یا مجوز قانونی نگهداشتن آن را ضمن 
اعتراض خود به این اداره اعالم نماید بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مقرر و عدم وصول اعتراض موجه سند مالکیت ورثه طبق قانون صادر و 
مسترد خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/4/6 رئیس ثبت اسناد و امالك کاشان 

 شناسه: 508877

آگهى تحدید حدود اختصاصى پالك 21/693 بخش 
چهارده ثبت اصفهان

شماره نامه: 139885602025003680 نظر به اینکه عملیات 
تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شــماره 21/693 
مجزى شــده از پالك 8/1 فرعى واقع در بخــش چهارده ثبت 
اصفهان که در اجــراى مقررات قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى حسب راى شماره 
139760302025015979 مورخ 1397/10/20 هیات سوم 
مفروز و به نام مرتضى روزدار فرزند احمد در جریان ثبت است و 
تاکنون به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم 
در روز یکشنبه 1398/4/30 ساعت 10 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار 
مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور 
یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1398/4/6 مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان شناسه: 511772

آگهى تحدید حدود اختصاصى پالك 31/10045 بخش 
14 ثبت اصفهان

شماره نامه: 139885602025003695 نظر به اینکه عملیات 
تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 31/10045 
مجزى شده از پالك 31 اصلى در اجراى قانون تعیین تکلیف واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام 
حسن اسدى فرزند اسداله 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 نامبردگان تحدید حدود 
پالك مرقوم در روز سه شنبه 1398/5/1 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 ســاعت 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 سى روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1398/4/6 مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان  شناسه: 512282

آگهى تحدید حدود اختصاصى پالك 13/1345 بخش 
چهارده ثبت اصفهان

شماره نامه: 139885602025003602 نظر به اینکه عملیات 
تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه پالك شماره 13/1345 
مجزى شــده از پالك 1005 فرعى واقع در بخش چهارده ثبت 
اصفهان که در اجــراى مقررات قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى حسب آراى 
شــماره 139760302025016396 مــورخ 1397/10/25 و 
139760302025016397 مورخ 1397/10/25 هیات سوم 
مفروز و به نام حسین مهرعلیان گورتانى فرزند محمد نسبت به 
چهار دانگ مشاع و لیال شاه ســنائى گنیرانى فرزند غالمحسین 
نسبت به دو دانگ مشــاع در جریان ثبت است تاکنون به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضاى نامبردگان تحدید حدود پالك مرقوم در روز یکشنبه 
1398/4/30 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 مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: 1398/4/6 مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

شناسه: 511392

آگهى تحدید حدود اختصاصى
شــماره نامه: 139885602025003638 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب ساختمان پالك شماره 2481 فرعى از 27/298 
واقع در بخش  14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام فاطمه 
صادقى فرزند رجبعلى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 98/4/30 ساعت 9 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ایــن آگهى به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
هاى معترضى ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى 
گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ 
انتشــار: 98/4/6 مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

شناسه: 511295

** آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 7818-98/3/28 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 
قطعه زمین هفت جریبی بشــماره 2636 فرعی مجزي از 1495 
فرعی از پالك 34 اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشــان که 
طبق پرونده ثبتی به نام احمد فرشــی کاشــان در جریان ثبت 
است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقــوم در تاریخ 1398/5/1 در ســاعت 8 صبح در 
محل شــروع و انجام خواهد شــد. لذا به موجب این آگهی بکلیه 
مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حاضر شــوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق 
ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ صورتمجلس تحدیــدي تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاي معترضی ثبت معترض ظــرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و باین اداره 
تسلیم نمایند. تاریخ انتشار: 98/4/6 رئیس اداره ثبت اسناد کاشان 

 شناسه: 507241

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: 7138-98/3/27 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 
باغچه محصور به مساحت 214/51 متر مربع به شماره 7501 فرعى 
مجزى از 263 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 
کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام پروین حسین زاده در جریان ثبت 
است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1398/4/31 در ساعت 8 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد. لذا به موجب این آگهی بکلیه مجاورین 
و مالکین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر 
شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض به این 
اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ نموده و باین اداره تسلیم نمایند. تاریخ 

انتشار: 98/4/6 رئیس اداره ثبت اسناد کاشان  شناسه: 505058
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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.

Iran
attractions
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Zoroastrians’ Dakhmeh: “Tower of 
Silence”

What does Dakhmeh mean?
If you are not familiar with this word, you 
might ask yourself “What does Dakhmeh 
mean?”
Dakhmeh is an ancient Persian word 
which is equal to the word “Tower of 
Silence” in English. And it is exactly the 
tower of silence because it’s on top of a 
mountain where is full of silence. Since the 
dead bodies kept there, that can even be 
scary too. Therefore, if the word “Tower of 
Silence” seems scary to you, the Dakhmeh 
might too. Dakhmeh was the cemetery of 
the Zoroastrians for many years.
Brief History of Zoroastrians’ 
Dakhmeh
People with different religions acted 
differently with corpses. Some delivered 
them into the sea, some burned them, 
and some might bury them under the 
earth (which is more common today). 
But the Zoroastrians had different beliefs 
in their tradition. They didn’t bury the 
dead body under the ground because 
they considered it impure. And since 
the soil was a sacred element to them, 
they believed if they put the body under 
the ground they make the soil foul. They 
similarly didn’t burn the body, because the 
fire was also a sacred element.
Therefore if they burned a corpse, which 
was not pure to them, they committed 
sin. Because the ashes and the light of the 
impure dead body might go up to the sky, 
which was improper and bad. So they put 
the corpses in Dakhmeh for the vultures 
and other birds to eat. Hence, only the 
bones of the dead body remained.
Dakhmeh was always far from the 
denizens or villages. Because it was a 
place where the wild animals or the birds 
gathered to eat the corpse so it wasn’t 
safe to be near the city. And it wasn’t also 
healthy for the people to be near the 
dead bodies for a long time. Although the 
process of eating the body mostly just took 

several hours.
The Zoroastrians’ Dakhmeh changed 
several times during history. At first, there 
wasn’t any place like Dakhmeh to put the 
corpse in. Hence, most of the time, they put 
the dead body in some place far from the 
village for the animals to eat. But then, they 
decided to make a place for this ceremony. 
To prevent wild animals from eating the 
corpses, the Dakhmeh changed to a higher 
place such as the mountain. So since then, 
it was just the birds and the vultures’ 
responsibility to purify the dead bodies 
by eating them.
Yazd Tower of Silence
As it was mentioned before, today the 
main and the most important Dakhmeh 
in Iran is the Zoroastrians’ Dakhmeh 
of Yazd. There are two Dakhmeh in one 
place. When you enter the site, on the left 
side, there is a bigger mountain which is 
the Maneckji Dakhmeh. Its diameter is 
15 meters.
Maneckji Limji Hataria was the name 
of the person who built this Dakhmeh 
in Yazd. Maneckji was one of the most 
influential people in the Zoroastrians’ 
community. His body also kept in the 
Dakhmeh which has his name.
The other Dakhmeh, which is on the right 
side, is Golestan Dakhmeh. The newer 
Dakhmeh which was built during the 
Qajar era. Because it was hard to go up 
the Maneckji Dakhmeh Mountain, the 
Zoroastrians decided to make another 
Dakhmeh which is smaller and has fewer 
difficulties. Therefore, they made the 
Golestan Dakhmeh on the other side 
of the main Dakhmeh. Its diameter is 
25 meters but its height is less than the 
main Dakhmeh so it is easier to get to the 
building.
Different Parts of Zoroastrians’ Dakhmeh
All Dakhmehs have the same construction. 
First of all, there is only one door between 
Dakhmeh building and the road outside. 

The road didn’t have any steps at that 
time. But today, the steps are made in the 
Zoroastrians’ Dakhmeh of Yazd to make 
it easier for the visitors to get to the main 
building.
After that, there is a stone or iron door. 
This door is built to prevent the wild 
animals to find their way to the building 
to eat the corpse. Then there is the main 
building with a circular shape. There was 
a special place for each corpse according 
to its gender or age. Men were placed in the 
outer circle, women in the middle, and the 
children in the inner-most ring. Then in 
the centre of the circle is a deep hole where 
in the end the bones would be thrown in. 
According to the Zoroastrians’ religion, 
all the poor and riches will be in the same 
place after their death which is this hole. 
This means that no matter who you are, 
you are always equal to others, no matter 
you are richer or have a higher position.
Zoroastrian Dakhmeh Ceremony
Zoroastrians’ funeral consisted of 
different ceremonies. The last part of 
the funeral was putting the corpse in 
Dakhmeh.
First of all, when a person died, his/her 
family and friends wore white clothes. 
They never cried or made any noise 
because of their loss. Because, in the 
Zoroastrians’ religion, death is not the 
end of life. They consider it the beginning 
of a life of joy and happiness.
Together, they brought the corpse to a 
room outside the village whose name was 
“birth and death” room. So they recorded 
the dead in this place then washed the 
body and made it ready for the funeral.
After that, they transferred the body to 
Dakhmeh. Since Dakhmeh was far from 
the village, it might take a few hours. 
Therefore, with a special ceremony, they 
delivered the body to someone called 
Salar. He put the corpse in Dakhmeh 
and would come back the other day to 
throw the bones to the well in the centre 
of Dakhmeh.
Who is Salar in the Zoroastrians Funeral?
Salar was the only person who could get 
into the Dakhmeh. He took the corpse 
from the family and carried the body to 
Dakhmeh, put it on the right spot and then 
left the place. Salar had a house near the 
Dakhmeh. He was the person who lived 
all his life in this place and couldn’t get out. 
The main reason was the infection. 

About Zoroastrians’ Dakhmeh
Zoroastrians’ Dakhmeh is one of the main tourist attractions of Yazd which is on the 
southeastern part of the city. It is the place where the Zoroastrians kept their corpses 
after death with a special ceremony. Although there are other Dakhmeh in Tehran, 
Kerman, Sirjan, Isfahan, Ardakan, Taft, and Ashkezar, the Zoroastrians’ Dakhmeh of 
Yazd is the main one. Since the city of Yazd was the religious capital for the Zoroastrians’, 
this Dakhmeh is more important than others and also has more visitors today. It is also 
registered in the Iranian National Sites list.

Therefore if 
they burned a 
corpse, which 
was not pure 
to them, they 
committed 
sin. Because 
the ashes and 
the light of the 
impure dead 
body might go 
up to the sky, 
which was 
improper and 
bad. 

Toranj Food Complex : 
Oriental Restaurant In 
Heart Of Isfahan

This restaurant/Traditional tea house/ coffee 
shop is located in Julfa district in Isfahan .It is a 
historical nice building with a very nice ambiance 
especially the garden is beautiful.You can have a 
different type of food, tea and coffee.Typical eastern 
architecture, great design, lovely open yard, big 
selection of tea, nice coffee, delicious food.We 
ordered kashk bademjan, which was of the best we 
tasted in Iran. Don’t miss the ceremony of tea. When 
you order tea, they bring you a big tray with all the 
sweets you can imagine.A special place to spend 
your time with friends. Quietly tucked away is an 
luxurious restaurant with glittering chandeliers. 
Traditional food such as kebab, wrapped cabbage 
with lentils and rice. The meat ball dish is huge; 
referring to the size of the meat ball. The local 
fried fish is so average. Daily soup is not available. 
Service is acceptable. Very little choices for drinks. 
It is a historical nice building with avery nice 
ambience especially the garden is beautiful.You 
can have a different type of tea and coffee .Very 
cosy and romantic place with old Persian style . 
 Nice SHARBAT KHANE in the yard . Food quality 
and variety need to be improved . Nice for foreign 
tourists . It is an old house where you can drink 
iranian sharbat or tea or herbal tea , or you can go to 
the cafe and drink cafe , or you can wear traditional 
clothes and take some photos ,or you can go to 
restaurant and eat traditional food and there are 
some foods for vegetarian too, the services are so 
good and the personnel are so nice , you can talk with 
Abas there , he knows english and he is so kind, If you 
are so tired of busy place , I recommend there to you.

Malek Hotel : Good Choice 
For A Budget Trip To Iran

Malek Hotel is a nice and good three-star hotel located 
in Isfahan and this is a good choice for a budget trip to 
Iran.Hotel Malek is located in the center of Isfahan, 
close to important historical sites. Situated in the 
heart of the historical city of Isfahan, the three-star 
Malek hotel with a mixture of tradition and modernity 
in noticeable facilities tries to provide a comfortable 
accommodation for those who wish to stay in a place 
near the historical monuments.Isfahan’s malek 
hotel is located in the city center (Ancient part of the 
city) and also adjacent to the historical angoorestan 
mosque & Naghsh-e-Jahan (Imam) square which 
makes it a very distinguished place for visitors.
Surrounding Attractions:
As the hotel is in a well positioned place in a historical 
part of Isfahan, it is a great place for sightseers where 
they can easily go to the Angorestan Malek Historic 
House, Naghsh-e Jahan square, Chehel Sotun and 
Hasht Behesht palaces as well as Zayandehrud river. 
Sio Seh Pol, Bridge Chehel Sotune , Hasht Behesht 
Palace , Niyasar Cave, Kooh Sangy Fire Temple , Menar 
Jonban Minaret , Khajoo Bridge , Fin Historical Edifice 
and Garden , Sialk Hills
Distance to the airport: 25 min, distance to the train 
station: 30 min.
Amenities:
The three-story hotel has been beautifully decorated 
with a traditional design in the lobby and modern one 
in the rooms leading to nice contrasts. Here, guests 
can enjoy a variety of tasty foods in a restaurant, 
café, and traditional teahouse, all in a relaxing 
environment. Also, conference and reception halls 
are among the other amenities offered in the hotel.   
Facilities
24 hours room services, taxi service, satellite TV, 
Video, lobby , laundry, tea house, conference hall, air 
conditioning, direct phone.

where to eat

where to stay
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Iranian Civil Aviation 
Organization has agreed 
to open a flight between 
Turkey’s Istanbul and 
Iran’s Kerman cities, said 
Mohammad Javad Fadaei, 
governor of the Kerman 
province, Trend reports via 
the website of the province.
He said that the flight will be 
carried out by the Turkish 
Airlines.
The report said the Kerman-
Istanbul flight will have 
a positive impact on the 
development of the Kerman 

province in various fields.
The flight will create 
conditions for the arrival 
of foreign investors to the 
Kerman province. Imports 
and exports of goods will 
be also carried out in small 
quantities by the flight.

Iran ink secret 
memorandum 
with British; 
CEO of Bank 
Mellat
Iran ink secret 
memorandum with 
British; CEO of Bank 
Mellat
Chief Executive 
Officer (CEO) of 
Iran Mellat Bank 
M o h a m m a d 
Bigdeli said to ILNA 
news agency that 
we have a secret 
memorandum with 
the British on how to 
get compensation.
Without referring 
to the details, he 
added that we will 
announce the details 
of this agreement 
later.
Bigdeli stressed, 
“We don't want to 
get goods instead of 
compensation.”
The UK government 
has made a last 
minute out-of-
court deal to settle 
a £1.3bn damages 
claim made by an 
Iranian bank over a 
UK trading ban.
The Iranian 
government owns 
20% of Bank Mellat, 
while the remaining 
80% is held by the 
private sector.
In 2009, the UK 
Treasury alleged 
that the Tehran-
based bank was 
involved in financing 
firms involved 
in Iran’s nuclear 
programme – 
allegations that the 
bank denies – and 
imposed sanctions 
on Bank Mellat.
The settlement 
comes six years 
after the supreme 
court ruled that the 
sanctions had been 
unlawful and that 
the government’s 
response had been 
“arbitrary and 
irrational”, and 
“disproportionate”.
Bank Mellat argued 
that the sanctions 
had damaged its 
reputation and 
goodwill in Britain 
and internationally, 
and caused 
significant loss.
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Flight to be opened between 
Turkey's Istanbul, Iran's Kerman

1. Get discovered.
Hashtags and geotags 
tags can help you become 
discoverable to your target 
audience. Adding these to 
appropriate stories on your 
account can help increase 
your number of followers 
while focusing on earning 
quality customers.
2. Create engaging content.
Instagram Stories are viewed 
vertically and use your entire 
screen. There are many 
features specific to Stories 
that are not available for Feed 
Posts. Learning the various 

features available and 
experimenting with them 
across your content can be a 
creative way to differentiate 
your brand from your 
competition. Try using the 
Poll feature to get feedback 
on business decisions such as 
what new product you may 
want to create since your 
customers can provide you 
with direct feedback.
3. Monitor your 
performance.
By understanding the 
analytics provided in 
Instagram, you can track 

the success of your Stories. 
Paying close attention 
to your view completion 
rate (what percentage of 
viewers watched the next 
Story in a sequence of 
multiple stories) is a key 
metric in understanding 
your performance. This will 
help you understand what 
type of content works best 
for you and improve it going 
forward.

Need some help with this, or 
have other social media or 
digital marketing questions? 
Book a consulting session 
with me on Entrepreneur's 
Ask an Expert platform. My 
schedule is always up to date, 
and you can even record the 
meeting if you'd like. Hope 
to speak with you soon, and 
have fun with your Instagram 
Stories!

120,000 Iraqi tourists 
visit Arvand Free Zone in 
a month
Some 120,000 Iraqi tourists visited Arvand 
Free Zone during May 22-June 21, said deputy 
head of Arvand Free Zone Organization for 
investment and promoting businesses on 
Tuesday.
Addressing a meeting of directors of guild 
chamber of Arvand Free Zone on Tuesday, 
Seyyed Ali Mousavi added that Iraqi nationals' 
trip to Arvand Free Zone has promoted 
tourism and business in the region as well as 
indirect exports to the neighboring states.
Iraqi nationals' visit to Iran can bring in one 
million dollars a day, he added.
Arvand Free Zone as the most populous 
free zone in the country boasts of numerous 
potentials and advantages in the fields of 
trade, industry, tourism and transit, as it 
is home to the two cities of Abadan and 
Khorramshahr.
The Zone is located in proximity to Iraq and in 
the northwest of Persian Gulf.

Supertanker berths at 
southern Iranian port
A 320,000-ton supertanker successfully 
berthed at the southern Iranian port of Bandar 
Abbas, a senior official of the country said.
Esmail Makkizadeh, deputy head of Ports and 
Maritime Organization of Iran, told reporters 
on Monday that the achievement of Iran 
Shipbuilding & Offshore Industries Complex 
(ISOICO) in Bandar Abbas was a record 
berthing on the eve of the international Day 
of the Seafarer.
The tanker, 333 meters long and a dead weight 
tonnage (DWT) of 320,000 tons, belongs to 
Iran NITC (National Iranian Tanker Co), he 
said.
Due to the high waterline of the supertankers, 
Makkizadeh said, the berthing, loading and 
unloading can only be conducted at special 
terminals such as that in Kharg Island in the 
Persian Gulf.
Entry operation of the ships (Dore) to the 
berth is one of the most complex maneuvering 
operations. It was done successfully, despite 
the huge dimensions of the tanker, with exact 
planning by the operation team in the port 
comprised of those who were in charge of 
pilotage, tugging, hawsers and sailing experts 
at Shahid Rejai Port, according to the official.
It was the first time that berthing operation 
of a huge vessel is being done by Iranian 
technicians, Makkizadeh said.
Supertankers are the largest oil tankers, 
including ultra-large and very-large tankers, 
with a DWT of more than 160,000.

More than 500 million people use Instagram Stories 
every day. As a brand, this gives you an opportunity 
to reach and regularly engage with a mass audience. 
In fact, over a third of the most viewed stories come 
directly from brands. With Stories disappearing after 
24 hours, they become your chance to experiment 
with different creative content. Here are a few things 
to keep in mind:

3 Ways to Use Instagram Stories to 
Boost Your Brand
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 Business as usual at Iran's 
waters: Senior official
Normal traffic of ships belonging to giant international 
shipping companies in Iran's water is going on as usual, 
a senior Iranian official said on Tuesday.
Managing Director of Ports and Maritime Organization 
of Iran, Mohammad Rastad said that all commercial 
shipping activities in Iran's waters and ports are 
normal.
Speaking at a ceremony on the international day of 
hydrography, he said that non-oil imports rose by 15 
percent.

Iran's non-oil exports double the imports in terms of 
weight, the official said, adding that the exports were 
13 million tons since the beginning of the Persian year 
(started March 23, 2019).
Assessing the fleet under the flag of the Islamic 
Republic of Iran as well as those owned by the Iranian 
companies as satisfactory, he said that the US sanctions 
cannot deprive Iran of maritime exchanges.
Iran's maritime potential, he said, will neutralize the 
sanctions.
Over past year, Iran had a 135-million-ton transaction 
at commercial ports, according to the official.
Given the volume of activities in Iranian ports in 

the first quarter of this year, it 
is expected that the trend of 
the activities would remain 
as usual, even if no new 
development occurs in the 
sphere, he said.
Commenting on the recent 
sabotages against tankers 
in the Persian Gulf, the 
official said that no decision 
on avoiding Iran's waters has 
been announced on the part of 
international shipping companies.

Iran Police Using 
Facial Recognition 
Cameras against 
Illegal Currency 
Dealers
 An Iranian Police commander said illegal 
street dealers of foreign currency in 
capital Tehran are detected by advanced 
facial recognition cameras.
Iran Police Using Facial Recognition 
Cameras against Illegal Currency 
Dealers.Speaking to reporters on 

Tuesday, Commander of Tehran Police 
General Hossein Rahimi said it is illegal 
to buy or sell foreign currencies in places 
other than official currency exchange 
shops.
He also said a number of downtown 
neighborhoods of Tehran known as 
the hubs of currency trading have been 
furnished with advanced cameras for 
facial detection of street dealers.
According to the general, the Tehran 
Police is going to set up a new department 
tasked with countering economic crimes.
In October 2016, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei 

called on the Police to constantly boost 
capabilities and match them to rapid 
advances in science and technology.
Many Iranian Police officers across the 
country have been equipped with body 
cameras since 2017 as part of a scheme to 
ensure respect for the citizenship rights.
Mounted onto the officers’ uniform, the 
body cameras record footages during 
the operations which can be monitored 
online from a central department.Police 
officials say the evaluation of footage 
from the body cameras would help 
optimize operational tactics in dealing 
with crimes.

 Iran Has Numerous 
Options to Counter US 
Sanctions: Ministerrs
 Iranian Economy Minister Farhad 
Dejpasand highlighted the failure 
of Washington’s policy of economic 
pressures against the Islamic Republic and 
said the country has numerous options 
and strategies to counter the US sanctions.
“As we are in the era of sanctions, the 
enemy seeks to create disappointment 
in the (Iranian) society and sow discord 
between the government and the nation 

so that it can expose the society to tension,” 
Dejpasand told reporters in Tehran on 
Tuesday.
“At the beginning of my tenure at the 
Ministry of Economy, the wave of the US 
president's actions against our country 
had begun, and we had to look for solutions 
for the transition period with minimal 
damage,” he added.
“In the current situation, our hands are full 
of (options) to counter enemy actions…,” 
the minister went on to say without giving 
more details about strategies to offset US 
sanctions. 
The remarks came against the backdrop 

of increased tensions between Iran and 
the US with Washington imposing new 
sanctions against the Islamic Republic.
The US has ratcheted up pressure on Iran 
since last year after withdrawing from 
the 2015 nuclear deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Since then, the administration of US 
President Donald Trump is trying to 
reduce Iran’s oil exports to “zero,” and 
has sent an aircraft carrier strike group, 
a bomber squad, an amphibious assault 
ship, and a Patriot missile battery to the 
Middle East to try to stack up pressure on 
Tehran.



Rouhani: Iran's armed forces 
ready to give resolute response if US 
repeats violations
 President Hassan Rouhani said on Tuesday that if the 
Americans want to repeat violating Iran's air space and 
territorial waters, its armed forces will deliver a resolute 
response to them.
"Iran has no interest to increase tension in the region and it 
never seeks war with any country, including US," President 
Rouhani said in a telephone conversation with French 
President Emmanuel Macron.
"We have always been committed to regional peace and 
stability and will make efforts in this respect," he added.
The Iranian president said the Tehran has always favored 
boosting sustainable relations with Paris.
"If the JCPOA had been implemented by all parties, today 
we would have witnessed positive developments in the 
region," he said, noting that undoubtedly, the US president's 
move to walk away from the deal has been detrimental to 
the US people, the EU, Iran, as it was against regional and 
international interests.
Noting that Iran's adherence to the JCPOA was based on 
EU's promises to ensure Iran's economic interests and 
none of them have been materialized, Rouhani said that if 
Iran fails to take advantage of JCPOA, it will scale down its 
commitments step by step based on the Clauses of 26 and 
36 of JCPOA.
Iran will never renegotiate the deal which was clinched 
after two years of talks, Rouhani said, noting that the 
Americans proved that they never favor resolution of issues 
by intensifying sanctions against Iran.
Blaming the US for all regional tensions, Rouhani pointed 
out that the US drone was targeted after it received warning 
for violating Iran's air space and if the US wants to trespass 
Iran's territorial waters, armed forces will deliver a resolute 
response to them.
Macron, for his part, regretted over US exit from JCPOA and 
reinstatement of sanctions, saying that France has always 
tried to help safeguard JCPOA and convince the parties to 
their parts under the deal.
As to the regional situation and downing of US drone by Iran, 
he said, "We should work for regional stability and security 
and ensure interests of regional states by controlling the 
situation."
Stressing the need for collective efforts to prevent escalation 
of tension in the region, he said that most of the US actions 
are meant to influence the thoughts of Americans.  

Most of the US sanctions are 
repetitive; Iran's official
An official of Iran’s Chamber of Commerce (ICC) 
said many of the U.S. sanctions are repetitive and 
its main reason is psychological warfare.
A member of ICC, ali shariati told ILNA news 
agency that United States want to show that 
situation in Iran becomes more critical every 
day."They want to place Iran on top of the world 
news, which is considered as a professional 
diplomacy."He added every business firm must 
assume itself as an embassy and each goods is to be 
an ambassador. If North Korea had strong exports, 
it would not have been necessary to endure U.S. 
pressure. "Export is a best way to be present in the 
international arena."

New Sanctions on Iran Aim to 
Placate US Allies: Analyst

“I think it is a very unwise 
move. In part, Trump had 
to re-establish credibility 
that he is tough on Iran 
with those, both in the 
US but especially in the 
(Persian) Gulf region, who 

thought his aborted attack last 
week was sending a dangerous 
sign of weakness,” Riccardo 
Alcaro, a senior fellow with the 
Transatlantic Program of the 
Istituto Affari Internazionali (IAI), 
told Tasnim. 
Riccardo Alcaro was a nonresident 
fellow in the Center on the United 
States and Europe. He is an expert 
in transatlantic political and 
security relations with a focus 
on US-European cooperation in 
Europe’s neighboring regions, 
including the Middle East and 
North Africa, Iran and the Persian 
Gulf, the Sahel, Eastern Europe, 
and Russia.
Following is the full text of the 
interview.
 US President Donald Trump 
on Monday announced new 
sanctions on Iran as part of his 
pressure campaign against the 
Islamic Republic. They target 
the office of Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei, Iran's 
foreign minister and senior 
commanders of the Islamic 
Revolution Guards Corps 
(IRGC). What is your take on the 
sanctions?
Alcaro: I think it is a very unwise 
move. In part, Trump had to 
re-establish credibility that he 
is tough on Iran with those, 
both in the US but especially in 
the (Persian) Gulf region, who 
thought his aborted attack last 
week was sending a dangerous 
sign of weakness. But if that was 
the only purpose, cyberattacks 
and other forms of responses could 
have worked. Sanctioning Iran's 
supreme leader is a deliberately 
insulting move that sends the 
signal that a deal can only happen 
if Iran capitulates to US demands 
- whether Pompeo's 12 points or 

Trump's 1 point (a new nuclear 
deal), I can't say. Very difficult for a 
US president to make compromises 
with a foreign leader who's been 
targeted by US sanctions.
Trump and other senior US 
officials have repeatedly said 
that Washington is ready to talk 
to Iran about a new nuclear deal 
without any preconditions. 
It seems the Trump 
administration, by imposing 
new sanctions on Tehran, is 
facing political confusion. What 
do you think? Do you believe that 
the administration is closing the 
path to a diplomatic solution 
with Iran?
Alcaro: The party of maximum 
pressure - National Security 
Advisor Bolton and Secretary 
of State Pompeo in particular - 
has apparently re-asserted 
its control over America's Iran 
policy. By sanctioning (Ayatollah) 
Khamenei, Trump is basically 
undercutting any real possibility 
of genuine talks over de-escalation 
measures, let alone negotiation 
over a new nuclear deal. It seems 
the administration is trying hard 
to goad Iran into making further 
steps that can justify an even 
more confrontational approach. 
The problem is, Iran may think 
that Trump's aversion to war 
will eventually force him to back 
down, and in order to do that Iran 
may take further steps that the US 
sees as provocations. It's a very 
dangerous game that may end up 
in conflict.
Tasnim: As you know, most 
of Iran’s economy has been 
already targeted by earlier US 
penalties and, in fact, there is 
not much left for Washington to 
target. Do you believe that it is 

just a theatrical move and that 
sanctions diplomacy no longer 
works in face of Iran?
Alcaro: The one-million-
dollar question is indeed: how 
long can Iran go on under this 
unprecedented level of pressure? 
If Iran finds a way to cope 
with the US financial siege and 
stabilizes economically, 'strategic 
patience' - meaning waiting for a 
different US administration while 
keeping the moral high ground 
and insisting that the Europeans 
stick to the JCPOA commitments 
- emerges again as the most 
sensible policy option. If, on the 
contrary, the economic situation 
becomes unsustainable, Iran 
may feel compelled to retaliate 
aggressively, and we're back on 
the possible escalation dynamic 
towards military conflict I've just 
mentioned.
The new sanctions came after 
Iran last week shot down a US 
spy drone that had ventured 
into Iran’s airspace. Trump told 
reporters that the sanctions had 
nothing to do with the downing 
of the drone. It seems, however, 
that the sanctions were imposed 
in response to the shootdown. 
What are your thoughts on this?
Alcaro: Look, the US had to respond 
somehow to Iran shooting down 
a drone, which the US insists was 
flying in international airspace. 
Some form of retaliation was 
always supposed to come. 
But as I said the new sanctions 
- particularly the targeting of 
(Ayatollah) Khamenei - seem 
to me more a response to those 
(especially in the (Persian) Gulf 
region) who have criticized 
Trump's decision to abort the 
attack than anything else.

A senior Italian analyst said the new US sanctions 
against Iran indicate that President Donald Trump 
is trying to appease Washington’s allies in the region 
after he called off a plan to attack Iran after the IRGC 
shot down a US spy drone over Iran’s territorial 
waters.
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Defense minister 
of Iran Brigadier 
General Amir 
Hatami said on 
Tuesday that the 
Islamic Republic 
of Iran will 
not hesitate to 
safeguard national 
interests.
Brigadier General 
Amir Hatami made 
the remarks in a 
meeting Tuesday 
held in Tehran to 
mark martyrdom 
anniversary of US-
educated academic 
Mostafa Chamran 
who served as the 
defense minister to 
defend the country 
against invasion of 
the Iraqi armed-
to-the-teeth Army 
in 1980s shortly 
after victory of the 
Islamic Revolution 
in Iran.
Chamran, born in 
1932, was the first 
defense minister 
of Iran after the 
1979 Islamic 
Revolution. He was 
also commander 
at the wartime and 
martyred in 1981.
General Hatami, 
made a comment 
about the June 20 
downing of the 
US drone, saying 
the measure 
aroused Iranians' 
pride and dignity 
and proved the 
Islamic Republic's 
seriousness to 
defend national 
interests.
At the early hours 
of June 20, the 
Islamic Revolution 
Guards Corps 
(IRGC) air force 
shot down an 
American spy 
drone, identified 
as RQ-4 Global 
Hawk, that had 
violated Iranian 
airspace in the Kuh 
Mobarak (Mobarak 
M o u n t a i n ) 
region located 
at Hormuzgan 
province, southern 
Iran.
The enemies, 
today, are unable 
to take any military 
action against 
Iran as they 
are well aware 
of the Islamic 
Republic's defense 
capabilities, the 
minister noted.

Iran not to tol-
erate threat to 
national inter-
ests: Minister

Iran
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Kim, Xi agree to grow ties whatever 
external situation: North Korean 
media
North Korean leader Kim Jong Un and China’s President Xi 
Jinping reached a consensus on “important issues,” and agreed 
to build on their countries’ friendly relations “whatever the 
international situation,” North Korean state media reported.
Xi left the North Korean capital Pyongyang on Friday after a 
two-day visit, the first by a Chinese leader in 14 years. State-
run news agency KCNA issued a report on Saturday of the 
results of the visit.
China is North Korea’s only major ally and Xi’s visit was 

aimed at bolstering the isolated country against pressure 
from United Nations sanctions over its nuclear and missile 
programmes and stalled denuclearization talks with the 
United States.The visit comes a week before Xi and U.S. 
President Donald Trump are due to meet at a Group of 
20 summit in Osaka, Japan, amid a trade dispute that has 
rattled global financial markets.KCNA reported that during 
a luncheon on the final day of Xi’s visit the leaders discussed 
plans to strengthen collaboration, as well as their countries’ 
“major internal and external policies”, while exchanging views 
on domestic and international issues of mutual concern.
An editorial in the official China Daily on Saturday warned that 
Xi’s short visit to Pyongyang would not solve all the region’s 

problems, but pledges to help develop 
the North Korean economy were the 
right way forward.
“The world may hope that the 
Chinese leader has the magic touch 
that can turn a stone to gold, but 
it is unrealistic to expect that Xi 
can solve all the peninsula issues 
with a two-day visit — even if Beijing 
has always been the most reliable and 
considerate partner to Pyongyang,” it said.
“Yet Xi has touched the right stone by focusing on economic 
cooperation to help bring the DPRK in from the cold,” it added.

If Iran finds a way 
to cope with the 
US financial siege 
and stabilizes 
economically, 
'strategic 
patience' - 
meaning waiting 
for a different US 
administration 
while keeping 
the moral high 
ground and 
insisting that 
the Europeans 
stick to the JCPOA 
commitments - 
emerges again as 
the most sensible 
policy option. 
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If Johnson becomes UK 
prime minster, Trump's 
dream come true; Iran ex-
envoy
Abdolreza Farajirad, director general of Strategic Council 
for Foreign Relations said that if British conservative party 
chooses the former Foreign Secretary Boris Johnson as 
next prime minister, one of the greatest wishes of the U.S 
president will be fulfilled.
In an interview with ILNA news agency, Iran's former 
ambassador to Norway added that for past few days we saw 
that Tory MPs voted and Mr Johnson won latest round but it 

does not mean he will be UK next prime minster.
"Mr Johnson and Mr Hunt now face a vote involving up 
to 160,000 Tory members but so many believes that Mr 
Johnson will win this race," he said
Iran's former envoy highlighted, "If Johnson becomes 
prime minster, there will be much repercussions for both 
inside and outside of UK."
Abdolreza Farajirad said that undoubtedly, the first issue 
he will put on the agenda will be Brexit and will stress 
that we must respect the vote of the people and unite our 
country."The second thing that will happen is that London 
inching closer to the U.S. government and Donald Trump's 
policy. Boris Johnson is looking for Britain's exit from the 
European Union, which is precisely on the Trump agenda," 
a former Iranian diplomat, Abdolreza Farajirad said.
He added," Without doubt, Johnson becomes a strong 

partner for 
Washington on 
the international 
world.
During Mr. 
Trump’s state 
visit to the U.K. 
this month, the 
president said Mr. 
Johnson, one of the architects 
of Brexit, would do a “very good job” in the role, which 
he is favorite to assume next month after a ballot among 
members of his Conservative Party.The public prefer Boris 
Johnson to Jeremy Hunt as next prime minister - and see 
Mr Johnson as the Conservatives' best hope of winning a 
general election, according to a Sky Data poll.

News



U.S. cyber attacks on Iranian targets not successful, Iran 
minister says
U.S. cyber attacks against Iranian targets have not been successful, Iran’s telecoms minister 
said on Monday, within days of reports that the Pentagon launched a long-planned cyber 
attack to disable the country’s rocket launch systems.
“They try hard, but have not carried out a successful attack,” Mohammad Javad Azari-
Jahromi, Iran’s minister for information and communications technology, said on social 
network Twitter.
“Media asked if the claimed cyber attacks against Iran are true,” he said. “We have been 
facing cyber-terrorism for a long time…Last year we neutralised 33 million attacks with 
the (national) firewall.”

Iranian Deputy Foreign 
Minister Abbas Araghchi 
says that Iran has held the 
door open for diplomacy 
despite its decision to press 
ahead with previously 
announced diminishing 
JCPOA commitments.
Deputy Foreign Minister 
Abbas Araghchi made 
the remarks in a meeting 
with State Secretary of 
the Ministry of Foreign 
and European Affairs 
of the Slovak Republic 
Lukáš Parízek and his 
accompanying delegation .
Araghchi said that 
“unfortunately there is not 
any balance between Iran’s 
obligations and its rights in 
the JCPOA anymore and given 
the lack of action from the 
Europeans side, there is no 
reason for Iran to carry out its 
commitments unilaterally.”
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120,000 Iraqi tourists visit 
Arvand Free Zone in a month

The “peace to prosperity” plan, 
set to be presented by White 
House senior adviser Jared 
Kushner at an international 
conference in Bahrain next week, 
includes 179 infrastructure and 
business projects, according to 

details of the plan and interviews with U.S. 
officials. The approach toward reviving 
the moribund Israeli-Palestinian peace 
process was criticized by the Palestinians 
on Saturday.
The ambitious economic revival plan, the 
product of two years of work by Kushner 
and other aides, would take place only if 
a political solution to the region’s long-
running problems is reached.
More than half of the $50 billion would 
be spent in the economically troubled 
Palestinian territories over 10 years while 
the rest would be split between Egypt, 
Lebanon and Jordan. Some of the projects 
would be in Egypt’s Sinai peninsula, where 
investments could benefit Palestinians 
living in adjacent Gaza, a crowded and 
impoverished coastal enclave.
The plan also proposes nearly a billion 
dollars to build up the Palestinians’ tourism 
sector, a seemingly impractical notion for 
now given the frequent flareups between 
Israeli forces and militants from Hamas-
ruled Gaza, and the tenuous security in the 
occupied West Bank. (For factbox with more 
on the plan see )
The Trump administration hopes that 
wealthy Persian Gulf states and nations 
in Europe and Asia, along with private 
investors, would foot much of the bill, 
Kushner told Reuters.
“The whole notion here is that we want 

people to agree on the plan and then we’ll 
have a discussion with people to see who 
is interested in potentially doing what,” 
Kushner told Reuters Television.
The unveiling of the economic blueprint 
follows two years of deliberations and 
delays in rolling out a broader peace plan 
between Israelis and Palestinians. The 
Palestinians, who are boycotting the 
event, have refused to talk to the Trump 
administration since it recognized 
Jerusalem as the Israeli capital in late 2017.
Veteran Palestinian negotiator Hanan 
Ashrawi dismissed the proposals on 
Saturday, saying: “These are all intentions, 
these are all abstract promises” and said 
only a political solution would solve the 
conflict.
Kushner made clear in two interviews with 
Reuters that he sees his detailed formula as 
a game-changer, despite the view of many 
Middle East experts that he has little chance 
of success where decades of U.S.-backed 
peace efforts have failed.
“I laugh when they attack this as the ‘Deal of 
the Century’,” Kushner said of Palestinian 
leaders who have dismissed his plan as 
an attempt to buy off their aspirations 
for statehood. “This is going to be the 
‘Opportunity of the Century’ if they have the 
courage to pursue it.”
Kushner said some Palestinian 
business executives have confirmed 
their participation in the conference, 
but he declined to identify them. The 
overwhelming majority of the Palestinian 
business community will not attend, 
businessmen in the West Bank city of 
Ramallah told Reuters.
Several Persian Gulf states, including Saudi 
Arabia, will also participate in the June 25-
26 U.S.-led gathering in Bahrain’s capital, 
Manama, for Kushner’s rollout of the first 
phase of the Trump peace plan. Their 
presence, some U.S. officials say privately, 
appears intended in part to curry favor with 
Trump as he takes a hard line against Iran, 
those countries’ regional arch-foe.

Trump regards the accord 
as too one-sided because it 
promises US aid if Japan is ever 
attacked, but doesn’t oblige 
Japan’s military to come to 
America’s defense, the people 
said. The treaty, signed more 

than 60 years ago, forms the foundation 
of the alliance between the countries that 
emerged from World War II.
Even so, the US president hasn’t taken any 
steps toward pulling out of the treaty, and 
administration officials said such a move 
is highly unlikely. All of the people asked 
not to be identified discussing Trump’s 
private conversations. While Trump’s 
repeated criticism of security pacts around 
the world has alarmed allies from Seoul to 
Paris, he hasn’t moved to withdraw from 
such agreements the way he has with trade 
deals.Exiting the pact would jeopardize a 
postwar alliance that has helped guarantee 
security in the Asia Pacific, laying the 
foundation for the region’s economic 
rise. Under the terms of its surrender in 
World War II, Japan agreed to a pacifist 
constitution in which it renounced the right 
to wage war.
Japanese Chief Cabinet Secretary Yoshihide 
Suga said Tuesday in response to a question 
about the Bloomberg News report that 
the security framework was at the core of 
the country’s alliance with the US “There 
is no talk at all of a review of the Japan-US 
security alliance as has been reported in 
the media,” Suga said, echoing a statement 
by the foreign ministry.
Scrapping the treaty would risk ceding 
security of the Western Pacific to China and 
potentially spurring a fresh nuclear arms 

race, if Japan decided it needed to protect 
itself from nuclear-armed neighbors. 
It would also call into question the US’s 
military commitments to Australia, the 
Philippines, South Korea, Taiwan and a host 
of other allies around the world.
The president will make his second trip to 
Japan in a matter of weeks on Wednesday 
when he travels for the Group of 20 summit 
in Osaka. He’s expected to again meet with 
Japanese Prime Minister Shinzo Abe, who 
enjoys as good a relationship with the 
mercurial and unpredictable American 
president as any foreign leader.
Yet as with many US allies, there are 
growing tensions between the countries 
over Trump’s attitude toward trade. The 
president has said he may enact tariffs 
on imports of foreign cars, calling them a 
threat to national security -- an allegation 
called preposterous by automakers and 
many US lawmakers.
The question of whether an American 
president can withdraw from a ratified 
treaty without congressional approval 
is unsettled. President George W. Bush 
withdrew from the Anti-Ballistic Missile 
Treaty in 2002 without lawmakers’ 
consent.
Trump regards Japan’s repeated efforts to 
move a large US military base in Okinawa 
as a sort of land-grab, the people said, and 
has raised the idea of seeking financial 
compensation for American forces to 
relocate. Trump’s focus on the US defense 
pact with Japan may foreshadow broader 
scrutiny of American treaty obligations 
across the world, two people familiar with 
the matter said.
The White House communications staff 
declined to comment Monday night.
The president has said in private 
conversations previously that he has 
Japan’s back and is aware of the US’s 
obligations under the treaty. But, as with his 
stance on other multilateral agreements, 
he wants the relationship to be more 
reciprocal.

Kushner unveils economic portion of Middle 
East peace plan; Reuters

Trump Muses Privately about Ending Postwar 
Japan Defense Pact

The White House on Saturday outlined a 50$ billion Middle 
East economic plan that would create a global investment fund 
to lift the Palestinian and neighboring Arab state economies, 
and fund a 5$ billion transportation corridor to connect the 
West Bank and Gaza.

US President Donald Trump has recently mused to 
confidants about withdrawing from a longstanding defense 
treaty with Japan, according to three people familiar with the 
matter, in his latest complaint about what he sees as unfair 
US security pacts.
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More than half 
of the 50$ billion 
would be spent in 
the economically 
troubled 
Palestinian 
territories over 
10 years while the 
rest would be split 
between Egypt, 
Lebanon and 
Jordan. Some of 
the projects would 
be in Egypt’s Sinai 
peninsula, where 
investments could 
benefit Palestinians 
living in adjacent 
Gaza, a crowded 
and impoverished 
coastal enclave.

Exiting the pact 
would jeopardize 
a postwar alliance 
that has helped 
guarantee 
security in the 
Asia Pacific, laying 
the foundation 
for the region’s 
economic rise. 
Under the terms 
of its surrender 
in World War 
II, Japan agreed 
to a pacifist 
constitution 
in which it 
renounced the 
right to wage war.
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شماره: 1398/3/13-930349
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا  
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آکهی 
میشود 0 در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند . می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بخش 2  کاشان)خریداری ازسیدعلی رضوی (
52( رای شماره 139760302034026320 هیأت اول. علی محمد 
شاه زیدی فرزند عباس بشماره شناسنامه 5 صادره از کاشان  بشماره 
ملی 1262970466- ششدانگ ساختمان بمساحت 140/90 مترمربع 
بشماره 1485 فرعی مجزی از شماره 399و260 فرعی از پالک 24 
- اصلی واقع دردیزچه بخش 2 کاشان)خریداری از عباس شاهزیدی(
53(رای شماره139760302034021962 هیأت اول. ایمان دهقانی 
فرزند محمدرضا  بشماره شناسنامه 162  صادره ازکاشان-ششدانگ 
قسمتی از یکدرب باغ  بمساحت 36/45 مترمربع بشماره 11750 
فرعی مجزی از 2278 فرعی از پالک33- اصلی واقع در فین کوچک  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رسمی (
62( رای شماره 139860302034002126 هیأت اول.محمدصالحی 
دشتبان  فرزند اکبر  بشماره شناسنامه 5002  صادره از کاشان بشماره 
ملی  1260561402- سه دانگمشاع ازششدانگ باغ محصورمشجر 
بمساحت  1150 مترمربع بشماره 7576 فرعی مجزی از 168  فرعی 
از  پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان )مالک رسمی (
63( رای شماره 139760302034027173هیأت دوم. زهرا شاطری 
لتحری فرزند عباس بشماره شناسنامه 34 صادره از کاشان  بشماره  
 158 ملی 1262880343- ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 30/
2262 فرعی از پالک  مترمربع بشماره 7215 فرعی مجزی از
45- اصلی واقع درلتحر بخش2 کاشان )خریداری از وراث حسن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشان- محمد سلمانی
شناسه: 496131
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تجارى سازى فناورى نانو را مدنظر داریم
معاون علمى و فناورى رئیس جمهور گفت: ما به اندازه کافى در علم نانو در کشور پیشرفت داشته ایم و امروز 

زمان آن رسیده است به تجارى سازى این فناورى اهتمام ویژه داشته باشیم.
سورنا ستارى در حاشیه سفر خود به کاشان، با بیان اینکه ایران از نظر تولید مقاالت نانو در رتبه چهارم دنیا 
قرار دارد، اظهار داشت: هزاران شرکت فعال در حوزه نانو در کشور داریم که فروش آنها در سال 96 از طریق 

ارائه محصوالت نانو، یک هزار و 300 میلیارد تومان بوده است.
وى با بیان اینکه در سال گذشته نیز این میزان فروش افزایش داشته است، ابراز داشت: گام نهادن در این راه 

مى تواند اشتغال فارغ التحصیالن نانو را تضمین مى کند. معاون علمى و فناورى رئیس جمهور با بیان اینکه ایران از 
معدود کشورهایى است که محصوالت نانو خود را به دیگر کشورها صادر مى کند، افزود: دستگاه هاى الزم براى تولید رنگ و 

دیگر تولیدات موردنیاز حوزه هاى مختلف نانو توسط دانشمندان ایرانى ساخته شده است و این صادرات مهم براى کشور افتخارى مهم 
تلقى مى شود. معاون علمى و فناورى رئیس جمهور توسعه علوم نانو در کشور را نشان دهنده رونق در این بخش دانست و ابراز داشت: علم نانو 
با راه اندازى ستاد فناورى نانو پیشرفت زیادى در این حوزه نداشت اما امروزه فارغ التحصیالن، اساتید و شرکت هاى متعددى در حوزه نانو در 

کشور مشغول به فعالیت هستند که در رونق بخشى این علم تاثیر بسزایى دارند.
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استارت آپ

بیش از 90 درصد شــرکت هاى حاضر 
در دوبى،  شرکت هاى کوچک و متوسط اند که قلب 

تپندهٴ اقتصاد دوبى به شمار مى روند.

استارت آپ هاى جوان حدود نیمى از شرکت هاى فعال دوبى را تشکیل مى دهند. 
امرى که سبب شــده این شــهر جاى خود را به عنوان مرکزى بین المللى براى 
کارآفرینى پیدا کند. دولت امارات هم با سیاست گذارى هاى تازه از این شرکت ها 

پشتیبانى مى کند.

   نقش استارت آپ ها در رشد اقتصاد

عارف اهلى، مدیر برنامه  و بودجهٴ سازمان ســرمایه گذارى دوبى 
معتقد است اهمیت چنین شــرکت هایى براى اقتصاد کشورش 

بسیار زیاد است.
عارف اهلــى در این زمینه مى گوید:  «میزان فرصتهاى شــغلى در 
شرکت هاى کوچک و متوسِط ما در سال 2009 حدود 42 درصد از 
کل صنایع بود اما این رقم حاال به 53 درصد مى رسد. این امر اهمیت 
این شــرکت ها و نقش کلیدى  آنها را در رشــد اقتصاد امارات عربى 

متحده به خوبى نشان مى دهد.»
وزارت اقتصاد امارات مى گوید شرکت هاى کوچک و متوسط یکى از 

مهمترین حامیان بخش  تولید هستند.

   کنفرانسى براى ایده هاى نوپا
کنفرانــس ســاالنه اســتپ (Step Conference)، بزرگترین 
گرد همایى در نوع خود در منطقهٴ خاورمیانه است؛ کنفرانسى که میزبان 
برترین کارآفرینان، افراد خالق و عالقمندان فناورى است. بیش از 250 

استارت آپ امسال در کنفرانس استپ حضور دارند.
فدى قندور ، از گــروه وامدا یکــى از حاضران در این کنفرانس معتقد اســت که 
دوبى به درستى متوجه اهمیت استارت آپ ها شــده است. آقاى قندور مى گوید : 
«دوبى در این زمینه بســیار خوب عمل کرده، چون متوجه اهمیت این مســأله 
شده اند. مســئوالن دوبى به شــکل اســتراتژیک فکر مى کنند و مى بینند نیاز 
دارند اســتارت آپ ها را جذب کنند و دولــت هم در همین راســتا به آنها کمک

 مى کند.»
وى مى افزاید:  «بقیه باید از آنها یاد بگیرند. یک فرآیند تصمیم گیرى اســت. آنها 
دیدگاهى نویدبخش دارند که وعده هایش را عملى مى کند بنابراین مردم به اینجا 

مى آیند.»

   به کار گرفتن همه بخش هاى جامعه
نورت استارت یک شرکت استخدامى است که هدف از تأسیس آن جذب و ادغام 

نیروى انسانى از میان افراد دچار ناتوانى یا محدودیت در سراسر خاورمیانه است.
ریکى مى یرنز، بنیانگذار نورت اســتارت مى گوید:  «هیچ سازمان دیگرى در دوبى 

این کار را نمى کند. سابقهٴ من در جذب و ادغام و آموزش افراِد خاص بوده است.»
ریک هدنام، دیگر عضو اصلى نورت استارت: «رویکرد ریکى ما را از حوزهٴ میان شغلى 
به سوى نوآورى در کار مى برد.رقابت زیادى در حوزه کارى ما جریان دارد. بنابراین 

چنین اقداماتى فورا مخاطبش را پیدا مى کند.»
تالوال بِربریج، یکى از شــرکت کنندگان این دورهٴ آموزشى مى گوید: «ما هم مثل 
بقیه  هستیم. اینکه مشکالتى در یادگیرى، یا ناتوانى هاى خاصى داریم به این معنا 
نیست که هویت ما باید همین باشد. و چنین کارهایى نشان مى دهد که ما قابلیت

 داریم.»
 

   کارى بدون نیاز به سرمایه زیاد
استارت آپ آکوابِِرید جلیقه هایى دارد که در آموزش شنا به کودکان کمک مى کند. 
این جلیقه ها را یک متخصص کودکان با استفاده از فناورى خاصى طراحى کرده 
است. پارك آبى جمیرا به تازگى، با این اســتارت آپ قرارداد همکارى امضا کرده 

است.
آماندا گوردون، یکى از بنیانگذاران آکوابرید مى گوید: «مزیت ما آن است که همهٴ 
مسیر را خودمان رفته ایم. سرمایه گذار عمده نداشتیم و کارهایى را که معموال باقى 
شرکت هاى تجارى مى کنند نکردیم. گردشگرى براى این فروش این محصول مهم 

است و ما در دوبى شانس  زیادى داریم.»
دوبى اخیرا براى تقویت شرکت هاى کوچک و متوسط، اقداماتى کرده نظیر کاستن 
از هزینه بیمه و کوتاه کردِن زمان پرداخت ها، اقداماتى که به گردانندگان کمک 

مى کند فعالیت شان را بهبود ببخشند.

عصر ایران
گـــزارش

دوبى؛ شهر استارت آپ ها در خاورمیانه

در واقع درخواست افزایش 
حقوق نیز نوعــى مذاکره 
تجارى است. شــما باید 
تالش کنید خود را جاى 
طرف مقابل قــرار دهید و 
درخواست خود را بر اساس 
آن مطرح کنید. پیش از هر 
چیزى به این فکر کنید که چرا مافوق شما 
باید به درخواست افزایش حقوقتان پاسخ 
مثبت دهد. اگر بتوانید دستاوردهاى خود 
را با اهداف و سلیقه مدیران همراستا کنید، 
احتمال پذیرش درخواست شما افزایش 

مى یابد.
مدیران خوب مى دانند چــه زمانى باید 
حقوق کارمندان خود را افزایش دهند. با 
این حال، اگر مدت زیادى است که افزایش 
حقوق نداشته اید، تکلیف چیست؟ شاید 
شــرکت تان مدتى با چالش هــاى مالى 
متعددى روبرو بوده است. شاید حتى به 
دالیل مالى حقوقتان نه تنها افزایش پیدا 
نکرده، بلکه کاهش نیز داشته است. اما حاال 
که این چالش ها را پشت سر گذاشته اید 
چطور؟ چگونه خود را براى ارائه درخواست 
افزایش حقوق آماده مى کنید؟ خب، اگر 
پاسخ به این سواالت را نمى دانید در این 

مقاله با ما همراه باشید.

   تحقیق و بررسى کنید
در اولین قــدم بایــد بدانیــد وضعیت 
شــرکت تان از لحاظ مالى چگونه است. 
آیا شرکت شما به اهداف مالى اش دست 
مى یابد؟ آیا مى دانید شخصى با موقعیت 
شغلى شما در شرکتى مشابه چقدر درآمد 
دارد؟ آیا به تازگى شــخصى در شرکت 
شــما افزایش حقوق داشته است؟ دست 
یافتن به این اطالعات مى تواند در نوع بیان 

درخواست افزایش حقوق موثر باشد.
نکته مهمى که وجود دارد این اســت که 
جایگاه خود را نزد تیم مدیریت بشناسید. 
اگر متوجه شــدید مدیران شرکت وجود 
شــما را براى پیشــرفت مجموعه شان 
ضــرورى مى داننــد، احتمــال پذیرش 

درخواست افزایش حقوق شما چند برابر 
خواهد شد.

   بهترین زمان را انتخاب کنید
همانطور که در حال جمع آورى اطالعات 
درباره عملکرد شــرکت خود هســتید، 
متوجه زمان مناسب براى ارائه درخواست 

افزایش حقوق خواهید شد.
براى مثال زمانى که شرکت شما در حال 
ضرردهى است، درخواست افزایش حقوق 
حرکتى عاقالنه محســوب نمى شود زیرا 
کارفرمایان این برداشت را خواهند داشت 
که شــما اصًال با وضعیت تجارى شرکت 
آشنایى ندارید. همچنین، اگر شرکت تان 
به طور مداوم در حال کاهش بودجه است 
نشــان مى دهد که وضعیت مالى چندان 

مطلوب نیست.
کاترین مک گین، پروفسور هاروارد، معتقد 
است بهترین زمان براى درخواست افزایش 
حقوق، پیش از پذیرش مســئولیت هاى 
جدید یا پس از اتمام یک پروژه است. اگر 
به تازگى ســود قابل توجهى به شرکت 
رسانده اید، از کارفرماى خود بپرسید که 
آیا مى توانید ســهمى در این سود داشته 
باشید. چنانچه مافوق شما از درخواست تان 
استقبال نکرد، پیشنهاد دهید که چند ماه 
بعد بار دیگر درخواست تان را بررسى کند.

   جمله بندى درست را انتخاب کنید
کارشناســان منابــع انســانى معتقدند 
درخواســت افزایــش حقوق خــود را 
در دو بخــش ارائه کنید بــه طورى که 
درخواست تان نشان دهنده آگاهى شما از 
وظایفتان و شرایط شرکت باشد. براى مثال 
مى توانید بگویید: ”من متوجه هستم که 
شرایط اقتصادى شرکت در حال پیشرفت 
است. در این مدت، دپارتمان ما به سختى 
مشغول کار بوده و من در آخرین کمپین، 
عملکردى منحصربه فرد داشــتم. آیا این 
امکان وجود دارد حقوقم 5٪ افزایش یابد؟“

   قبل از ارائه درخواست افزایش 
حقوق تمرین کنید

آنچه مى خواهید به مافوق تان بگویید را 
نه تنها در ذهن خــود، بلکه با صداى بلند 
تمرین کنید. صداى خود را ضبط کنید و 
دوباره پخش کنید. در صحبت هاى خود 
به دنبال نقطه ضعف باشید. اگر به نظرتان 
خیلى سریع درخواست افزایش حقوق را 
مطرح مى کنید بهتر است با لحن دیگرى 

آن را در میان بگذارید.
همچنین، پیشنهاد مى کنیم جمالت خود 
را از دیدگاه کارفرما بررسى کنید. واکنش 
او در برابر درخواست تان چه خواهد بود؟ 
سعى کنید تمام واکنش هاى او را در ذهن 
خود تجسم کنید و براى هر یک پاسخى 

در نظر بگیرید.

   اعتماد به نفس داشته باشید
وقتى درخواست خود را مطرح مى کنید، با 
لحن محترمانه وارد مذاکره شوید. شما باید 
در حین مذاکره آرام باشید، با لحنى خوش 
صحبت کنید و حس و حال همکارى ایجاد 
کنید. از جمالتى که موضعــى باال دارند 
استفاده نکنید. براى مثال از به کار بردن 
عباراتى مانند ”آیا موافق هستید که زمان 

افزایش حقوق من رسیده است؟“ استفاده 
نکنید.

همچنین، در حین مذاکــره از خودتان 
بیش از حد تعریف نکنیــد. بیان عبارتى 
ماننــد ”از آنجایــى که کار مــن از همه 
بهتر اســت …“ تاثیر خوبى در پذیرش 
درخواست تان ندارد. در عوض سعى کنید 
با اعتماد به نفس استدالل هاى خود را بیان 

کنید.

   از تهدید و شکایت پرهیز کنید
هرگز مکالمه خود را با تهدید و شکایت آغاز 
نکنید. این کار باعث مى شود کارفرمایتان 
حالت دفاعى به خود بگیــرد که چندان 
وضعیت جالبى نیست. هیچ وقت در طول 
مذاکره خودتان را با سایر همکاران مقایسه 

نکنید یا از اینکه درآمدتان از آنها کمتر است 
گالیه نکنید. مثبت باشید و سعى کنید بر 
روى تاثیراتى که در شرکت تان داشته اید 

تمرکز کنید.
همچنین، به هیچ عنوان کارفرماى خود 
را به طور ضمنى یا عینى تهدید به استعفا 
نکنید. این کار در بهترین حالت، جو جلسه 
را متشنج مى کند؛ در بدترین حالت اگر 
کارفرما با درخواست شما موافق نباشد، 
تمام پل هاى پشت سرتان خراب مى شود.

   به آینده بیاندیشید، نه گذشته!
درخواســت افزایش حقوق تان را طورى 
مطرح کنید کــه نه تنها دســتاورهاى 
گذشته تان برجسته شود، بلکه کارفرمایتان 
متوجه شود شخصى هســتید که به کار 
گروهى تعهــد دارد و مى خواهد همراه با 

شرکت رشد کند.
به دســتاوردهایى که تاکنون در شرکت 
به دست آورده اید، اشاره کنید و از عالقه 
خود براى رویارویى بــا چالش هاى روبرو 
بگویید. به کارفرماى خود اطمینان دهید 
اهداف و فشــار کارى او را درك مى کنید 
و مى خواهید در این باره کمک کنید. شما 
باید بدانید شرکت تان به چه چیز اهمیت 
مى دهد و شــما چگونه مى توانید در آن 

حوزه مفید باشید.

   براى پاسخ منفى آماده باشید
براى دریافت پاســخ منفى، نقشه داشته 
باشــید. اگر در حال حاضر امکان افزایش 

حقوق وجود ندارد، زمینه آن را براى آینده 
آماده کنید. از کارفرمــاى خود بخواهید 
ایرادات کارتان را گوشــزد کند تا بتوانید 

آن ها را رفع کنید.
آیا حاضر هستید به جاى افزایش حقوق، 
پاداش و مزایا دریافت کنیــد؟ آیا عالقه 
دارید در ساعات کارى تان تغییرى ایجاد 
شــود؟ اگر با مطرح کردن این موارد باز 
هم جواب کارفرمایتان منفى بــود، از او 
بخواهید شرایط الزم براى افزایش حقوق 

را بازگو کند.
به ایــن ترتیب، کارفرماى شــما متوجه 
مى شــود که سرســختانه قصــد دارید 
همراســتا با اهداف شــرکت پیشرفت

 کنید.

   نتیجه گیرى
ارائه درخواست افزایش حقوق طبیعتاً با 
فشار روحى و اضطراب همراه است. شما 
باید درخواســت خود را به شکلى مطرح 
نمایید که رابطه بین شما و مدیرتان متشنج 
نشــود و او افزایش حقوق را حق مســلم 
شما بداند. طبیعتاً اگر نتوانید به درستى 
درخواست خود را مطرح کنید ممکن است 

شاهد نتیجه عکس باشید.
با رعایت نکات باال خواهید توانســت که 
روند مذاکره براى افزایش حقوق را به شکل 
صحیحى پیش ببرید. به این ترتیب، حتى 
اگر مافوق شــما با درخواستتان مواففت 
نکرد مطمئن هســتید که پل هاى پشت 

سرتان را خراب نکرده اید.

همانطور که در حال 
جمع آورى اطالعات 

درباره عملکرد شرکت 
خود هستید، متوجه 

زمان مناسب براى ارائه 
درخواست افزایش 
حقوق خواهید شد.

همه ما به خوبى مى دانیم که ارائه درخواســت افزایش 
حقوق به مافوق امرى دشوار است. شما باید ارزش هایى 
که به محل کارتان افزوده اید را به نمایش بگذارید و نشان 
دهید که باعث ایجاد چه تحوالتى شده اید. با این حال، 

هر کارى آداب و منشى دارد.

hbr.org :منبع

یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،

کارشناسان منابع انسانى 
معتقدند درخواست 

افزایش حقوق خود را 
در دو بخش ارائه کنید به 
طورى که درخواست تان 
نشان دهنده آگاهى شما 

از وظایفتان و شرایط 
شرکت باشد.

مراکز رشد و 
شتابدهى کسب و 
کار زنان تشکیل 

مى شود

صدیقــه ربیعــى پیرامــون 
مصوبــات دهگانــه اقتصاد 
مقاومتى در حوزه زنان گفت: 
با توجــه به آمار رو به رشــد 
فارغ التحصیــالن زن و آمار 
پایین اشتغال زنان باید براى 
اشــتغالزایى در این حوزه به 
صورت جدى اقــدام کرد که 
یکى از راه هــاى تحقق این 
هدف ایجاد مراکز شتابدهى 

زنان است.
وى به اهداف ایجــاد مراکز 
شــتابدهى زنــان از قبیــل 
ترویــج فرهنــگ کار و کار 
آفرینى، ایجاد شــبکه هاى 
قدرتمنــد و در نتیجه تربیت 
کارآفرینان موفــق، آموزش 
مهارت هــاى کارآفرینى به 
تیم هاى داراى ایده و استارت 
آپ هاى پذیرفته شده، ارائه 
مشاوره هاى تخصصى درباره 
کسب و کار، شناسایى موانع 
فعالیت هــاى اقتصادى امور 
بانوان، حذف اتالف سرمایه و 
وقت از طریق اشتراك گذارى 
تجربه و کوتــاه کردن فرایند 
آزمایش کسب و کار نوپا و در 
نهایت ارائه راهکار براى رفع و 
کاهش موانع موجود در کسب 

و کارها اشاره کرد.
ربیعى افزود: مراکز شتابدهى 
کســب و کارها بــه پرورش 
کار آفرینان و دســت یابى به 
توسعه پایدار از طریق ایجاد 
اشــتغال براى بانــوان منجر 
مى شــود و در مجموع مراکز 
شتابدهى مثل مرکز سامان 
دهنده براى رشــد اقتصادى 

هستند.
وى گفت: شــتابدهنده یک 
ساختار منســجم و مشخص 
است که در راستاى حمایت 
و توسعه کارآفرینى نوآورانه 
و دانــش بنیــان حرکت مى 
کند و هدف عمــده آن ارائه 
خدمات به کسب و کارهاى نو

 است.
ربیعى با تاکید بــر ضرورت 
ایجــاد فرهنــگ کارآفرینى 
در بیــن بانــوان گفــت: از 
ظرفیت پارك علم و فناورى 
مى توانیم براى ایجاد مراکز 
رشــد و شــتابدهى استفاده 
کنیــم و در ایــن مراکــز 
مشــاوره هــاى تخصصــى 
و مهــارت هــاى الزم بــه 
کارآفرینــان ارائــه خواهد

 شد.
وى افــزود: در راســتاى 
کارآفرینــان  از  حمایــت 
همایــش هــاى تخصصــى 
و تورهــاى صنعتــى برگزار 
خواهد شــد و با مشــارکت 
شرکت شهرك هاى صنعتى 
امتیازاتى به بانوان کارآفرین 

اعطا مى شود.
ربیعى بیان داشت: دانشگاه ها 
باید با ارائه خروجى مناسب 
به بخش صنعــت همکارى 
الزم را در این زمینه داشــته

 باشند.

فصل اقتصاد
گــزارش
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چگونه درخواست افزایش حقوق بدهیم؟   

یک درخواست موفقیت آمیز
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