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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری از ششمین تور فناوری شهری خبر داد:

مترو گردِی شرکت های دانش بنیان و دانشگاهیان

در روز صنعت و معدن؛

منتظر اجناس 
خارجی نباشید

مشکالت صنایع در کشور ما بسیار 
بیشتر از حدی اســت که بتوان 
یک روزه حل کرد. مشکل کم بود 
سرمایه و نقدینگی، دشواری بر 
سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، 
هزینه باالی تولید، نداشتن بازار 
صادراتی مطمئن و مسایل دیگری 
از این دست را می توان از جمله 
مشــکالت صنعت در ایران قبل 
از تحریم ها دانســت که بعد از 
افزایش تحریم های یک جانبه 
 از ســوی آمریــکا و برخی خود 
تحریمی های داخلی از ســوی 
تعدادی از مسئولین و دست اندر 
کاران امر صنایع باید مشکالتی 
از قبیل نبود مــواد اولیه، قطع 
صادرات و بــازار های خارجی را 
نیز  باید بر آن اضافه کرد. همه این 
مشکالت دست به دست هم داد 
تا از سال گذشته در روز صنعت 
و معدن تــا به امروز کــه دوباره  
روز صنعت و معــدن را گرامی 
میداریم بسیاری از صنایع ما رو 

به ورشکستگی و تعطیلی بروند.
مهم ترین موتور محرک اقتصاد 

در کشور  می تواند ...

کوثر بابایی
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

    مدیریت پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان به عنوان تسهیلگر عمل کرده و خود وارد فازهای اجرایی نمی شود، اما زمینه را برای حمایت از بخش خصوصی و شرکت دانش 
بنیان فراهم خواهد کرد.

بازار طال و سکه 98/4/9 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,384,0004,369,000قدیم

سکه طرح 
4,551,0004,448,000جدید

2,338,0002,397,000نیم سکه

1,539,0001,618,000ربع سکه

1,009,000989,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,861,0001,766,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18429,900407,500 عیار

یک گرم طالی 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالی 
24574,100543,300 عیار
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راه اندازی مرکز رشد صادرات محصوالت 
فناورانه در کشور

رئیس پارک علم وفناوری دانشگاه تهران گفت: مرکز رشد 
صادرات در نیمه دوم امسال به صورت پایلوت دراین پارک 

راه اندازی خواهد شد.
عباس زارعی هنزکی افزود: راه اندازی مرکز رشــد صادرات از 

نظر مفهومی و اســتاندارد کردن آن و مفاهیم و 
آیین نامه دار کردن آن بــه صورت پروژه پایلوت 
یکی از برنامه های ویژه پــارک علم و فناوری 

دانشگاه تهران در امسال است تا ...

وی گفت: برای حل مسائل و 
مشکالت مناطق کم برخوردار 
و رســیدگی بهتر باید آنها را 
دسته بندی و اولویت بندی 
کرد تا هر یک در کارگروهی 
تخصصی بررســی و راه حل 

مناسبی برای آن ارائه شود.
مدیر کل دفتر امــور اجتماعی و فرهنگی 
اســتانداری از مدیر منطقه 12 شهرداری 
اصفهان خواست مشکالت و کمبودهای این 
منطقه را دسته بندی و اولویت بندی کند تا 
در کارگروه تخصصی بررسی و تصمیمات 

الزم اتخاذ شود.
مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان نیز در 
این نشست با اشاره به وسعت 8223 هکتاری 
این منطقه گفت: منطقه 12 از شمال با بلوار 
معلم،  از جنوب با خیابان بهارستان، از شرق با 
آزاد راه معلم و از غرب با خیابان امام خمینی 

)ره( هم مرز است.
علی باقری، جمعیت این منطقه را در سال 
96، 139 هــزار و 630 اعالم کــرد و افزود: 
نرخ با سوادی این منطقه 91 درصد بوده که 
جایگاه هشتم را در بین مناطق 15 گانه شهر 

اصفهان به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز این منطقه 
به ازای هر نفر 21.6 مترمربع اســت گفت: 
این منطقه در حال حاضــر دارای 19 مرکز 

فرهنگی ورزشی و نیز 28 مسجد است.
مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه این منطقه متشکل از محله های نگین، 
مهدی آباد،  ملک شــهر، امیرعــرب،  ناصر 
خسرو،  کوثر )قدس(، عاشــق آباد،  منطقه 
صنعتی امیرکبیر، امین آباد و محله محمود 
آباد است افزود: حدود 13 درصد از جمعیت 
این منطقه در محله ناصر خســرو ســاکن 

هستند.
باقری،  کمبود فضای ســبز، کمبود فضای 
ورزشی،  کمبود مراکز مذهبی،  کمبود مراکز 
آموزشی و مدرســه و نبود مراکز بهداشتی 
را از مشکالت ناصر خسرو برشمرد و گفت: 
علی رغم وجودفرهنگسرا، سالن مطالعه و 
ورزشگاه امیرالمؤمنین در این محله همچنان 

کمبود امکانات از مشکالت اصلی اهالی این 
محله می باشد.

وی افزود: تملک و آزاد سازی و ساخت ادامه 
خیابان مفتح به آزادگان و راه اندازی مرکز 
تخصصی توانمند ســازی بانوان در محله 
امیر عرب، ســاخت پارک و بازیکده کودک 
ایثار،  تملک و آزادســازی خیابــان ایثار از 
مهمترین پروژه های عمرانی امسال منطقه 

12 شهرداری اصفهان است.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان هم در این کارگــروه با بیان اینکه 
اورژانس اجتماعی بهزیستی آمادگی ارائه 
خدمت به همشهریان است گفت: شهروندان 
می توانند گزارش های خود را به این اورژانس 

برای رسیدگی اعالم کنند.
مجتبی ناجی، آمادگی اداره کل بهزیستی 
اســتان برای ارائه آموزش و توانمند سازی 
بانوان در رابطه با خود اشتغالی و حمایت از 
زنان بدسرپرست و بی سرپرست را اعالم کرد 
و افزود: این اداره کل آماده است در محله های 
کــم برخوردار مرکز مشــاوره تأســیس و 

مشاوران خبره آن را هم تأمین کند.
معاون اجرایی مرکز بهداشــت استان نیز با 
بیان اینکه برگزاری این کارگروه در مناطق 
کمک زیادی به حل مشکالت خواهد کرد 
گفت: مرکز بهداشت اســتان آمادگی دارد 
تا در صورتی که فضای مناســب و کافی در 

اختیارش قرار بگیرد برای ســاخت پایگاه 
بهداشتی در مناطق کم برخوردار اقدام کند تا 
مشکالت و کمبود امکانات بهداشتی منطقه 

تا حدی رفع شود.
 دکتر صادقیان افزود: برای حل مشــکالت 
مربوط به حوزه بهداشت می توان از توان و 

سرمایه بخش خصوصی نیز استفاده کرد.
سرهنگ شیرکش کارشناس ارشد معاونت 
اجتماعی پلیس استان هم با بیان اینکه وجود 
فضاهای بی دفاع شــهری موضوع تأمین 
امنیت را با مشکل روبرو کرده اما این مساله با 
همکاری نهادهای شهری از جمله شهرداری 
این مشکالت قابل حل است گفت: نیروی 
انتظامی آماده است برای برگزاری طرح های 
ترکیبی آموزشــی مشــاوره ای و فرهنگی 
برای شهروندان ســاکن در مناطق آسیب 
 پذیر و کم برخــوردار همکاری های الزم را

 انجام دهد.
وی، تقویت مراکز مشــاوره ای در رابطه با 
کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق کم 
برخوردار را مؤثر دانست و گفت: بی تردید 
وجود افراد خبره و مشاوران توانمند در این 
حوزه بسیار حائز اهمیت و مثمر ثمر خواهد 

بود.
به گفته وی، با ارائه محتوای آموزشی مناسب 
می توان بسیاری از مشکالت و موانع را تا حد 

زیادی کاهش داد.

در کارگروه امور اجتماعی، فرهنگی و سالمت استان مطرح شد؛ 
لزوم توجه به مسائل مناطق کم برخوردار شهر اصفهان

برای حل مشکالت 
مربوط به حوزه 

بهداشت می توان از 
توان و سرمایه بخش 

خصوصی نیز استفاده 
کرد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با بیان اینکه آموزش، سالمت و امنیت از موضوعات مهم و اساسی جامعه است گفت: 
اگر مسائل و مشکالت اجتماعی در زمان مناسب مورد توجه نهادهای مسئول قرار نگیرند، به طور قطع به آسیب اجتماعی تبدیل خواهند شد. 
سید محسن سجاد در کارگروه ارتقاء امور اجتماعی فرهنگی و سالمت استان که به میزبانی منطقه 12 شهرداری اصفهان برگزار شد، افزود: 
دستگاه های اجرایی باید به مشکالت و مسائل مناطق محروم شهر توجه کنند تا عالوه بر حل مشکالت این مناطق از تسری آنها به سایر مناطق 

شهری نیز جلوگیری شود.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
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چاپ دوم
شناسه: 515186

آگهی مناقصه

به اطالع می رساند اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد بیمه تکمیلی جانبازان 
شاغل و پرسنل خود را از طریق مناقصه به شرکت های بیمه گذار واجد شرایط واگذار نماید لذا 
از متقاضیان در خواست می گردد با همراه داشــتن مهر یا معرفی حداکثر تا پایان وقت اداری 
1398/4/15 جهت دریافت شــرایط به واحد رفاه اداره کل واقع در خیابان آبشار سوم مراجعه 

نمایند. 

سید محسن هاشمی - شهردار مبارکه شناسه: 514118 

تجدید آگهی مزایده عمومی 
نوبت اول

دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه 

شرایط متقاضیان: 
الف( داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور 

ب( توانایی ارائه تضمین شرکت در مزایده و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد 
نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به شماره حساب 0105193396003به نام شهرداری مبارکه 

محل دریافت اسناد مزایده: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهرداری، امور قراردادها )031-52402021( 
مبلغ خرید اسناد مزایده: 600.000 ریال 

تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی در روزنامه در ساعات اداری تا روز پنجشنبه 98/4/27
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری: از تاریخ درج نوبت دوم آگهی در روزنامه تا روز شنبه 98/04/29 تا پایان وقت اداری 

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات: راس ساعت 13 بعد از ظهر روز یکشنبه 98/04/30 در محل شهرداری مبارکه 
پیشنهادات مزایده از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، قلم خوردگی، عیب و نقص نداشته باشد. 

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد و به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده، مشروط و کمتر از قیمت پایه اعالم شده ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. 

سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است. 
ضمناً هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

 کارگاه هایی که در اصفهان
 برای »بنز« قطعه می سازند

رئیس اتاق اصناف اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه در حال حاضر کارگاه هایی در شــهرک 
صنعتــی امیرکبیر داریم که قطعــات بنز را به 
کشــورهای اروپایی صادر می شود، اظهار کرد: 
تصمیمات غلط در گذشته باعث شده است این 

ظرفیت از بین برود.
 رســول جهانگیری در هشتاد و سومین جلسه 
علنی شــورای شهر اصفهان با اشــاره به اینکه 
اصناف در ایام انقالب در کنــار مردم و انقالب 
بودند، اظهار کرد: در تاریخ 40 ساله یا به روایتی 
56 ســاله انقالب نقطه تاریکی را نمی توان در 
تاریخچــه اصناف در همراهی بــا انقالب دید، 
از ســال 42 تا 57 انقالب اولیه بین بازاریان و 
اصناف شکل گرفت، از ســال 57 هم به دلیل 
 اینکه دولتی نبود که مدیریت اقتصادی کشور را 

انجام دهد ...

شماره مجوز از شورای 
نرخ پایه اجاره برای یکسال براساس موضوع مورد اجارهاسالمی شهر مبارکه

مبلغ شرکت در مزایدهمدت اجارهنظریه کارشناس رسمی دادگستری

98/133
1398/02/03

اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح 
شهر

ماهیانه: 68.633.600 ریال 
42.000.000 ریالیکسالیکسال: 823.603.200 ریال
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گرانی لوازم خانگی تقاضا برای تعمیرات را افزایش داده است
نایب رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیر کنندگان لوازم خانگی اصفهان گفت: گران و کمیاب شدن بسیاری 
کاالها در حوزه لوازم خانگی منجر به افزایش میزان تقاضا برای تعمیرات آنها شده و همین امر افزایش تعداد 

تعمیرکاران غیر مجاز را در پی داشته است.
حسین عباسی عبدلی اظهار کرد: در حقیقت تعداد تعمیرکاران به صورت قارچ گونه رشد کرده است. برخی 

تعمیرکاران در همه امور اظهار تخصص می کنند و انواع لوازم خانگی را تعمیر می کنند در صورتی که مردم 
باید برای تعمیر وسایل خانگی شان به متخصص تعمیر همان وسیله مراجعه کنند. وی با اشاره به افزایش میزان 

تقاضای مردم برای خرید یا تعمیر کولر در فصل تابستان، گفت: مردم نباید به تعمیر کنندگان و فروشندگان انواع 
کولر که در شبکه های اجتماعی و اینترنت تبلیغات می کنند اعتماد کنند. تنها باید از متخصصان واحدهای صنفی مجاز 

اتحادیه استفاده کنند. عباسی افزود: نرخ سرویس و تعمیر انواع کولر که اتاق اصناف و متخصصان اتحادیه در مصوبه ای اعالم می کنند مربوط به 
همه فصول سال است و در تابستان افزایش پیدا نمی کند. نایب رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیر کنندگان لوازم خانگی اصفهان اضافه کرد: 
نرخنامه سرویس کولرها در اتحادیه نصب شده و در اختیارصاحبان واحدهای صنفی اتحادیه قرار گرفته است. تخلفات زیادی در زمینه سرویس 

و فروش کولر در فصل تابستان صورت می گیرد و با متخلفان به صورت جدی و اخطار کتبی برخورد می شود. 

اطلس گردشگری ۷۰۰ روستا در استان اصفهان تدوین می شود
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: اطلس فرهنگی و گردشگری 

۷۰۰ روستا در پهنه این خطه در راستای توسعه گردشگری روستائی تدوین می شود.
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان به نقل از فریدون اله یاری افزود: با توجه 
به ظرفیت های گسترش گردشگری به ویژه در مناطق روستائی و با عنایت به ظرفیت های ناشناخته فرهنگی 

در استان اصفهان، دفتر مطالعات و پژوهش اداره کل میراث فرهنگی استان، بر پایه برنامه ریزی های انجام شده 
در تابستان امسال کار گردآوری اطلس، مردم شناسی و گویش های استان را آغاز می کند.

وی تصریح کرد: در زمینه گردآوری اطلس فرهنگی روستاهای استان و در گام نخست ۶۹۴ روستا در محدوده هفت 
شهرستان در محور شمال استان در پوشش این طرح پژوهشی قرار می گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان افزود: این طرح بنیادی از تابستان ۱۳۹۸ آغاز خواهد شد و گروهی 
علمی در برگیرنده اعضای پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری سازمان و همچنین تنی چند از اعضای هیات علمی دانشگاه های استان 
اصفهان در حوزه گردشگری در اجرای این طرح همکاری خواهند داشت. وی گفت: در این طرح جدای از نهادهای ذکرشده تالش شده تا با 

حفظ حقوق معنوی، کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان نیز حضور فعال داشته باشند.

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ســاختمانهاي 
فاقد سندرسمی شهرســتان گلپایگان به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي اســت در صــورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
۱- رای شــماره ۷۷۸- تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضي آقاي محمد باقر عبدلي فرزند محمد بشماره 
شناســنامه ۱5۰۹۷ صادره از تهران در ششدانگ یك 
باب انباری به مساحت ۱5۶.۳۷ مترمربع مجزی شده از  

پالك۳۴2 اصلي واقع در بخش ۱محرز گردیده است.
2- رای شــماره  ۷۳۶- تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضي آقاي علي اصغر مهدوي فرزند مظفر بشــماره 
شناسنامه ۱۳2 صادره از گلپایگان درششدانگ یك باب 
ساختمان به مساحت ۱۷۹.5۸ مترمربع مجزی شده از  
پالك 2۴۰۱ اصلي واقع در بخش۱محرز گردیده است.

۳- رای شــماره ۷2۳-تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضي آقــاي مهدي شــریفي فرزند علي بشــماره 
شناســنامه ۱۶۷ صادره از گلپایگان در ششدانگ یك 
باب خانه به مســاحت ۱۶۸.۳ مترمربع مجزی شده از  
پالك5۱۴ اصلي واقع در بخش۱خریداري مع الواسطه 
از مالك رســمي آقاي زین العابدین محســنی محرز 

گردیده است.
۴- رای شــماره ۷۱۸  - تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضي آقاي مجتبي شــادماني فرزند ناصر بشــماره 
شناســنامه ۶۱۷ صادره ازگلپایگان در۳5۱۰.5 سهم 
مشاع از 5۰۳۰.5 ســهم ششــدانگ یك درب باغ به 
مســاحت 5۰۳۰.5 مترمربع پــالك۱۱2 فرعي از ۴۶ 
اصلي واقع در بخش ۴خریداري مع الواســطه از ورثه 
مرحوم یداله مدنی به صــورت تبدیل مالکیت عادی به 

رسمی محرز گردیده است.

5- رای شماره ۷2۷ و ۷2۶- تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محمدرضا خامسي فرزند حسن بشماره 
شناســنامه ۶ صادره ازگلپایگان  در یك چهارم دانگ 
مشــاع و  آقاي عباس خامسي فرزند حســن بشماره 
شناســنامه 2 صادره ازگلپایگان در پنج و ســه چهارم 
دانگ مشاع از ششدانگ یك واحد مرغداری به مساحت 
۳۴۸۰.۱5 مترمربع مجزی شده از  پالك ۱۳۴۰ فرعي 

از 5 اصلي  واقع دربخش۴  محرز گردیده است.
۶- رای شــماره  ۷۹۷ و ۸۸۸ و ۷۹۶- تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي بهمن نــوري فرزند ولي اهلل 
بشماره شناســنامه 5۰2 صادره از تهران در یك و نیم 
دانگ مشاع وخانم نســیم توکل فرزند مرتضي بشماره 
شناسنامه 5۳5 صادره از گلپایگان در  یك و نیم دانگ 
مشاع و آقاي احمدناصر نوري فرزند محمدرضا بشماره 
شناسنامه ۱۴۷۶۹ صادره از گلپایگان درسه دانگ مشاع 
از شش دانگ یك باب مغازه به مساحت ۳۳.۱۴مترمربع 
مجزی شــده از پالك 2 فرعي از ۳۹۸۱ اصلي  واقع در 

بخش۱ محرز گردیده است.
۷- رای شــماره ۷۷۷-  تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضي آقاي حســین خاموشــي فرزند علي بشماره 
شناسنامه ۶22۹ صادره از گوگد در ششدانگ یك باب 
ساختمان به مســاحت ۱۷۷.۹۰ مترمربع مجزی شده 
از پالك ۱۰۶۰ فرعي از ۶ اصلي واقع در بخش۴ محرز 

گردیده است.
۸- رای شــماره  ۷2۴- تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضي آقــاي محمد زماني فرزند حســن بشــماره 
شناســنامه ۱2۱۰۰۷۴۷۹۶ صــادره از گلپایــگان 
درششدانگ یك باب مغازه به مساحت ۳۹.۷2 مترمربع 
مجزی شــده از  پالك ۱2۶۹ فرعي از ۶ اصلي  واقع در 

بخش۴محرز گردیده است.
۹- رای شــماره ۷۱۷-    تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقــاي بهروز فروغي فرزند حســن بشــماره 
شناسنامه ۹۹ صادره ازخوانسار در ششدانگ یك باب 
ساختمان به مســاحت ۱۶۴.5۹ مترمربع مجزی شده 
از پالك ۱۷25 فرعي از ۱ اصلي واقع در بخش2محرز 

گردیده است..
۱۰- رای شــماره۷2۰-  تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  قربانعلي گورابي فرزند ولي اله بشــماره 
شناســنامه ۸ صادره ازگلپایگان درششدانگ یك باب 
ساختمان به مساحت ۱۶5.۹۶ مترمربع مجزی شده از 

پالك2۴۰۱ اصلي واقع در بخش۱ محرز گردیده است.
۱۱- رای شــماره ۷۱۶- تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقــاي مهدي حقیقت فرزند محمد بشــماره 
شناســنامه ۸۸ صادره از گلپایگان در ششــدانگ یك 
باب ساختمان وتاسیسات محل احداث مجتمع استخر 
آبی به مســاحت ۱۷2۶.۷2 مترمربع مجزی شــده از 
پالك 2۹ اصلي واقع دربخش۴خریداري مع الواســطه 
 از مالك رســمي آقاي قدرت اله حقیقت محرز گردیده

 است.
۱2- رای شــماره   ۷2۱- تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي  علي محمد اشــراقي فرزنــد نعمت اله 
بشماره شناسنامه ۳۱۰ صادره از گلپایگان در ششدانگ 
یك باب ســاختمان به مســاحت ۱۳۹.2۸ مترمربع 
مجزي شــده از پالك  ۹۶ اصلي  واقع در بخش۱ محرز 

گردیده است.
۱۳- رای شــماره   ۷۱۹- تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محمد علي ســاماني فرزند تقي بشماره 
شناســنامه ۸ صادره ازگلپایگان در ۱52۰ سهم مشاع 
از 5۰۳۰.5 سهم ششــدانگ یك درب باغ به مساحت 
5۰۳۰.5 مترمربع پالك۱۱2 فرعــي از۴۶ اصلي  واقع 
در بخش۴خریداري مع الواســطه از ورثه مرحوم یداله 
مدنی به صورت تبدیل مالکیت عادی به رســمی محرز 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹۸/۰۴/25

مهدی صادقی وصفی
رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان

شناسه: 5۰5۴۳۰

آگهی مزایده اموال منقول 
اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان برخوار در 
خصوص پرونده کالسه ۱۳۴/۹۸ اجرای احکام که در آن 
محکوم علیهما فرهاد حیدری و ابوالفضل داوری متضامنا 
محکوم هستند  به پرداخت مبلغ ۱22/۹22/۷۶۹ ریال 
در حق آقای بهروز وثوقی زاده جلسه مزایده ای در تاریخ 
۹۸/5/۱ ساعت ۹/۳۰ صبح در محل دادگستری برخوار 
دفتر اجرای احکام برگزار نماید طالبین خرید می توانند 
پنج روز قبل از مزایده از اموال واقــع در اجرای احکام 
حقوقی دادگستری شهرســتان برخوار بازدید نمایند . 
مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که 

حداقل ده درصد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به 
همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
۱- یك دستگاه / خودرو سواری پژو پارس سفید رنگ 
مدل ۸۷ به شــماره انتظامی 55۳ ص ۷۶ ایران 5۳  /  
مبلغ : ۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، مدیر اجرای احکام حقوقی 
شــوراهای حل اختالف شهرستان برخوار – حسن پور 

شناسه : 5۰۷5۶۴

آگهی
کالسه پرونده : ۶۱۰/۹۷ ش2 ح  شماره دادنامه: ۱5۴ 
تاریخ رســیدگی : ۹۸/۳/2۸، مرجع رسیدگی : شعبه 
دوم شــورای حل اختالف برخوار، خواهــان :  مهرناز 
رادان، نشــانی :  دولت آباد _ خیابان مطهری _کوچه 
بوستان _ پالك ۱۸، خوانده : محمد کثیری _ معصومه 
حسینی _ محمدعلی داوری  به آدرس مجهول المکان، 
خواسته : الزام به انتقال ســند خودرو ، گردشکار : پس 
از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء 
، قاضی شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در 
خصوص دعوی خانم مهرناز رادان به طرفیت ۱_محمد 
کثیــری 2_معصومه حســینی ۳_محمدعلی داوری 
به خواسته الزام به انتقال ســند خودرو کیا اسپرتریج 
و مطالبه خســارات وارده موضوع قولنامه عادی مورخ 
۹۶/۹/۶ میان خواهان و خوانده ردیف سوم نظر به مفاد 
دادخواست تقدیمی خواهان و پاسخ استعالم مبنی بر 
این که پلیس راهور تایید نموده که خودرو به نام خواهان 
در راهور ثبت شده است ولی انتقال رسمی سند خودرو 
صورت نگرفته اســت و خودرو در دفترخانه به نام خانم 
معصومه حسینی میباشــد لذا دعوی خواهان را وارد و 
ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۰ و 2۱۹ و22۰ 
و 22۳ و ۳۶2و ۳۶۷ قانون مدنــی و مواد 5۱۹ و ۱۹۸ 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر الزام خوانده ردیف 
دوم خانم معصومه حسینی به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال سند خودرو کیا به شماره ۳۷۶م۶۱ ایران 
5۳ به نام خواهان و نیز پرداخت مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید 
و نســبت به خواندگان ردیف اول و سوم مستندا به بند 
۴ ماده  ۸۴ به دلیل عدم توجــه دعوا قرار رد دعوا صادر 
میگردد . رای صادره غیر حضوری و ظرف بیســت روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی برخوار می باشد. 

شناسه :  5۱۱55۹

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ ایین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك دولت آباد 
برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان باســتناد اسناد رسمی 
مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است 
لذا طبق مــاده ۳ قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد ســند رسمی و به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 
مالکیت صادر خواهد شــد. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰2۰۱۸۰۰۰۴۰۸ کالسه 
پرونــده ۱۳۹۱۱۱۴۴۰2۰۱۸۰۰۳۳۷5 آقــای اکبر 
نریمانی زمان آبادی فرزند محمد بشــماره شناسنامه 
۸2۱۸ صادره از اصفهان نســبت به ششدانگ یك باب 
خانه به مســاحت ۱۶۴/۰۴ مترمربــع احداثی بر روی 
قســمتی از پالك ۱۰۱ اصلی واقع در دولت آباد بخش 
۱۶ ثبت اصفهان خریداری به طور مع الواسطه از اقای 

حسین نریمانی زمان آبادی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۴/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۴/25

حبیبی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك برخوار
شناسه: 5۱۴۴۰۴

تور فناوری رویدادی 
است که توسط این 

مدیریت هر بار با 
همکاری یکی از 

بخش های شهرداری 
اصفهان برگزار می شود.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری از ششمین تور فناوری شهری خبر داد:

مترو گردِی شرکت های دانش بنیان و دانشگاهیان

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری 
اصفهان گفت: این مدیریت ششــمین تــور فناوری 
شهرداری اصفهان را ویژه شــرکت های دانش بنیان، 
دانشگاهیان و متخصصان برای بازدید از خط در دست 

احداث مترو برگزار خواهد کرد.
ســعید ابراهیمی که در این باره با ایمنا سخن می گفت، 
اظهار کرد: ششــمین تور فنــاوری مدیریت پژوهش، 
خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان روز 
دوازدهم تیرماه سال جاری برگزار می شود و عالقه مندان 
برای حضور در این برنامه می توانند با مراجعه به سایت 

www.eventbox.ir ثبت نام کنند.

ایمنا
گـــزارش
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    مدیریت پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان به عنوان تسهیلگر عمل کرده و خود وارد فازهای اجرایی نمی شود، اما زمینه را برای حمایت از بخش 
خصوصی و شرکت دانش بنیان فراهم خواهد کرد.

 کارگاه هایی که در اصفهان
 برای »بنز« قطعه می سازند

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با اشاره به 
اینکه در حال حاضر کارگاه هایی در شهرک 
صنعتی امیرکبیر داریم که قطعات بنز را به 
کشورهای اروپایی صادر می شود، اظهار کرد: تصمیمات غلط در 

گذشته باعث شده است این ظرفیت از بین برود.

 رسول جهانگیری در هشتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر اصفهان با 
اشاره به اینکه اصناف در ایام انقالب در کنار مردم و انقالب بودند، اظهار کرد: 
در تاریخ ۴۰ ساله یا به روایتی 5۶ ساله انقالب نقطه تاریکی را نمی توان در 
تاریخچه اصناف در همراهی با انقالب دید، از سال ۴2 تا 5۷ انقالب اولیه بین 
بازاریان و اصناف شکل گرفت، از سال 5۷ هم به دلیل اینکه دولتی نبود که 
مدیریت اقتصادی کشور را انجام دهد مسئولیت توزیع ارزاق عمومی و تولید 

کاالهای اساسی و موردنیاز مردم را داشتند.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان ادامه داد: اصناف در جنگ تحمیلی ۱۱ هزار 
شهید تقدیم انقالب کردند، در پشت جبهه هم از رزمندگان حمایت کردند، 
در دوران ســازندگی هم متولیان امور را در ساخت و ساز مملکت همراهی 
کردند، در هدفمندی یارانه ها هم با دولت همراهی کردند، در جنگ اقتصادی 

فعلی هم همراهی دارند و در سنگر خط مقدم این جبهه قرار دارند.
عصو سابق شورای شهر اصفهان با اشاره به فعالیت اقتصادی بیش از ۳ میلیون 
واحد صنفی در کشــور افزود: ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی توسط اصناف 
صورت می گیرد، استان اصفهان بعد از تهران و مشهد بیشترین واحد صنفی را 
در کشور دارد، استان اصفهان نزدیك به 2۱5 هزار واحد صنفی با پروانه کسب 
و شهرستان اصفهان نیز نزدیك به ۱۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب 
دارد. وی با اشاره به افزایش حضور زنان در قالب واحدهای صنفی با سهم 2۰ 
درصدی آنان در واحدهای صنفی عنوان کرد: بانوان متصدی نزدیك به ۴۰ 
هزار واحد صنفی در استان اصفهان هستند، این مسأله نشان دهنده وضعیت 

اصناف در شرایط کنونی است.
وی با اشــاره به اینکه در آمار جهانی در قبال هر ۳5۰ تا ۴۰۰ نفر یك واحد 
صنفی وجود دارد، مطرح کرد: در کشور ما در قبال هر ۴۰ نفر یك واحد صنفی، 
در استان اصفهان به ازای هر 25 نفر یك واحد صنفی و در شهر اصفهان هم در 
قبال هر 2۰ نفر یك واحد صنفی راداریم، اگر به این فراوانی واحد صنفی توجه 
نشود ورشکستگی های واحدهای صنفی خرد را خواهیم داشت، نوسانات بازار 

باعث دچار مشکل شدن اصناف و تغییر شغل افراد شده است.
جهانگیری با اشاره به اینکه اصناف اصفهان وجه تمایزی با اصناف سایر کشور 
دارند که اگر به آن توجه کنند می تواند به فعالیت و رونق اقتصادی شهر و ایجاد 
تولید و رونق کسب و کار منجر شود، اذعان کرد: تفاوت اصناف اصفهان با سایر 
اصناف کشور در این است که درصد فراوانی و سرانه واحدهای صنفی تولیدی 
و خدمات فنی در اصفهان نسبت به کل کشور بیشتر است، اصناف در سطح 
کشور معموالً توزیعی هستند و اصناف تولیدی و خدمات بین 2۰ تا 25 درصد 
بیشتر جایی ندارند، اما در استان اصفهان بین ۳5 تا ۴۰ درصد اصناف صنوف 
خدمات فنی و تولیدی هستند، اصناف ظرفیت خوبی را دارند که اگر مدیران 
توجه کنند می تواند بار زیادی را در رابطه با اشتغال و جلوگیری از بیماری 

جوانان به دوش بکشد.

گــزارش

وی ادامــه داد: هدف 
برگــزاری ششــمین 
تور فنــاوری مدیریت 
پژوهــش، خالقیــت 
و فناوری هــای نوین 
شــهرداری اصفهــان 
معرفی دســتاوردهای 
شــهرداری در حوزه قطار شــهری، 
ارائه نیازهای سازمان قطار شهری در 
حوزه فناوری برای شرکت کنندگان، 
نمایش محصوالت فناورانه شرکت ها 
و اشخاص مرتبط با نیازهای سازمان 
قطار شــهری، ایجاد ارتباط سازنده 
میان شهرداری، شرکت های دانش 
بنیان و متخصصان همچنین معرفی 
خدمات و تسهیالت شــهرداری در 

حوزه اکوسیستم کارآفرینی است.
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های 
نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
تور فناوری رویدادی است که توسط 
این مدیریت هر بار با همکاری یکی از 
بخش های شهرداری اصفهان برگزار 

می شود.
وی با اشاره به تورهای برگزار شده، 
گفت: تورهای فناوری برگزار شــده 
تاکنون عبــارت اســت از بازدید از 
کارخانه مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهــان، بازدید ســازمان پارك ها 
و فضای ســبز، بازدیــد از تعمیرگاه 

شــماره یــك ســازمان خدمــات 
موتــوری، بازدید از میــدان میوه و 
تره بار سازمان ســاماندهی مشاغل 
شهری و تور پنجم بازدید از سازمان 
 آتش نشــانی شــهرداری اصفهان

 بود.
ابراهیمی هدف از برگزاری تورهای 
فناورانه مدیریت پژوهش، خالقیت 
و فناوری هــای نویــن شــهرداری 
اصفهان را شناخت نیازهای فناورانه 
ســازمان ها و ارگان های شهرداری 
اصفهان عنوان کرد تا با شــناخت و 
آنالیز این نیازها، شرکت های دانش 
بنیان و کارآفرینان، دانشــگاهیان و 
متخصصان امر بتواننــد زمینه رفع 
این نیازها، بومی ســازی و طراحی 
و تهیه این نیازهــا را بر عهده گیرند 
و این مدیریت نیز بــه عنوان دریچه 
طرح هــا و ایده هــای فناورانــه به 
شــهرداری اصفهان، برقــراری این 

ارتباط و برنامه ریزی جهت پیگیری 
 طرح ها تا مرحلــه عملیاتی را انجام

 دهد.
مدیریــت  کــرد:  تصریــح  وی 
پژوهــش، خالقیــت و فناوری های 
نوین شــهرداری اصفهان به عنوان 
تســهیلگر عمل کرده و خــود وارد 
فازهای اجرایی نمی شود، اما زمینه 
را برای حمایــت از بخش خصوصی 
 و شرکت دانش بنیان فراهم خواهد 

کرد.
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های 
نوین شــهرداری اصفهان با اشاره به 
روند اجرای تورهای فناوری، اظهار 
کرد: ابتــدا از تمامی ســازمان ها و 
ارگان هــای شــهرداری اصفهــان 
درخواســت می شــود تــا نیازهای 
فناورانــه خــود را در یك لیســت 
 و با اولویت به ایــن مدیریت ارجاع

 دهند.

وی افزود: در این راســتا بــا برنامه 
ریزی های صورت گرفته و برگزاری 
اتاق های فکر بــا متخصصان صاحب 
نظر مقرر شده با اعالم فراخوان های 
عمومــی برای تمــام شــهروندان 
و دعوت از متخصصــان صاحبنظر 
متناســب با حوزه های تخصصی و 
با هماهنگی بــا ارگان های مربوطه، 
امکان بازدید میدانی فراهم شــود و 
بازدید کنندگان بتواننــد با حضور 
در محــل، از نزدیــك بــا نیازهای 
فناورانه ســازمان ها آشــنا شوند و 
 کارشناسان نیز به سؤاالت آنها پاسخ

 دهند.
ابراهیمی تاکید کرد: با اســتحصال 
این نیازها، شرکت های دانش بنیان 
و دانشجویان می توانند با اولویت این 
نیازها در پژوهش ها و تولیدات خود 
 سهم مهمی در تولید و رفع این نیازها

 ایفا کنند.

فارس
گــزارش

منتظر اجناس خارجی 
نباشید

ادامه از صفحه یک:
... بخش صنعت و معدن باشــد . بر 
همین اساس بر پایه  مصوبه  شوراي 
عالي انقالب فرهنگي، دهم تیر روز 
صنعت و معدن نامیده شده اســت. 
اختصاص این روز، فرصت مناسبي 
است تا به مهم ترین موتور محرکه 
اقتصاد نگاهی عمیــق تر بیندازیم.

چرا که این بخــش در مقام عامل 
مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید 
ناخالص ملي و درآمد سرانه، نقش 

بسزایي دارد.
بعــد از نفــت ، معــادن و ذخایر 
زیرزمینی ایران جز جدا نشــدنی 

اقتصاد ایران تا کنون بوده است. 
مردم ایران، از اولین کساني بوده اند 
که مس را استخراج و ذوب کرده اند. 
آثار بسیاري از حفاري هاي عظیم که 
در بیش تر معادن ایران و بخصوص 
معادن سرب و مس دیده مي شود. 
نمونه هــاي باقیمانــده از ظروف و 
وسایل فلزي نیز، نشانگر فعالیت هاي 
گسترده  معدني و صنعتي مي باشد. 
انقالب صنعتی باعث شــد اهمیت 
وجود این ذخایر بیشــتر شــود و 
کشورهایی که دارای این ذخایر بودند 
توانستند پیشــرفت خوبی داشته 
باشند که البته تعداد بسیاری از این 
کشور ها تحت استعمار بیگانگان قرار 
گرفته و ذخایر آنها برای کشورهای 
غربی ســود بیشــتری داشــت تا 

خودشان. 
ایران نیز تا چنــد دهه پیش تحت 
اســتعمار کشــورهای مختلف به 

خصوص انگلیس ها و شوری بود. 
مواد معدنــي و کاني هاي اقتصادي 
به عنوان مواد اولیه یــا مواد خام و 
همچنین توسعه  صنایع، نقش بسیار 
مهمي بازي مي کنند و درمجموع 
یکي از رکن هــاي اصلي در اقتصاد 

هرکشور شمرده مي شوند.
بدیهي است که این گونه ثروت هاي 
خدادادي و سرمایه هاي ارزشمند، 
باید به نحوي مورد اســتفاده قرار 
گیرند کــه ضمن حفــظ حقوق 
نســل هاي آینده، با بــه کارگیري 
روش هاي اصولي و صحیح، حداکثر 
 منافع از برداشــت آن هــا حاصل 

گردد.
حــال کشــور مــا در برهــه 
 حســاس و تاریخی اقتصــاد قرار

 دارد.
 از سویی تحریم ها و افزایش ناگهانی 
قیمت دالر باعث شده اجناس مورد 
نیاز کشور وارد نشــوند و از سویی 
 دیگر برخی بی تدبیــری ها و عدم 
حمایت های داخلی در گذشــته ، 
 رشد صنایع داخل را متوقف نموده

 است. 
صنایع کشور در صورتی که حمایت 
ویژه نشــوند توان برآورد مایحتاج 

مردم را نخواهند داشت .
حال تصمیم با مســئولین و مردم 
است تا با اندکی صبر و تالش بیشتر 
صنایــع داخلی را تقویــت کنند تا 
هیچ گاه به دیگر کشــور ها نیازی 
نداشــته و خود حرفی برای گفتن 
در جهان داشته باشند و یا بنشینند 
و با حســرت منتظر باشند تا روزی 
دوباره درهای ایران باز شود و اجناس 
 رده ســوم و چهارم دیگر کشورها 

وارد شود.
 در صورت حمایت همــه جانبه از 
صنایــع داخلی افزایــش صادرات 
غیرنفتی- کــه از ســوی دیگر، به 
معنی توسعه کمی و کیفی و رقابت 
پذیری تولیدات کشور دربازار جهانی 
است- به صورت محور فعالیت های 
اقتصادی کشور درمی آید و عزم ملی 
برای گسترش همه جانبه صادرات 
شکل گرفته و به این ترتیب صنایع 
موجود با حداکثــر ظرفیت به کار 
مشغول می شــوند و صنایع جدید 

ایجاد می گردد .

کوثر بابایی
سـرمقاله
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Negel Mosque 
And Quran

Negel is a village located 
in 65km to Sanandaj and 
between Sanandaj and 
Marivan. Located in a valley 
from the south of which 
the Shoshtar River passes 
through, Negel village shares 
a border line with Hasanaali 
Mountain to the north, with 
Pol Charmo Mountain to the 
southeast, with Ghezhakan 
to the south, with Kani 
Charmo Valley and Kurah 
Mianeh to the northwest 
and with Kachul Valley to 
the southwest and it is 
restricted to Rasani Valley 
to the northeast. All people 
who live in this village speak 
in Kurdi language, Sorani 
dialect.
Negel Quran is a big Quran 
written by Kufic script on a 
thick, brown paper which 
is known as the “deer skin” 
because of its similarity with 
the skin.
Negel’s people attribute the 
writing of this Quran, which 
is related to 4th century 
A.H, to Othman ibn Affan, 
the third of the Rashidun.  
The Quran is now kept in the 
central mosque of the village.
The story of Negel’s Quran 
is extremely interesting!  
It is said that once upon 
a time, grazing the sheep 
in this region, a shepherd 
was attracted suddenly to a 
pretty flower. When he took 
the flower out of the ground, 
a hole was created and he 
saw a box. Since he was not 
able to bring out the box, he 
went to find help. People 
found a big Quran inside the 
box and thanks to this divine 
blessing, they established 
there a mosque named 
Nogol (which means a new 
flower or blossom) which 
has transformed into Negel 
over time.
Moreover, the Negel 
Museum was built in 1392 
S.H. by the Cultural Heritage 
Organization of Kurdistan 
Province. Negel Museum 
includes two parts; the first 
one is Quran sector and the 
second one is ethnography 
museum embracing some 
ancient items.
All items in the museum 
have been provided by the 
local people including many 
livelihood or cultural items 
from 50 to 200 years ago. 
The museum objects include 
different things from jewelry 
to agricultural equipment 
and home furniture. Today, 
the museum has been 
located inside the main yard 
of the central mosque.
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Unknown Wonders in Heart of Iran's 
Kerman Desert

Rivers, springs and natural 
watersheds have created 
permanent and seasonal lakes in 
different parts of the province, each 
of which is a habitat for various 
species of plants and animals, and a 
symbol of life in difficult conditions.

Torshab Lake
The lake is recovered when the 
rainfall and precipitation is good. 
At such times, the lake turns into 
a habitat for birds and aquatic 
animals. However, it dries in the 
warm seasons and the size of 
the lake varies depending on the 
amount of precipitation. The 
average depth of the lake is about 
50 centimeters and the water of this 
lake is salty and unusable. The flora 
around the lake is mainly common 
reed.

Hamoun Wetland
Hamoon Jazmourian wetland is 
located in the southernmost point 
of the province and on the border 
between Kerman and Sistan 
and Balouchestan province. It 
is considered as one of the most 
important lakes of the province 
whose size varies according to the 
downpours and the amount of water 
entering it. Because of good flora 
surrounding it, the lake is a very rich 
source for livestock to graze. It also 
provides the travelers and tourists 
with a spectacular view.

Makhrage Lake
This salt lake appears in the 
seasonal ecosystem every year in 
the middle of November with the 
first seasonal rainfall. It is accessible 

until August, and then, due to the 
interruption of the water inlet and 
the high temperature of the air, the 
lake water evaporates.

Chah Darya Underground Lake
One of the wonders of the desert 
of Rafsanjan is a lake called the 
underground Chah Darya (Sea-
well). The natural phenomenon is 
home to millions of liters of water in 
the heart of the desert, and is among 
the few Iranian underground lakes.

Sirjan Salt Lake
The stunning salt lake of Sirjan 
known as “Kafe Namak” is a lovely 
place. In rainy days it is a muddy 
wetland, but after a while turns 
into a large salt pan and different 
groups start extracting salt from this 
area. Due to the salinity of the Sirjan 
Lake, there is not much vegetation 
and animal in it, but on the margins 
agricultural and cropping activities 
are in progress.

Despite being located in a hot and dry climate, Kerman province in the central Iran has 
many lakes which are considered as wonderful natural attractions for tourists.

One of the 
wonders of 
the desert of 
Rafsanjan is a 
lake called the 
underground 
Chah Darya 
(Sea-well). 
The natural 
phenomenon 
is home to 
millions of 
liters of water 
in the heart of 
the desert, and 
is among the 
few Iranian 
underground 
lakes.

Health tourism in Iran, a 
proven success

According to the statistics released by international 
organizations, the number of international travelers 
has reached to more than one and a half billion 
people; the travelers who travel to foreign countries 
for a variety of purposes. Medical tourism is the 
target of a significant part of these travelers. The 
part which is increasing day by day and various 
countries all around the world are tending to 
become the first medical tourism destination by 
implementing various plans.
In the past decade, along with familiar names 
such as the United States, the United Kingdom, 
and Germany which has been the medical tourism 
destinations because of a long-time advanced 
medical service providing, we have come up with 
the new names lately. Countries like Costa Rica, 
Mexico, Malaysia, Iran, Turkey, etc. These countries 
which despite offering qualified medical and 
cosmetic services lead the patients to pay for a 
much lower cost have had an incredible impact on 
attracting medical tourists during the last decade.
Among the mentioned countries, Iran not only offers 
medical and therapeutic services at much more 
affordable prices but also by being a pioneer in the 
field of cosmetic surgeries had been won over a lot of 
medical tourists. This country, which annually hosts 
more than 500,000 foreign patients, is the pioneer in 
the field of cosmetic surgeries all around the world. 
Nose job in Iran is one of the most popular reasons 
for medical tourists who choose this country as their 
destination. Hair transplant, eye surgery, weight-
loss surgeries, cosmetic surgeries, and fertility 
treatments are among the other popular treatments 
and surgeries in Iran.
Scientific and medical innovation, technological 
advances and the development of health 
infrastructures in Iran during the recent years 
were so impressive that has attracted the whole 
world’s attention to itself. These items, along with 
the low costs of therapeutic and cosmetic surgeries, 
have made Iran the first destination for the health 
tourists. For example, hair transplant in Iran is 
carried out by the latest medical techniques and 
methods. The applicants can choose their preferred 
method of hair regrowth between FUT, FIT, mix, etc. 
methods.
Rhinoplasty in Iran
If you have chosen Iran as your destination for 
rhinoplasty, you need to know that you’re traveling 
to the capital of rhinoplasty in all around the world. 
Rhinoplasty in Iran has the highest average annual 
rate among all countries in the world. Apart from 
the health tourists, the Iranians are also interested 
in rhinoplasty. This has led to an increase in the 
number of experienced doctors, specialized clinics, 
and the quality of health care services.
Rhinoplasty in Iran begins with the friendly and 
specialized consultation with the doctor. At the end 
of the meeting, the patient will have a better idea of 
the outcome of their surgery. The new technologies, 
taking into account age, gender, and race, help you to 
get the best possible outcome.
In addition to the technological innovations and 
expert doctors, the cost of a nose job in Iran is also 
incredible. The agencies providing medical tourism 
services, plan a complete trip for rhinoplasty in Iran 
in seven days. This package includes treatment 
visa, hotel, transfers, doctor’s visit, the surgery, 
the post-operative care, and the revision, which 
will eventually cost less than half of the cost of this 
surgery in the United States or Europe.
Hair transplant in Iran
Hair transplant in Iran has made remarkable 
progress over the past years. All new methods of 
hair transplant are carried out in Iran. FIT, FUT, and 
SUT are the most popular methods of this cosmetic 
surgery in Iran.
The whole hair transplant surgeries are performed 
in subspecialty clinics with VIP rooms and the 
newest technologies of this field. Apart from the 
method of hair transplant, you can choose the final 
style of your hair and the manner of hair extension 
line. The whole suggested patterns by your doctor 
are also designed to fit the special shape of your head 
and the result will be completely natural.
Hair transplant in Iran is not limited only to the hair 
and bread and mustache transplant in Iran are also 
among your options. The costs of hair transplant 
just like rhinoplasty have a significant difference 
with the similar surgeries in the United States or 
Europe. The usual cost would be around one-third 
of the cost of the same surgery in the United States 
and a bit less than half of the cost of this surgery in 
European countries.
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Velvet Weaving: A 
Forfeited Craft
Velvet weaving in Iran took the 
downward slope in the 1950s when a 
velvet and silk factory was established 
in Kashan.
At that time most, if not all, traditional 
textile masters looking for a better 
quality of life sought a job in the factory. 
Over the years the situation gradually 
worsened to the extent that currently 
there is only one active velvet weaving 
workshop in the country operating 
under the supervision of Iran Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization’s (ICHHTO) Traditional 
Arts Research Center.
At one point Iranian velvet was used for 
weaving apparel for the royal families. 
The art of velvet weaving reached its 
peak during the Safavid Dynasty. In 
those years velvet was used to decorate 
the imperial court and it was generally 
viewed as Iran’s primary souvenir by 
other countries. In fact, at that time the 
traditional textile industry as a whole 

was at its peak.
Velvet is a type of tufted fabric in which 
the cut threads are evenly distributed, 
with a short dense file, giving it a distinct 
feel. Historians suggest that velvet dates 
back to the early Islamic period. During 
the reign of Al-e Bouyeh and Seljuk 
dynasty’s textile industry fell into visible 
decline and Kashani weavers decided to 
produce a precious cloth good enough 
for binding the Holy Qur’an. The result of 
their endeavor was velvet.
During the Safavid period when velvet 
weaving expanded in leaps and bounds, 
velvet was used in various applications 
such as making women’s wedding gowns 
and as bed cover. In that era velvet was 
produced with diversely rich patterns 
and mostly given as gifts to kings and 
courtiers of other countries.
During the Qajar Dynasty, Iranians 
developed an interest in foreign 
machine-made textile. As a result 
demand for Iranian textile declined and 
by extension the art of cloth weaving. But 
velvet and cashmere weaving was still 
active in cities such as Kashan, Yazd and 

Kerman.
In the Pahlavi era, mechanized cloth 
weaving factories were established 
nationwide and traditional cloth 
weaving workshops lost their initial 
glory. Velvet was obviously no exception 
and was woven with automated 
machinery.
During the reign of the first Pahlavi 
monarch, Reza Shah, Master Mohammad 
Khan Naqshband once again revived 
velvet weaving. However, for all practical 
purposes today there remains only one 
workshop and one master in this artistic 
endeavor.
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Senior Adviser to 
Turkmenistan’s President for 
International Affairs Sardar 
Dordiev said that his country 
hopes of establishing common 
Caspian market.
Speaking in an  interview with 
IRNA on Sunday, he expressed 
hope that Caspian Sea littoral 
states could lay the ground for 
setting up a common market 
through strengthening their 
economic solidarity.
Exchanging views among 
officials of five Caspian Sea 
littoral states [including Russia, 

Turkmenistan, Iran, Republic of 
Azerbaijan and Kazakhstan] as 
well as establishing very close 
relationship with one another 
has resolved some problems 
facing these countries, he 
emphasized.He, who is also 
plenipotentiary ambassador of 
Turkmenistan to Russia, added, 
“with their unity and amity, 
five Caspian Sea littoral states 
can protect the region from 
presence of transnational actors 
in line with promoting their 
socioeconomic development 
among themselves.”

Iran to sell 
two million 
barrels 
of crude 
on Stock 
Exchange
National Iranian 
Oil Company 
announced on 
Sunday that it is 
going to offer two 
million barrels 
of crude oil in the 
international ring 
of the Iran Energy 
Exchange (IRENEX) 
on Tuesday.
The oil is to be sold 
at a bid price of 
$59.28. The buyers 
will receive the oil in 
three months.
This is the 12th 
time Iran is selling 
oil through the 
stock market.
Offering of Iranian 
oil on stock market 
is in line with the 
Resistance Economy 
blueprint, proposed 
by Supreme 
Leader of the 
Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei, in 
order to create a 
wide variety of 
methods to sell oil 
and to use capacity 
of the private sector 
to export oil.The 
blueprint has been 
adopted to thwart 
the US arbitrary and 
unilateral sanctions 
the US imposed in 
total disregard of 
the UN Security 
Council Resolution 
2231 requiring to lift 
sanctions on Iran. 
The US Department 
of Treasury is 
abusing SWIFT 
(Society for 
W o r l d w i d e 
I n t e r b a n k 
ommunication) link 
to cut off banking 
ties of the Central 
Bank of Iran in 
contravention of 
the UN Charter 
r e q u i r i n g 
sovereignty equality 
of the member 
states.
US Sanctions on 
Central Banks 
of the sovereign 
states amounted to 
declaration of war 
against Iran.   
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Turkmenistan hopes of setting up 
common Caspian market: official

In an interview with IRNA, Khokhar 
said that prospects for Iran-Pakistan 
trade are promising and bright and 
both countries are making serious 
efforts in this regard.
The interview was taken at a time when 
Iranian Industry, Mining and Trade 
Minister Reza Rahmani is scheduled 
to pay an official visit to Pakistan next 
week.
Manzoor Ahmed Khokhar said that 
for the day one of Pakistan-Iran Joint 
Chamber of Commerce and Industry 
we are trying our level best to promote 
Iran-Pakistan trade ties and facilitate 
the business of the two countries as 
much as possible.
The trader said no doubt there are some 
issues hampering the promotion of 
bilateral ties but we would be able to 
overcome all these challenges with our 
joint efforts.
He added that lack of banking channel 
between Iran and Pakistan is real 
problem in boosting of economic ties.
“Despite our hectic efforts the banking 
channel between Iran and Pakistan 
has not been resumed yet and this is 
our major problem,” Manzoor Ahmed 
noted.
“We have conveyed our concerns 
regarding the issue to higher 
authorities in both Iran and Pakistan; 
we are also regularly interacting with 
the Iranian business community to 
find a workable solution to the banking 
problem,” the trade activist said.
He said that another issue that the 
businessmen of Iran and Pakistan 
are facing is the lack of fast road 
connectivity between the two 
neighboring states. He proposed a 
direct air link between Pakistani city of 
Quetta and major business hubs of Iran.
Pakistani businessman welcoming 
the upcoming visit of Iranian Industry, 
Mining and Trade Minister Reza 
Rahmani to Pakistan said that it 
would open new vistas of cooperation 
between the two friendly neighboring 
states.
Manzoor Ahmed expressing his views 
said exchange of high level delegations 

is very important to promote bilateral 
ties in all sectors. “Pakistani Prime 
Minister Imran Khan during his Iran 
visit paid special focus on promotion 
of economic ties between Iran and 
Pakistan and resolution of problems in 
the area,” said the trade activist.
He said that Iran and Pakistan 
should focus more on strengthening 
of economic ties which would bring 
economic stability in the region.
He added that Iranian trade minister 
should also visit Quetta and interact 
with the business community of 
Balochistan.
The trader went on to say that sanctions 
are also affecting the trade between 
the two states but we do hope that the 
issues would be resolved in near future.
“The future of Iran-Pakistan economic 
ties is very bright as our leaders have 
already agreed to enhance the bilateral 
trade volume to five billion dollars,” 
added the businessman.
He noted that since the creation of 
Pakistan-Iran Joint Chamber of 
Commerce and Industry in 2015 the 
trade between Iran and Pakistan has 
witnessed a growth of 34 percent.
Manzoor Ahmed said that Iranian 
proposal of opening of more border 
points between Iran and Pakistan 
should be implemented as early as 
possible. He noted the step would help 
in boosting bilateral trade.
He was of the view that Pakistan 
government should complete Iran-
Pakistan gas pipeline project to 
overcome its energy crisis.
The businessman said Iran has 
already completed its portion of the 
gas pipeline project and they are also 
willing to export electricity to Pakistan, 
so we should take full advantage of 
these opportunities for our own future.

“I don’t know why our higher 
authorities are not focusing on these 
things,” he said.
He added that Pakistani traders also 
face some difficulties from the Iranian 
side and this is giving room to illegal 
trade. “Tax ratio should be reduced to 
stop the illegal trade,” he viewed.
Manzoor Ahmed added that Iran and 
Pakistan should provide more facilities 
at Taftan border for the local traders. He 
said that sometimes Iranians close the 
border gate for longer period of time 
which affects the border trade.
The trade activist said that Iran’s testing 
laboratory for Pakistani products is in 
Tehran and it takes two to three days 
to clear the products which can affect 
the quality of the products especially 
the fresh fruits. He called upon the 
Iranian authorities to establish a testing 
laboratory at Taftan border to facilitate 
the Pakistani exporters.
He also called upon Pakistani custom 
officials to facilitate Iranian and 
Pakistani businessmen instead of 
discouraging them with heavy taxes.
He said that future of Iran-Pakistan 
trade is very bright but we have to 
remain steadfast. He added that trade 
between Iran and Pakistan is beneficial 
for both the countries.
The trader added that Iran and Pakistan 
should also explore the sea route to 
enhance their trade because the sea 
route is cheap and there are fewer 
chances of damages to the products. 
“This would benefit both the countries,” 
he said.
He was of the view that Chabahar and 
Gwadar ports are complementary to 
each other.  He said that many Pakistani 
businessmen from Balochistan are 
investing in Chabahar and they are 
setting up industries units over there.  

Abadan exports up by 
107% in 3 months
Head of Abadan Ports and Maritime 
organization said exports from Abadan, 
Arvankenar and Chavibdeh registered 107% 
growth in the three months of the current 
Iranian year (started on March, 21).
Speaking to IRNA, Reza Saffari said the figure 
showed 19, 130 tons increase.
The exported goods were mostly agricultural, 
household appliances, construction materials, 
wood, steel, meat, fiber and textiles
The products were exported to Persian Gulf 
states like Kuwait and Iraq.

Iran, Armenia discuss 
setting up grid for 
electricity transmission
 Iranian Deputy Energy Minister Homayoun 
Haeri in a meeting with Armenian Deputy Prime 
Minister Mher Grigoryan discussed setting up 
grid for electricity transmission.
Grigoryan said that the preferential tariff 
agreement between Iran and the Eurasian 
Economic Union served as a suitable 
opportunity for developing bilateral and 
multilateral relations.
During the meeting both sides underlined the 
importance of following up regional interaction 
in energy field.
Earlier, Iranian Energy Minister Reza 
Ardakanian said the Eurasian Economic Union 
joint commission meeting will be held in the 
capital city of Tehran on June 30-July 2.
Ardakanian said that the Guardians Council will 
announce its acceptance of the enactment for 
Iran's membership to the Eurasian Economic 
Union soon, and that the Eurasian Economic 
Union joint economic commission meeting will 
be chaired by deputy prime minister of Armenia.
Stressing that Russia, Kazakhstan, Armenia, 
Kyrgyzstan and Belarus are members of the 
Eurasian Economic Union, he said implementing 
this enactment will be an important step for 
developing Iran’s economic relations with 
Eurasian Economic Union states. 
Iran's membership in Eurasian Economic 
Union will be a suitable opportunity for Iran's 
economic activists and producers to participate 
in Eurasian Economic Union markets.
Earlier, Iranian Ambassador to Moscow 
Mehdi Sanaei referred to the ratification of the 
agreement on creating free trade zone between 
Iran and the Eurasian Economic Union in Iran's 
parliament, and said over 500 export goods to 
Eurasia are enjoying preferential or zero tariff.
He added that Iran’s free trade with Eurasian 
Economic Union is an important step in Iran's 
foreign trade and developing exchanges with 
northern neighbors.

Secretary of Iran-Pakistan Joint Chamber of 
Commerce and Industry Manzoor Ahmed 
Khokhar says that Pakistani traders welcome 
resumption of banking ties and better 
connectivity with Iran.

Pakistani traders welcome 
resumption of banking ties
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 Free zones, gateway for promoting 
economic ties between Iran, India
Member of Iran-India Friendship Association Masih Mir-
Hosseini said on Sunday that free zones can help promote 
economic relationship between Islamic Republic of Iran and 
India.
He pointed to the salient advantage of Iranian free zones in the 
field of attraction of foreign investment and added, “these zones 
are the gateway for developing and promoting Iran’s cultural 
and economic relationship with other countries especially 
India.
North-South Corridor is the lifeline of trade and economic 

relations between the two countries of Iran and India, so that 
this corridor can play an important role in export of Indian 
manufactured products to the lucrative markets of countries in 
north and east Europe, he stated.
Location of Chabahar and Anzali free zones as entry and exit 
origin of North-South Corridor and legal exemptions of these 
zones will play a significant role in the development of ties 
between Iran and India, he stressed.
The two countries of Iran and India are the oldest and most 
influential countries of human civilizations in the course of 
history which played a significant role in the promotion of 
qualitative and quantitative level of human civilization, Mir-
Hosseini added.

Considering the history of 
activity and programs that the 
Association have launched 
since its establishment in 
line with developing and 
deepening cultural, social and 
scientific relations between 
the two countries, it can be said 
that free zones are the first hubs 
for presence of Indian investors for 
producing and exporting their products 
to the domestic and regional markets, member of Iran-India 
Friendship Association emphasized.

“We have 
conveyed 
our concerns 
regarding the 
issue to higher 
authorities in 
both Iran and 
Pakistan; we are 
also regularly 
interacting 
with the Iranian 
business 
community to 
find a workable 
solution to 
the banking 
problem,” the 
trade activist 
said.



No one dares to attack Iran: 
official
Representative of the Islamic Revolution Leader in the 
Iranian Army, Hossein Sanatpour, said Sunday that no 
country dares to attack Iran.
“Iran’s defense power has reached a point that no one 
dares to attack the country,” he said at a funeral ceremony 
of two unidentified martyrs in Tehran.
“Today, the Islamic establishment is facing the most severe 
sanctions for safeguarding human values, protecting the 
oppressed, and following justice,” the chief Iranian army’s 
ideological-political organization added.
Resistance is the sole route to confront the Global 
Arrogance, he said, adding, “martyrs showed us the path; 
they did not feel weak and frightened against the enemy, 
and stood against enemies’ excessive demands and 
emerged victorious.”

Adviser Urges Trump to Change 
Behavior toward Iran
Senior adviser to the Iranian parliament speaker 
for international affairs Hossein Amir Abdollahian 
highlighted US President Donald Trump’s frustration 
in dealing with the Islamic Republic and said he can 
save himself only by changing his behavior toward 
Iran.  
In a recent post on his Instagram account, Amir 
Abdollahian said the only way for Trump to save 
himself from the current situation is a change of 
behavior toward “the robust logic” of the Iranian 
leadership and nation.
Trump is not in a position even to talk about sanctions 
against Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei, the top adviser further said.
“He is trying to grab only Imam Khamenei’s attention 
but he has already received the response,” he added. 
Earlier this month, Japanese Prime Minister Shinzo 
Abe held a meeting with Ayatollah Khamenei in 
Tehran.
At the beginning of the meeting, the Japanese premier 
said he intended to relay a message to Iran from 
Trump.
In response, Ayatollah Khamenei told Abe, “We have no 
doubts about your goodwill and seriousness, but with 
regard to what you relayed from the US president, I see 
no merit in Trump as a person to deserve the exchange 
of any messages, and I do not have any answer for him 
and will not give him any either.”

Official: China complying with its 
commitment to Arak reactor
Director general of the Department of Arms Control of 
the Chinese Foreign Ministry Fu Cong said that China 
is complying with its commitments to Arak reactor.
"China will also go forward at full speed with respect 
to the Arak nuclear reactor project," Fu Cong said 
according to the Chinese media. 
He added: "Iran has sent a "clear and loud" message 
that it will stay in the Joint Comprehensive Plan of 
Action.""The Chinese-led initiative to redesign Iranian 
heavy water reactor in Arak is aimed at minimizing 
its plutonium production and avoid production of 
weapons-grade plutonium," he noted.
He said that all parties agreed to set up a working 
group to explore how to deal with the excess of the 
production of low-grade uranium by Iran.
Earlier, Chinese Foreign Ministry spokesperson Geng 
Shuang said that full and effective implementation of 
JCPOA based on the UN resolution 2231 is the only way 
to deescalate tension in the Middle East and ensure 
global common interests.
Referring to the participation of the Foreign Ministry's 
Department of Arms Control held in Vienna on Friday, 
he told the reporters that China as a party to JCPOA will 
continue to defend the agreement and will strive for its 
implementation.
China defends peace and security in the Middle East as 
well as rights of the parties to deal, he reiterated.
The 12th meeting of JCPOA Arbitral Joint Commission 
was held on Friday at the level of deputy foreign 
ministers of Iran and Group 4+1 in Vienna.
The meeting discussed full implementation of 
JCPOA and exchanging views on ways of countering 
challenges from the US exit from the deal and imposing 
sanctions on Iran.

INSTEX without capital is like a 
beautiful car without fuel: Iran

“I personally believe that 
INSTEX in its current 
condition isn’t enough. 
This mechanism without 
money is like a beautiful 
car without fuel,” Iran’s 
ambassador to the UN Majid 

Takht Ravanchi told the media in 
New York on Saturday.  
"The Europeans asked us to remain 
in the JCPOA [Joint Comprehensive 
Plan of Action]. We waited a year 
as they requested, but we told 
our European counterparts that 
they need to take tangible steps to 
maintain the nuclear deal. Mere 
statements in support of the pact 
doesn’t resolve our problems,” he 
added during the one-hour press 
briefing that was held at Iran’s 
permanent mission at the UN in 
New York. 
Germany, France and the UK, the 
three European signatories to the 
Iran nuclear deal of 2015, created 
a Special Purpose Vehicle (SPV) for 
trade with Iran called Instrument 
in Support of Trade Exchanges 
(INSTEX) late January. The channel 
hasn’t had any financial transaction 
with Iran. 
“Since the US withdrawal from the 
JCPOA, the Europeans haven’t done 
anything tangible, that is, the JCPOA 
doesn’t function well. We can’t keep 
our end of the bargain unilaterally 
and not benefit from it,” Takht 
Ravanchi noted. 
On May 8, exactly one year after 
President Donald Trump’s 
withdrawal from the nuclear deal, 
Iran announced it will reduce parts 
of its commitments within the pact, 
giving Europe 60 days to either 
normalize economic ties with Iran 
or Tehran will unveil the second 
phase of its reductions. 
“We can’t wait more. We are not 
threatening anyone. We haven’t 
ultimatums to others. We have 
told them our plans that if they 
don’t do anything, we will reduce 
our commitments. We will take 
new steps if they live up to their 
commitments or responsibilities,” 
added the Iranian permanent 
representative to the UN. 
Takht Ravanchi rejected guesses 
that Iran plans to leave the deal. “We 
have 10 days until the first steps and 
60 days more for the second phase. 
This is different from us leaving the 
nuclear deal. We have said several 
times that if banking and other 
parts of the JCPOA are realized, Iran 
will return to its commitments,” he 
noted. 
“If this situation continues, it 
means that they don’t respect their 
commitments,” he mentioned. 
Iran set up and registered a 
counterpart to INSTEX called 
Special Trade and Financing 
Instrument between Iran and 
Europe (STFI) to pave the way for 
bilateral trade. 

Takht Ravanchi, who has very 
recently been appointed to Iran’s 
permanent representative to 
the UN, stressed that his country 
is ready to do the necessary 
cooperation in a bid to save the 
nuclear deal, reiterating that other 
signatories should also do their job 
as well. 
US anti-Iran moves 
“We believe the chaos in Persian 
Gulf is because of the US anti-Iran 
policies. The US left the JCPOA and 
sanctioned Iran. Sanctions, not 
extending the waivers, sending a 
naval group to the region are meant 
to provoke Iran,” he emphasized, 
stressing that “Iran has shown self-
restraint so far”. 
Iran shot down a US spy drone 
in its airspace a month ago. “The 
American drone flew close to Iran’s 
borders. We gave warnings four 
times not to enter our airspace but 
when ignored those warnings and 
entered the Iranian airspace. We 
shot down the drone in our defense 
according to the UN charter article 
51”.
 Iran has proposed regional talks in 
a bid to lower tensions with the US.
“When I met the UN Secretary 
General, I reminded him about his 
mission in Resolution 598. I asked 
him to use his powers meant to 
create a mechanism to maintain 
peace and security in the region 
under the UN umbrella,” said Takht 
Ravanchi.   
"Our region is wealthy. If Iran 
and its neighbors are in peace, 
everyone will benefit from Iran,” he 
mentioned. 
Takht Ravanchi said that the US 
“maximum pressure” won’t bring 
about results. 
“Some US authorities are seeking 
regime change in Iran and they 
want to achieve this through the 
maximum pressure campaign 
which has increased tensions in 
Iran-US and region’s relations,” the 
Iranian envoy said. 
He stressed that Iran’s decision 
to increase its enriched uranium 
stockpile to more than 300 kg 
within the JCPOA that has foreseen 
a process to export the enriched 
uranium.   
The Iranian diplomat accused 
the US of sanctioning export of 
the enriched uranium, saying the 
export was the only way that Iran 
not reach the cap.
He reiterated that Iran has never 
been seeking nuclear bomb. The 
Zionist regime has been having 
nuclear problems for many years 

now. But, doesn’t have security. 
Nukes don’t bring security for 
anyone. 
“According to the NPT, Iran has the 
right to enrich uranium as much 
as it wants. We are not looking for 
nukes. But, we will do whatever 
is necessary for scientific and 
success and development in new 
technologies,” he said.
US claim of talks 
Takht Ravanchi reminded the 
press that the US sanctioned Iran 
once again when Japanese Prime 
Minister Abe Shinzo was in Iran. 
“The law of negotiations is 
respecting the other side. The 
Americans aren’t ready for this. 
They want to play the Big Brother. If 
they respect the Iranians, they will 
be respected and that if they attack, 
they will see firm response,” he said. 
Iran-China relations
“China is an important trade 
partner for Iran. We have good 
relations. I was there when Iranian 
and Chinese presidents met. 
There were good and constructive 
negotiations. China is an important 
regional and world player,” said 
Takht Ravanchi about the status of 
Iran’s relations with China. 
He said that China is continuing 
business with Iran and doesn’t 
recognize the US sanctions. 
The US president had asked 
east Asian countries to provide 
security for their own ships passing 
the Persian Gulf and the Strait of 
Hormuz.
“There haven’t been any problem 
in transport and transit during 100 
years. The problem started when 
foreign forces came there. This isn’t 
a good move,” said Takht Ravanchi.
Iran-Russia ties
The Iranian representative to the 
US stressed that a nobody will 
benefit from a military conflict in 
the region, noting that no one can 
predict how many years such a 
conflict could last. 
Takht Ravanchi recalled Afghan 
and Iraq wars, saying there are 
problems 18 years after those 
conflicts. “I hope a war doesn’t take 
place in the region,” he reiterated. 
"Russia has always resisted the 
US unilateralism. Moscow has 
always supported the JCPOA. They 
have warned about the US military 
adventurism in the region," Takht 
Ravanchi said. 
He also rejected reports that 
Iran is looking for results of the 
2020 presidential election in the  
US. 

New York, June 30, IRNA - Iran’s ambassador and 
permanent representative to the United Nations 
called on Saturday the European payment 
mechanism for trade with Iran, INSTEX, “a beautiful 
car without fuel”, saying it’s not enough at this stage. 
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“Washington and some 
of its allies (especially the 
Zionist regime) seek to 
build global 'consensus' on 
Iran,” a prominent Iranian 
analyst Seyed Reza Sadr 
al-Hosseini said to ILNA 
news agency.
Pointing to the recent 
reports that claimed Iran 
is setting up a network of 
terror in Africa, he added, 
one of their methods 
is media propaganda 
against Tehran and some 
European and Arab media 
charge Iran with a specific 
line-up.
“They make all efforts, 
including media 
propaganda, to accused 
Iran in order to protect 
their own political goals.”
Recently a British 
newspaper "Daily 
Telegraph" published 
an article and claimed 
that Iran is setting up a 
network of terror cells 
in Africa to attack US. 
According to this reports, 
the aim of the new terror 
cell is to target US and 
other Western military 
bases on the continent, 
as well as embassies and 
officials.
Daily Telegraph added 
that intelligence officials 
say Iran has been working 
on the new terror network 
for the past three years 
since signing the nuclear 
deal on freezing its 
uranium enrichment 
activities with the US and 
other major world powers 
in 2015.
Iranian analyst said one 
of the reasons for recent 
accusations is the interest 
of the people of African 
countries (especially 
North Africa) to Iran and 
the Islamic Republic's 
discourse.
“US working on 
contingency plans and 
broadening international 
support for standoff and 
now these accusations 
are about set up terror cell 
in Africa and countries 
like Sudan, Ghana and 
Niger,” Sadr al-Hosseini 
underlined. “Undoubtedly, 
not only Iran, but also any 
country never confirm 
terror and terrorism.”
In 2016, Iran’s former 
defense minister, 
Brigadier General 
Hossein Dehqan, visited 
South Africa where he 
signed a memorandum 
of understanding to 
boost military interaction 
between the two 
countries.

U.S. and its 
allies focus on 
building con-
sensus on Iran

Iran
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ISFAHAN
N E W S

‘Useless’ INSTEX cannot solve Iran’s 
economic problems: MP
An Iranian lawmaker described the EU-proposed INSTEX as 
a ‘useless’ mechanism which cannot solve Iran’s economic 
problems.
“INSTEX is a useless mechanism which cannot solve economic 
problems created by [US] sanctions,” Mohammadreza Pour-
Ebrahimi, a member of the Parliament’s Economic Committee, told 
Mehr News Agency on Sunday.
“Europe should return to its commitments under the JCPOA [Joint 
Comprehensive Plan of Action] because INSTEX has no effect on 
Iran’s economy,” he added.

The remarks came as the Joint Commission of the JCPOA 
announced on Friday that long-awaited INSTEX had finally been 
made operational and available to all EU Member States and that 
the first transactions are being processed.
According to the Nuclear Deal, the Europeans were obliged to 
establish trade relations with the Islamic Republic of Iran and to 
allow banking transactions to take place in the European banking 
network, however, after the JCPOA implementation, Europeans did 
not fulfill these two commitments, noted the MP.
Pour-Ebrahimi went on to say that recent developments, including 
the downing of an intruding US spy drone by Iranian Armed 
Forces and Iran’s announcement on reducing commitments 
to the deal, made Europeans feel that they should pay the price 

for Iran’s remaining in the JCPOA. “So 
they announced that INSTEX had been 
operational but this mechanism is 
not related to JCPOA commitments, 
rather, it can be a beginning for 
implementation of the deal.”
“INSTEX is actually banking 
transactions for trading food, medicine 
and medical equipment; this an insult the 
Iranian nation,” he lamented, adding, “the way 
Europeans act on INSTEX is not acceptable … Europe 
should honor its JPCOA commitments in trading and banking 
sectors with Iran. 

Germany, France 
and the UK, the 
three European 
signatories to 
the Iran nuclear 
deal of 2015, 
created a Special 
Purpose Vehicle 
(SPV) for trade 
with Iran called 
Instrument 
in Support of 
Trade Exchanges 
(INSTEX) late 
January. The 
channel hasn’t 
had any financial 
transaction with 
Iran. 

politics
News

ISFAHAN
N E W S



US can enter Guinness book as world’s biggest liar: Hezbollah
Hezbollah Deputy Secretary-General Sheikh Naim Qassem said that Washington is behind 
all crises in the region and that it can enter Guinness book as the world’s biggest liar and 
cheater.If one wants to enlist the world’s biggest liar, cheater and criminal in the Guinness 
World Records, the United States will surely be the one to enter the book, said the Hezbollah 
official on Saturday, Alahed reported.Washington doesn’t have honesty and is completely 
biased towards the Israeli regime and this is the source of all regional crises, he noted, 
adding that the Resistance Front is awake and ready to foil US plots as it has done before.He 
went on to say that the US-led conference in Bahrain has failed due to the absence of all the 
Palestinian forces, adding that it exposed the Gulf regimes who appeared clearly as being 
away from supporting the Palestinian cause.

 Iran’s Foreign Minister, 
Mohammad Javad 
Zarif reminded the 
anniversary of the 1987 
chemical attack on the 
Iranian city of Sardasht, 
stressing, “We'll never 
forget that Western 
world supported and 
armed Saddam”.
“On June 28, we 
commemorate the 
horrific chemical 
attack on our civilians 
in Sardasht, Iran. 
We'll never forget 
that Western world 
supported & armed 
Saddam--even with 
chemical weapons. 
Security Council never 
condemned his gassing 
of our people. We 
persevered then, and 
will now,” he wrote on his 
official Twitter account.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:20:08  
Noon call to prayer : 
13:07:10   
Evening call to prayer: 
20:35:11  

High: 40  ° c
Low: 22  ° c

10000 Rials

We'll never forget 
Western world’s 
support for 
Saddam: Zarif

INSTEX without 
capital is like 
a beautiful car 
without fuel: Iran

Pakistani 
traders welcome 
resumption of 
banking ties

Unknown 
Wonders in Heart 
of Iran's Kerman 
Desert
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 Free zones, gateway for promoting 
economic ties between Iran, India

Speaking after the summit in Osaka 
concluded on Saturday, Putin 
charged that Donald Trump's 
victory in the 2016 US presidential 
election and a drop of popularity 
of traditional parties in Europe 
have been rooted in growing public 
dismay with mainstream liberal 

policies.
He said Trump's election victory was driven by 
growing disenchantment with liberal policies.
"The liberal idea has started eating itself," Putin 
said at a news conference. "Millions of people 
live their lives, and those who propagate those 
ideas are separate from them."
He also charged that the influx of migrants 
to Europe has infringed on people's rights. 
"People live in their own country, according to 
their own traditions, why should it happen to 
them?" Putin said, AP reported.
The Russian leader added that while "liberal 
ideas remain attractive as a whole," election 
results show that people want change.
Putin hailed his meeting with Trump on 
Friday on the sidelines of the G-20 summit as 
"business-like and pragmatic."
"We addressed almost the entire list of issues of 
mutual concern," he said. "Of course, we talked 
about the situation in various parts of the world. 
Overall, these consultations were useful."
He said the claims of Russian meddling in the 
US election were part of the agenda of his talk 
with Trump.
At the start of Friday's meeting, the Russian 
leader laughed when a reporter shouted about 
Trump warning Putin "not to meddle" in the 
2020 presidential election.
Asked Saturday whether the issue was 
discussed during the meeting, Putin said that 
"we talked about it," but didn't elaborate.
He said he believes it's necessary to "turn the 

page" in relations with the US, which have 
plunged to the lowest level since the Cold War 
era.
In November, Trump abruptly canceled a 
scheduled round of talks with Putin on the 
sidelines of the G-20 summit in Argentina 
over Russia's seizure of Ukrainian navy ships 
and their crews. Russia has kept the seamen in 
custody pending trial.
Putin said that Trump raised the issue during 
Friday's meeting and made it a priority.
The Russian leader said the naval incident was 
a provocation staged by the former Ukrainian 
president, and signaled that the Ukrainian 
seamen could be released after their trial is over.
"We should wait until it's over and then could 
deal with it," he said. "They were only fulfilling 
an order, but they violated the Russian law."
Putin said he and Trump agreed that the 
nations' top diplomats should continue 
discussions on a possible extension of the New 
Start nuclear arms reduction treaty that expires 
in 2021.
They also talked about the need to encourage 
the development of bilateral economic ties, 
Putin said.
He also responded to criticism from singer 
Elton John, who accused Putin of duplicity 
after he offered a critical view of the Western 
emphasis on LGBT rights.
"I deeply respect him, he is a musical genius and 
we all love his performance, but I believe he's 
mistaken," Putin said.
John and the filmmakers of his biopic 
"Rocketman" have sharply criticized a Russian 
distributor's decision to censor scenes from 
the new movie featuring gay sex and drug use.
Putin argued that Russia's ban on "propaganda" 
of LGBT culture among children is aimed at 
protecting them from aggressive proselytizing 
by the LGBT community.
"Let a person grow up first before making a 
choice," Putin said. "Let the children in peace."
He said that "our attitude to the LGBT 
community is absolutely calm and unbiased," 
but added that "this part of community 
aggressively enforces its point of view on 
others."

"Asia has always been the biggest 
region for FAO, in terms of people 
and land and the number of 
malnourished people," said FAO 
Director-General José Graziano 
da Silva. "There have been large 
reductions in poverty and hunger 

in China, but unfortunately this progress has 
not been followed by all big countries."
He also warned that rising rates of obesity in 
Pacific Island states are linked to local people 
shifting from eating traditional healthy foods 
such as taro and local fruits and vegetables 
to instead consuming cheap imports such 
as chips and other artificial foods. Such 
malnutrition - obesity and hunger - were 
"two sides of the same coin," Graziano da 
Silva said.
"Various factors are at work to undermine 
the fight against hunger in Asia and the 
Pacific," said Kundhavi Kadiresan, FAO 
Assistant Director-General and the Regional 
Representative for Asia and the Pacific. She 
cited increasingly frequent natural disasters 
as well as unequal distribution of income - 
perhaps the most "stubborn problem of all" 
- and the cumulative impact of stresses on 
the natural resource base, all of which tend 
to weigh on the most vulnerable and food 
insecure.
On the issue of obesity, and in addition 
to the Pacific Islands, Kadiresan noted it 
was occurring in all sub-regions, with a 
pronounced effect in urban centres. "Going 
forward, we will have to focus more on urban 
nutrition problems than we have in the past," 
she said.

Beyond doom and gloom
The side-event, "On the road to Zero Hunger 
in Asia and the Pacific," also presented an 
opportunity to examine some of the efforts 
being made in countries around the region 
that are resulting in both challenges and 
positive outcomes.
Bangladesh, India, Iran and Nepal have 
enshrined the right to food in their 
constitutions, Kadiresan noted, while 
Cambodia, Myanmar, the Philippines and 
Viet Nam have deployed shock-responsive 
social protection measures tied to food 
security to build resilience against disasters.
Kadiresan offered special thanks to the 
Director-General for being an "inspiration to 
us all", particularly for his initiative to appoint 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn of Thailand as UN FAO Special 
Goodwill Ambassador for Zero Hunger. The 
Princess's high level of visibility, work and 
advocacy has helped raise awareness in 
the Asia-Pacific region to work to eliminate 
hunger and improve nutrition.
Different directions along the same road to 
Zero Hunger
Indeed, approaches to defeating hunger 
and improving nutrition have varied across 
the region, ranging from the multi-sectoral 
coordination approach to food security Fiji 
has adopted, and the food system framework 
used in Indonesia to nutrition-focused 
production strategies and even specific 
National Action Plans on Zero Hunger, as 
Thailand and Nepal have done with the 
support of FAO.
Many countries in the Asia and Pacific region 
are also pursuing ways to incorporate 
neglected and underutilized species such 
as millets, sorghums and yams - so-called 
"future smart food" - as part of their food 
strategies. Kadiresan pointed out that 
FAO is collaborating in this area with the 
International Crops Research Institute for 
the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) and is 
now "looking to partner with international 
financial institutions for higher impact 
investments."

Putin Says Liberalism 'Eating Itself,' 
Migrant Influx Wrong

Clearing road ahead to reach Zero Hunger in 
Asia, Pacific

Russian President Vladimir Putin fired a new broadside 
against Western liberalism at the Group of 20 summit in Japan, 
saying that policies such as welcoming migrants have hurt 
people's interests.

Progress towards the Sustainable Development Goal of Zero 
Hunger has slowed in Asia and the Pacific, despite strong 
economic advances, highlighting the need for concerted 
policy actions to tackle the increasingly complex nature of 
challenges ahead, representatives of FAO Member Countries 
heard during an event on the sidelines of the 41st Session of 
the FAO Conference.
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"We addressed 
almost the entire 
list of issues of 
mutual concern," 
he said. "Of course, 
we talked about the 
situation in various 
parts of the world. 
Overall, these 
consultations were 
useful."

Bangladesh, India, 
Iran and Nepal 
have enshrined 
the right to 
food in their 
constitutions, 
Kadiresan noted, 
while Cambodia, 
Myanmar, the 
Philippines 
and Viet Nam 
have deployed 
shock-responsive 
social protection 
measures tied to 
food security to 
build resilience 
against disasters.
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان حســینعلی محلوجی دادخواســتی به خواســته مطالبه مبلغ 
22/000/000 ریال بابت چک 55463 کلیه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و قرار تامین 
قبل از ابالغ به طرفیت محمد مهدی عزیزی پور به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان 
تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 1088/97 
ثبت و برای تاریخ 98/5/19 ساعت 18 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه 
دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به 
منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

مسئول دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف کاشان شناسه: 511390

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر بــه اینکه خواهان حســینعلی محلوجی دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه 
3/500/000 تومان بابت سفته به شــماره 557036 خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و 
صدور تامین خواســته قبل ابالغ به طرفیت محمد مهدی عزیزی به مجتمع شوراهای 
حل اختالف کاشــان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 
به کالسه 1094/97 ثبت و برای تاریخ 98/5/19 ساعت 17:30 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهــول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می 
گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل 
از جلسه رســیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شورا 
مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محســوب شده در صورت عدم حضور 
شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مســئول دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف 

کاشان شناسه: 511391

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان طیبه ســادات یزدانی دادخواســتی به خواســته مطالبه چک 
175/000/000 ریال بابت چک 976937-95/6/25 کلیه خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه و تامین خواسته قبل از ابالغ به طرفیت حسین اکبریان یزدی به مجتمع شوراهای 
حل اختالف کاشــان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 
به کالســه 236/98 ثبت و برای تاریخ 98/5/26 ساعت 17:30 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهــول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می 
گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل 
از جلسه رســیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شورا 
مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محســوب شده در صورت عدم حضور 
شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مســئول دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف 

کاشان شناسه: 514085
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان عباس غالمحسینی قزاانی دادخواستی به خواسته الزام خواندگان 
به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رســمی انتقال خودرو پراید مدل 1380 به 
شــماره 923د 24 ایران 99 به انضمام کلیه خســارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و 
هزینه کارشناسی به طرفیت سیدحسین پور موسوی، فربد جناتی، سیدحسین امامی، 
محدثه مهدی خوانی، به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع 
به شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف به کالســه 1191/97 ثبت و برای تاریخ 
98/5/16 ساعت 12:00 وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود تعیین گردیده از 
آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت 
مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار 
این آگهی به منزله ابالغ محســوب شــده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف کاشان شناسه: 511384

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه مسگری به شناسنامه شــماره 754 به شرح دادخواست به کالسه 507 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
اکبر مسگری به شــماره شناســنامه 582 در تاریخ 97/11/15 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مریم مســگری 
فرزند علی اکبــر ش ش 814، 2- ملوک حیرانی فرزند محمدآقا ش ش 28 همســر. 
3- فاطمه مســگری فرزند علی اکبر ش ش 754 فرزندان. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان  

شناسه: 514087

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه حسین پور بقال به شناسنامه شماره 1250485029 به شرح دادخواست 
به کالسه 491 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس حسین پور بقال به شماره شناسنامه 700 در تاریخ 98/1/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهره 
جعفری قه فرزند رضا ش ش 6384 همســر 2- محمدحسین حسین پور بقال ش ش 
1644، 3- جعفر حســین پور بقال ش ش 9540، 4- فاطمه حسین پور بقال ش ش 
1250485029 فرزندان عباس. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان  شناسه: 512745

آگهی حصر وراثت
آقای محمد قربانی به شناسنامه شماره 78398 به شــرح دادخواست به کالسه 486 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علینقی قربانی یزدلی به شماره شناسنامه 44 در تاریخ 98/3/13 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مریم قربانی ش ش 
3522، 2- حســن قربانی یزدلی ش ش 2249، 3- شهین قربانی یزدلی ش ش 134، 
4- زهرا قربانی یزدلی ش ش 1378، 5- زهرا شجاعی یزدلی فرزند سیدمحمد ش ش 
436، 6- محمد قربانی ش ش 78398، 7- حسین قربانی ش ش 5170 همگی فرزندان 
علینقی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم 

شورای حل اختالف کاشان  شناسه: 511393

آگهی حصر وراثت
آقای اکبر رضاپور به شناســنامه شماره 1 به شرح دادخواســت به کالسه 500 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه خانم 
صفاری مفرد به شماره شناسنامه 1703 در تاریخ 97/5/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- داود رضاپور ش ش 5، 
2- ام البنین رضاپور ش ش 86، 3- اکبر رضاپور ش ش 1، 4- عباسعلی رضاپور ش ش 
1 همگی فرزندان رضا. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی 

شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان  شناسه: 512753

آگهی اخطار اجرایی
شماره: 497/97-98/3/13 به موجب رای شماره 97/ 1381 تاریخ 97/12/15 حوزه 5 
شورای حل اختالف شهرستان کاشان که قطعیت یافته است محکوم علیه اصغر سیمی 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 2/655/000 ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم در حق محکوم له 
مهدی حسینی به نشانی راوند و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. رعایت تبصره 
3 ماده 306 ق.ا.د.م الزامی است. ¬¬¬ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و 

استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. شــعبه 5 شــورای حل اختالف شهرستان کاشان 

شناسه: 512747

آگهی
شماره پرونده: 96-890 شــماره دادنامه: 465/97 تاریخ رسیدگی: 97/6/9 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه 13 شورای حل اختالف کاشــان به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشکیل است پرونده کالسه ... تحت نظر قرار دارد. قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای 
قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای مرتضی محبت فرزند مسعود به طرفیت جعفر 
صبوری فرزند ابوالقاسم به خواسته مطالبه وجه به میزان 27/000/000 ریال موجب 
دو فقره چک به شــماره 123719-89/6/5، 12/000/000 و 89/5/25-714066، 
15/000/000 ریال عهده بانک ســپه – ملت به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری / اصل عدم توجه ایرادات در 
اسناد تجاری در صورت انتقال این اســناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و 
اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال 
ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و 
دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و 
تردید باقی مانده اند. فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و 
احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده و نظر به اصل 
صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند 
و در عین حال نظر به اینکه وجود اصول اســنادی / تجاری فوق االشعار در ید خواهان 
داللت بر ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته داشته و نظر به 
قاعده استصحاب دین و مواد 9 و 25 و 26 و 7 قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال 
1394 و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 249-
286-310-311-314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق ا د 
م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور 
چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به 
پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 59/000 تومان 
بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست 
و تصدیق منضمات به دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجوه اسناد تجاری 
مستند دعوی از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک 
مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی بدوا ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای 
مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی دادگســتری 
کاشان می باشد. قاضی شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف کاشان شناسه: 514079

آگهی
شماره پرونده: 657/97 شماره دادنامه: 898/97 بتاریخ 97/10/7 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه 13 شورای حل اختالف کاشان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای حمید کفایتی فرزند ابوالقاسم به طرفیت خانم سمانه اکمک چی 
فرزند داود به خواسته مطالبه وجه به میزان 60/000/000 ریال موجب دو فقره چک 
به شــماره 700900 مورخ 95/4/15 و 5059407 مورخ 94/10/15 هر یک به مبلغ 
30/000/000 ریال عهده بانک سرمایه پست بانک ایران به انضمام خسارات دادرسی 
و خســارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری اصل عدم توجه 
ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص 
ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه 
ارســال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه 
ننموده و دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری 
از انکار و تردید باقی مانده اند. فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت 
صادره و اراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده و نظر به 
اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل 
سند و در عین حال نظر به اینکه وجود / اصول اسناد تجاری فوق االشعار در ید خواهان 
داللت بر ظهور بر بقاء دین و اشــتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته داشته و نظر 
به قاعده استصحاب دین و مواد 9 و 25 و 26 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
سال 1394 و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 
249-286-310-311-314 تجارت و مواد 522-519-515-503-198-197-194 
ق ا د م و ماده واحده قانون استفســاریه تبصره الحاقی مــاده 2 قانون اصالح موادی از 
قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه 
واخوانده را به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
100/000 تومان بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و 
اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست( و پرداخت خسارت تاخیر تادیه / 
وجوه اسناد / تجاری مستند دعوی از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم 
اعالمی از سوی بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین میشود در حق خواهان 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی / بدوا ظــرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شــعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی دادگستری کاشان می باشــد. قاضی شعبه 13 حقوقی شورای حل 

اختالف کاشان شناسه: 512750

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره صادره: 1398/02/571685 تاریخ ثبت صادره: 1398/4/5 نظر به اینکه آقای 
سیدمحمد مهدی صدری طباطبائی نایینی فرزند سیدحســن احدی از ورثه مرحوم 
حسینقلی رفیعی نژاد نایینی فرزند محمد با ارائه دو برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی فقدان ســه فقره اسناد مالکیت پنج دانگ مشاع 
از ششــدانگ یک درب خانه به پالک ثبتی باقی مانده 1171 اصلی واقع در بخش یک 
نایین که به ترتیب در صفحات 298 و 566 و 97 دفاتر جلد دوم نهم و دهم امالک بنام 
خانم کشــور رفیعی نژاد نایینی علیرضا رفیعی نژاد نایینی و پری دخت رفیعی ثبت و 
صادر گردیده و به موجب سند انتقال شماره 3545 مورخه 1358/6/29 دفترخانه یک 
نایین تمامی مالکیت های مذکور به آقای حســینقلی رفیعی نژاد نایینی فرزند محمد 
انتقال قطعی یافته و نیز سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق الذکر که 
در صفحه 563 دفتر جلد نهم امالک به نام آقای حســینقلی رفیعی نژاد نایینی صادر 
گردیده و به موجب سند انتقال 8486 مورخه 1337/4/10 دفترخانه یک نایین میزان 
یک دانگ مشاع از ششدانگ آن به غیر منتقل شده است و معامله دیگری انجام نشده می 
باشد درخواست صدور اسناد مالکیت المثنی نموده لذا طبق ماده 120 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مزبور یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله در صدور المثنی اسناد مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد. رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نایین شناسه: 514556

آگهی مزایده
پرونــده:  شــماره   139803902004000089 آگهــی:  شــماره 
-1 3 9 7 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 6 9 5 -1 3 9 7 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 6 9 6
139704002004000697 پرونده اجرایی شماره بایگانی: 9706095، 9706094، 
9706093، تمامت و همگی ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان 12055 فرعی از 14458 
اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از 9989 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 186/7 مترمربع واقع در زیرزمین اول به آدرس اصفهان خیابان جابرانصاری 
مقابل بانک سپه جنب بریانی تک به کدپستی 8196836575 که سند مالکیت آن در 
صفحه 509 دفتر 426 امالک به شماره ثبتی 85026 و با شماره چاپی 132382 سری 
الف سال 91 ثبت و صادر شده است با حدود شماال به طول 13/50 متر دیوار به دیوار 
پالک 974 فرعی شرقا به طول 15 متر دیوار به دیوار پالک 971 فرعی جنوبا به طول 
11/14 متر درب و دیوار و پنجره به حیاط مشاعی غربا در ده قسمت که سوم و هفتم آن 
شمالی و قسمت های پنجم و نهم آن جنوبی به طولهای 1/65 متر و 3/75 متر و 0/30 
متر و 1 متر و 2/58 متر و 3/93 متر و 1/47 متر و 1/20 متر و 1/47 متر و 3/7 متر اول 
تا سوم دیواریست چهارم درب و دیواریست پنجم دیواریست ششم دیوار به دیوار هفتم 
تا نهم دیوار و پنجره است دهم دیوار به دیوار است اول به حیاط مشاعی دوم تا پنجم به 
راه پله مشاعی ششم به ملک مجاور شماره 970 فرعی از شماره 14458 اصلی هفتم تا 
نهم به نورگیر دهم به ملک مجاور 970 فرعی که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق 

واقع در زیرزمین با ارتفاع تقریبی منفی 180 سانتیمتر با اسکلت ترکیبی از آهن و دیوار 
باربر ســقف بصورت طاق ضربی دارای دو اتاق که کف یکی سیمان و دیگری سرامیک 
کف سالن و آشپزخانه سرامیک بدنه آشپزخانه و قسمتی از سالن سرامیک )سرامیک 
بدنه سالن بصورت خشک اجرا شــده و قابل جمع آوری می باشد( کابینت فلزی بدون 
سرویس بهداشتی و حمام دیوار اتاق ها یکی سیمان و دیگری رنگ پالستیک بدنه سالن 
و سقف رنگ پالستیک و روغنی سیســتم گرمایش پکیج و رادیاتور سیستم سرمایش 
ندارد پنجره های خارجی از پروفیل آهنی با شیشه تک جداره درهای داخلی چوبی بدون 
رنگ قدمت مجموعه بیش از 30 سال کاربری در زمان بازدید بصورت قسمتی از پیش 
دبستانی در کل مجموعه بوده و مورد ارزیابی تحت ید مستاجر می باشد انشعابات شامل 
آب و برق و گاز بصورت مشترک می باشد. ملکی آقای علیرضا قره خانی فرزند محمدعلی 
که طبق اســناد رهنــی شــماره 158301-1394/8/30 و 149840-1392/8/1 و 
148394-92/3/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 12 اصفهان در رهن 
بانک صادرات واقع می باشد و طبق اعالم بانک بستانکار فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 
الی 12 روز دوشنبه مورخ 98/4/31 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقی چهارراه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه 
سوم به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه 11/200/000/000 ریال شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده است ضمنا این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه اخبار اصفهان چاپ اصفهان مورخ 98/4/10 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده 
مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی 
بابت پرونده کالســه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی 
است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان شناسه: 511801

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139803902004000107 آگهــی:  شــماره 
139404002004000714 پرونــده اجرایی به شــماره بایگانــی: 9401952، 1- 
ششدانگ آپارتمان پالک بیست فرعی مجزی شده از پالک سیصد و هفتاد و نه اصلی 
واقع در طبقه همکف شمال شرقی بمساحت 74 مترمربع با قدرالحصه از عرصه مشاعی 
379 اصلی راه پله مشاعی 7 فرعی، موتورخانه مشاعی 8 فرعی پارکینگ مشاعی 9 فرعی 
حیاط مشاعی 10 فرعی و دستشویی مشاعی 12 فرعی )مورد ثبت حق استفاده از حیاط 
مشاعی و راه پله مشــاعی 11 فرعی را ندارد( واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس 
اصفهان، خیابان نظر غربی، کوچه خداوردی، پالک 6 که سند مالکیت آن در صفحه 32 
دفتر 1118 امالک ذیل شماره 209796 و با شماره چاپی 634106 ثبت و صادر شده 
است با حدود شماال: اول دیواریست به فضای پالک 378 فرعی بطول 10/25 متر دوم 
دیوارریست به فضای کوچه بطول 0/25 متر شرقا در سه قسمت پنجره و دیواریست به 
فضای کوچه به طولهای 3/50 متر 0/30 متر و 3/60 متر جنوبا اول درب اختصاصی و 
دیوار اشتراکی با راه پله مشاعی بطول 5/80 متر دوم دیواریست به طول 0/80 متر به 
کانال احداثی غربا اول در دو قسمت دیوار اشتراکی با راه پله مشاعی بطولهای 0/45 متر 
و 1/30 متر دوم در سه قسمت بدیوار اشتراکی با آپارتمان 19 فرعی بطولهای 1/70 متر 
و 2/90 متر 3 متر سوم دیواریست به طول 2/50 متر به نورگیر 2- شش دانگ آپارتمان 
پالک بیست و یک فرعی مجزی شده از پالک سیصد و هفتاد و نه اصلی واقع در طبقه 
همکف بمساحت 71 متر مربع با قدرالحصه از عرصه مشاعی 379 اصلی راه پله مشاعی 
7 فرعی موتورخانه مشاعی 8 فرعی پارکینگ مشاعی 9 فرعی حیاط مشاعی 10 فرعی 
و دستشویی مشاعی 12 فرعی )مورد ثبت حق اســتفاده از پارکینگ مشاعی و راه پله 
مشاعی 11 فرعی را ندارد( واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان، خیابان نظر 
غربی، کوچه خداوردی پالک 6 که سند مالکیت آن در صفحه 35 دفتر 1118 امالک 
ذیل شماره 209798 و با شماره چاپی 634107 ثبت و صادر شده است با حدود شماال 
اول دیواریست اشتراکی با آپارتمان 19 فرعی بطول 1/20 متر دوم درب اختصاصی و 
دیوار اشتراکی با راه پله مشاعی بطول 3/70 متر سوم در دو قسمت دیواریست به کانال 
احداثی به طولهای 0/80 متر و 0/95 متر چهارم بدیوار اشتراکی با راه پله مشاعی بطول 
5/60 متر شرقا پنجره و دیواریست به فضای کوچه بطول 5/75 متر جنوبا اول دیواریست 
به فضای کوچه بطول 0/25 متر دوم در سه قسمت پنجره و دیواریست به فضای حیاط 
مشاعی بطولهای 7/25 متر 0/90 متر و 4/10 متر غربا اول دیواریست به فضای حیاط 
بطول 0/20 متر دوم بدیوار اشــتراکی بــا آپارتمان 19 فرعی بطول 4/30 متر ســوم 
دیواریست به هواکش بطول 2/70 متر 3- ششدانگ آپارتمان پالک بیست و سه فرعی 
مجزی شده از پالک سیصد و هفتاد و نه اصلی واقع در طبقه اول بمساحت 97 مترمربع 
با قدرالحصه از عرصه مشاعی 379 اصلی راه پله مشاعی 7 فرعی موتورخانه مشاعی 8 
فرعی پارکینگ مشاعی 9 فرعی حیاط مشاعی 10 فرعی و دستشویی مشاعی 12 فرعی 
)مورد ثبت حق استفاده از پارکینگ مشاعی و راه پله مشاعی 11 فرعی را ندارد( واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان، خیابان نظر غربی، کوچه خداوردی پالک 6 که 
سند مالکیت آن در صفحه 41 دفتر 1118 امالک ذیل شــماره 209802 و با شماره 
چاپی 634109 ثبت و صادر شــده اســت حدود آپارتمان پالک 23 فرعی شماال اول 
دیواریست به فضای پالک 378 بطول 4/40 متر دوم در دو قسمت پنجره و دیواریست 
به نورگیر احداثی به طول 2/50 متر و 1/50 متر شرقا اول در سه قسمت دیوار اشتراکی 
با آپارتمان 20 فرعی بــه طولهای 3 متر، 2/90 متر، 1/70 و دوم در دو قســمت درب 
اختصاصی و دیوار اشتراکی با راه پله مشاعی بطولهای 2/50  متر و 3/10 متر سوم بدیوار 
اشتراکی با آپارتمان 21 فرعی بطول 1/20 متر چهارم در سه قسمت پنجره و دیواریست 
به هواکش احداثی به طولهای 0/60 متر، 2/70 متر، 0/60 متر پنجم بدیوار اشتراکی با 
آپارتمان 21 فرعی بطول 4/30 متر جنوبا پنجره و دیواریست به فضای حیاط مشاعی 
بطول 5/10 متر غربا اول دیواریست به فضای پالک 381 بطول 10/30 متر دوم در سه 
قســمت پنجره و دیواریســت به هواکش بطول 0/90 متر، 1/60 متر، 0/90 متر سوم 
دیواریست به فضای پالک 381 بطول 5/80 متر 4- ششدانگ آپارتمان پالک بیست و 
چهار فرعی مجزی شده از پالک سیصد و هفتاد و نه اصلی واقع در طبقه اول به مساحت 
74 متر مربع با قدرالحصه از عرصه مشاعی 379 اصلی راه پله مشاعی 7 فرعی موتورخانه 
مشاعی 8 فرعی پارکینگ مشاعی 9 فرعی حیاط مشاعی 10 فرعی و دستشویی مشاعی 
12 فرعی )مورد ثبت حق استفاده از حیاط مشاعی و راه پله مشاعی 11 فرعی را ندارد( 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بــه آدرس اصفهان، خیابان نظر غربی، کوچه خداوردی، 
پالک 6 که سند مالکیت آن در صفحه 44 دفتر 1118 امالک ذیل شماره 209804 و با 
شماره چاپی 634110 ثبت و صادر شده اســت حدود آپارتمان 24 فرعی شماال اول 
دیواریست به فضای پالک 378 فرعی بطول 10/25 متر دوم دیواریست به فضای کوچه 
بطول 0/25 متر شرقا در سه قسمت پنجره و دیواریست به فضای کوچه بطولهای 3/50 
متر، 0/30 متر و 3/60 متر جنوبا اول درب اختصاصی و دیوار اشتراکی با راه پله مشاعی 
بطول 5/80 متر دوم دیواریســت به طول 0/80 متر به کانال احداثــی غربا اول در دو 
قسمت بدیوار اشتراکی با راه پله مشــاعی بطولهای 0/45متر و 1/30 متر دوم در سه 
قسمت بدیوار اشتراکی با آپارتمان 19 فرعی بطولهای 1/70 متر، 2/90 متر و 3 متر سوم 
دیواریست به طول 2/50 متر به نورگیر 5- ششدانگ آپارتمان پالک بیست و پنج فرعی 
مجزی شده از پالک سیصد و هفتاد و نه اصلی واقع در طبقه دوم سمت غربی بمساحت 
97 مترمربع با قدرالحصه از عرصه مشاعی 379 اصلی راه پله مشاعی 7 فرعی موتورخانه 
مشاعی 8 فرعی پارکینگ مشاعی 9 فرعی حیاط مشاعی 10 فرعی و دستشویی مشاعی 
12 فرعی )مورد ثبت حق استفاده از حیاط مشاعی و راه پله مشاعی 11 فرعی را ندارد( 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بــه آدرس اصفهان، خیابان نظر غربی، کوچه خداوردی، 
پالک 6 که سند مالکیت آن در صفحه 47 دفتر 1118 امالک ذیل شماره 209806 و با 
شماره چاپی 634111 ثبت و صادر شده است حدود آپارتمان پالک 25 فرعی شماال 
اول دیواریســت به فضای پالک 378 بطول 4/40 متر دوم در ســه قســمت پنجره و 
دیواریست به نورگیر احداثی به طول 2/50 متر و 1/50 متر شرقا اول در سه قسمت دیوار 
اشتراکی با آپارتمان 20 فرعی بطولهای 3 متر 2/90 متر 1/70 متر دوم در دو قسمت 
درب اختصاصی و دیوار اشتراکی با راه پله مشاعی بطولهای 2/50 متر و 3/10 متر سوم 
بدیوار اشــتراکی با آپارتمان 21 فرعی بطول 1/20 متر چهارم در سه قسمت پنجره و 
دیواریســت به هواکش احداثی به طولهای 0/60 متر 2/70 متر 0/60 متر پنجم دیوار 
اشتراکی با آپارتمان 21 فرعی بطول 4/30 متر جنوبا پنجره و دیواریست بفضای حیاط 
مشاعی بطول 5/10 متر غربا اول دیواریست بفضای پالک 381 بطول 10/30 متر دوم 
در سه قسمت پنجره و دیواریست به هواکش بطول 0/90 متر 1/60 متر 0/90 متر سوم 
دیواریست بفضای پالک 381 بطول 5/80 متر 6- شش دانگ آپارتمان پالک بیست و 
شش فرعی مجزی شده از پالک سیصد و هفتاد و نه اصلی واقع در طبقه دوم به مساحت 
71 مترمربع با قدالحصه از عرصه مشاعی 379 اصلی راه پله مشاعی 7 فرعی موتورخانه 

مشاعی 8 فرعی پارکینگ مشاعی 9 فرعی حیاط مشاعی 10 فرعی و دستشویی مشاعی 
12 فرعی )مورد ثبت حق استفاده از پارکینگ مشــاعی و راه پله مشاعی 11 فرعی را 
ندارد( واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان به آدرس: اصفهان، خیابــان نظر غربی، کوچه 
خداوردی، پالک 6 که ســند مالکیت آن در صفحه 50 دفتر 1118 امالک ذیل شماره 
209808 و با شماره چاپی 634112 ثبت و صادر شده است حدود آپارتمان پالک 26 
فرعی شماال اول دیواریست اشتراکی با آپارتمان 19 فرعی بطول 1/20 متر دوم درب 
اختصاصی و دیوار اشــتراکی با راه پله مشــاعی بطول 2/70 متر ســوم در دو قسمت 
دیواریست به کانال احداثی به طولهای 0/80 متر و 0/95 متر چهارم به دیوار اشتراکی 
با راه پله مشاعی بطول 5/60 متر شرقا پنجره و دیواریست به فضای کوچه بطول 5/75 
متر جنوبا اول دیواریست به فضای کوچه بطول 0/25 متر دوم در سه قسمت پنجره و 
دیواریست به فضای حیاط مشاعی بطولهای 7/25 متر 0/90 متر و 4/10 متر غربا اول 
دیواریست به فضای حیاط بطول 0/20 متر دوم به دیوار اشتراکی با آپارتمان 19 فرعی 
بطول 4/30 متر سوم دیواریست به هواکش بطول 2/70 متر که طبق نظر کارشناسان 
رسمی پالک های مذکور ساختمان معرفی شده دارای اسکلت دیوارهای آجری و فلزی 
با سقف تیرچه و بلوک و دیوارهای داخلی اندود گچ و رنگ آمیزی و کاغذ دیواری و بعضا 
دیوارکوب، دربهای داخلی چوبی، پنجره آلومینیومی، کف سنگ، دارای انشعابات آب و 
برق و گاز می باشد. همچنین آسانسور در چشمه پله نصب گردیده و بر اساس جوابیه 
استعالم شماره 5/90/5616 مورخ 1390/8/1 ساختمان دارای گواهی پایان و توافق 
مسکونی به اداری با قدمت حدود 23 سال می باشد. در خصوص محل وقوع پالک ثبتی 
379/25 الزم به توضیح است که در هر طبقه از ساختمان مورد نظر سه واحد آپارتمان 
با مساحت های متفاوت واقع گردیده اســت. در صفحه سوم اسناد مالکیت پالک های 
ثبتی 379/23 و 379/25 محل وقوع هر دو آپارتمان در طبقه اول و به مســاحت 97 
مترمربع مشخص شده و از طرف دیگر حدود و مشخصات هر دو پالک ثبتی مندرج در 
صفحه ششم همان اسناد کامال یکسان معین شده است. لذا طبق نظر کارشناس ثبتی 
با مطالعه نقشــه و صورت مجلس تفکیکی پالک 379 اصلی که پالک 25 فرعی از آن 
منتزع شده مالحظه گردید در نقشه تفکیکی پالک 25 فرعی برای آپارتمان طبقه دوم 
غربی منظور شده و لیکن در تهیه صورت مجلس تفکیکی اشتباها طبقه آپارتمان مذکور 
را اول و در تحریر سند مالکیت سمت آن را جنوبی قید کرده اند. الزم به ذکر است اعیانی 
های احداثی بر روی عرصه پالک 379 شامل زیرزمین و طبقات هم کف، اول و دوم می 
باشد و آپارتمان موصوف در آخرین طبقه )دوم( قرار دارد. ملکی شرکت راهیابی صنعت 
و فوالد سهامی خاص که طبق اسناد رهنی شماره 120699-78/5/13 و 152375-
85/9/21 و 152378-85/9/26 و 165027-90/9/3 و 165028-90/9/3 تنظیمی 
دفترخانه 86 اصفهان در رهن بانک سپه واقع می باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه می 
باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 98/4/29 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی، چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می 
شــود. مزایده از مبلغ پایــه 2/590/000/000 ریال جهت پــالک 379/20 و مبلغ 
2/414/000/000 ریال جهت پالک 379/21  و مبلغ 3/249/000/000 ریال جهت 
پــالک 379/23 و مبلــغ 2/405/000/000 ریــال جهت پــالک 379/24 و مبلغ 
3/104/000/000 ریال جهت پالک 379/25 و مبلغ 2/201/000/000 ریال جهت 
پالک 379/26 شــروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامــه اخبار اصفهان چاپ اصفهان مورخ 
98/4/10 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می 
گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی بانک ملی ایران در وجه اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی 
است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اســناد و امالک سپرده نماید. رئیس اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان شناسه: 511789

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 31/10102 بخش چهارده ثبت 
اصفهان

شماره نامه: 139885602025003781 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یک باب ساختمان پالک شــماره 31/10102 مجزی شده از پالک 31 اصلی در 
اجرای قانون تعیین تکلیف واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام محمود جاوید فرزند کریم و اکبر بارانی لنبانی فرزند محمد 
بالمناصفه نسبت به ششدانگ در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 98/5/1 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: 98/4/10 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 514368

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره نامه: 139885602025003808 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
ساختمان پالک شــماره 3783 فرعی مجزی شــده از 25/647 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات به نام مهدیه ســادات مــروج برزانی فرزند 
سیدحسین مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 98/5/1 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهــی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/4/10 مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 514967

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره نامه: 139885602025003805 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
ساختمان پالک شماره 132 فرعی مجزی شده از 136/1 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای هیات به نام شهربانو هارونی فرزند سهراب مفروز و در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 98/5/1 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهــی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/4/10 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان شناسه: 515282

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 32/1444 بخش چهارده ثبت اصفهان
شماره نامه: 139885602025003779 نظر با اینکه عملیات تحدید حدود ششدانگ 
یک باب ساختمان پالک شماره 32/1444 واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان که در 
اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حسب رای شماره 139760302025028823 مورخ 1397/12/25 هیات چهارم مفروز 
و به نام محسن مزروعی فرزند صفرعلی در جریان ثبت است و تاکنون به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 98/5/1 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 

98/4/10 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 514339
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کسبوکارهاینوینهزینهتولیدراکاهشمیدهند
نایب رئیس اتاق تعاون ایران توسعه صادرات غیرنفتی را از برنامه های مهم اتحادیه های مرزنشینان ذکر کرد 
و گفت: تشکیل و توسعه هلدینگ های کسب و کار نوین و دانش بنیان موجب برندسازی، رقابت پذیری و 
کاهش هزینه تولید محصول می شوند. اسماعیل خلیل زاده، با بیان اینکه ۸۰ درصد تعاونی ها در کشور بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی تشکیل شده اند، اظهار کرد: بخش تعاون به دلیل کارکردهای خود یک بخش پر 

مزیت و پر ظرفیت برای ثروت آفرینی است ولی متأسفانه علیرغم قابلیت های باالیی که دارد، هنوز بخشی 
اعظمی از آن غیر فعال مانده است. وی با اشاره به تشکیل تعاونی ها در گرایش های مختلف تولیدی، توزیعی و 

خدماتی گفت باید هلدینگ های بزرگ تعاونی را در سطح ملی و بین المللی تشکیل دهیم. نایب رئیس اتاق تعاون 
ایران، مهمترین مزیت بخش تعاون را مردم محوری و مشارکت جمعی عنوان کرد و گفت: بخش تعاون همزمان با پیشرفت 

کاری مسیر توسعه اجتماعی را هموار می کند و چون متکی به اعضا و نیروهای خود است با انگیزه بیشتری به تولید کاال و خدمات می پردازد. 
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که تعاونی ها، بهترین بنگاه هایی هستند که بستر تجمیع سرمایه های خرد و نیروهای پراکنده را 
فراهم می کنند. خلیل زاده گفت: امروز با گسترش خدمات درمانی، گردشگری، اطالع رسانی، ایجاد کسب و کارهای نوین و مبتنی بر فناوری های 

های تک و شکل گیری دهکده ایرانی تعاونی های دانش بنیان و دیجیتال از نیازهای اساسی کشور به شمار می رود.
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استارتآپ

بارکوردشکنیرشدسرمایهگذاریجسورانه
)VentureCapital(یاهمانسرمایهگذاریاستارتاپ
درسال۲0۱8،امسالمیتوانستفرصتطالییبرایآندستهاستارتآپهایی
باشدکهمراحلاولیهتامینمنابعمالیراپشتسرگذاشتهبودندوآمادهپذیرش
سرمایههایجدیدازصندوقهایVCبودند.اماروندسرمایهگذاریجسورانهدر
فصلنخستسال۲0۱۹حاکیازرشدضعیفاینسرمایهگذاریدرجهاننسبت

بهمدتمشابهدرسالگذشتهاست.

جدیدترین آمار به نقل از شرکت مشاوره مالی و پژوهشی KPMG درباره سرمایه گذاری 
VC در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ نشان می دهد این نوع سرمایه گذاری در چین کاهش 
چشمگیری داشته اما ایاالت متحده همچنان با قدرت حرف اول را در تامین سرمایه های 
جسورانه می زند. برای نمونه، می توان به سرمایه گذاری پنج میلیارد دالری سافت بانک در 

شرکت WeWork )یک شرکت آمریکایی که برای استارت آپ ها فضای 
کاری مشترکی فراهم می کند( یا افزایش یک میلیارد دالری سرمایه شرکت 

باربری Flexport اشاره کرد.
براســاس این گزارش، در مجموع، در سه ماه نخست سال جاری در جهان 
۲هزار و ۶۵۷ معامله برای ســرمایه گذاری VC انجام گرفته که ارزش آن 
بالغ بر ۵۳ میلیارد دالر است. از این میزان معامالت، ۷۳ درصد آن مربوط به 
سرمایه گذاری هایی بوده که در قاره آمریکا صورت گرفته است. در این میان، 
سهم اروپا و کشورهای آسیایی کاهش یافته و به ترتیب ۱۹ و ۸درصد است. 
همچنین ۶۳درصد سرمایه گذاری ها به استارت آپ های قاره آمریکا تعلق گرفته 
و استارت آپ های اروپایی توانستند ۱۲ درصد سرمایه VC را جذب کنند و 

سهم استارت آپ های آسیایی نیز ۲۵ درصد بوده است.
ســرمایه گذاری فصلی VC در جهان کاهش  یافته و عمدتا در مراحل پایانی 
تامین منابع مالی اســتارت آپ ها معامله شده است، چرا که عدم قطعیت های 
فراوان اقتصادی باعث شده  تا برخی سرمایه گذاران VC حداقل در کوتاه مدت 
عقب نشینی کنند. البته فقدان معامالت بزرگ با ارزش باالی یک میلیارد دالری 
)Megadeals( به احتمال زیاد در کاهش ســرمایه گذاری VC در فصل 
نخست سال ۲۰۱۹ بی تاثیر نبوده است. در همین حال، چالش های برگزیت)خروج اتحادیه 
انگلیس از اتحادیه اروپا(، رکود اقتصادی چین و تشدید رقابت تجاری ایاالت متحده منجر به 

ریسک گریزی و نگرانی سرمایه گذاران VC شد.
در اروپا، به  رغم چالش های برگزیت، سرمایه گذاری VC در این مدت نسبتا ثابت ماند. فعالیت 
قوی در سایر بازارهای اروپایی به احتمال زیاد به سرمایه گذاری شناور در منطقه کمک کرده  
است. همچنین در حالی که به دنبال نوسانات مشاهده شده در پایان سال ۲۰۱۸، بازار عمومی 
ایاالت متحده در ماه ژانویه دوباره احیا شــد، اما عدم اطمینان به خاطر جنگ های تجاری 
بین ایاالت متحده و چین، برگزیت و تضعیف اقتصاد چین همچنان رفتار سرمایه گذاران را 
تحت الشعاع قرار داده است. پس از رکورد عرضه اولیه سهام)IPO( یونیکورن در سال گذشته، 
به نظر می رسد سال ۲۰۱۹ با روند رو به رشد ورود استارت آپ های با ارزش به بازارهای بورس 
همراه خواهد بود. شرکت Lyft نخستین موج بزرگ عرضه اولیه سهام استارت آپ ها را در 

سال ۲۰۱۹ به راه انداخت و انتظار می رود نقطه اوج این عرضه اولیه  در فصل دوم باشد. البته 
عملکرد این شرکت ها می تواند پیامدهای مهمی برای عرضه اولیه سال ۲۰۱۹ داشته باشد.

VCهادراقصینقاطجهان
ایاالت متحده همچنان مقدار قابل توجهی از سرمایه گذاری VC را در سه ماه نخست سال 
۲۰۱۹ به خود اختصاص داده است. استارت آپ ها در فصل گذشته ۶/ ۳۲ میلیارد دالر سرمایه 
جسورانه جذب کردند تا همچنان قدرت اول بازار رقابت کسب وکارهای نوپا باشند. بازارهای 
عمومی پس از نوسانات در پایان سال ۲۰۱۸ به خوبی پیشرفت کردند و از رونق اقتصاد در 
ایاالت متحده خبر می دهند. حجم نقدینگی در بازار باال اســت و ظاهرا نشان می دهد که 
IPO ایاالت متحده در انتظار رکود اقتصادی نیستند. افزایش فعالیت VC سرمایه گذاران

ها در ایاالت متحده، در صورت تداوم می تواند به تزریق سرمایه جدید در مراحل اولیه معامله 
در آینده نزدیک کمک کند. به این ترتیب، میانگین ارزش معامالت استارت آپ هایی که در 
مرحله D یا باالتر هستند در این مدت ۶۰ میلیون دالر بود. مشارکت شرکت های VC از 
۱۷ درصد فراتر رفته و استارت آپ های بیشتری به نقطه خروج رسیدند. دورنمای IPO در 
فصل نخست ۲۰۱۹ در ایاالت متحده خوب بوده است. پس از شکستن رکورد سرمایه گذاری 
VC در سال گذشته، جذب این سرمایه در سایر کشــورهای قاره آمریکا روند رو به رشد و 
قابل توجهی داشت. بعد از ایاالت متحده، سرمایه گذاری ها در کانادا و برزیل چشمگیر بود. 
در این مدت، سرمایه گذاری VC در کشورهای این قاره از مرز ۳۳ میلیارد گذشت و تعداد 

معامالت ۱۹۳۴ فقره بود.
در اروپا، با وجــود تردیدهای منطقه ای مانند برگزیت، تنوع ســرمایه گذاری های VC یا 
 VC سرمایه گذاری استارتاپ در سراسر بخش های خصوصی و فردی به حفظ پایداری بازار
کمک کرد. این منطقه شاهد ترکیبی هیجان انگیز از معامالت با ارزش باالی ۱۰۰ میلیون 
دالر طی نیمه نخست سال ۲۰۱۹ بود. از جمله می توان به استارت آپ بانکی  N۲۶ در آلمان، 
 Arvelle در بریتانیا، شرکتبیوتکنولوژی Ovo Energyشرکت فناوری خودروی برقی
Therapeutics در سوئیس و استارت آپ کشاورزی Ynsect در فرانسه اشاره کرد. 
سرمایه گذاری VC درکشــورهای اروپایی بالغ بر ۵/ ۶ میلیارد دالر بود که به ۴۸۷ معامله 

اختصاص یافت. همچنین نرخ مشارکت شرکت های VC در تمام مراحل رشد کرده است.

عصرایران
گـــزارش

آمارهایسرمایهگذاریجسورانهدرجهان

فوتبالایتالیا
فوتبــال ایتالیــا و نحوه 
مدیریــت باشــگاه های 
بزرگ آن بر خالف آلمان 
و یا حتی اسپانیاست، زیرا 
مدیران باشگاه های قوی 
معموال از محــل درآمد یا 
سود باشــگاه امور خود را نمی گذراندند، 
بلکه این باشگاه ها در زنجیره دارایی های 
مالکان باشگاه یا صاحبان چندین شرکت 
بزرگ تجاری و صنعتی، هر چند باشگاه ها 
دارای ظاهر هیات مدیره ای هســتند اما 
عمال مالک باشگاه تصمیم گیرنده نهایی 
است و همه به قوانین او گوش می دهند و 
هیات مدیره نقش چندانی ندارد. در ایتالیا 
مالکان تصمیم گیرنده اصلی و آخر هستند 
و پاسخگویی و مسوولیت کارهای خود را 
بر عهده دارند و قدرت به هر شکل در دست 
خود آنهاست. این موضوع برای مدیران 
اجرایی باشگاه ها، خصوصا مدیران فنی یا 
برنامه ریزان باشگاه که در ایتالیا بر خالف 
اســپانیا نقش کم رنگ تری دارند، کامال 
روشن اســت. در واقع مدیریت در ایتالیا 
از نظر نوع نگرش و تفویض اختیار کامال 
با انگلیس متفاوت است. شاید برای همین 
نوع نگرش باشد که به مسووالن باشگاهی 
مانند بایرن مونیخ رییس می گویند و به 
مسووالن باشــگاه های ایتالیا مالک. در 
سنوات اخیر با افزوده شدن باشگاه رم، فعال 
چهار تیم یوونتوس، میالن، اینتر و رم مربع 

قدرت را تشکیل می دهند.

آلمـان

نمود اساســی ســبک مدیریت فوتبال 
این کشور در باشــگاه بایرن مونیخ است 
که به عنوان معتبرترین باشــگاه آلمان، 
اغلب بهترین بازیکنان داخلی و خارجی 
این کشــور را در اختیــار دارد و عناوین 
زیادی در اروپا کسب کرده است. رویکرد 
مدیریتــی در فوتبال آلمــان تلفیقی از 
ورزشی و غیرورزشی است، به عبارت بهتر 
امور فنی و هدایت تیم توســط بازیکنان 
گذشته که پس از پایان عمر حرفه ایشان 
آمــوزش مدیریت می بیننــد، به عنوان 
»مدیر ورزشــی« انجام می شــود و امور 
سیاســت گذاری و مدیریت استراتژیک 
باشگاه توسط هیات مدیره و مدیرعامل. 
درسال های گذشته باشگاه پر افتخار بایرن 
مونیخ، فرانس بکن باوئر ریاست کل باشگاه 
ورزشی بایرن مونیخ و نه بخش فوتبال را 
بر عهده داشت و در باشگاه فوتبال اف.ث 
بایرن مونیخ در شــورای نظارت نشسته 
و دخالت زیادی در امور باشــگاه نداشت. 
وظایف اصلی مدیریت باشگاه فوتبال بر 
عهده کارل هاینــس رومنیگه، به عنوان 
رییس هیات مدیره و اولی هونس، به عنوان 
مدیر باشگاه بود. هونس تامدتی قبل تر، 
وظایف مدیر فنی را نیز بر عهده داشت و 
همواره به هنگام مسابقات روی نیمکت 
میز می نشست. اما یک فصل بعد، با آمدن 
یورگن کلینزمن نوگــرا، »مدیر تیم« به 
ساختار سازمانی باشــگاه اضافه شده که 
مدیریت امــور فنی تیم خــارج از زمین 
مســابقه را بر عهده می گرفت و قسمتی 
از وظایف هونس را از روی دوشش بر می 
داشت. طبق آیین نامه سازمان لیگ فوتبال 
آلمان، براساس قانون »۵۰+۱« اکثریت 
مالکیت باشــگاه باید در اختیار اعضای 
باشگاه باشد و مانند کشــورهایی چون 
انگلیس و ایتالیا سرمایه گذاری نمی تواند 
اکثریت سهام باشگاه را در اختیار بگیرد. 
چیزی که بــه اعتقاد برخــی از مدیران 
باشگاه های آلمانی بودجه پایین تر آنها را 
به دنبال دارد و باعــث پس رفت فوتبال 

باشگاهی آلمان شده است.

لیگاسپانیا
در فوتبال اسپانیا که نگرش اجتماعی- 
فرهنگی آن بیشــتر از لیگ ایتالیاست، 
نحوه تصمیم گیری و تصمیم ســازی در 
باشــگاه های بزرگ تا حدودی متفاوت 

است، زیرا در اسپانیا مجامع باشگاه ها فعال 
بوده و مدیران عامل باشگاه ها که معموال 
برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می شوند 
آزادی عمــل بی حــدی ماننــد مالکان 
باشگاه های ایتالیا ندارند. مدیران سطوح 
مختلف، خصوصا مدیــران فنی، نقش 
پررنگ تری دارند و معموال مدیران فنی 
و ورزشی باشگاه در سطح اجرایی دخالت 
می کنند و مدیرعامل باشــگاه معموال از 
نظرات مدیران فنی، اجرایی و... استفاده 
می کند. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات 
مدیره از سوی مجمع سبب می شود که 
به دلیل تکثــر آرا و تنوع تمایالت، کمتر 
هیات مدیره یکدست وجود داشته باشد، 
بنابراین مدیرعامل دارای اختیارات بسیار 

باالیی نخواهد بود و یا اگــر اختیار داده 
شود و نتیجه کسب نشود، عمر آن مدیر 
عامل زیاد به طول نخواهــد انجامید. بر 
خالف فوتبال انگلیس و ایتالیا، سرمربی 
با دو مجموعه سروکار دارد. یکی مجموعه 
هیات مدیره و مدیرعامل و دیگری گروه 
مدیران اجرایی خصوصا مدیر فنی، در واقع 
در راس هرم تصمیم گیری باشــگاه های 
بزرگ اســپانیا مجمع قرار دارد و سپس 
هیات مدیره. به بیان بهتر مدیر یا رییس 
باشگاه های اسپانیا یک مجموعه نظارتی 
و مافوق را باالی سر خویش می بینند و در 
تصمیم گیری ها باید نظر آنها را جلب کنند. 
مدت عمر سر مربی در لیگ اسپانیا در دهه 
اخیر چندان بلندمدت نبوده، زیرا مدیر 

عامل و اعضای هیات مدیره باشگاه های 
لیگ اســپانیا- خصوصا در باشگاه رئال و 
بارســلونا معموال به یک دهه نمی رسد. 
معموال ایــن دو باشــگاه در فصل نقل و 
انتقاالت، پر سر و صدا عمل می کنند که 
عمدتا ریشه در مسائل داخلی باشگاه ها و 
حضور قوی گروه های تصمیم گیر مدیریتی 
باشگاه ها دارد. از نظر مدیریتی، این گونه 
مدیریت ها نمی توانند بــرای بلندمدت، 

برنامه های زیادی داشته باشند.

لیگبرترانگلیس
لیگ برتر انگلیس که پربیننده ترین لیگ 
دنیاست از لحاظ اقتصادی و نیز مسائل 
بازرگانــی و مالی جزو ۵ لیــگ برتر و در 
میان لیگ های برتر، لیگ اول اروپاست. 
این لیگ نخســتین لیگ اروپــا بود که 
حرفه ای شــد و نیز از ابتدای دهه ۱۹۸۰ 
میالدی، به سمت اســتفاده از سرمایه و 
سرمایه داران نرفت و با ورود تیم تاتنهام 
به بورس انگلیس، فصل نوینی را در تلفیق 
اقتصاد و ورزش گشــود. از لحاظ نگرش 
مدیریتی، اکثر باشــگاه های این کشور 
تا ســال ۲۰۰۰ میالدی، به صورت یک 
شرکت ســهامی اداره می شدند و کامال 
با اصول مدیریت بر شرکت ها هماهنگ 
بودند. در این شیوه مدیریتی، هیات مدیره 
باشگاه با انتخاب مدیرعامل از وی انتظار 
سود رساندن به صاحبان سهام شرکت را 
داشت. بنابراین نگرش مدیریتی به فوتبال 

کامال یک نگرش اقتصــادی و بازرگانی 
بود. بنابراین ســرمربی در این باشگاه ها 
دیگر نقش یک مربی ساده را ندارد، بلکه 
مانند یک رییس یا مدیــر کارخانه باید 
با برنامه هایی که اجــرا می کند بتواند از 
عوامل انسانی )بازیکنان( به نحو احسن در 
رسیدن به اهداف شرکت )سود( استفاده 
و مدیر عامل را یاری کند. شاید به خاطر 
همین نوع نگرش ها، این لیگ دارای جاذبه 
بین المللی برای سرمایه دارانی چون رومن 
آبراموویچ روس و سرمایه داران آمریکایی 
شــد. در این میان مربیان بــه مراتب در 
حاشیه امنیت بهتری نسبت به دیگران 
قرار دارند. برخالف دو لیگ ایتالیا و اسپانیا، 
مالکان باشگاه های انگلیس کمتر حاضر به 
مصاحبه یا حضور در رسانه ها هستند. آنها 
پول و سرمایه در اختیار سرمربی که دیگر 
نقش کوچ )coach( نداشــته و نقش 
یک مدیــر )manager( را عهده دار 
هســتند، قرار می دهند و از او محصولی 
به نام پیروزی در مسابقات می خواهند. به 
همین دلیل مربیان تصمیم گیران اصلی و 
نوک پیکان عملیاتی باشگاه که دیگر مانند 
اسپانیا گروهی نیست، می باشند. در مورد 
برتری اقتصادی و مالی لیگ برتر انگلیس 
باید به این نکته اشــاره کرد که در سال 
۲۰۰۵ میالدی، مجموع درآمد لیگ های 
اروپایی به ۷ میلیارد پوند رسید که از این 
میان سهم لیگ برتر انگلیس بیش از ۱/۳ 

میلیارد پوند بوده است.
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رئیس پارک علم وفناوری دانشگاه 
تهران گفت: مرکز رشد صادرات در 
نیمه دوم امسال به صورت پایلوت 

دراین پارک راه اندازی خواهد شد.
عبــاس زارعــی هنزکی افــزود: 
راه اندازی مرکز رشــد صادرات از 
نظر مفهومی و اســتاندارد کردن 
آن و مفاهیــم و آیین نامه دار کردن 
آن به صورت پروژه پایلوت یکی از 
برنامه های ویژه پارک علم و فناوری 
دانشــگاه تهران در امسال است تا 
در آینــده بتوانیم این پــروژه را به 

پارک های دیگر اعالم کنیم.
وی بیان کرد: در مرکز رشد صادرات، 
ما کمک خواهیم کرد که محصوالت 
موجود شــرکت های فناور بتوانند 
بازار پیدا کنند. محصوالت موجودی 
که توسط شــرکت های فناور تهیه 
شــده اند، برای معرفی به بازارهای 
هدف باید بتوانند تغییرات الزم را 
ایجاد کنند و محصوالتی که امروز در 
حال تکوین و ایجاد هستند با توجه 
به بازار هدف محصول نوآوری شود، 
همه اینها در مرکز رشــد صادرات 

صورت می گیرد.
زارعی هنزکی افــزود: برای اینکه 
یک مرکز رشد بتواند به عنوان یک 
پروژه پایلوت و نمونه شــروع شود، 
نیاز به ایده و استارت آپ دارد. برای 
راه اندازی این مرکز، با مناطق آزاد 
که دروازه صادرات ما هستند به ویژه 
منطقه آزاد انزلی یــک تفاهم نامه 

منعقد کرده ایم.
وی بیان کرد: در کنار آن یک رویداد 
با نام اکسپورت تکنولوژی به کمک 
منطقه آزاد انزلی و دبیرکل مناطق 
آزاد برای بررسی چالش های مناطق 
آزاد برای صــادرات و چالش های 
صادرات محصوالت فناور برگزار شده 
است. در این رویداد این چالش ها از 
قبل تعیین شدند و استارت آپ هایی 
که در واقع امکان به بازار رسیدن را 
دارند در این رویداد انتخاب شده و 

سعی بر رشد آنها کرده ایم.
زارعی هنزکی بــا بیان اینکه مرکز 
رشد صادرات در دانشــگاه تهران 
راه اندازی می شــود، افــزود: تمام 
ایران باید مرکــز فعالیت صادراتی 
فعالیت های فناورانه باشــد، برای 
یافتن جایگزین برای اقتصاد مبتنی 
بر نفت، باید برای به ظهور رساندن 

این باور برنامه داشته باشیم.
وی یــادآور شــد: در دنیــا چنین 
قاعده ای بــه عنوان مرکز رشــد 
صادرات وجود ندارد چــرا که آنها 
اساســاً از روز اول بــرای داشــتن 
صادرات، طراحــی می کنند و بازار 
داخلی برای آنهــا مفهومی ندارد و 
کمترین مشــتری آنهــا داخلی 
اســت، در کشــوری مثل تایوان 
هیچ کس طراحــی نمی کند برای 
اینکه در تایوان بفروشد، از روز اول 
می داند که بازار هدف کجاســت و 
 به همین دلیل نیز این امر نهادینه 

شده است.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران افزود: با راه اندازی این مرکز 
رشــد یک فضای انتقال داریم که 
امیدواریم موفق عمل کند. در این 
مرکز رشــد صادراتی ما نیاز به یک 
سری کمک ها به محققان و فناوران 
داریم، دولت باید کمک کند که این 
شــرکت ها با فعالیت های فناورانه 
محصوالت خود را صادر کنند و دالر 
وارد کشور شــود، این امر می تواند 
توســط این مرکز صادراتی محقق 

شود. 

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

باشگاه های معروف دنیا چگونه اداره می شوند؟   
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