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

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

امور صنعتى را به بخش خصوصى واگذار کنیم

از سر گیرى ساخت 
مهر ، این بار اجاره اى!

بر خــالف کشــورهاى دیگر،
 خانه دار شــدن یکى از اهداف 
مهم بســیارى از ایرانى ها است. 
در برخى از کشورها داشتن خانه 
و یا نداشتن آن اصال مهم نیست و 
حتى مالکى براى طبقه مالى افراد 
محسوب نمى شود. مردم بدون 
اینکه در نظر داشته باشند مالک 
هستند یا مستاجر سعى مى کنند 
در خانه اى زندگى کنند که از همه 
جوانب با روحیاتشــان مطابقت 
داشــته باشــد و ضمنا از پس 
هزینه هاى آن نیــز بر بیایند.اما 
ایرانیان از دیر باز با فرهنگ خرید 
خانه وفق داده شده اند و کسى که 
مالک خانه باشد، حتى در مکانى 
دور افتاده ، امنیت خاطر بیشترى 
دارد نســبت به کســى که در 

خانه اى لوکس مستاجر باشد.
هر چند  رکود در بازار مسکن  موج 
مى زند، اما قیمت  ها نیز طى دو 
دوره در سال هاى اخیر به شدت 
افزایش یافت و تمام آرزومندان 
خانه  دار شــدن را در حســرت 
گذاشت. پس از انقالب تا کنون 
دولت هاى مختلف سعى کردند 

این مشکل را...

کوثر بابایى
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

     استان اصفهان نیازمند توجه بیشتر براى حل مسائل حوزه صنعت است. با توجه به اینکه اصفهان، یک استان صنعتى بزرگ است مطمئنا مشکالت در آن بیشتر حس خواهد شد.

بازار طال و سکه 98/4/10 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,340,0004,338,000قدیم

سکه طرح 
4,553,0004,449,000جدید

2,308,0002,520,000نیم سکه

1,499,0001,640,000ربع سکه

979,000989,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,854,0001,766,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18427,100407,500 عیار

یک گرم طالى 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالى 
24570,100543,300 عیار

وى با بیان اینکه در ســال 
97 در بخــش خانگى 6,8 
درصد نســبت به سال 96 
مدیریت مصرف داشــتیم، 
افزود: دربخش غیرخانگى 
7,1 درصد کاهش مصرف 
داشــتیم و در مجموع در 
حوزه شرب در بخش خانگى و غیرخانگى 
6,9 درصد نســبت به مدت مشابه سال 

قبل کاهش مصرف داشته ایم. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اشاره به شرایط سخت آبى در 
تابستان سال گذشته، گفت: خوشبختانه 
به دنبــال بارش هاى امســال، وضعیت 
ذخیره ســد زاینده رود خوب اســت و 
مطابق آخرین آمار سد زاینده رود بیش 
از 800 میلیون مترمکعب آبگیرى شده 
این درحالیست که  هنوز در برخى از نقاط  

شهر افت فشار آب داریم.

   رفع افت فشار آب با اتمام سامانه 
دوم آبرسانى اصفهان بزرگ 

وى به دلیــل افت فشــار و بعضا قطعى 
آب در برخى طبقات اشاره کرد و افزود: 
این موضوع به دلیل عــدم اتمام  پروژه 
ســامانه دوم آبرســانى اصفهان بزرگ 
اســت، در حالى که اجراى این سامانه 
باید در سال 86 تکمیل و تحویل شرکت 
آب و فاضــالب اصفهان مى شــد، اما به 
دالیل ادارى و صدور برخى مجوزها ،این 
پروژه مهم هنوز به اتمام نرســیده است. 
همچنین باید توجه داشت که این طرح 
به عنوان طرح پدافند غیرعامل ، موجب 
حل مشــکل تامین آب شرب  جمعیت 
بیش از چهار میلیونى اســتان اصفهان 
مى شــود.مهندس امینــى در خصوص 
روند اجــراى این طرح، گفت: شــرکت 
آب منطقه اى اصفهــان اکنون در حال 
احداث تصفیه خانه و خطوط آبرســانى 
این طرح اســت، تاکید مدیریت استان 
هم  بر اتمام هر چه سریع تر سامانه دوم 
آبرسانى اصفهان اســت تا در ایام پیک 

تابســتان بتوانیم از ظرفیت این سامانه 
استفاده کنیم. وى با تاکید بر اینکه افق 
سامانه اول آبرســانى اصفهان بزرگ در 
سال 86 تمام شد و بعد از آن بایدسامانه 
دیگرى وارد مدار مى شد، افزود: از سال 
86 تاکنون توانستیم  با اعمال مدیریت، 
مصرف آب را عادالنه میان مشــترکان 
توزیع کنیم به طورى که سرانه مصرف 
آب در اصفهان از 189 لیتر در شبانه روز  
در ســال 86  به 149 لیتر  در سال 97 

کاهش یافته است.

  تجهیز تمام نقاط شهر به ایستگاه 
آنالین مدیریت فشار 

وى با اشــاره به اقدامات فنــى پیرامون 
توزیع عادالنه آب، گفت: در این راســتا 
شهر اصفهان براى عبور از شرایط سخت 
به 23 بخش تقســیم شد، همچنین 56 
شهر و 300 روستا  که تحت پوشش طرح 
آبرسانى اصفهان بزرگ هستند مجهز به 
سامانه هوشمند تله مترى شدند که این 
امر موجب توزیع میلیمترى آب شــد و 
تمام نقاط شــهر نیز به ایستگاه آنالین 
مدیریت فشار مجهز شــد.وى افزود: در 
حال حاضر حدود 11 هزار لیتر بر ثانیه 
آب مورد نیاز مردم  از طریق تصفیه خانه 
آب باباشیخعلى تامین مى شود  و مابقى 

نیاز آبى در بخش شرب از طریق چاه هاى 
متفرقه که باید کیفیت الزم را داشــته و 
مورد تایید مرکز بهداشت استان باشد، 
تامین مى شود. این در حالیست که  خط 
قرمز ما در استفاده از آب هاى زیرزمینى 

،کیفیت است.

  اصال جیره بندى آب نداریم 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهــان تصریح کرد: بــا وجود کمبود 
آب، اصال  امــکان جیره بنــدى آب در 
استان اصفهان وجود ندارد و با مدیریت 
مصرف و توزیع تابستان را با خیال راحت 
پشت ســر مى گذاریم. مهندس امینى 
در خصوص آب دهــى  چاه هاى فلمن، 
گفت: در سال هایى که بارش نرمال بوده 
اســت آب دهى چاه هاى فلمن به بیش 
از ســه هزار لیتر بر ثانیه رسیده بود  که 
متاسفانه طى یک دهه گذشته به دلیل 
وقوع  خشکســالى، اکنون آب دهى  این 
چاه ها حدود  300 لیتر بر ثانیه اســت. 
وى در ادامــه در خصوص کاهش میزان 
پرت آب یا آب بدون درآمد در شبکه هاى 
شهرى، اظهار کرد: طى چند سال گذشته 
با اقدامات فنى  شــرکت آبفــا اصفهان، 
میــزان آب به 16,1 درصد رســیده که 

پایین ترین رقم در کشور است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تاکید کرد؛ 
جیره بندى آب نداریم

 با وجود کمبود 
آب، اصال  امکان 

جیره بندى آب در 
استان اصفهان وجود 

ندارد و با مدیریت 
مصرف و توزیع 

تابستان را با خیال 
راحت پشت سر 

مى گذاریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: سامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ یک مطالبه خاص است و براى تکمیل آن سه 
هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و حتى اگر سد زاینده رود هم سرریز کند، ظرفیت سامانه اول آبرسانى اصفهان جوابگوى تامین آب 
شرب مردم نیست. مهندس هاشم امینى با بیان اینکه واژه سازگارى با کم آبى به خصوص در اقلیم هاى خشک و نیمه خشک در وزارت 
نیرو مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: خوشــبختانه ما در اصفهان با همکارى رسانه ها براى تحقق این امر فرهنگ سازى خوبى

 انجام داده ایم.

یلدا توکلى
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

برپایى دو نمایشگاه مبلمان 
راحتى و فرش ماشینى 

در اصفهان
همزمان با برپایى دو نمایشگاه تخصصى مبلمان 
راحتى و فرش ماشینى، پل شهرستان میزبان 
طیف وسیعى از خانواده هاى اصفهانى مى شود تا 
از آخرین محصوالت این دو بخش بازدید کنند.

به گزارش اداره رسانه شــرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان، نخستین نمایشگاه 
تخصصى مبلمان راحتــى که طى روزهاى 11 
تا 14 تیرماه برپا خواهد شد، توانمندى هاى 60 
شرکت را در فضایى بالغ بر 4200 مترمربع به 

نمایش مى گذارد.
در این نمایشگاه که براى نخستین بار به صورت 
تخصصى در اصفهان برپا مى شود، شرکت هاى 

صنعتى، توزیعى و تولیدى فعال در ...
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25 سال ازعمر استارت آپ در ایران مى گذرد
یک کارشناس کسب و کار در حوزه فناورى و مدرس دانشگاه گفت: نخستین استارت آپ واقعى ایران در حوزه کار آفرینى 25 سال پیش 

از سوى سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران در کشور راه اندازى شده است.
رضا شیرازى در برنامه «رویش» رادیو اقتصاد افزود: اسم استارت آپ 

چند سالى که به سر زبان ها افتاده و عموم مردم این 
واژه را بیشتر مى شنوند.

وى همچنین اظهارداشــت: خیلى ها به همین 
دلیل فکر مــى کنند که تاریخچه اســتارت آپ 

در کشــور نیز به چهار تا پنج ســال گذشته مربوط 
مى شود. ...

رضا شیرازى در برنامه «رویش» رادیو اقتصاد افزود: اسم استارت آپ رضا شیرازى در برنامه «رویش» رادیو اقتصاد افزود: اسم استارت آپ رضا شیرازى در برنامه «رویش» رادیو اقتصاد افزود: اسم استارت آپ رضا شیرازى در برنامه «رویش» رادیو اقتصاد افزود: اسم استارت آپ رضا شیرازى در برنامه «رویش» رادیو اقتصاد افزود: اسم استارت آپ رضا شیرازى در برنامه «رویش» رادیو اقتصاد افزود: اسم استارت آپ رضا شیرازى در برنامه «رویش» رادیو اقتصاد افزود: اسم استارت آپ 
چند سالى که به سر زبان ها افتاده و عموم مردم این چند سالى که به سر زبان ها افتاده و عموم مردم این چند سالى که به سر زبان ها افتاده و عموم مردم این چند سالى که به سر زبان ها افتاده و عموم مردم این چند سالى که به سر زبان ها افتاده و عموم مردم این 

وى همچنین اظهارداشــت: خیلى ها به همین وى همچنین اظهارداشــت: خیلى ها به همین وى همچنین اظهارداشــت: خیلى ها به همین وى همچنین اظهارداشــت: خیلى ها به همین 
دلیل فکر مــى کنند که تاریخچه اســتارت آپ دلیل فکر مــى کنند که تاریخچه اســتارت آپ دلیل فکر مــى کنند که تاریخچه اســتارت آپ 

در کشــور نیز به چهار تا پنج ســال گذشته مربوط در کشــور نیز به چهار تا پنج ســال گذشته مربوط در کشــور نیز به چهار تا پنج ســال گذشته مربوط در کشــور نیز به چهار تا پنج ســال گذشته مربوط در کشــور نیز به چهار تا پنج ســال گذشته مربوط 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار 

چاپ دوم

شناسه: 515691

آگهى مزایده نوبت اول 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار در نظر دارد دو باب مغازه و یک باب زیر زمین مربوط به موقوفات آخوند مالحیدر و حاج میر باقر و بابا سلطان و حاج 

احمد عطار را از طریق انتشار آگهى مزایده طبق مقررات با شرایط ذیل براى مدت یکسال به اجاره واگذار نماید. 
1- ششدانگ یک باب واحد خدماتى (نانوایى سنگکى) به مساحت تقریبى 102/60 متر مربع با اجاره بها ماهیانه مبلغ 11,400,000 ریال متعلق به موقوفات آخوند 

مالحیدر و بابا سلطان واقع در چشمه آخوند با امتیاز آب و برق و گاز 
2- شش دانگ یک باب واحد تجارى به مساحت 33/11 متر مربع با اجاره بها ماهیانه مبلغ 3,000,000 ریال متعلق به موقوفه حاج میر باقر واقع در بازار دو راه فاقد 

آب و برق 
3- یک باب مغازه زیر زمین به مساحت 120 متر مربع با ا جاره بها ماهیانه مبلغ 4,500,000 ریال متعلق به موقوفه آخوند مالحیدر واقع در بلوار معلم داراى امتیاز 

آب و برق 
4- ششدانگ یک باب واحد تجارى به مساحت 22/98 متر مربع با اجاره بها ماهیانه مبلغ 2,500,000 ریال متعلق به موقوفه حاج احمد عطار واقع در بازار پلگوش 

داراى امتیاز برق 
شروط مزایده: 

متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 10٪ قیمت پایه سالیانه را با اخذ حواله پرداختى از حسابدارى به حساب کارشناسى اداره اوقاف نزد بانک ملى خوانسار 
واریز و فیش مربوطه را همراه با درخواست کتبى خود در پاکت مخصوص ارائه شده توسط اداره اوقاف قرار داده و پس از الك و مهر نمودن تا پایان وقت ادارى روز 

چهارشنبه مورخ 98/04/26 به دبیرخانه اوقاف تحویل و رسید دریافت نمایند. 
پیشنهادات رسیده راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 98/04/27 با حضور اعضاى کمیسیون مزایده باز و قرائت مى شود. 

متقاضیان مى توانند در معیت نماینده این اداره از محل وقوع رقبه مورد مزایده بازدید به عمل آورده و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 57232263 
– 57232163 اداره اوقاف تماس حاصل فرمایند.



از سر گیرى ساخت مهر 
این بار اجاره اى!

ادامه از صفحه یک:
... بــر طــرف کننــد امــا جدیت
 خانه دار کردن مردم در دوره هاى 
نهم و دهم شدت بیشترى گرفت و 
کلنگ هاى زیادى به نام مسکن مهر 
زده شد. مسکن مهر توانست خیلى 
از زوج هاى جوان را خانه دار کند و 
خانواده هایى که سال ها در پى خرید 
خانه بودند توانستند در این طرح به 

هدف خود برسند. 
هر چند اشــکاالتى نظیر تقلب در 
ساخت و ساز توســط پیمانکاران و 
خرابى هاى بعــد از آن چهره خانه 
مهر را دود آلــود کرد اما هر طرحى 
در صورت چکــش کارى و برنامه 
ریزى و نظارت بهتــر به هدف خود 

نزدیک تر مى شود. 
اما متاســفانه به جاى آنکه مسکن 
مهر سامان داده شود در دولت بعد 

به یکباره کنار گذاشته شد.
بعد از کنار گذاشتن مهر ایده هاى 
زیادى براى رفع معضل بى خانمانى 
مردم داده شد  اما هیچ کدام تا کنون 
در دولت و مجلس به تصویب نهایى 

نرسیده است.
 هم اکنون برنامه هاى ارائه شده در 
حوزه تولید مسکن از جمله برطرف 
کردن دغدغه زمیــن، مورد تأیید و 
پشتیبانى مجلس قرار گرفته است. 
مسلما اجراى این طرح  ها مى تواند 
نقش موثــرى در خانه دار شــدن 
سریع متقاضیان مســکن داشته

 باشد
با توجه به گرانــى هاى بیش از حد 
امسال مستاجران نه تنها به خانه دار 
شدن نمى اندیشند بلکه با افزایش 
قیمت نجومى کرایه ها توان بستن 

قرار داد دوباره  را نیز ندارند.
 طبق قانون ســاماندهى مسکن و 
همچنیــن آیین نامــه اجرایى که 
براى مستأجران وجود دارد وظیفه 
دولت آن است که موسسات اجاره 
دارى حــرف هاى را ایجــاد و براى 
آنها امتیازات قائل شــود که مالک 
و مســتأجر در آن بتوانند راحت تر 
معامله خود را انجــام دهند و هر دو 
از قواعد موجود  در این حوزه تبعیت 
کنند. اما عدم نظــارت کافى باعث 
شده امسال برخى از مالکین خانه 
اجاره هــا را تا چند برابــر افزایش

 دهند.
چند روزى اســت بــراى رفع این 
مشــکل خبر از طرحى به نام طرح 
ساخت خانه هاى اجاره اى توسط 
بخش خصوصــى و به کمک دولت 

داده شده است .
 ایجاد موسسات اجاره دارى و مسکن 
اســتیجارى مورد تأیید وزیر راه و 
شهرسازى قرار گرفته است و دفتر  
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازى 

در حال بررسى این طرح است. 
هــم اکنــون فراخوان ایــن طرح 
داده شــده و خیریــن مســکن 
ســاز و همچنیــن ســازندگان 
مســکن مــى تواننــد بــراى 
راه اندازى و ساخت این واحدها مورد 
حمایت وزارت راه و شهرسازى قرار 

بگیرند. 
براى تشویق جهت ایجاد این طرح 
زمین هاى ارزان قیمت  به سازندگان 
تعلق مى گیرد و خیرین مسکن ساز 
مى توانند با ساخت اینگونه واحدهاى 
مسکونى سرمایه هاى خود را افزایش 

دهند.
هر چند طرح هاى مذکور ، مى تواند 
حباب اجاره خانه ها را کاهش دهد 
اما تا عملى شدن بسیار فاصله دارد. 
در صورتى که مســتاجران همین 
امروز و فردا نیازمند تمدید اجاره و یا 
مجبور به تخلیه هستند. پس باز هم 
مثل همیشه این مردم هستند که 
باید به کمک یکدیگر بشتابند. شما 
هم به پویــش # صاحبخانه- خوب 

بپیوندید.
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متاسفانه مردم چندان اهل هزینه هاى فرهنگى نیستند
بازیگرتئاتر خانه گفت: تئاتر اساساً مال کشور ما نیست و این موضوع در پى آن است که ما نمى خواهیم براى 
تفریحات فرهنگیمان پول بدهیم یا هزینه کنیم چون به عقیده من عادت نکردیم براى فرهنگ و تفریح 

پول خرج کنیم. 
پوریا ریحانى افزود: قبل از انقالب تئاتر با ارحام صدر شکل گرفت و جریان خودش را داشت، اما بعد از انقالب 

تئاتر با جریان دیگرى روبرو شــد که تئاتر دولتى نام گرفت و این بار روساى شهر بودند که براى تئاترى ها 
بسته هاى فرهنگى را آماده کردند. 

ریحانى تاکید کرد: ما نمى توانیم با این موضوع مقابله کنیم به این خاطر که پول زیادى در میان است، بماند که براى 
جریانات آسیب زا تنها یک مقصر وجود ندارد و نباید در این رابطه یقه کسى را بگیریم، بلکه باید به دنبال آسیب شناسى

 باشیم. 
این بازیگر تئاتر در پایان گفت: ما فقط مى توانیم این جریان را بشناسیم و از رسانه ها انتظار داریم که از جریان تئاتر مستقل حمایت کنند. بد 
نیست بدانید نمایش «خانه» به قلم نغمه ثمینى و با کارگردانى عماد قلى پور از یکم الى 20 تیرماه سال جارى ساعت 20:30 در سالن مجموعه 

فرهنگى هنرى استاد فرشچیان روى صحنه است.

دومین جشنواره فرش دستباف و صنایع دستى در شهر طالخونچه
شهردارى شهر طالخونچه در راستاى توسعه هنر و صنعت فرش نفیس این شهر و رونق صادرات 
آن در نظر دارد در تیر ماه سال جارى جشنواره استانى فرش دستباف و صنایع دستى برگزار 

کند.
نجمه عابدیان به عصر فرش گفت: این نمایشــگاه که در بیش ازهزار هشتصد مترمربع فضاى 

نمایشگاهى برپا مى شود، دســتاوردها و توانمندى هاى فعاالن عرصه فرش دستباف و صنایع 
دستى از 15 تاجر بزرگ دنیا از کشورهاى عمان، کویت، ایتالیا را به نمایش مى گذارد تا به این ترتیب 

گام بلند و موثرى در راستاى حمایت از این کاالى هنرى فرهنگى برداشته باشد.
بد نیست بدانید این نمایشگاه در روز دهم تیرماه با حضور مسئوالن عالى رتبه کشورى و استانى، فرماندار، 

رییس صمت استان اصفهان، رییس اتحادیه صنایع دستى و ... افتتاح خواهد شــد و بر اساس برنامه ریزى هاى انجام 
شده، عالقمندان به شرکت در نمایشگاه فرش دستباف وصنایع دستى طالخونچه مى توانند تا روز نهم تیر ماه نسبت به گرفتن 
غرفه خود اقدام کنند. گفتنى است عالقه مندان به بازدید ازین جشنواره مى توانند در روزهاى 10 الى 13 تیرماه به محل برپایى 

نمایشگاه در اصفهان، مبارکه_طالخونچه خیابان شهیدمتحملیان مجموعه فرهنگى شهیدآوینى مراجعه کنند.

کوثر بابایى
یـــادداشت
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آگهى مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
بموجب پرونده اجرایى کالســه فوق تمامت ششــدانگ یک دستگاه 
آپارتمان واقع در طبقه همکف به پالك ثبتى 10931 فرعى از یک اصلى 
به انضمام پارکینگ قطعه یک مفروز و مجزا شده از شماره 10883 فرعى 
از یک اصلى به مساحت نود و یک متر و چهل و هفت سانتى متر مربع 
واقع در شهر میمه بلوار انقالب اســالمى – مجموعه مسکونى رضوى 
روبروى بیمارستان حضرت محمد مجتمع 46 واحدى حاج جعفر رضوى 
مقدم حدود اربعه آن عبارتست از شماال در چهار قسمت که قسمتهاى 
دوم و سوم آن غربى است اول درب و دیواریست به طول 68 / 3 متر به 
راپله مشاعى دوم دیواریست به طول 08/ 3 متر به راپله مشاعى و سوم 
دیواریست به طول 14 / 0 متر به محوطه پارگینگ و چارم دیواریست به 
طول 22 / 7 متر محوطه پارکینگ ، جنوبا در پنج قسمت که قسمت دوم 
آن شرقى و چارم آن غربى است اول دیوار و پنجره است به طول 4 متر 
دوم خط فرضى است به طول 98/ 0 متر سوم خط فرضى است به طول 
80 / 3 متر به  و چهرام خط فرضى به طــول 98 / 0 متر و پنجم دیوارو 
پنجره به طول 20 / 3 متر به حیاط مشاعى شرقا به طول 87 / 8 متر به 
دیوار به دیوار پالك 10884 فرعى غربا به طول 6 متر دیوار و پنجره به 
معبر مجاور ذیل شماره 28576 صفحه 140 دفتر 175 ثبت و سند به 
شماره چاپى 179973 صادر و مع الواسطه به اقاى جمال کریمى منتقل 
شده است و طبق سند رهنى شماره 38134- 15 / 10 / 94 دفتر خانه 
14 میمه در قبال 190706504 ریال در رهن بانک مسکن قرار گرفته و 
طبق نظر کارشناس رسمى به مبلغ 000 / 000 / 700 ریال ارزیابى شده 
پالك فوق داراى قدمت حدودا 12 ســال و داراى انشعابات برق و گاز و 
تلفن که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف شخص رهن مى باشد پالك 
فوق از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 25 / 4 / 98 در واحد اجراى 
اسناد رسمى میمه واقع در میمه خیابان طالقانى جنب اداره بهزیستى از 
طریق مزایده به فروش مى رسد مزایده از مبلغ 000 / 000 / 700 ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى ها ى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده با شد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مستردد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
مى گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد مزایده روز ادارى 
بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .  رییس 

ثبت میمه – مهدى ذکاوتمند شناسه: 513242
آگهى حصر وراثت

آقاى هــادى برنوســى فرزند مهــدى داراى شناســنامه شــماره 
5650072329 به شرح دادخواست به کالسه 129/98 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد برنوسى بشماره شناسنامه 555 در تاریخ 1390/7/20 اقامتگاه 
خود را بدرود گفته که ورثه آن مرحوم حین وفات منحصر است به: 1- 
یک همسر دایمى ندارد. 2- سه فرزند پسر به نامهاى 1- مهدى برنوسى 
فرزند احمد متولد 1345 کدملى 5659693296،، 2- حسین برنوسى 
فرزند احمد متولد 1349 کدملى 5659697119، 3- اکبر برنوســى 
فرزند احمد متولد 1350 کدملى 5659699383، 3- داراى سه فرزند 
دختر به نامهاى: 1- فاطمه برنوسى فرزند احمد متولد 1336 کدملى 
5659128548، 2- صغرى برنوسى فرزند احمد متولد 1338 کدملى 
5659128564، 3- زبرجد برنوسى فرزند احمد متولد 1345 کدملى 
5659128580. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. شعبه یک شوراى حل اختالف بخش جلگه 

شناسه: 515353
آگهى حصر وراثت

آقاى سردار نادریان فرزند وفاخان داراى شناسنامه شماره 57 به شرح 
دادخواست به کالسه 83/98 ش ح 1 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان وفاخان نادریان 
بشماره شناســنامه 245 در تاریخ 1394/2/31 اقامتگاه خود را بدرود 
گفته که ورثه آن مرحوم حین وفات منحصر است به: 1- بهلول نادریان 
فرزند وفاخان ش ش 3 صادره از سمیرم فرزند متوفى 2- سردار نادریان 
فرزند وفاخان ش ش 57 صادره از سمیرم فرزند متوفى 3- محمود نادریان 
فرزند وفاخان ش ش 1 صادره از سمیرم فرزند متوفى 4- سیمین رخ 
نادریان فرزند وفاخان ش ش 58 صادره از سمیرم فرزند متوفى 5- اهللا 

بس نادریان فرزند وفاخان ش ش 94 صادره از ســمیرم فرزند متوفى 
6- ماه ستاره نادریان فرزند وفاخان ش ش 461 صادره از سمیرم فرزند 
متوفى 7- پریجان نادریان فرزند وفاخان ش ش 218 صادره از سمیرم 
فرزند متوفى، 8- فرخنده نادریان فرزند وفاخــان ش ش 217 صادره 
از ســمیرم فرزند متوفى 9- ماهرخ نادریان فرزند وفاخان ش ش 460 
صادره از سمیرم فرزند متوفى و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى شوراى حل 

اختالف شماره یک شهرستان سمیرم شناسه: 515323
آگهى مزایده

به موجب ماده 114 قانون اجراى احکام مدنى در رابطه با پرونده اجرایى 
به شماره 970046 مطروحه در شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان 
یک قطعه زمین به نشانى اصفهان، خیابان فروغى، نبش کوچه شهید 
على برکتین، بن بست ارمغان، روبروى کوچه ارغوان که حسب نظریه 
کارشناس رســمى دادگســترى ارزیابى و توصیف گردیده است با در 
نظر گرفتن شــرایط ذیل از طریق مزایده به فروش مى رسد. 1- ملک 
موضوع مزایده داراى سابقه ثبتى به شــماره پالك 26/3841 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان مى باشــد. 2- مالک پالك ثبتى مذکور ورثه 
مرحوم سیدمصطفى سجادى جزى فرزند حسین مى باشد که مالکیت 
نامبردگان در پالك فوق الذکر به صورت دو دانگ مشاع از ششدانگ مى 
باشد. 3- اوصاف و مشخصات مورد مزایده وفق نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى عطف به پرونده کالســه 970046 ج/20 جهت ارزیابى به 
قیمت پایه مزایده یک قطعه زمین باستحضار مى رساند پس از اطالع از 
مفاد قرار کارشناسى باتفاق و راهنمایى خواهان از محل به آدرس اصفهان، 
خیابان فروغى، نبش کوچه على برکتین، بن بست ارمغان روبروى کوچه 
ارغوان بازدید و معاینه نموده که بنا به اظهار خواهان در حال حاضر در 
زندان هستند و درب بنگاه آهن ماشین رو بنگاه بسته بود با توجه به سه بر 
بردن پالك و داشتن فتوکپى سند بررسى و اندازه گیرى الزم بعمل آورده 
تحقیق محلى پیرامون ارزش آن گزارش کارشناسى به شرح زیر تقدیم 
مى گردد. بنگاه مصالح فروشى شامل سه پالك ثبتى به شماره ملک هاى 
38/43 و 38/42 و 26/3841 مى باشد که محصور است با دیوار آجرى 
که ازطرف خیابان فروغى با دیوار آجرى با ارتفاع حدود 2 متر و نرده فلزى 
روى آن و درب پروفیل فلزى ماشین رو و دربى در داخل بن بست است 
ساختمان قدیمى ساز با ستون هاى پروفیل چهار گنش فلزى و سقف 
خرپاى فلزى با پوشش ایرانیت که اغلب شکسته و فرو ریخته دفترى به 
مساحت حدود 40 مترمربع با درب پنجره فلزى شیشه خور و زیربناى 
حدود 250 مترمربع از پالك فوق از هر کدام به میزان دو دانگ مشاع بنام 
مرحوم مصیفى سجادى بوده و پالك معرفى شده از طرف خواهان بر 
خیابان به شماره ملک 26/3841 مى باشد که مساحت آن معادا 268/44 
مترمربع مى باشد که گویا از سمت خیابان 60 متر عقب نشینى دارد و 
باقیمانده پالك پس از عقب نشینى معادل 208/64 مترمربع مى گردد. 
بنابراین مراتب فوق و با توجه به موقعیت محل و سایر عوامل تاثیرگذار 
ارزش کل 208/64 مترمربع جمعا به مبلغ 21/000/000/000 ریال 
معادل بیست و یک میلیارد ریال ارزیابى و اعالم نظر مى گردد. 4- فروش 
و مزایده از قیمت پایه 529/715/461 ریال شروع و برنده مزایده کسى 
است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 5- متقاضیان شرکت در مزایده 
باید ده درصد از قیمت پایه را به صورت چک تضمین شده بانکى الزاما در 
وجه شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان واریز و به همراه تقاضاى کتبى 
و رونوشت کارت ملى به این شعبه ارائه نمایند در ضمن برنده مزایده مکلف 
خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت 
مابقى ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت مبلغ ده درصد واریزى به 
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 6- میزان فروش صرفا 1/81 
سهم مشاع از 24 سهم (دو دانگ) معادل مبلغ 529/715/461 ریال از 
پالك ثبتى مى باشد. 7- با عنایت به اینکه مالکیت مالک (ورثه مرحوم 
سید مصطفى سجادى جزى فرزند حسین) به صورت مشاع (دو دانگ از 
ششدانگ) مى باشد در اجراى ماده 140 قانون اجراى احکام مدنى صرفا 
سهم یا سهام مشاعى مالک در پالك ثبتى مذکور به میزان مقرر به فروش 
خواهد رسد. 8- پرداخت بدهیها مالیاتى و عوارض شهردارى در صورتیکه 
مورد مزایده داراى بدهیهاى مذکور مى باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده باشد یا نه بر عهده مالک مى باشد. 9- پس از 
پرداخت تمام ثمن معامله و صدور دســتور تملیک مورد مزایده به نام 
خریدار منتقل خواهد شد. 10- متقاضیان در صورت تمایل مى توانند 
حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلى 
از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند. 11- زمان مزایده روز پنجشنبه 

مورخ 98/4/27 ساعت 9 الى 10 و مکان مزایده شعبه 20 اجراى احکام 
مدنى اصفهان واقع در مجتمع قضایى شهید مطهر مى باشد. دادورز شعبه 

20 اجراى احکام مدنى  شناسه: 511447
آگهى مزایده

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات 
زیر برگزار نماید. پرونده کالســه 970174 ج 17 محکوم له: کتایون 
صفوى، شهین، نیلوفر، زهرا، محمدعلى همگى خسروى محکوم علیه: 
علیرضا دادخواهى اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى: 1- یک 
دست مبل 9 نفره استیل با روکش پارچه اى آبى رنگ و کالف بیرونى 
فندقى رنگ به همراه عســلى و جلومبلى به مبلغ 68/000/000 ریال 
2-یک دست مبل 7 نفره راحتى با چارپه قهوه اى رنگ طرح پوسته مارى 
به همراه عسلى و جلومبلى به مبلغ 39/000/000 ریال، 3- یک دست 
مبل 7 نفره راحتى با پارچه اى با رنگ قهوه اى تیره به همراه عسلى و جلو 
مبلى به مبلغ 37/000/000 ریال 4- ساعت دیوارى با قاب چوبى کار 
شده تزیینى 1 عدد به مبلغ 4/000/000 ریال 5- 2 عدد چراغ خواب 
فانتزى هر کــدام 800/000 ریال جمعا به مبلــغ 1/600/000 ریال 
6- کشتى چوبى دکورى 1 عدد 2/000/000 ریال 7- مجسمه خروس 
دکورى رومیزى تزیین شــده با آبکارى طال 2 عدد هــر کدام به مبلغ 
5/500/000 ریال جمعا به مبلــغ 11/000/000 ریال، جمع کل: صد 
و شصت و دو میلیون و ششصد هزار ریال تمام 162/600/000، زمان: 
98/4/26 ســاعت 9 صبح، مکان: خیابان جى، خیابان شهداى ستار، 
مجتمع ضائى شهید بهشتى، طبقه دوم، شعبه 17 اجراى احکام مدنى، 
طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا 
از اموال دیدن کرده و با سپرده ده درصد ارزش اموال به شماره حساب 
2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به این 
اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اجراى احکام 

شعبه 17 مدنى اصفهان  شناسه: 511816
آگهى مزایده

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات 
زیر برگزار نماید. پرونده کالســه 972261 ج 17 محکوم له: خدیجه 
السادات فقیهى محکوم علیه مرتضى ملکوتى خواه، مورد مزایده: فروش 
22/684 حبه از 4 دانگ از 6 دانگ پالك ثبتى 10353/2447 بخش 
5 ثبت اصفهان به خاطر بدهى 590/461/130 ریالى در حق محکوم 
له و 29/240/991 ریالى نیم عشر دولتى و 10/425/000 ریال تتمه 
هزینه دادرسى که جمعا 630/127/121 ریال مى شود. اوصاف مورد 
مزایده طبق نظریه کارشناســى: ملک مورد معرفى مغازه ایست واقع 
در شــهر اصفهان، خیابان نیرو بعد از بانک صادرات، مغازه سوم بعد از 
کوچه دى واقع در ضلع شــرقى خیابان نیرو پــالك 125، این مغازه 
داراى ساخت قدیمى باالى 35 سال ســاخت است و هم اکنون کامال 
تخلیه بوده و هیچگونه فعالیت تجارى در آن انجام نمى گیرد. این مغازه 
داراى درب کرکره اى فلزى و درب دوم از پروفیل فوالدى و شیشه، کف 
مغازه موزاییک، دیوارها و سقف گچ سفید و داراى انشعاب آب و برق و 
تلفن است. مساحت مغازه طبق سند 20/82 مترمربع مى باشد ضمن 
اینکه در طرح عقب نشینى شهردارى اســت و 13/29 مترمربع آن در 
مسیر اســت و مســاحت باقى مانده 14/20 مترمربع مى باشد (طبق 
استعالمات از سیستم شــهردارى) این ملک داراى یک سند به شماره 
دفترچه 210108 ســرى الف/ 80 و شــماره ملک 10353/2447 و 
شماره ثبت 29712 صفحه 92 از دفتر 170 خوراسگان بخش 5 ثبت 
اصفهان به مالکیت مرتضى ملکوتى خواه که شامل چهاردانگ مغازه مى 
باشد که فقط کپى این سند توسط خواهان به کارشناس ارائه شده است 
و اصل آن رویت نشده ضمن اینکه ســند دو دانگ دیگر آن ارائه نشده 
است. نتیجه کارشناســى: با توجه به موقعیت ملک و ارزش تجارى و با 
در نظر گرفتن اینکه حق کسب و پیشه و ســرقفلى در ید مالک باشد 
و کلیه حقوق مالکانه و اینکه قســمتى از مغازه در طرح عقب نشینى 
اســت و کلیه عوامل موثر این مغازه به مبلغ 2/000/000/000 ریال 
معادل دویســت میلیون تومان ارزیابى مى گردد. ضمنا طبق گزارش 
5572/97 مورخ 97/12/19 کالنترى دادگسترى اصفهان ملک خالى 
مى باشد و قفل اســت. زمان: 98/5/6 ســاعت 9 صبح، مکان: خیابان 
جى، خیابان شهداى ســتار، مجتمع ض ایى شهید بهشتى، طبقه دوم 
شــعبه 17 اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از 
مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با ســپردن ده 
درصد ارزش اموال به شماره حســاب 2171290210008 بانک ملى 
دادگســترى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت 
کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شــود پیشنهاد دهنده باالترین 

قیمت برنده مزایده خواهد بود. اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان  
شناسه: 513756

آگهى
کانون کارشناسان رسمى دادگسترى اســتان اصفهان، عطف به ابالغ 
شــماره 151/36406/00 مورخه 97/11/15 منضم به نامه شــماره 
4196/89 مورخه 97/11/10 خواهان خانم بهاره مطلبى وکیل آقاى 
پرویز کاظمى و حسب دســتور مقام محترم قضایى (شعبه اول دادگاه 
شــوراى حل اختالف اصفهان) مجتمع قضایى آتشــگاه در خصوص 
ارزیابى و تعیین قیمت ملک تجارى به استحضار مى رساند. اینجانب 
ضمن بازدید و معاینه محل و اندازه گیرى الزم از محل ملک به آدرس 
اصفهان، خیابان اشکاوند به استحضار مى رساند. مشخصات ملک: ملک 
فوق یک باب گاراژ تجارى با کاربرى قبلى ســاخت موزاییک (حافظ) 
با عرصه موجــود 621/17 مترمربــع (621/17 = 14/30×43/438) 
داراى 3 عدد مغازه بر خیابان هر کدام با مســاحت اعیانى 15 مترمربع 
و یک عدد مغازه انتهاى گاراژ با مســاحت 128/7 مترمربع با کاربرى 

صافکارى نقاشــى خودرو همگى این مغازه ها با اسکلت آجرى سقف 
تیرآهن و کف سیمانى مى باشد. طبق اســتعالم مورخه 1393/2/30 
از اداره ثبت اصفهان این ملک به شــماره پالك فرعى 4 و شماره اصلى 
1052 و شماره ثبت 40277 صفحه 118 و 151 بخش شش اداره ثبت 
جنوب اصفهان ششدانگ آن متعلق به آقاى حسن معظم پور مى باشد. 
نظریه کارشناسى: با توجه به موقعیت محل و قدمت ساخت بیش از 40 
سال و قیمت متعارف روز و کلیه جهات و عوامل موثر در قضیه و داشتن 
عرصه موجود 621/17 و مساحت کل اعیانى موجود 173/7 مترمربع 
این گاراژ و مغازه هاى تجارى آن ارزش کل بالغ بر 12/250/000/000 
ریال (دوازده میلیارد و پانصد و دویست و پنجاه میلیون ریال) تعیین و 
اعالم مى گردد. هزینه دســتمزد این کارشناسى طبق ماده 11 قانون 
تعرفه مصوب 92/8/1 قوه قضاییه برابــر 17/000/000 ریال لذا از آن 
مقام محترم قضایى خواهشمند اســت در این خصوص پرداخت ما به 
التفاوت دستورات الزم را مبذول فرمایید. کارشناس رسمى دادگسترى  

شناسه: 513089

متاسفانه امروز در زمینه 
مسائل ارزى، خودرو و 

سکه دالالن و کسانى که 
پول سرگردان در دست 
دارند اقدامات بسیارى 

به ضرر مردم انجام 
مى دهند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

امور صنعتى را به بخش خصوصى واگذار کنیم

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
نسخه نجات صنعت کشور، دخالت تشکل هاى صنعتى 
و خانه هاى صنعت و معدن در تصمیم گیرى ها و مسائل 

حوزه صنعت است.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     استان اصفهان نیازمند توجه بیشتر براى حل مسائل حوزه صنعت است. با توجه به اینکه اصفهان، یک استان صنعتى بزرگ است مطمئنا مشکالت در آن بیشتر حس 
خواهد شد.

برپایى دو نمایشگاه مبلمان راحتى و فرش 
ماشینى در اصفهان

همزمان با برپایى دو نمایشــگاه تخصصى 
مبلمان راحتى و فرش ماشینى، پل شهرستان 
میزبان طیف وسیعى از خانواده هاى اصفهانى 

مى شود تا از آخرین محصوالت این دو بخش بازدید کنند.

به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان، نخستین 
نمایشگاه تخصصى مبلمان راحتى که طى روزهاى 11 تا 14 تیرماه برپا خواهد 
شد، توانمندى هاى 60 شرکت را در فضایى بالغ بر 4200 مترمربع به نمایش 

مى گذارد.
در این نمایشگاه که براى نخســتین بار به صورت تخصصى در اصفهان برپا 
مى شود، شرکت هاى صنعتى، توزیعى و تولیدى فعال در حوزه مبلمان راحتى 
از استان هاى تهران، البرز و اصفهان، انواع مبلمان راحتى را به نمایش مى گذارند. 
از جمله مهمترین برندهاى حاضر در این نمایشگاه مى توان به چوبینا، چوبیران، 
ایران فرنیچر، نیمکت، مایهور، بالسا، دل آرا، برلین، لرد، آکاژو، چیدمان مدرن، 

کرال و آلماچوب اشاره کرد. 
در کنار این نمایشگاه، دهمین نمایشگاه تخصصى فرش ماشینى برپا مى شود که 

10 شرکت معتبر از اصفهان، یزد، کاشان و تبریز در آن حضور دارند.
این نمایشــگاه طى روزهاى 11 تــا 15 تیرمــاه در 3500 مترمربع فضاى 
نمایشــگاهى برپا مى شــود و محصوالت برندهاى مطرحى همچون فرش 
قیطران، فرش بهشتى تبریز، فرش مشهد هالل، فرش شوکران و فرش اهورا را 

به نمایش مى گذارد. 
در این دوره از نمایشگاه تخصصى فرش ماشینى، شــرایطى فراهم آمده که 
فقط تولیدکنندگان فرش به صورت تخصصى حضور داشته باشند و آخرین 

محصوالت خود را در معرض بازدید عالقمندان قرار دهند.
عالقمندان به بازدید از دو نمایشگاه مبلمان راحتى و فرش ماشینى مى توانند 
از ساعت 17 تا 23 روزهاى برگزارى به محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى 

استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

گــزارش

ســید عبدالوهاب سهل 
آبادى با اشــاره به 10 تیر 
مــاه-روز صنعت و معدن 
وتجــارت، اظهــار کرد: 
صنعــت کشــور داراى 
نقاط قوت  بســیار است و 
صنایع مختلــف از جمله 
صنعت پتروشــیمى، فوالد، ساختمان 
سازى، ماشــین ســازى و خدمات فنى 
مهندســى موفقیت هاى زیادى داشته 
اســت و امیدواریم با پیشرفت آنها از آنها 
بهره ببریم از سوى دیگر بتوانیم در راستاى 
حل مشــکالت آنها گام برداریم. وى به 
پتانسیل باالى صنعت در اصفهان اشاره 
کرد و گفت: هر استانى که در رسته کارى 
خاصى فعالیــت دارد از توانمندى باالیى 
برخوردار اســت، البته داراى مشکالت 
بیشترى در این خصوص است، به همین 
منظور استان اصفهان نیازمند توجه بیشتر 
براى حل مســائل حوزه صنعت است. با 

توجه به اینکه اصفهان، یک استان صنعتى 
بزرگ است مطمئنا مشکالت در آن بیشتر 

حس خواهد شد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه تحریم ها فشار 
زیادى را به صنعت تحمیل کرده اســت، 
افزود: متاسفانه مســائل داخلى ناشى از 
بى کفایتى و خودتحریمى ها اســت، به 
عنوان مثال نرخ ارز پیشنهادى در مراحل 
اولیه و واگذارى ارز به برخى صادرکنندگان 
و برنگردانــدن آن بعــد از صــادرات، به 
مشکالت دامن زده است. وى با اشاره به 
نامگذارى امسال از ســوى رهبر معظم 
انقالب با عنوان رونق تولید، خاطرنشان 
کرد: طى چند ســال گذشته نگاه ایشان 
بیشتر معطوف به مسائل اقتصادى بوده 
است، چرا که فشــار هاى وارده از سوى 
دشمن مربوط به حوزه اقتصاد است که 
تولید کنندگان افســران و سربازان این 
جنگ اقتصادى هستند و به طور قطع با 
افزایش تولید مى توانیــم اقتصاد را دچار 
تحول و تغییر کنیم. ســهل آبادى ادامه 
داد: متاســفانه به اقدامات مربوط به این 
بحث رسیدگى نشده اســت، من بعد از 
فرمایش مقام معظم رهبرى این مطالب 
را به وزارت صنعت گزارش داده و مطالبه 

کرده ام. امروزه هنگامى که مى خواهیم به 
امر شــکوفایى اقتصادى که پایه و اساس 
آن تولید ملى است توجه کنیم، مشاهده 
 مى کنیم که بسیارى از مشکالت را نباید 

خودمان ایجاد مى کردیم. 
وى اظهار کرد: با توجه بــه بحران هایى 
که همســایگان و دشــمنان براى ما به 
وجود آورده اند مى توانستیم راهکار هاى 
بیشترى براى تولیدکننده ارائه دهیم، مثال 
بهره بانکى براى تولیدکنندگان در نقطه 
ابتدایى همچنان باالى 24 درصد است و 
بسیارى از واحدهاى تولیدى ما به دلیل 
معوقات بانکى که بــر عهده تولیدکننده 
نیست، به ِگل نشســته اند. رئیس خانه 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با بیان اینکه واحدهاى تولیدى توانمند 

استان در حدود 8500 واحد هستند که 
باید بهتر از امروز عمل کنند، اظهار کرد: 
وظیفــه واحدهاى تولیــدى پویا کردن 
اشتغال و اقتصاد است و دولت باید به  آ نها 
کمک کند و از سوى دیگر بانک مرکزى 
باید مقابل ســیل خروشــان نقدینگى 
بایســتد.  وى اظهار کرد: متاسفانه امروز 
در زمینه مســائل ارزى، خودرو و سکه 
دالالن و کسانى که پول ســرگردان در 
دســت دارند اقدامات بســیارى به ضرر 
مردم انجام مى دهند و دولت هر روز بانى 
ضعیف شــدن پول ملى کشور مى شود؛ 
اینها مسائلى است که باید به آن توجه کرد 
تا تولیدکنندگان بتوانند عالوه بر صادرات، 
مواد اولیه مورد نیاز خود را در جهت رفع 

مشکالت اقتصادى وارد کشور کنند.

اخبار اصفهان
گــزارش

آگهى تحدید حدود اختصاصى
شماره: 41864-98/4/4 چون تحدید حدود اختصاصى ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 305 مترمربع بشماره 29 فرعى از پالك 
46 اصلى واقع در مزرعه یرقان نیاسر بخش 6 کاشان که طبق پرونده ثبتى به نام محمد بابائى در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1398/5/5 
در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مى گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ نموده و باین اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 

1398/4/11 رئیس اداره ثبت اسناد کاشان شناسه: 514089

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود اختصاصى ششدانگ یک درب باغ بمساحت 
645/50 مترمربع بشماره 11633 فرعى مجزى از 476 فرعى 
از پالك 33 اصلى واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان که طبق 
پرونده ثبتى به نام سودابه نجفعلى زاده و سیدمحسن پیغمبرى 
در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1398/5/3 
در ســاعت 8 صبح در محل شــروع و انجام خواهد شد. لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مى گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى 
با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم 
دادخواست را اخذ نموده و باین اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 
1398/4/11 رئیس اداره ثبت اسناد کاشان شناسه: 514088

آگهى تحدید حدود اختصاصى
شــماره: 940745-98/4/3 چون تحدید حدود اختصاصى 
ششــدانگ زمین مزروعى مســاحت 38170/14 مترمربع 
بشــماره 66 فرعى از پالك 144 اصلى واقع در ارمک بخش 
5 کاشــان که طبق پرونده ثبتى به نام روح اله اخوان ارمکى 
در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1398/5/2 
در ساعت 8 صبح در محل شــروع و انجام خواهد شد. لذا به 
موجب این آگهى به کلیــه مجاورین و مالکیــن اخطار مى 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
صورتمجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایى 
گواهى تقدیم دادخواســت را اخذ نموده و باین اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشــار: 1398/4/11 رئیس اداره ثبت اســناد 

کاشان شناسه: 512744

آگهى تحدید حدود اختصاصى
شــماره: 22433-98/2/31 چون تحدید حدود اختصاصى 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 192 مترمربع بشماره 
5582 فرعى مجزى از 1830 فرعى از پــالك 1 اصلى واقع 
در راوند بخش 4 کاشــان که طبق پرونده ثبتى به نام حجت 
اله دستمرد در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت بر طبق تقاضاى نامبرده تحدیــد حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1398/5/2 در ســاعت 8 صبح در محل شروع و انجام 
خواهد شد. لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین و مالکین 
اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ صورتمجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
طبق تبصره 2 ماده واحــده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى 
معترضى ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره بایســتى با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ نموده و باین 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1398/4/11 رئیس اداره ثبت 

اسناد کاشان شناسه: 480569

آگهى تحدید حدود اختصاصى
شماره نامه: 139885602025003796 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 2687 فرعى از 27/63 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتى به نام 
محســن صادقى برزانى فرزند فتح ا... در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامــده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 
98/5/1 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار مى 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى 
معترضى ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 98/4/11 مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: 514756
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Darya Sar; 
Paradise in 
Spring

Darya Sar Plain 
in Tonekabon is 
one of the most 
beautiful areas 
in northern Iran, 
located in the 
southern part of 
Tonekabon, in the 
area of Do Hezar.
The plain, located 
at more than 2,000 
meters above sea 
level, is enclosed 
between four 
mountains. From 
the southwest, 
Mount Alamut 
is the tallest 
mountain that 
surrounds this 
plain.
In fact, this plain 
is a borderland 
that connects the 
lush forest cover 
of northern Iran to 
the snowline and 
glacier of Mount 
Alamut.
Mazandaran is one 
of the provinces 
that has many 
unique natural 
attractions in 
Iran. Every year, 
many tourists, 
especially nature 
lovers, travel to the 
province and enjoy 
its beauty.
Darya Sar Plain 
in Tonekabon, 
w e s t e r n 
Mazandaran, is 
a region which is 
very attractive 
and spectacular 
with its golden 
chamomile flowers 
in Ordibehesht 
[April-May], so 
that it has been 
nicknamed the 
Tourist Paradise.
Darya Sar Plain 
is located at an 
altitude of more 
than 2,000 meters 
above sea level. 
Standing among 
the yellow flowers 
of the Chamomile 
plain you can see 
the 4175m peak 
of Sialan. This 
plain is covered 
with snow in the 
winter, but with 
the onset of spring 
and melting of the 
snow, its green 
vegetation and 
then chamomile 
flowers appear.

Iran
attractions

ISFAHAN
N E W S

Kandovan village and breathtaking 
rocky landscape

Kandovan Village is located 60 
kilometers southwest of Tabriz 
in Sahand Rural District, in the 
Central District of Osku County, 
East Azarbaijan Province, Iran. 
It is popular for its magnificent 
rocky architecture which is the 
result of volcanic activities and 
hand-carved structures. The village 
was registered on Iran’s National 
Heritage list, and it has a worldwide 
reputation and is the only rocky 
village in the world which is still 
inhabited. There are two other cliff 
villages which are not inhabited 
with similar structures in the world; 
Cappadocia in Turkey and Dakota in 
America. 
Etymology
It's known as Kandovan because the 
rocky houses in this village look like 
hives. It has been said in the history 
of Kandovan that the first group to 
settle in the region were residents 
of a village called Hilevar, 2 km away 
from Kandovan. They migrated to 
this area escaping from Mongols 

and started to carve the Karans to 
build themselves a safe refuge.
Architecture
The history of this wonderful village 
dates back to 6000 years ago.  Some 
researches of archeology have 
estimated its age up to 7000 years 
old.The village architecture is one 
of its wonders; thickness of its walls 
reaches two meters in some places. 
The rock acts as an energy efficient 
material, keeping the house cool 
during summer and warm during 
winter. The heights of these rocks 
are about 40 meters.
There are sharp pyramidal cliffs 
with the holes on their irregular 
surfaces in this village which 
have been created due to volcano 
eruption in the region of the Sahand 
Mountain Range. The cliffs have 
shaped hive cells which are also 
known as Karan. Generally, most of 
these Karans are two-story in some 
cases, three and even four floors 
that they are not related to each 
other from the inside.
The inhabitants carved every room 
of the cliff houses like kitchens, 
halls, and even pens out of stone to 
make windows for the rooms and 
later, to decorate them with colorful 
glasses.
Village
Since the Kandovan is located on the 

slopes of the Sahand Mountains, it 
has a great climate and there are 
plenty of greenery and landscapes 
around it. The fruitful plains of 
the region provide nomads with 
a possibility to breed honey bees 
and grow medicinal herbs, both 
are sources of income for the locals. 
The people of this village are mostly 
farmers and ranchers.
It is the only rocky village in the 
world which is still inhabited and 
currently, 117 families live in the 
village. The village has a mosque, 
public bath, school, a mill, souvenir 
shops, buffet and restaurant.
Souvenirs
Honey is the most famous souvenir 
of Kandovan. Apricots and sour 
cherries, dried fruit, rugs and jajim 
are other souvenirs of Kandovan.
Mineral water springs of Kandovan 
are also well-known and basically 
used for treatment of kidney 
disease.
Best season to visit
The best season to visit Kandovan 
is spring and summer. It is not a 
favorite destination in autumn 
and winter since it gets so cold. 
The minimum temperature 
of Kandovan is 13° C and the 
maximum 25° C in summer. Visiting 
this village will take 2 hours up to 
one day.

Kandovan is a historical village in Iran's East 
Azarbaijan province, near the city of Tabriz. It is 
one of the three rocky villages in the world and 
the beauties of this village have made it one of the 
strangest villages of the country, according to Mehr 
news agency.

The cliffs have 
shaped hive 
cells which are 
also known 
as Karan. 
Generally, most 
of these Karans 
are two-story 
in some cases, 
three and even 
four floors that 
they are not 
related to each 
other from the 
inside.

Pasargadae World 
Heritage Site Shiraz

One of the prominent and most well-known sites 
everyone visits while traveling to Shiraz is Pasargadae. 
Although Pasargadae is not inside the city and is almost 
an hour outside, the importance of this site in history 
made it a must-see attraction for every tourist who 
decides to travel to Iran.
Why Pasargadae is so popular among tourists?
It was the first dynastic capital of the Achaemenid 
Empire, so you can see a site that belongs to 559-530 
BC.Pasargadae is one of Iran’s UNESCO World Heritage 
Sites.It is known for the limestone tomb that is the 
Tomb of Cyrus the Great.
A Brief History about Pasargadae
Pasargadae is located on the north side of Fars province 
between the Zagros mountain range. Pasargadae 
was a denizen even earlier than the presence of 
Achaemenids. However, it was also a place where Cyrus 
the Great conquered the last king of Medes and became 
the first king of Achaemenids. Therefore, he decided 
to make this place his kingdom capital. He employed 
the best architects and stonemason and carvers from 
Lydia to help him built such an opulent site which is still 
breathtaking after 2500 years. Although it is the oldest 
capital of the Achaemenids, it was the most innovative 
work of that time.
Pasargadae was the capital of Achaemenid Empire 
even after Cyrus death, while his son Cambyses II was 
the king. However, after a while he moved it to Susa 
and even later, Darius founded another in Persepolis. 
But even if the capital had relocated many times, 
Pasargadae was still important. Even when Alexander 
conquered Iran, Pasargadae and the Tomb of Cyrus 
were so honorable for him. Hence, he not only never 
damaged the site but also protected the place and the 
tomb for a long time.
The most notable and popular constructions in the 
Pasargadae Complex is as follows:
Without a doubt, the Tomb of Cyrus the Great is the 
most significant and popular monument on this site. It 
might even be the first reason why everyone decides to 
come and visit Pasargadae. The Tomb of Cyrus the Great 
is located on the southern part of the complex. It’s been 
said that it was built under his order and supervision. 
Its structure seems so simple which reminds the 
visitors of Elamite ziggurats. It has six stone steps on 
each side, and the tomb, which is like a chamber, is on 
its top.
Approximately 1 km northeast of the Tomb of Cyrus 
you can find the remaining of old palaces. Although 
today you can just see the pillars and stone columns of 
this palaces, they are still one of the most fascinating 
structures in this site. The main palace was the house 
of Cyrus. As its structure shows, it was as big as 3192 
square meters. You can still see the carvings on its walls 
which show the king and his servants. On the east part 
of the palace, there is a stone bench which considered 
to be a place where the king (Cyrus the Great) was 
sitting and observing the green and lush view around 
his palace. There are 3 palaces in this complex. One of 
them is called the Gate Palace which considered to be 
the entrance to this site.
The figure of the Winged Man
One of the most beautiful and unharmed remaining of 
the palaces in the Pasargadae complex is the figure of 
a winged man which has been carved on a tablet stone. 
The figure shows a man with a short beard, a crown 
on his head and four wings. The man in the picture is 
looking at the center of the palace, his right hand is open 
in front of his face which might be the figure of praising 
God or even a welcoming pose.
There is an inscription on top of this figure which is 
written in cuneiform. Its translation says “I am Cyrus, 
the king of the Achaemenids”. Although some might 
believe that it says the man in the figure is Cyrus, but 
others believe that it is just a form of introducing him 
as the king of this empire and is not saying that the man 
in the figure is Cyrus.
Mozaffarian Caravanserai
There is a place near the Tomb of Cyrus which is 
called the Mozaffarian Caravanserai. This place was 
constructed by the stones of Pasargadae Palaces during 
the Muzaffarid dynasty in the 14th century. After a 
while, it became a graveyard until the Pahlavi era. You 
can still see some of the graves have the stones that 
belong to the Pasargadae Palaces. Although some of 
them have been put in the Haft Tanan Museum in Shiraz.
The Stone Tower is one of the spectacular structures 
in this complex which still has unveiled secrets. This 
structure is as old as the Achaemenid Empire. Some 
believe this is the tomb of Cambyses II (Cyrus son), and 
the others consider it a fire temple or a place to worship. 
But as its plan and structure shows, it is mostly like a 
place to do ritual events or religious activities. In the 
Islamic courses, this place was called the Solomon’s 
Prison too.

where to eat

Historical backgrounds 
suit Tabriz to become 
child-friendly
Tabriz enjoys historical backgrounds 
to be turned into a child-friendly city, 
Iraj Shahin Baher, the mayor of the 
northwestern Iranian city, said on Friday, 
Mehr reported.
“Tabriz enjoys necessary bedrocks 
in historical terms for materializing 
objectives of such proposal,” he said, 
welcoming a UNICEF (United Nations 
Children’s Fund) proposal.
The official made the remarks in 
a specialized meeting to study 
opportunities of joining Tabriz to the 
initiation of child-friendly cities in the 
presence of UNICEF representative to 

the Islamic Republic of Iran, saying “[The 
notion of being a ] child-friendly city is 
deep rooted in this land and territory.”
Tabriz urban management system 
has already tried to construct welfare 
amenities that can be delightful for 
children and young adults, the mayor 
added.
Suitable welfare amenities should be 
provided for children in order to have 
fun without presence of their parents, he 
said, adding, “We believe that future and 
development of cities depend on their 
children, so that investment should be 
made as of the earliest stage of childhood 
with a focus on educating and training 
children.”
Capital of East Azarbaijan province, 
Tabriz, which is well-soaked in history 

and culture for millennia, embraces 
several historical and religious sites, 
including Jameh Mosque of Tabriz and 
Arg of Tabriz, and UNESCO-registered 
Tabriz Historic Bazaar Complex to name 
a few.Tabriz was named the capital of 
Islamic tourism for 2018 by the vote of 
the inter-governmental Organization of 
Islamic Cooperation in 2015.
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The National Iranian Oil Company 
will offer two million barrels of light 
crude oil at the international ring 
of the energy exchange (IRENEX) 
on Tuesday (July 01) at the base 
price of $59.28 per barrel.The 
minimum purchase order is 35,000 
barrels for sea and 1,000 barrels 
for land delivery.Those interested 
are required to pay 6% of the order 
value in rials or foreign currency 
two hours before the beginning of 
trading time at 02:30 pm local time. 
Moreover, the payment should be 
cleared within 90 days.Buyers can 
receive the cargo either at Kharg 

Island terminal off the Persian 
Gulf for sea delivery or at Tabriz 
Refinery if they want a land delivery.
As per the current fiscal budget, 
the Oil Ministry is obliged to offer 
2 million barrels of light crude, 2 
million barrels of heavy crude oil 
plus two million barrels of natural 
gas condensates on IRENEX on a 
monthly basis.Offering crude oil and 
petroleum products on the energy 
market is part of the government 
efforts to involve the private sector 
and international companies in the 
oil industry, which has long been 
under government control.

Kermanshah 
province's Q1 
exports rise
Over 783,000 tons of 
non-oil commodities 
worth $345 million 
were exported 
from the major 
border crossings 
of the western 
Iranian province 
of Kermanshah 
during the first three 
months of the current 
fiscal (started on 
March 21), showing 
steady growth in the 
province’s exports, a 
senior official said.
Director General of 
Kermanshah Customs 
A d m i n i s t r a t i o n 
Khalil Heidari said 
some 783,000 tons 
of goods worth $345 
million were exported 
from Kermanshah, 
Parvizkhan, Paveh 
and Khosravi border 
crossings, indicating 
an 8% and 15% 
growth in terms 
of tonnage and 
value, respectively, 
compared with the 
similar period of last 
year.
Parvizkhan was the 
province’s main 
transit gate through 
which some 337,000 
tons of goods worth 
$183 million were 
exported, which 
indicates a 99% jump 
in terms of value and 
28% growth in terms 
of volume year on year.
K e r m a n s h a h ’ s 
producers offer their 
products in 36 foreign 
markets, the top of 
which Iraq.
D e t e r g e n t s , 
evaporative products, 
home appliances, 
tomato, tile, plastic 
bags, coolers and 
potato are among the 
main goods exported 
via the province’s 
borders.
The province’s total 
exports during last 
Iranian year stood 
at 5.896 million 
tons with a value of 
over $2.907 billion, 
jumping 44% and 
33% growth in 
terms of value and 
tonnage, respectively, 
compared to its 
previous year.
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IRENEX to offer light crude at 
59.28$ per barrel on Tue.

In an address to a conference 
marking the National Day of 
Industry and Mines on Monday, 
Zarif called for collective efforts to 
counter the US economic pressures 
on Iran.
Denouncing the US for employing 
economic sanctions as a tool to 
bring the Iranian nation under 
pressure, Zarif said the US had 
plans to harm Iran’s economy by 
disrupting the foreign currency 
market.
Iran and the other countries are 
trying to cut their dependence on 
the US dollar to avert economic 
harms, Zarif added, saying Iran and 
Turkey have conducted 35 percent 
of the bilateral trade exchanges 
with their own currencies, namely 
rial and lira.
He also noted that even the United 
Arab Emirates and India, two major 
trade partners of the US, have 
abandoned the US dollar in part of 
trade transactions.
“The US’ closest allies want to 

distance themselves from that 
country (the US) in the economic 
relations,” Zarif noted, stressing 
that Iran should rely on its 
internal capacities to develop 
national production and cut down 
dependence on the other countries.
“Iran will not give in to pressures. 
The world must know that it 
should never threaten an Iranian,” 
he concluded.In April 2018, the 
Iranian cabinet approved a plan 
to replace the US dollar with euro 
in reporting foreign currency 
amounts.Foreign currency values 
began to rise in Iran after the US 
withdrew from the 2015 Iran 
nuclear deal in May 2018 and 
announced plans for a fresh wave 

of sanctions against the Islamic 
Republic.
There was growing demand for 
dollars among ordinary Iranians, 
who feared more plunge in the 
value of their assets and growing 
price of goods, even those not 
imported from abroad.
But the country soon took 
measures to arrest the national 
currency’s downward spiral.
Rial began to bounce back against 
US dollar later in the year after the 
Central Bank of Iran (CBI) unveiled 
a new package of regulations on 
foreign currency trade which lifted 
a ban on the activity of money 
exchange market.

OPEC will die with 
these ‘unilateral’ 
approaches: warns 
Zanganeh
Iran’s Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh 
said that unilateralism is the biggest threat 
to OPEC, warning that the body will die if 
these processes continue.
“Iran won’t leave OPEC but I believe 
OPEC is going to die. It’s going to die with 
these processes,” he told reporters after 
arriving in Vienna on Monday.Iranian 
Minister of Petroleum Bijan Zangeneh 
said he had no problem with output cut, 
slamming "unilateralism" as the biggest 
problem in the Organization of the 
Petroleum Exporting Countries (OPEC), 
Shana reported."I have no problem with 
a production cut. The main challenge to 
OPEC is unilateralism. The members need 
to discuss and decide together," Zangeneh 
told reporters.

"It hasn't been OPEC’s norm that two 
people decide outside OPEC and then the 
organization approves the decision. This is 
the biggest threat to OPEC.”His comments 
came after Russian President Vladimir 
Putin said at the weekend that Russia 
had agreed with Saudi Arabia to extend 
by six to nine months a deal with OPEC on 
reducing oil output, Reuters reported.
“If OPEC wants to be alive it should decide 
inside OPEC not to receive instructions 
from outside OPEC. We are not here to 
stamp decisions made outside of the 
organization,” Zangeneh said.
“We want to live in a peaceful environment, 
but the US and some other neighbor 
countries in the Persian Gulf want to put 
pressure on us. It’s very unfair because we 
have no problem with the international 
agreement [JCPOA] that we have signed, 
the US has jeopardized the deal and we 
want all the international powers to 
comply with the agreement.”
Referring to the EU-established financial 

mechanism for trading with Iran, dubbed 
INSTEX, he noted that the money of 
Iran’s oil export should be injected to the 
channel. “Without money, or with just 3 to 
4 million euros, this mechanism will not 
work.”
Zanganeh is set to attend the 176th OPEC 
meeting in Vienna on Monday.
Extending the OPEC+ deal to cut output 
by 1.2 mbd as well as reducing production 
by up to 1,800,000 barrels per day are the 
likely scenarios to be discussed during the 
meeting.The 14 OPEC members will also 
decide on the new secretary general of 
the organization; however, most analysts 
say that Mohammad Barkindo’s post as 
OPEC secretary general will be extended 
for another three years.At the 175th OPEC 
meeting, 14 members of the organization 
and their allies decided to reduce their 
crude oil output by 1.2 mbd to restore 
the prices and balance the market for a 
six-month period; a decision that was 
implemented on January 1, 2019.

Zangeneh Meets OPEC 
President in Vienna
Iranian Minister of Petroleum Bijan Zangeneh 
met with the OPEC President Manuel Quevedo, 
who is also Venezuelan Oil Minister, in Vienna 
ahead of the organization’s 176th Meeting on 
Monday.
During the meeting, the two sides talked about 
the status of OPEC and stressed the fact that no 
country could impose decisions on OPEC from 
outside.
“Such behavior is dangerous for OPEC’s life,” 
said Mr. Zanganeh during the meeting.
He said OPEC was not a political organization 
but unfortunately, some members wanted 
to use OPEC as a political tool in line with US 
intentions.    
The 176th OPEC meeting is set to be held in 
Vienna later on Monday.
Extending the OPEC+ deal to cut output by 
1.2 mbd as well as reducing production by 
up to 1,800,000 barrels per day are the likely 
scenarios to be discussed during tomorrow's 
summit.
The 14 OPEC members will also decide on the 
new secretary general of the organization; 
however, most analysts say that Mohammad 
Barkindo’s post as OPEC secretary general will 
be extended for another three years.
At the 175th OPEC meeting, 14 members of the 
organization and their allies decided to reduce 
their crude oil output by 1.2 mbd to restore the 
prices and balance the market for a six-month 
period; a decision that was implemented on 
January 1, 2019.

Iran accomplishes 
Khaf-Herat railroad 
infrastructure: dep. min.
Deputy Minister of Roads and Urban 
Development Kheirollah Khademi 
announced on Monday that construction of 
the infrastructure of Khaf-Herat railroad has 
been accomplished and railway track laying of 
this project has been done up to 88 percent in 
Iranian territory.“About 85 kilometers of rail 
track have been laid in Iranian side of the named 
railroad,” he said, underlining the significance 
of transit of goods to Afghanistan and further to 
East Asian coutnries.
As Khademi informed, according to the order 
of the Iranian road minister, implementation of 
this railway project has been accelerated in Iran 
and to improve the trend in Afghanistan as well, 
Iran is to train some Afghan workers.
Khaf-Herat Railroad (139 kilometers long) 
is part of Iran-Afghanistan rail corridor. The 
project, started in the fiscal year of 2007-
2008, connects Iran’s eastern city of Khaf to 
Afghanistan’s western city of Ghoryan.

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif described the removal of US dollar from 
foreign trade transactions as an effective way 
to thwart the American economic plots against 
Iran.

Zarif Urges Plan to Ditch US 
Dollar in Iran’s Foreign Trade

news

Russia and Saudi Arabia agree to 
extend deal with Opec to curb oil 
output
Russia has agreed with Saudi Arabia to extend by six to nine months 
a deal with Opec on reducing oil output, the Russian president, 
Vladimir Putin, said, as oil prices come under renewed pressure 
from rising US supplies and a slowing global economy.The Saudi 
energy minister, Khalid al-Falih, said on Sunday that the deal would 
most likely be extended by nine months and no deeper reductions 
were needed.Putin, speaking after talks with the Saudi crown prince, 
Mohammed bin Salman, told a news conference the deal – which is 
due to expire on Sunday – would be extended in its current form and 

with the same volumes.The Organization of the Petroleum Exporting 
Countries, Russia and other producers, an alliance known as Opec+, 
meet on July 1-2 to discuss the deal, which involves curbing oil output 
by 1.2 million barrels per day.The United States, the world’s largest 
oil producer ahead of Russia and Saudi Arabia, is not participating 
in the pact.“We will support the extension, both Russia and Saudi 
Arabia. As far as the length of the extension is concerned, we have 
yet to decide whether it will be six or nine months. Maybe it will be 
nine months,” said Putin, who met the crown prince on the sidelines 
of a G20 summit in Japan.Falih, arriving in Vienna for the Opec+ 
talks, told reporters when asked about Saudi preferences: “I think 
most likely a nine-month extension.”Asked about a deeper cut, Falih 
said: “I don’t think the market needs that.”“Demand is softening a 

little bit but I think it’s still healthy,” 
the Saudi minister said, adding 
that he expected the market to 
balance in the next six to nine 
months.A nine-month extension 
would mean the deal runs out 
in March 2020. Russia’s consent 
means the Opec+ group may have 
a smooth meeting if Opec’s third-
largest producer, Iran, also endorses the 
arrangement.New US sanctions on Iran have 
reduced its exports to a trickle as Washington seeks to change 
what it calls a “corrupt” regime in Tehran. 

“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.



Iran to respond strongly to 
any aggression: senior cmdr.
Major General Gholam Ali Rashid, the commander 
of the IRGC's Khatam al-Anbiya Headquarters, said 
that Armed Forces of the Islamic Republic of Iran 
will respond strongly to any violent aggression 
to Iran's islands and sea, land, and air borders.US 
will pay a high cost if a war starts in the region, said 
Rashid while paying a visit to IRGC’s navy defense 
bases in Hormozgan province on Monday.
Iran doesn’t embrace war but is ready to defend 
the nation’s interest in the face of any threat and 
aggression, he added.The commander said that 
the time and scope of the war will not be in control 
of anyone, adding that the US must remember the 
mistake of invading Iraq and Afghanistan, which 
has inflicted 7,000 billion dollars and 70,000 dead 
and wounded in these countries.
Tensions between Iran and the United States 
reached a record high after a US spy drone violated 
Iran’s airspace and ignored Iran’s warnings before 
being targeted by IRGC’s air defense.

Iran says reaching uranium 
enrichment cap not to mean 
leaving JCPOA
Iran’s ambassador to the UN says Tehran’s decision 
to increase its enriched uranium stockpile is based 
on the nuclear deal signed by six world powers in 
2015, stressing that it doesn’t mean the violation 
of its terms.
"Some articles in the nuclear deal (known as 
the Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) 
allow Iran not to fulfill its commitments,” Iran’s 
Ambassador to the UN Majid Takht Ravanchi told 
CNN on Sunday. 
“What we have done is exactly based on articles 26 
and 36 of the nuclear deal that allow Iran to reduce 
its commitments in case the US leave the pact,” he 
added. 
The Iranian diplomat stressed that Iran has 
already outlined the second phase of its actions 
in case nothing happens during the next 10 
days. Tehran gave Germany, France, and the 
UK, also known as the E3, that signed the Joint 
Comprehensive Plan of Action in 2015, a 60-day 
ultimátum to either normalize trade ties with Iran 
or it will scale down more of its obligations. The E3 
created Instrument in Support of Trade Exchanges 
(INSTEX) in January to do business with Iran. The 
European Union says it is operational now and that 
first transactions are being processed. However,  
Takht Ravanchi says the mechanism won’t help 
Iran per se. “They delayed more than a year. It’s a 
good mechanism but not sufficient,” he noted. The 
ambassador urged the EU to inject capital into 
the payment channel to help carry out the first 
financial transactions.The Iranian envoy, recently 
appointed to the post, called on the US to return to 
the negotiating table, reiterating Tehran’s stance 
not to negotiate with the US under sanctions. “talks 
and threats are two different issues. We will not 
negotiate with the one that tries to frighten you 
and impose sanctions on you,” he warned. 

Iran Will Take 2nd Step to Reduce 
JCPOA Commitments: Source

A June 28 meeting of the 
JCPOA joint commission 
in Austria gave rise to 
speculation that Iran 
may refrain from or 
postpone scaling down its 
commitments to the nuclear 

deal following promising signs 
that the Instrument in Support of 
Trade Exchanges (INSTEX) may 
ease Tehran’s foreign trade ties.
However, an informed source has 
told Tasnim that Iran will definitely 
carry out the second step to reduce 
its JCPOA commitments in due time, 
most likely on July 7, given that 
its conditions have not been met 
and the INSTEX has proved totally 
insufficient for Iran’s needs.
The reason why Iran has not 
announced the result of first 
moves to scale down the JCPOA 
commitments is that the 
International Atomic Energy 
Agency (IAEA) will probably 
declare the issue in the coming days, 
the source noted.
In its first step, Iran announced the 
decision to stop selling any 3.67% 
enriched uranium above the 300-
kg limit and also decision to stop 
selling its heavy water above the 
limit of 130 tons.
As regards China and the UK’s plan 
to continue cooperation with Iran 
in redesigning the Arak heavy 
water reactor, the informed source 
said those two countries have 
announced in the final statement 
of the JCPOA joint commission 
meeting in Vienna that they will 
finish redesigning the Iranian 
reactor in due time.

If this process goes on correctly, 
another subject will replace 
the issue of Arak reactor in the 
second step of reduction in Iran’s 
commitments to the JCPOA, the 
source added.
Iran and the Group 5+1 (Russia, 
China, US, Britain, France, and 
Germany) on July 14, 2015, reached 
a conclusion over the text of the 
2015 nuclear deal.
The accord took effect in January 
2016 and was supposed to 
terminate all nuclear-related 
sanctions against Iran all at once, 
but its implementation was 
hampered by the US policies and its 
eventual withdrawal from the deal.
On May 8, 2018, US President 
Donald Trump pulled his country 
out of the nuclear accord.
Following the US withdrawal, Iran 
and the remaining parties launched 
talks to save the accord.
However, the EU’s failure of ensure 
Iran’s economic interests forced 
Tehran to stop honoring certain 
commitments under JCPOA in May 
2019.Iran has also set a 60-day 
deadline for the remaining JCPOA 
parties to fulfill their undertakings.
At a cabinet session on May 8, 
Iranian President Hassan Rouhani 
said the five remaining parties to 

the JCPOA -Russia, China, Britain, 
France and Germany- have been 
informed of Tehran’s decision to 
refuse to continue honoring two 
commitments under the deal.
He said Iran stops selling any 
enriched uranium above the 300-
kg limit in exchange for yellow cake 
and also stops selling its heavy 
water above the limit of 130 tons.
The president also announced that 
the JCPOA parties will have 60 days 
to come to the negotiating table 
and fulfill Iran’s main interests 
under the nuclear deal, especially 
regarding oil sales and banking 
interaction.
If Iran does not achieve the desired 
results after 60 days, it will take two 
more measures and stop observing 
the limit on uranium enrichment to 
3.67 percent purity, he added.
The president said Iran will also 
make a new decision about its Arak 
heavy water reactor –which was 
planned to be renovated with the 
participation of the JCPOA parties- 
after the 60-day deadline.
Rouhani also threatened 
that Iran will take a “decisive 
measure” if the JCPOA parties 
would intend to send Iran’s 
nuclear case to the UN Security  
 Council.

 Iran will definitely take the next step to reduce 
certain commitments under the 2015 nuclear deal 
given the unsatisfactory results of the latest meeting 
of the JCPOA joint commission in Vienna.
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The EU’s promises on 
the implementation of 
their trade mechanism 
for Iran, INSTEX, is 
an attempt to buy 
time for the United 
States, a member of 
Parliament’s national 
security commission 
told MNA on Monday.
At a meeting of the 
Joint Commission 
of the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) in 
Vienna on 28 June, 
France, Germany 
and the UK, as the 
European sides 
to the agreement, 
announced that 
INSTEX, EU’s trade 
mechanism for Iran 
aimed at skirting US 
sanctions, had been 
made operational 
and available to all 
EU Member States 
and that the first 
transactions are being 
processed.Reacting 
to the announcement, 
a member of the 
Iranian Parliament’s 
National Security 
and Foreign Policy 
Commission, Abolfazl 
Hassanbeigi, told Mehr 
correspondent that 
Europe has always 
had the US’ interests 
at heart.“After the US 
withdrawal from the 
JCPOA, Europe did 
nothing to implement 
this international 
agreement, and only 
bought time to keep 
Iran committed to the 
deal,” he said.
“Europe’s promises 
aim to buy time for the 
US,” he said, adding 
“Iran is not hopeful 
about Europe’s 
commitments to the 
deal.”He went on 
to add, “if the JCPOA 
has no benefit for us, 
there is no reason 
for it to have benefits 
for Europeans 
and Americans. 
Iran must keep its 
promise on reducing 
commitments to 
the JCPOA.”“As long 
as Europe has not 
taken a practical 
measure to live up 
to its commitments 
regarding the JCPOA, 
and trade and banking 
transactions with Iran, 
any backtrack on our 
position is a mistake,” 
he stressed.

EU’s buying 
time for US 
with promises 
on INSTEX: 
MP

Iran
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Talks, Threats Mutually Exclusive: 
Iran’s UN Envoy
 Iran’s Ambassador to the United Nations Majid Takht Ravanchi 
ruled out the possibility of negotiations with the US, noting that 
talks and threats cannot go together.
"They (Americans) left the negotiating table while the other 
members of the international community were talking to 
Iran about the nuclear issue. All of a sudden, the US decided 
to withdraw and the whole problem, the whole mess that we 
are seeing around ourselves is geared to that decision," Takht 
Ravanchi told Fareed Zakaria's GPS aired by CNN on Sunday 
night.

"You compare the situation in early 2018 - before US withdrawal 
from the nuclear deal - to what we have today: it's a totally 
different story. So all the things started with that decision. In 
order to make things going back to normal, that decision has to 
be reversed," he noted.
"Talks and threats are mutually exclusive. We cannot start a 
dialogue with somebody while he/she is trying to intimidate 
and frighten you, is trying to impose sanctions on you. Coercion 
and intimidation do not go well with dialogue."
Therefore, he added, "as long as threats are there, as long as 
intimidation and coercion are there, I think we do not consider 
any offer of dialogue as a genuine and production one."
On May 8, 2018, US President Donald Trump pulled his country 

out of the JCPOA, a 159-page nuclear 
agreement between Iran and the 
Group 5+1 (Russia, China, the US, 
Britain, France and Germany) came 
into force in January 2016.
Following the US withdrawal, Iran 
and the remaining parties launched 
talks to save the accord.
However, the EU’s failure to ensure 
Iran’s economic interests forced Tehran 
to stop honoring certain commitments under 
JCPOA on May 8, 2019.Iran has also set a 60-day deadline for the 
remaining JCPOA parties to fulfill their undertakings.

However, an 
informed 
source has told 
Tasnim that Iran 
will definitely 
carry out the 
second step to 
reduce its JCPOA 
commitments in 
due time, most 
likely on July 7, 
given that its 
conditions have 
not been met and 
the INSTEX has 
proved totally 
insufficient for 
Iran’s needs.
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Anti-Iran sanctions are 
sanctions against Russia, 
China
Iranian diplomat Kazem Sajjadpour has said that the 
sanctions against Iran are sanctions against Russia and 
China.
Iranian diplomat and head of the Iranian Foreign Ministry's 
Center for Political and International Studies made the 
remarks in an interview with Russian Sputnik news agency 
on the sidelines of the Russian-Iranian dialogue hosted by 
the Valdai Discussion Club in Moscow on Wednesday.
The following is the full text of Sajjadpour’s interview with 
Sputnik:
In the current situation, what is the likelihood that tensions 
between the US and Iran will lead to war?

Of course, there is tension, but the situation is not so critical 
that it will turn into a war. The US is aware of Iran’s 'red 
lines', and Rouhani [Iran's President - Hassan Rouhani] has 
made clear what they are. 
After Trump's announcement of new sanctions against 
Iran's leader Ayatollah Khamenei and foreign minister, the 
Iranian Foreign Ministry spokesman said that this “is the 
permanent closure of the path of diplomacy”. Do you agree, 
or is there still a way forward? 
This is about the undiplomatic and even anti-diplomatic 
steps taken by the United States. There are contradictions 
in what the US says and does. On the one hand, the 
Americans declare that they want negotiations, on the 
other, all their actions run contrary to diplomatic efforts.
With whom can Iran cooperate in the current situation to 
resist US pressure?
It is important to note that US sanctions are directed not 

only 
against Iran but also 

against countries such as Russia and China, countries 
that, from the US point of view, stand out in regional and 
international politics.

News

Iran's enriched uranium 
stockpile exceeds 300 
kg: source
Iran’s enriched uranium stockpile has 
passed the 300-kilogram limit under its 
nuclear deal, an unnamed source familiar 
with the matter told Fars on Monday.
The news comes after the spokesman 
for the Atomic Energy Organization 

of Iran, Behrouz Kamalvandi, said on 
June 26, the country’s stockpile of the 
3.67%-enriched uranium would surpass 
300 kg in a ten-day period from June 27.
The Iranian officials have said in recent 
days that the Islamic Republic is on track 
to pass the enriched uranium limit, 
which was set under its nuclear deal after 
remaining signatories to the pact failed 
to meet Tehran’s demands to be shielded 

from US sanctions.
"This is based on the Articles 26 and 
36 of the (nuclear deal), and will be 
reversed once other parties live up to 
their commitments," Kamalvandi said on 
June 26.Iran may also increase uranium 
enrichment to up to 20 percent for use in 
local reactors, he said. The 2015 nuclear 
accord caps the level of purity to which 
Iran can enrich uranium at 3.67%.



Iran’s visa waiver for Chinese to create travel incentives
Chairman of Iran Tour Operators Association believes that psychologically, the visa waiver has a 
positive effect on the tourists of a country and it also creates incentives for travel.
Referring to visa waiver for Chinese tourists to travel Iran, Chairman of Iran Tour Operators 
Association Ebrahim Pourfaraj said that visa waiver is psychologically positive and motivates 
tourist to travel to the country without any problem for obtaining visa documents at the border 
or airport; therefore travel to that country will be facilitated, adding that in this regards, Iran also 
wants to facilitate travelling to Iran for foreign tourists.Now, financially, tourists do not pay for visas, 
and this will lead to create motivations for tourists to travel Iran, he added.Iran should facilitate 
tourist entries to Iran, Pourfaraj mentioned.Iranian cabinet has agreed to waive visa requirements 
for Chinese nationals entering the Islamic Republic of Iran on Sunday as the sanctions-hit country 
attempts to boost tourism in the face of an economic crisis.

The Iranian government 
has approved a by-law 
that grants five-year 
residency to foreign 
investors in line with the 
strategy to encourage 
foreign investment.The 
by-law was proposed by 
the Ministry of Economic 
Affairs and Finance 
(MEFA) to give incentives 
to foreign investors and 
secure forex revenues 
for national economy. 
It was passed by the 
cabinet, presided by 
Iranian President Hassan 
Rouhani on Sunday. Each 
investor will get five-year 
Iranian residency if they 
invest 250,000 euros 
or equivalent in other 
currencies, accepted by 
the Central Bank of Iran 
(CBI), according to the 
by-law. 
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Zarif Urges Plan to Ditch US Dollar 
in Iran’s Foreign Trade

The outrageous sanctions and 
the US economic war against the 
Iranian people had created many 
barriers to implementing Iran's 
humanitarian programs and 
disrupted the service of refugees 
on the one hand, and had a negative 
impact on the process of combating 

drug trafficking, human trafficking and 
precautionary measures to stem the flood 
of refugees from other countries, especially 
Europe, Iranian interior minister said.
On June 20, the world commemorates the 
strength, courage, and resilience of millions of 
refugees.
Abdol-Reza Rahmani Fazli said at the World 
Refugee Day ceremony at the Ministry of the 
Interior's Great Hall: International Day of 
Refugees is a cultural and international credit 
that the United Nations Assembly adopted in 
a resolution agreed with the majority of the 
members of the international community 
to express sympathy. Has named refugees 
compassion and dignity.
On the one hand, World Refugee Day represents 
the suffering of endangered human beings from 
domestic wars, regime change, destabilization 
of states, foreign interference, occupation, 
terrorism and, in some cases, natural disasters, 
and on the other hand, To verify the culture 
of altruism, sacrifice, kindness and human 
dignity, as well as an attempt to recognize the 
distinction between declarations and practices 
of governments in the international arena.
Iranian interior minister added that massive 
displacement of refugees and immigrants 
has consequences beyond the international 
borders of the countries, and the solution is also 
out of the power of a country alone and depends 
on the cooperation and engagement of the 
international community in their responsible 

responses to this displacement In the countries 
of origin, transit, and destination.
Rahmani Fazli pointed out that the Islamic 
Republic of Iran faced waves of millions 
of refugees and displaced people from 
neighboring countries over the course of 44 
years, during which Iran did not prevent the 
arrival of large number of refugees but on the 
basis of their supreme human and religious 
beliefs and beyond accepted its international 
obligations to this massive human population 
and despite the limited international assistance 
and the conditions of the imposed war and 
the reconstruction of the country, and 
following the outrageous sanctions, relying on 
domestic resources and as the world's largest 
supporter of refugees, Providing various 
services, especially in the fields of education, 
healthcare and livelihood like Iranians need this 
population without any discrimination.
Iranian interior minister said, "A small part 
of the activities and services of the Islamic 
Republic of Iran during the 40 years of hosting 
refugees include the issues I will refer. Free 
registration of 480,000 descendants of 
refugees as well as Afghan nationals missing a 
decree issued by the Supreme Leader in 1998-
97 at public schools.
The Minister of the Interior said: Issuing 
identification documents for all refugees in the 
form of annual plans for a total of one million 
refugees, holding literacy courses for more 
than one million refugees and improving their 
literacy levels by 6% at the time of arrival Over 
60% of the time has taken other measures.
***  ‘Iran among top host countries for refugee 
students’
Over the past 4 decades, Iran has been faced 
with crowds of refugees due to the wars and 
conflicts in the region and currently Iran is 
among the countries with the highest refugee 
population and refugee students, deputy for 
international affairs department of the Ministry 
of Education said.
There are some 450,000 foreign national 
students studying at schools in Iran of which 
420,000 are Afghan nationals, Gholamreza 
Karimi had said in an interview recently. 

Addressing a meeting for 
coordinating his upcoming 
trip to Pakistan, Rahmani 
underlined the importance of 
activating all trade capacities 
with 15 neighboring countries.
He also emphasized studying 
neighboring countries' 

products for establishing trade exchanges 
with them.
Elsewhere in his remarks, Rahmani 
referred to his recent meeting with 
Pakistan Ambassador to Tehran Riffat 
Masood, saying the trade exchanges 
between Iran and Pakistan are $1.3 billion.  

He said permission will be given to border 
provinces for private sector bodies to 
be able to provide suitable motivation 
in Iran's relations with the neighboring 
countries.
Earlier, Rahmani and Pakistan's envoy 
to Tehran Riffat Masood discussed the 
importance of promoting trade exchanges 
between Iran and Pakistan.  
Referring to recent trip made by Pakistani 
Prime Minister Imran Khan to Tehran, 
Rahmani said both sides have called 
for taking advantage of the economic 
opportunities.
Rahmani added that that activating border 
markets and removing problems of 
businessmen are among the opportunities 
in increasing exchanges between the two 
countries.
He also referred to his upcoming visit to 
Pakistan to make agreements operational.

Zarif: Iran not to 
bow to pressures
 Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
on Monday said the Iranian nation will not bow to 
pressures but rather work with other world nations to 
make those who are exerting pressure on Iran to talk 
to the nation in no other language than reverence and 
never dare threaten Iranians.
Addressing a ceremony to mark the National Day 
of Industry and Mines in Tehran, Zarif said the US 
pressures on Iran does not indicate its power or Iran's 
weakness.
These pressures are imposed due to US continuous 
regional and international defeats against Iran, he 
added.
US concluded that Iran has been freed from all 
impediments after signing the nuclear deal also 
known as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
Iran has also been able to enhance its regional 
reputation and prestige in the region and on the 
contrary, the US has been driven to further isolation.
He said that the US has asked to convene the Security 

Council four times last year in desperate attempt to 
form consensus against Iran, but to no avail.
Then the Americans had to take advantage of the only 
option which was economic sanctions, he reiterated.
Pointing to US defeats in Iraq, Syria, Lebanon and 
Yemen, Zarif said Americans tried to put pressures 
by taking advantage of the opportunity achieved by 
domination of dollar but in fact they created problems 
for themselves.
Russia and China have recently decided to initiate their 
trade exchanges free of dollar, Zarif said adding that 
dollar was removed from 35% Iran-Turkey exchanges.
Even the UAE and India decided not to use dollar in 
their trade exchanges which means reducing the role 
of dollar in the international community.
Commenting on the implementation of the 
Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX), 
he said its strategic value is for US closest allies 
are distancing themselves from the US maximum 
pressure against Iran.
Today Iran has to stand against US economic sanctions 
through domestic production and relying on national 
potentials, he said.
Zarif expressed hope for Iranian businessmen to 
respond firmly to ill-wishers and the US.

Minister: US economic warfare disrupts 
Iran's humanitarian actions

Minister: Iran exports %54 of non-oil goods 
to neighboring states

Iranian Minister of the Interior Abdol-Reza Rahmani Fazli on 
Monday rebuked the US Administration for waging economic 
warfare against Iran, saying that the US sanctions disrupted 
Iran's humanitarian actions worldwide.

 Iran's Minister of Industry, Mines and Trade, Reza Rahmani 
said 54 percent of Iran's non-oil goods are exported to the 
neighboring countries.
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“Some 72 percent 
of foreign national 
students are 
studying at 
elementary 
schools, 19 percent 
at middle schools 
and 9 percent 
at high schools. 
Boys constitute 
52 percent of 
the students and 
the rest are girl 
student,” Karimi 
explained. 
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برابر آراء هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانها فاقد سند رسمی در واحد ثبتی منطقه شمال اصفهان تصرفات 
مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند  از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و 
امالک محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است 
در صورت  انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور 

سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1- رای شماره  14460 1397603020260   مورخ  1397/10/24 ورای اصالحی 
شماره 139860302026003141 مورخ 1398/02/26  آقاي محمود خمسه عشري به 
شناسنامه شماره 1254 كدملي 1287701833 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم بصورت 
ششدانگ مغازه به مساحت 32.38 مترمربع از پالك 15178 اصلي واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی حسین بنائی
2- رای شماره  16094 1398603020260   مورخ  1397/11/29   آقاي محمدرضا 
طغیاني دولت آبادي به شناسنامه شماره 7919 كدملي 6609149275 صادره دولت اباد 
فرزند محمدحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
196.45 مترمربع از پالك شماره 4 فرعي از14039 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد
3-  رای شماره  16092 1397603020260  مورخ  1397/11/29   آقاي حمیدرضا 
طغیاني دولت آبادي به شناسنامه شماره 86 كدملي 6609589143 صادره دولت اباد  
فرزند محمدحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
196.45 مترمربع پالك شماره 4 فرعي از14039 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه 

خود متقاضی مالک رسمی می باشد      
4- رای شماره  02934 1398603020260  مورخ  1398/02/21   آقاي داور دادوند 
بلداجی به شناسنامه شماره 35 كدملي 6299830621 صادره بروجن فرزند اسمعیل 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203.35 مترمربع پالك 
شماره 13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی 

می باشد      
5- رای شماره  02932 1397603020260   مورخ  02/21/ 1398  خانم ثریا باسیري به 
شناسنامه شماره 251 كدملي 4650375010 صادره بروجن فرزند نجفعلي بصورت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203.35 مترمربع پالك شماره 13900 

اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد      
6 - رای شماره  02485 1397603020260   مورخ 1398/02/12  آقاي امیرحسین 
صادقي به شناسنامه شماره 73 كدملي 1290282099 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 131.70 مترمربع پالك شماره 13900 اصلي 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد      
7- رای شماره  02585 1398603020260   مورخ  1398/02/15  آقاي  محمد رضا 
آذري نژاد به شناسنامه شماره 1228 كدملي 1285543920 صادره اصفهان فرزند 
علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 220 مترمربع 
از پالك شماره 13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک 

رسمی می باشد   
8- رای شماره  02583 1398603020260 مورخ 1398/02/15   خانم مریم سلطاني 
تیرانچي به شناسنامه شماره 776 كدملي 1285696387 صادره اصفهان فرزند عباسعلي 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 220 مترمربع از 
پالك شماره 13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک 

رسمی می باشد      
9- رای شماره  16562 1397603020260 مورخ 1397/12/08  آقاي محسن علي 
پور به شناسنامه شماره 1294 كدملي 1288916299 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 179.60 مترمربع از پالك 
شماره  4 فرعي از14039  اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک 

رسمی می باشد      
10- رای شماره  15860 1397603020260 مورخ 11/24/ 1397  آقاي سعید 
هراتیان به شناسنامه شماره 1271198428 كدملي 1271198428 صادره اصفهان 
فرزند اكبر نسبت به ششدانگ یک قطعه ملک بابنای احداثی وطبق نامه شماره 
97باكاربری مسکونی به مساحت 1289.26 مترمربع  /10 /19-16/97 /67390
پالك شماره 15180اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک 

رسمی می باشد      
11- راي شماره 02958 1398603020260 مورخ  1398/02/22   خانم سکینه محمد 
شریفي به شناسنامه شماره 648 كدملي 6219417305 صادره فریدن فرزند براتعلي 
نسبت به 15.51 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 40.15 مترمربع 
) بانضمام ثمنیه اعیانی56.49 حبه مشاع دیگر ( از پالك شماره 789  فرعي از 14039 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی حسن هوشنگی
12- راي شماره 02973 1398603020260 مورخ 1397/02/23  آقاي علیرضا 
روزبهاني به شناسنامه و كدملي 1274234840 صادره اصفهان فرزند منصور نسبت به  
16.4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 40.15 مترمربع ) باستثناء 
ثمنیه اعیانی ان ( از پالك شماره 789  فرعي از 14039 اصلي واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی حسن هوشنگی 
13- راي شماره 02971 1398603020260 مورخ 1398/02/23 خانم فاطمه روزبهاني 
به شناسنامه و كدملي 1273191722 صادره اصفهان فرزند منصور نسبت به  8.07 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه مساحت 40.15 مترمربع ) باستثناء ثمنیه اعیانی 
ان ( از پالك شماره 789  فرعي از 14039 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری 

مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی حسن هوشنگی
14- راي شماره 02500 1398603020260 مورخ 1398/02/12  آقاي ابراهیم 
نجاري ورزنه به شناسنامه شماره 6796 كدملي 1292460407 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 266.60 مترمربع پالك شماره 
12073 فرعي از14874 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک 

رسمی می باشد     
15 - راي شماره 02923 1398603020260 مورخ 1398/02/21   آقاي احمدرضا 
محمدي به شناسنامه شماره 63 كدملي 1141540932 صادره حوزه 2 خمیني شهر 
فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 148 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی بانوافتخارصرامی
16- راي شماره 03120 1398603020260 مورخ 1398/02/26  آقاي اكبر شکري به 
شناسنامه شماره 647 كدملي 4171677671 صادره الیگودرز فرزند محمدنبي بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 186.60 مترمربع از پالك شماره 309 اصلي 
واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

علی نقوی زواره
17- راي شماره 03152 1398603020260 مورخ 1398/02/28  خانم ملیحه قلع 
ریز به شناسنامه شماره 49254 كدملي 1280918136 صادره اصفهان فرزند محمد 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146.20 مترمربع از پالك شماره 8 فرعي 
از 13928 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی اصغر زارعی
18- راي شماره 02494 1398603020260 مورخ 1398/02/12   خانم طاهره محمدي 
نیسیاني به شناسنامه شماره 42 كدملي 1189867788 صادره اردستان فرزند محمد 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 72.30 مترمربع پالك شماره 

13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد     
19- راي شماره 02895 1398603020260 مورخ 1398/02/21  آقاي  علي رهنما 
فالورجاني به شناسنامه شماره 140 كدملي 1110712731 صادره فالورجان فرزند رحیم 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 239.55 مترمربع از پالك شماره 13900 

اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
20- راي شماره 02615 1398603020260 مورخ 1398/02/15   آقاي امید بهرامي 
به شناسنامه شماره 1220 كدملي 1288118872 صادره اصفهان فرزند حسن بصورت 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 171.10 مترمربع از پالك شماره 18 فرعي از 15177 

اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
21- راي شماره 02913 1398603020260 مورخ 1398/02/21   اقای مجید دهخدائي 
به شناسنامه شماره 52608 كدملي 1280952091 صادره اصفهان فرزند براتعلي بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100.45 مترمربع از پالك شماره 60 فرعي از13900 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی مرتضی صدری فرزند محمد حسن
22- راي شماره 02900 1398603020260 مورخ 1398/02/21   آقاي مجید دهخدائي 
به شناسنامه شماره 52608 كدملي 1280952091 صادره اصفهان فرزند براتعلي بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 70.50 مترمربع از پالك شماره 60 فرعي از 13900 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی مرتضی صدری فرزند محمد حسن
23- راي شماره 03044 1398603020260 مورخ 1398/02/24   آقاي محمد ناظر 

قمي به شناسنامه شماره 49 كدملي 1285587197 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 233.92 مترمربع پالك شماره 208 فرعي از 14874 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک 
رسمی مرتضی زاهدی كه نامبرده برابر گواهی حصر وراثت شماره 1186- 96/07/15 
شورای حل اختالف شعبه 54 حصر وراثت اصفهان فوت و وراث حین الفوت عبارتند 
از1- زهرا به شماره ملی و شناسنامه 1272050777 صادره اصفهان 2-فاطمه به شماره 
ملی و شناسنامه 1271529297صادره اصفهان 3- ریحانه به شماره شناسنامه 2211 و 
شماره ملی 1292414871 صادره اصفهان شهرت همگی ناظر قمی ) فرزندان( 4- ماه 

سلطان پاكدل ) زوجه( كما فرض اله ارث میبرند
24- راي شماره 03157 1398603020260مورخ 1398/02/28  آقاي رضا كوه كن به 
شناسنامه شماره 5 كدملي 1189828707 صادره اردستان فرزند علي بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 163.30 مترمربع از پالك شماره 101 فرعي از 14915 اصلي 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

عبدالخالق كشاورز خوابجانی
25- راي شماره 02514 1398603020260 مورخ 1398/02/12  آقاي  عبدالحسین 
كیامهر به شناسنامه شماره 1037 كدملي 3500661785 صادره بوشهر فرزند علي 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 282.04  مترمربع پالك شماره 13900 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی مهدی سوفاف
26- راي شماره 03582 1398603020260 مورخ 1398/02/30   خانم صدیقه امین 
الرعایائي خوابجاني به شناسنامه شماره 13 كدملي 1291286136 صادره اصفهان فرزند 
فضل اله بصورت ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 285.10 مترمربع از 
پالك شماره 15178 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی از طرف ورثه حسین موسوی خوابجانی
27- راي شماره 02496 139803020260 مورخ 1398/02/12  آقای حسن مالحسیني 
دلیگاني به شناسنامه شماره 46 كدملي 5110467897 صادره حوزه 18 اصفهان فرزند 
صادق نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127 مترمربع پالك شماره 
15172 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی حسام پهلوانی نژاد
28- راي شماره 02580 1398603020260 مورخ 1398/02/15  آقاي  مجتبي 
محسني ابوالخیري به شناسنامه شماره 959 كدملي 5659186971 صادره حوزه22 
اصفهان فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 49.95 مترمربع پالك 
شماره 14503و14504 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی 

مع الواسطه ازمالک رسمی رضا زارعی باطانی
29- راي شماره 01558 1398603020260 مورخ 1398/01/22   آقاي رحیم كریم 
زاده بنیسي به شناسنامه شماره 2918 كدملي 1729086950 صادره شبستر فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 205.40 مترمربع 
پالك شماره 5 فرعي از15178 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه 

نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی صدیقه بیگم رنجبران
30- راي شماره 01559 1398603020260 مورخ 1398/01/22  آقاي محمد حسن 
كریم زاده بنیس به شناسنامه شماره 2400 كدملي 1728239321 صادره شبستر فرزند 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 205.40 
مترمربع پالك شماره 5 فرعي از15178 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری 

مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی صدیقه بیگم رنجبران
31- راي شماره 17160 1397603020260 مورخ 1397/12/14   آقاي علي اكبر 
كاظمي به شناسنامه شماره 382 كدملي 1819291200 صادره آبادان فرزند قنبرعلي 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 40.50 مترمربع پالك شماره 55 فرعي 
از14915 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی محمودقربانی
32- راي شماره 01896 1398603020260 مورخ 1398/01/31   آقاي ابوالفضل 
حیدري به شناسنامه شماره 5 كدملي 6219832744 صادره بوئین و میاندشت فرزند 
ماشاهلل نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 163.50 مترمربع پالك شماره 
2 فرعي از15177 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی 

می باشد  
33- راي شماره 02843 1398603020260 مورخ 1398/02/19  آقاي علي نظري 
به شناسنامه شماره 20 كدملي 5759862367 صادره فریدن فرزند الیاس نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 160 مترمربع پالك شماره 115فرعي و61 فرعی 
باقیمانده پالك 14874 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی 

مع الواسطه ازمالک رسمی ناصرپهلوانی نژاد
34- راي شماره 02712 1398603020260 مورخ 1398/02/17   خانم زهرا حاجي 
بابائي علویجه به شناسنامه شماره 1471 كدملي 1286057426 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 
472 فرعي از14874 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک 

رسمی می باشد  
35- راي شماره 16601 1397603020260 مورخ 1397/12/09   آقاي علي ابراهیمي 
به شناسنامه شماره 18 كدملي 5499655413 صادره تیران فرزند غالمعلي بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230.30 مترمربع از پالك شماره 32 فرعي از14915 

اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
36- راي شماره 16079 1397603020260 مورخ 1397/11/29    آقاي سید احمد 
محمدي حسن آبادي به شناسنامه شماره 5 كدملي 1189751488 صادره اردستان فرزند 
سید حسین بصورت ششدانگ خانه به مساحت 160 مترمربع از پالك شماره 81 فرعي از 
99 اصلي واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی حسن صاربان دلیگانی
37- راي شماره 16597 1397603020260 مورخ 1397/12/09   آقاي اصغر ترك 
خلخالي به شناسنامه شماره 337 كدملي 1284425444 صادره اصفهان فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 57/38 مترمربع از پالك شماره 4038 فرعي 

از452  اصلي واقع در بخش 16 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
38- راي شماره 03020 1398603020260 مورخ 1398/02/24    خانم زهرا نعلبندیان 
خوزاني به شناسنامه شماره 86 كدملي 1141605775 صادره خمیني شهر فرزند قربانعلي 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 13.50 مترمربع از پالك شماره 4038 فرعي 

از 452 اصلي واقع در بخش 16 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
39- راي شماره 02546 1398603020260 مورخ 1398/12/14   آقاي  علي محمد 
حبیبي به شناسنامه شماره 6 كدملي 1129763961 صادره فریدونشهر فرزند مرتضي 
قلي ششدانگ بصورت یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع پالك شماره 309 اصلي 
واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به موجب وكالتنامه 7405- 93/10/13 دفترخانه 423 

اصفهان از مالکیت حمید رضا نریمانی
40-  راي شماره 02495 1398603020260 مورخ 1398/02/12   آقاي حمیدرضا 
بیگیان به شناسنامه شماره 930 كدملي 1285949341 صادره اصفهان فرزند علي محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112.80 مترمربع پالك شماره 13966 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی حاج محمدكریم شیرانی بیدابادی
41- راي شماره 03182 1398603020260 مورخ 1398/02/28    آقاي جالل امیني به 
شناسنامه شماره 54712 كدملي 1280436999 صادره اصفهان فرزند علیرضا بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203.50 مترمربع از پالك شماره 2 فرعي از 14458 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی مانده علی امینی
42- راي شماره 03024 1398603020260 مورخ 1398/02/24   آقاي علیرضا حسن 
زاده به شناسنامه شماره 47333 كدملي 1280898909 صادره اصفهان فرزند محمود 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 96.70 مترمربع از پالك شماره 13893 

اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
43- راي شماره 02746 1397603020260 مورخ 1398/02/18  آقاي فریدون زارعي 
سفید دشتي به شناسنامه شماره 2585 كدملي 4650150728 صادره بروجن فرزند 
اسداله بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249.40 مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی حسینعلی احد از وراث محمد صدری
44- راي شماره 02497 1398603020260 مورخ 1398/02/12   آقاي  سید علیرضا 
محمد زاده به شناسنامه شماره 260 كدملي 5649241831 صادره جرقویه سفلی فرزند 
سید شکراله بصورت ششدانگ یکباب كارگاه به مساحت 74.96 مترمربع از پالك 
شماره 268 فرعي از 452 اصلي واقع در بخش 16 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک 

رسمی می باشد  
45- راي شماره 02845 1398603020260 مورخ 1398/02/19   آقاي سیدمجید 
میرشاهزاده به شناسنامه شماره 1557 كدملي 1285638050 صادره اصفهان فرزند 
كمال نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 381.30 
مترمربع پالك شماره 11 فرعي از452 اصلي واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریداری 

مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمدقاسمی دهنوی
46- راي شماره 02846 1398603020260 مورخ 1398/02/19   آقاي سیدمسعود 
میرشاهزاده به شناسنامه شماره 1123 كدملي 1285579992 صادره اصفهان فرزند 
كمال نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 381.30 
مترمربع پالك شماره 11 فرعي از452 اصلي واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریداری 

مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمدقاسمی دهنوی
47- راي شماره 01365 1398603020260 مورخ 1398/01/19  آقاي رضا شیراني 
به شناسنامه شماره 223 كدملي 1284557847 صادره اصفهان فرزند همت نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 140.80 مترمربع پالك شماره 13930 اصلي 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

یداله شیرانی بیدابادی
48- راي شماره 02670 1398603020260 مورخ 1398/02/17 خانم بتول رحیمي 
به شناسنامه شماره 326 كدملي 1285518764 صادره اصفهان فرزند براتعلي نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 146 مترمربع پالك شماره 22 فرعي از14874 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی فضل اله صفی
49- راي شماره 02943 1398603020260 مورخ 1398/02/22   آقاي مسعود رئیسی 
فیل ابادي به شناسنامه شماره 58 كدملي 4679560576 صادره فارسان فرزند عین اهلل 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 185.45 مترمربع از پالك شماره32 فرعي 
از14874 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی رمضان صدیقی
50- راي شماره 02839 1398603020260 مورخ 1398/02/19  آقاي عبدالحسین 
سلیماني فارساني به شناسنامه شماره 179 كدملي 4679354658 صادره فارسان فرزند 
غالمحسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130.18 مترمربع پالك شماره 
50 فرعي از 14915 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی عباس مهاجرانی
51- راي شماره 02664 1398603020260 مورخ 1398/02/17   آقاي مهدي اذرگون 
به شناسنامه شماره 1485 كدملي 1287241476 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180 مترمربع پالك شماره 13900 اصلي واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
52- راي شماره 02918 1398603020260 مورخ 1398/02/31   آقاي محرم 
نویدكیا  به شناسنامه و كدملي 1273271335 صادره اصفهان فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی تجاری به مساحت 255.22 مترمربع از پالك 
شماره 123 فرعي از 14915 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی 

مالک رسمی می باشد  
53- راي شماره 02584 1398603020260 مورخ 1398/02/15 خانم ناهید رسولیان 
به شناسنامه شماره 38 كدملي 5129886844 صادره شهرضا فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113.78 مترمربع پالك شماره 4 فرعي از15182 اصلي 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

رمضانعلی پهلوانی نژادخوابجانی
54- راي شماره 02504 1397603020260 مورخ 1398/02/12 خانم فرشته فاني 
قهدریجاني به شناسنامه شماره 90 كدملي 1111053863 صادره فالورجان فرزند 
مصطفي نسبت به بیست سهم ودو-سوم سهم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 122.60 مترمربع پالك شماره13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه 

خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
55- راي شماره 02505 1398603020260 مورخ 1398/02/12  آقاي علیرضا قاسمي 
قهساره به شناسنامه شماره 19 كدملي 1189804832 صادره اردستان فرزند قاسم نسبت 
به یکصدوسه سهم ویک-سوم سهم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
122.60 مترمربع پالك شماره13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود 

متقاضی مالک رسمی می باشد  
56- راي شماره 02521 1398603020260 مورخ 1398/02/12  خانم لیال آبیار به 
شناسنامه شماره 106 كدملي 5479966901 صادره كازرون فرزند احمد به صورت 
ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به مساحت 180 مترمربع پالك شماره 309  اصلي 
واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

مهناز فرقانی
57- راي شماره 02483 1398603020260 مورخ 1398/02/12   آقاي مهدي صادقي 
به شناسنامه شماره 26 كدملي 5649893683 صادره جرقویه فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171.35 مترمربع پالك شماره 986 فرعي 
از15177 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  

58- راي شماره 03501 1398603020260 مورخ 1398/02/29   آقاي حیدرعلي 
داوري به شناسنامه شماره 562 كدملي 1288659113 صادره اصفهان فرزند محسن 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174.40 مترمربع از پالك 
شماره 13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی حسن صدری
59- راي شماره 03503 1398603020260 مورخ 1398/02/29   خانم زهراء چیگوئي 
چالبطاني به شناسنامه شماره 1237 كدملي 1288727291 صادره فرزند علي اكبر 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174.40 مترمربع از پالك 
شماره 13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی حسن صدری
60- راي شماره 02499 1398603020260 مورخ 1398/02/12  آقاي علي رضا جاللي 
به شناسنامه شماره 2345 كدملي 1287105955 صادره اصفهان فرزند مرتضي نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 81 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از14979 اصلي 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
61- راي شماره 14076 1397603020260 مورخ 1397/10/16   آقاي سید مصطفي 
سیدالعسگري به شناسنامه شماره 1303 كدملي 1286332575 صادره اصفهان فرزند 
سیدتقي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 210.57 مترمربع پالك شماره 486 
فرعي از99 اصلي واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی زهرا روحانی اصفهانی
62- راي شماره 02810 1398603020260 مورخ 1398/02/18   آقاي كرم ظفري 
روگري به شناسنامه شماره 369 كدملي 4689133530 صادره اردل فرزند قنبر بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151.45 مترمربع از پالك شماره 175 فرعي از 13900 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی فضل اله هاللی
63- راي شماره 03505 1398603020260 مورخ 1398/02/29   آقاي بایرام طالبي 
تازه كند به شناسنامه شماره 40181 كدملي 1550397907 صادره مراغه فرزند محمود 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176.60 مترمربع از پالك شماره 26 فرعي 
از 15179 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
از سهم االرث ملیحه شیروانی از مرحوم حمید شیروانی احدی از ورثه مسعود شیروانی 

موضوع اظهارنامه ثبتی
64- راي شماره 02778 1398603020260 مورخ 1398/02/18   آقاي سعید زماني به 
شناسنامه شماره 62969 كدملي 1281056219 صادره اصفهان فرزند عباس بصورت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع از پالك شماره 2 فرعي از 
15177 اصلي )در اجرای استاندارد سازی به پالك 10022 فرعی تبدیل شده است( واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
65- راي شماره 02770 1398603020260 مورخ 1398/02/18   آقاي وحید زماني به 
شناسنامه شماره 1955 كدملي1286085810 صادره اصفهان فرزند عباس بصورت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع از پالك شماره 2 فرعي از 
15177 اصلي )در اجرای استاندارد سازی به پالك 10022 فرعی تبدیل شده است( واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
66- راي شماره 03034 1398603020260 مورخ 1398/02/24   آقاي كرم كریمي 
به شناسنامه شماره 1006 كدملي 6219231007 صادره فریدن فرزند محمدعلي نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162 مترمربع از پالك شماره 
135 فرعي از 14915 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک 

رسمی می باشد  
67- راي شماره 03036 1398603020260 مورخ 1398/02/24   خانم آسیه كریمي 
به شناسنامه شماره 2 كدملي 6219856090 صادره فریدن فرزند عبدالعلي نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162 مترمربع از پالك شماره 135 فرعي 
از 14915 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  

68- راي شماره 02486 1398603020260 مورخ 1398/02/12   خانم فلک ناز مرادي 
مباركه به شناسنامه شماره 17 كدملي 5419076934 صادره مباركه فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 123.30 مترمربع پالك شماره 169 فرعي 
از15177 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی محمدكشاورز خوابجانی
69- راي شماره 01662 1398603020260 مورخ 1398/01/25 خانم گوهر آریا به 
شناسنامه شماره 52 كدملي 5499290814 صادره تیران وكرون فرزند ابوالقاسم نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 227.60 مترمربع پالك شماره 22 فرعي از15177 اصلي 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی و طبق گواهی حصروراثت 
شماره 3335-96/10/6 شورای حل اختالف شعبه دهم حصروراثت اصفهان وی فوت 
نموده كه وراث حین الفوت وی عبارتنداز 7 دختربنامهای مهری وشهین وزهرا وزهره 
وطاهره وزرین دخت وطیبه همگی واعظ كه درصورت ششدانگ شدن به قانون ارث 

بین انها تقسیم میگردد.
70- راي شماره 02487 1398603020260 مورخ 1398/02/12  خانم محبوبه صادقي 
به شناسنامه شماره 637 كدملي 1288308612 صادره اصفهان فرزند محمدعلي نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 92.20 مترمربع پالك شماره 6 فرعي از13929 

اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک 
رسمی خانم تاجماه شیرانی طبق اظهارنامه ثبتی

71- راي شماره 01342 1398603020260 مورخ 1398/01/18   آقاي منصور ماندني 
ماربیني به شناسنامه شماره 120 كدملي 1290994005 صادره اصفهان فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 179 مترمربع پالك شماره 15180 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی مصطفی محسنی هماگرانی
72- راي شماره 15874 1397603020260 مورخ 1397/11/25   آقاي اسداله نریماني 
زمان آبادي به شناسنامه شماره 36 كدملي 6609532303 صادره دولت اباد فرزند عباس 
بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 140.85 مترمربع از پالك 15113 اصلي 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

فضل اله پاكفر
73- راي شماره 02711 1398603020260 مورخ 1398/02/17   آقاي فریبرز 
صابرسیچاني به شناسنامه شماره 958 كدملي 1288770448 صادره اصفهان فرزند 
عبدالمتین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 148.10 مترمربع پالك 
شماره 15180 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی 

می باشد  
74- راي شماره 02501 1398603020260 مورخ 1398/02/12   آقاي مهدي ملکي 
اردستاني به شناسنامه شماره 97 كدملي 1189345382 صادره اردستان فرزند رحمت 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151.30 مترمربع 
پالك شماره 168 فرعي از15177 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی 

مالک رسمی می باشد  
75- راي شماره 02502 1398603020260 مورخ 1398/02/12   خانم زینب سالمي 
زواره به شناسنامه شماره 5241 كدملي 1188939637 صادره اردستان فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151.30 مترمربع 
پالك شماره 168 فرعي از15177 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی 

مالک رسمی می باشد  
76- راي شماره 03040 1398603020260 مورخ 1398/02/24   آقاي مسعود عباسي 
به شناسنامه شماره 415 كدملي 1291550410 صادره اصفهان فرزند محمود بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137 مترمربع از پالك شماره 15178 اصلي واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
77- راي شماره 15844 1397603020260 مورخ 1397/11/24   آقاي محمود پهلواني 
نژاد به شناسنامه شماره 209 كدملي 1286550432 صادره اصفهان فرزند علي نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 107.60 مترمربع پالك شماره 13924 اصلي 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

خانم كوكب شیرانی
78- راي شماره 01970 1398603020260 مورخ 1398/02/03   آقاي حسن مرادي 
هرندي به شناسنامه شماره 20 كدملي 5659717251 صادره كوهپایه فرزند یداله نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 138.37 مترمربع پالك شماره 202 فرعي از14916 

اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
79- راي شماره 02540 1398603020260 مورخ 1398/02/14  خانم ملیکه مرتضائي 
به شناسنامه شماره 1952 كدملي 1290501610 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 290 مترمربع پالك شماره 134 فرعي از 14915 اصلي 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
80- راي شماره 03573 1398603020260 مورخ 1398/02/30   آقاي مجتبي گالبدار 
به شناسنامه شماره 2426 كدملي 1287365604 صادره اصفهان فرزند اصغر بصورت 
ششدانگ یکباب كارگاه به مساحت 211.70 مترمربع از پالك شماره 120 فرعي از 
14915 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی عباسعلی هادی عابدینی
81- راي شماره 01655 1398603020260 مورخ 1398/01/25   آقاي رضا زینلي 
حسین آبادي به شناسنامه شماره 77560 كدملي 1281870811 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24.50 مترمربع پالك شماره 125 
فرعي از14915 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی 

می باشد  
82- راي شماره 01436 1398603020260 مورخ 1398/01/21   آقاي محمدرضا 
دارالضیاء به شناسنامه شماره 61144 كدملي 1281708461 صادره اصفهان فرزند علي 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 118.10 مترمربع پالك شماره 53 
فرعي از 99 اصلي واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی محمودزاهدی وجمال اكبرزاده
83- راي شماره 02586 1398603020260 مورخ 1398/02/15   آقاي مسعود 
محمودي به شناسنامه شماره 3522 كدملي 1287151256 صادره اصفهان فرزند فیض 
اله نسبت به 23.75 سهم مشاع از 190 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 190 
مترمربع پالك شماره 31 فرعي از14874 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود 

متقاضی مالک رسمی می باشد  
84- راي شماره 02587 1398603020260 مورخ 1398/02/15   آقاي محسن 
محمودي به شناسنامه شماره 225 كدملي 1091534934 صادره نجف آباد فرزند فیض 
اله نسبت به 71.25 سهم مشاع از 190 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 190 
مترمربع پالك شماره 31 فرعي از14874 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود 

متقاضی مالک رسمی می باشد  
85- راي شماره 02588 1398603020260 مورخ 1398/02/15   آقاي مهدي شاه 
زیدي به شناسنامه شماره 3906 كدملي 1288341271 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
نسبت به 50/47 سهم مشاع از 190 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 190 
مترمربع پالك شماره 31 فرعي از14874 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود 

متقاضی مالک رسمی می باشد  
86- راي شماره 02589 1398603020260 مورخ 1398/02/15   خانم زهره صفا 
به شناسنامه شماره 5702 كدملي 1292210311 صادره اصفهان فرزند محمد حسن 
نسبت به 47.50 سهم مشاع از 190 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 190 
مترمربع پالك شماره 31 فرعي از14874 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود 

متقاضی مالک رسمی می باشد  
87- راي شماره 01640 1398603020260 مورخ 1398/01/25   آقاي رضا غالمي 
هتمابادي به شناسنامه شماره 6 كدملي 1291666524 صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از15154  اصلي 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

مشهدی فتح اله زارعی
88- راي شماره 02544 1398603020260 مورخ 1398/02/14   آقاي  رضا نکوئي به 
شناسنامه شماره 53976 كدملي 1281636754 صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ 
بصورت یک باب ساختمان به مساحت 192.83 مترمربع از پالك شماره 713  فرعي 

از 99 اصلي واقع در بخش 16 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
89- راي شماره 03072 1398603020260 مورخ 1398/02/25   آقاي مرتضي عباسي 
به شناسنامه شماره 300 كدملي 1291549269 صادره اصفهان فرزند احمد بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 253 مترمربع پالك  309 اصلي واقع در بخش 

16 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک رسمی عذرا تبریزچی
90- راي شماره 02572 1398603020260 مورخ 1398/02/15  خانم اكرم بهارلو به 
شناسنامه شماره 1006 كدملي 1290521379 صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ 
بصورت یکباب خانه به مساحت 50.60 مترمربع از پالك شماره 13883 اصلي واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
91- راي شماره 02604 1398603020260 مورخ 1398/02/15  آقاي  اله داد بهرامي 
باصري به شناسنامه شماره 781 كدملي 1284287440 صادره اصفهان فرزند عروجعلي 
به صورت ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 173.40 مترمربع از پالك 
شماره 240 فرعي از 14916 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه 

عادی مع الواسطه ازمالک رسمی علیرضا قرانی
92- راي شماره 02609 1398603020260 مورخ 1398/02/15   آقاي  علیرضا 
بهرامي به شناسنامه شماره 1656 كدملي 1289523207 صادره اصفهان فرزند اله داد 
بصورت  ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله  به مساحت 112 مترمربع از پالك شماره 
240  فرعي از 14916 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی 

مع الواسطه ازمالک رسمی علیرضا قرانی
93- راي شماره 03532 1398603020260 مورخ 1398/02/30   خانم شمس السادات 
امام جمعه به شناسنامه شماره 430 كدملي 2121369848 صادره گرگان فرزند سیداحمد 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 162.15 مترمربع از پالك شماره 31 
فرعي از 99 اصلي واقع در بخش 16 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
94- راي شماره 01522 1398603020260 مورخ 1398/01/22   آقاي عبداله عسگري 
به شناسنامه شماره 103 كدملي 5110757208 صادره شاهین شهر فرزند مسیب نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 231.47 مترمربع پالك شماره 396 فرعي 
از411 اصلي واقع در بخش 16 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی وهمچنین 
سهم االرث وی از مسیب عسگری طبق گواهی حصروراثت شماره 94/03/26-1417

95- راي شماره 01524 1398603020260 مورخ 1398/01/22   آقاي محمد 
عسکري به شناسنامه شماره 1270132083 كدملي 1270132083 صادره اصفهان 
فرزند مسیب نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 235.72 مترمربع پالك 
شماره 396 فرعي از411 اصلي واقع در بخش 16 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک 

رسمی وهمچنین سهم االرث وی از مسیب عسگری طبق گواهی حصروراثت شماره 
94/03/26-1417

96- راي شماره 01867 1398603020260 مورخ 1398/01/29   آقاي محمد افخمي 
اردكاني به شناسنامه شماره 1231 كدملي 1287238947 صادره اصفهان فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 13 مترمربع از پالك شماره 735 فرعي 
از15177 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی حبیب اله استکی
97- راي شماره 00636 1398603020260 مورخ 1398/01/07  خانم گیتي كمالي 
زاده به شناسنامه شماره 1180 كدملي 1285305221 صادره اصفهان فرزند عباس 
نسبت به 132.46 سهم مشاع از 266.88 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
267.10 مترمربع از پالك شماره 986 فرعي از15177  اصلي واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
98- راي شماره 00625 1398603020260 مورخ 1398/01/07   خانم مهناز بیگلري 
به شناسنامه شماره 670 كدملي 1285593405 صادره اصفهان فرزند منوچهر نسبت 
به 134.42 سهم مشاع از 266.88 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 267.10 
مترمربع از پالك شماره 986 فرعي از15177  اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه 

خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
99- راي شماره 20842 1396603020260 مورخ 1396/11/25   خانم فهمیه نجفي 
زاده به شناسنامه شماره 34384 كدملي 1282271261 صادره اصفهان فرزند علي تقي 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ)بقانون ارث(  یک باب انبار مصالح فروشی به مساحت  
283.35  مترمربع پالك شماره  32 فرعي از 14915 اصلي واقع دربخش 5 ثبت اصفهان 
كه مالک رسمی شیخ علی نقی نجفی زاده  بموجب سند  1701 مورخ 41/12/26  دفتر  
86 اصفهان بوده كه مورد درخواست سهم االرث متقاضیان بوده بموجب گواهی حصر 
وراثت شماره 865 مورخ 95/02/27 شورای حل اختالف حصر وراثت اصفهان و حصر 
وراثت 1029 مورخ 1380/04/19 شعبه 5 دادگاه عمومی اصفهان و تعدادی از شهود 

آن را تایید نموده اند
100- راي شماره 20841 1396603020260 مورخ 1396/11/25   آقاي عباس نجفي 
زاده به شناسنامه شماره 129 كدملي 1287585698 صادره اصفهان  فرزند علي نقي 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ)بقانون ارث(  یک باب انبار مصالح فروشی به مساحت  
283.35  مترمربع پالك شماره  32 فرعي از 14915 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
كه مالک رسمی شیخ علی نقی نجفی زاده  بموجب سند  1701 مورخ 41/12/26  دفتر  
86 اصفهان بوده كه مورد درخواست سهم االرث متقاضیان بوده بموجب گواهی حصر 
وراثت شماره 865 مورخ 95/02/27 شورای حل اختالف حصر وراثت اصفهان و حصر 
وراثت 1029 مورخ 1380/04/19 شعبه 5 دادگاه عمومی اصفهان و تعدادی از شهود 

آن را تایید نموده اند
101- راي شماره 20840 1396603020260 مورخ 1396/11/25  آقاي   احمد نجفي 
زاده به شناسنامه شماره 27934 كدملي 1282207342 صادره اصفهان فرزند علي نقي 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ)بقانون ارث(  یک باب انبار مصالح فروشی به مساحت  
283.35  مترمربع پالك شماره  32 فرعي از 14915 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
كه مالک رسمی شیخ علی نقی نجفی زاده  بموجب سند  1701 مورخ 41/12/26  دفتر  
86 اصفهان بوده كه مورد درخواست سهم االرث متقاضیان بوده بموجب گواهی حصر 
وراثت شماره 865 مورخ 95/02/27 شورای حل اختالف حصر وراثت اصفهان و حصر 
وراثت 1029 مورخ 1380/04/19 شعبه 5 دادگاه عمومی اصفهان و تعدادی از شهود 

آن را تایید نموده اند
102- راي شماره 20839 1396603020260 مورخ 1396/11/25  خانم صدیقه نجفي 
زاده به شناسنامه شماره 1233 كدملي 1287534562 صادره اصفهان فرزند علي نقي 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ)بقانون ارث(  یک باب انبار مصالح فروشی به مساحت  
283.35  مترمربع پالك شماره  32 فرعي از 14915 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
كه مالک رسمی شیخ علی نقی نجفی زاده  بموجب سند  1701 مورخ 41/12/26  دفتر  
86 اصفهان بوده كه مورد درخواست سهم االرث متقاضیان بوده بموجب گواهی حصر 
وراثت شماره 865 مورخ 95/02/27 شورای حل اختالف حصر وراثت اصفهان و حصر 
وراثت 1029 مورخ 1380/04/19 شعبه 5 دادگاه عمومی اصفهان و تعدادی از شهود 

آن را تایید نموده اند
103- راي شماره 03457 1398603020260 مورخ 1398/02/28  آقاي مجتبي 
بدیع صنایع اصفهاني به شناسنامه شماره 4150 كدملي 1287157424 صادره اصفهان 
فرزند مرتضي بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 158.80 
مترمربع از پالك شماره 59 فرعي از 14874 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریداری مبایعه نامه عادی و وكالتنامه مالکیت شركت پزشکی یزدان
104- راي شماره 03456 1398603020260 مورخ 1398/02/28  آقاي حسن آرامي 
پارچه باف به شناسنامه شماره 2 كدملي 1286355125 صادره اصفهان فرزند احمد 
بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 158.80 مترمربع از 
پالك شماره 59 فرعي از 14874 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه 

نامه عادی و وكالتنامه مالکیت شركت پزشکی یزدان
105- راي شماره 03448 1398603020260 مورخ 1398/02/28  آقاي غالمرضا 
دبیري به شناسنامه شماره 123 كدملي 4171953091 صادره الیگودرز فرزند ولي 
بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 158.80 مترمربع از 
پالك شماره 59 فرعي از 14874 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه 

نامه عادی و وكالتنامه مالکیت شركت پزشکی یزدان
106- راي شماره 01866 1398603020260 مورخ 1398/01/29  آقاي تقي جعفري 
نیسیاني به شناسنامه شماره 8 كدملي 1189820773 صادره اردستان فرزند رضا بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 225.45 مترمربع از پالك 309  اصلي واقع در 

بخش 16 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
107- راي شماره 02484 1398603020260 مورخ 1398/02/12  آقاي عبدالرضا 
شفائي خوزاني به شناسنامه شماره 353 كدملي 1141696762 صادره خمیني شهر فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 184.30 مترمربع پالك شماره 

13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
108- راي شماره 03119 1398603020260 مورخ 1398/02/26  خانم توران قاسمي 
شروداني به شناسنامه شماره 1253 كدملي 1286691338 صادره اصفهان فرزند 
محمدعلي بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 63.10 مترمربع از پالك شماره 
14964 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی عباس نعمت بخش
109- راي شماره 02590 1398603020260 مورخ 1398/02/15  آقاي رحیم دارابي 
هاروني به شناسنامه شماره 62 كدملي 4621962159 صادره شهركرد فرزند نقدعلي 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110.50 مترمربع از پالك شماره 394 فرعي 
از 15177 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  

110- راي شماره 15837 1397603020260 مورخ 1397/11/24  آقاي مهدي شمسي 
پور به شناسنامه شماره 3879 كدملي 1288287321 صادره اصفهان فرزند عبداله نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 149.68 مترمربع پالك شماره 482 فرعي از99 

اصلي واقع در بخش 16 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک رسمی می باشد  
111- راي شماره 13251 1397603020260 مورخ 1397/09/28  آقاي اصغر تقوي 
وشاره به شناسنامه شماره 515 كدملي 1287725201 صادره اصفهان فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 133.80 مترمربع از پالك شماره 77 فرعي 
از14915  اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی اسماعیل دهقانی
112- راي شماره 02533 1398603020260 مورخ 1398/02/14  آقاي  مهدي 
فخاري نژاد به شناسنامه شماره 1288 كدملي 1287620248 صادره اصفهان فرزند 
تقي بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 337.95 مترمربع پالك شماره 
12074 فرعي از 14874 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه خود متقاضی مالک 

رسمی می باشد  
113- راي شماره 02533 1398603020260 مورخ 1398/02/14  خانم درخشنده 
مختاري همامي به شناسنامه شماره 4 كدملي 6209856187 صادره باغبهادران فرزند 
جعفر بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117.45 مترمربع از پالك شماره 1 فرعي 
از 15100 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه موروثی از مرحوم حیدر علی رجائی 
موضوع سند اقاله 47866- 78/05/07 دفتر 67 اصفهان و خریداری بموجب سند انتقال 

154811- 97/06/22 دفترخانه 90 اصفهان
114- راي شماره 15404 1395603020260 مورخ 1395/09/13  خانم ملک دیندار 
اصفهانی  به شناسنامه شماره  429  كدملي  1286479681  صادره اصفهان  فرزند 
مصطفی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 136.70  مترمربع از پالك 
شماره 13900 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی مرتضی صدری
115- راي شماره 04109 1398603020260 مورخ 1398/03/11  آقاي مجید رباني 
اصفهاني به شناسنامه شماره 2150 كدملي 1282954271 صادره اصفهان فرزند محمد 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110.42 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی مرتضی صدری
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/04/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/04/26

زهره ایروانی - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
شناسه: 516706

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
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وزارت نیرو طرح هوشمند سازى کنتورهاى آب و برق را پیاده مى کند
مدیرعامل شرکت مادرتخصصى مدیریت ســاخت و تهیه کاالى آب و برق(ساتکاب) گفت: وزارت نیرو 
اطالعات مورد نیاز کسب و کارهاى نوپا(استارت آپ) براى کمک به مدیریت بهتر منابع آب و برق را در اختیار 

آنها قرار داده است و طرح هوشمند سازى کنتورهاى آب و برق را اجرایى خواهد کرد.
«محمد ولى عالء الدینى» در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادى ایرنا درباره تالش وزارت نیرو براى آزادسازى 

کالن داده هاى در اختیار افزود: چنین داده هایى اکنون در همه پایگاه هاى اطالع رسانى موجود است.
وى فروش داده (دیتا) را یکى از تازه ترین کسب و کارهاى جهانى دانســت که از ارزش اقتصادى باالیى هم 

برخودارند و اضافه کرد: وزارت نیرو با هدف حل مسائل و معضالت کشور نگاه کسب سود به این داده ها ندارد و آن 
را به عنوان یک کسب و کار نمى داند.

مدیرعامل ساتکاپ خاطرنشان ساخت: براساس تصمیم وزارت نیرو اکنون در بخش آب هر فرد یا شرکتى نیاز به استفاده از این اطالعات 
و کالن داده ها دارد مى تواند به راحتى استفاده کند.

عالء الدینى گفت: تنها ممنوعیت استفاده از کالن داده ها مربوط به اطالعات و داده هایى است که به امنیت وابسته است و مابقى اطالعات در 
اختیار همه استفاده کنندگان قرار دارد.
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استارت آپ

با توســعه فناورى فضایى و ورود کسب و کارهاى نوپاى 
فضایى به عرصه ارائه خدمات به مردم، تحقق شعار «رونق تولید با استارت آپ هاى 

فضایى» دور از ذهن نیست.

موج چهارم انقالب صنعتى بر پایه توســعه صنعت هاى نوین در حال شکل گیرى است و 
استارت آپ ها نقش اثرگذار و کمک کننده اى در ارتقا شاخص هاى رفاهى، خدماتى، اشتغال 
و تحول اقتصادى دارند؛ حال از آنجایى که امروزه اقتصاد فضا به عنوان اقتصاد نوظهور مطرح 
است، عالوه بر ساخت ماهواره ها که افزایش ارزش اقتصاد را به همراه دارد، استارت آپهاى 
حوزه فضایى نیز مى توانند نقش تعیین کننده اى در رشــد شاخص هاى اقتصادى و رونق 

کسب و کار داشته باشند.
آمارها نشان مى دهد که طى یک دهه گذشته رشد اقتصاد فضا در دنیا بیش از 139 درصد 
بوده و نسبت به متوسط رشد اقتصاد جهانى که تقریباً 19.4 درصد است از شرایط مناسبى 

بهره مى برد.

  استارت آپ ها به عرصه فضا وارد مى شوند
شواهد نشــان مى دهد که انقالب فضایى در دنیا با کوچک شدن، انبوه شدن و ارزان شدن 
ماهواره ها در حال شکل گیرى است به نحوى که این تحول فضایى به راحتى قابل رقابت با 

زیرساختى زمینى خواهد بود.
امروزه با توسعه فناورى فضایى و ورود استارت آپ ها به زیرساخت هاى فضایى، منظومه هاى 
کوچک ماهواره اى چند کیلوگرمى مى توانند سرویس و خدمات بسیارى به مردم ارائه دهند 

و بسیارى از استارت آپها با ساخت ماهواره هاى کیوب ست وارد شبکه اقتصادى شده اند.

از این رو تشکیل اســتارت آپ هاى فضایى و تولید ماهواره هاى کوچک با 
کاربردهاى متفاوت هم اکنون در دستور کار بسیارى از کشورهاى دنیا قرار 
گرفته است. براى مثال اسفندماه ســال 97 شرکت «وان وب» نخستین 
ماهواره هایش را با هدف برقرارى اینترنت جهانى به فضا پرتاب کرد و 6 ماهواره 
در مدار زمین قرار دارد. این شرکت که به طور رسمى آزمایش پروژه اینترنت 
ماهواره اى با پوشش جهانى را آغاز کرد، بنا دارد تا سال 2019 بیش از 720 
ماهواره در مدار قرار دهد و از این ماهواره ها براى فراهم کردن ارتباط اینترنتى 

در هر نقطه از جهان با حداقل تأخیر در ارسال سیگنال استفاده کند.
از سوى دیگر با توسعه اســتارت آپ هاى خدمات محور، شرکت هاى بزرگ 
فناورى دنیا با شرکتهاى فضایى همکارى مشترك خود را آغاز کرده اند. براى 
مثال یک شرکت فناورى با ساخت 120 ماهواره کوچک و قراردادن آنها در مدار 
زمین، موضوع پایش لوله هاى گاز را پیگیرى مى کند و شرکت مخابراتى دیگرى 
با تولید 150 ماهواره کوچک درصدد ارائه سرویس هاى با کیفیت مخابراتى به 

مردم است.
امروزه حتى ماهواره ها در اینترنت اشیا نیز نقش بسیارى دارند و منظومه هاى 
ماهواره اى به مدار زمین وارد شده اند که در حوزه اینترنت اشیا و خدمات شهرى نقش آفرینى 
کند. در این زمینه شرکت کپلر کامیونیکیشن (Kepler Communications) در 
حال ایجاد منظومه 140 ماهواره است. یا یک استارت آپ اســترالیایى برنامه ریزى براى 

منظومه 100 ماهواره و شرکت فرانسوى یوتل ست براى 20 ماهواره اقدام کرده است.
استارت آپ هایى که به منظومه ماهواره هاى کوچک ورود پیدا کرده اند روز به روز بر تعدادشان 
افزوده مى شود تا هم در ساخت ماهواره مشارکت داشته باشند و هم منظومه آنها در حوزه 
خدمات و فناورى ایفاى نقش کنند. براى مثال اســتارت آپ آمریکایى کلود کانستلیشن 
(Cloud Constellation) با هدف ایجاد منظومه اى از ماهواره ها براى ارتباطات امن 
و ذخیره ابرى اطالعات (کالد) در حال فعالیت اســت و استارت آپ دیگرى با قراردادن 90 
ماهواره در مدار، قصد دارد در همه دنیا تصاویر با دقت یک متر دریافت کرده و از داده هاى 

فضایى کسب درآمد کند.

  گذر فناورى فضایى از توسعه دانشگاهى به توسعه صنعتى
مرتضى برارى رئیس سازمان فضایى ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، به برنامه ریزى این سازمان 
در توسعه نقش استارت آپ هاى فضایى در رونق تولید تاکید دارد و مى گوید: امسال نقش 
این صنعت در تولید، رونق مى گیرد و دور از ذهن نیست که فناورى فضایى را یکى از ارکان 

تحقق شعار امسال بدانیم.
وى با بیان اینکه یکى از مهمترین دغدغه هاى امسال که فراخوان آن را زده ایم، بحث واگذارى 
طراحى و ساخت ماهواره ها به شرکت ها و بخش خصوصى است، اظهار داشت: تاکنون تمام 
پروژه هاى بخش فضایى کشور در رده توسعه فناورى بوده و بر این اساس با دانشگاه ها قرارداد 
منعقد کرده ایم. اما به دلیل آنکه اصوالً دانشگاه ها تا TRL 3 و 4 پیش نمى روند، این پروژه ها 

به مدل صنعتى نرسیده است.
رئیس ســازمان فضایى ایران با تاکید بر اینکه براى گذر از مرحله توسعه فناورى به توسعه 
صنعتى، باید به جاى دانشگاه ها با شرکت ها قرارداد بندیم، توضیح داد: ما امسال براى نخستین 
بار در برنامه 10 ساله دوم فضایى، واگذارى 4 پروژه کالن شامل ماهواره هاى سنجش از دور 
«اپتیکى»، «رادارى» و ماهواره مخابراتى و ایســتگاه چند منظوره ماهواره اى را به بخش 
خصوصى در دستور کار قرار داده ایم و زیرساخت آن را توسط سازمان فضایى ایجاد خواهیم 
کرد. این هدف با تکیه بر توان داخل و ظرفیت بخش خصوصى محقق مى شود. به این معنى 

که پروژه ها را از دانشگاه به سمت شرکت هاى خصوصى سوق مى دهیم.

  رونق تولید با کاربردهاى فناورى فضایى
برارى بخش بعدى برنامه هاى سازمان فضایى را ترویج کاربردهاى فناورى فضایى در جامعه 
عنوان کرد و گفت: از اواخر سال گذشته عرضه دستاوردهاى فضایى کشور به جامعه در دستور 
کار قرار گرفته و برخى دستگاه هاى دولتى و عمومى نیز از این دستاوردها بازدید کردند. تالش 
این است که این موضوع را ترویج کنیم که فناورى ماهواره مى تواند در عرصه هاى مختلف 
کشاورزى، مدیریت بالیا و خشکسالى و چالش هاى حوزه محیط زیست کاربردهاى فراوانى 

داشته باشد.
وى با اشاره به اینکه بیش از 700 استارت آپ توسط آژانس فضایى اروپا هم اکنون حمایت 
مى شوند و 20 مرکز نوآورى کســب و کارهاى فضاپایه در اروپا ایجاد شده است، ادامه داد: 
مراکز انکوباتور فضایى و مراکز کارآفرینى کسب و کارهاى فضاپایه نیز در این راستا شکل 

گرفته است. 
رئیس سازمان فضایى ایران به بحث اشــتغال و تولید خدمت در پایین دست بخش فضا 
اشاره کرد و گفت: به این معنى که داده هاى ماهواره اى را در اختیار کسب و کارهاى فضاپایه 
قرار دهیم تا استارت آپ ها بتوانند با این داده ها، خدمات متنوع براى جامعه تولید کنند. ما 
تصمیم مان این است که در سال جارى بتوانیم در این فضا که جامعه با کسب و کارهاى فضاپایه 
آشنا شده است، از ظرفیت این داده ها استفاده کنیم تا این داده ها هم تولید خدمت کرده و 

هم اشتغال ایجاد کنند.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: براى مثال سال گذشته در کشور یک استارت آپ براى ارائه 
خدمات ماهواره اى به کشاورزان ایجاد شد. این اســتارت آپ توسط 4 متخصص هوافضا، 
سنجش از دور، کشاورزى و کامپیوتر در عرصه کشاورزى دقیق راه اندازى شده تا با استفاده 

از داده هاى ماهواره اى، به کشاورزان خدمات ارائه کنند.
برارى با اشاره به اینکه با حمایت وزیر ارتباطات، امســال پارك کسب و کارهاى فضاپایه و 
مرکز داده فضایى را افتتاح خواهیم کرد، افزود: امسال افتتاح پلتفرمى روى دیتاسنتر ابرى در 
راستاى پروژه اپن دیتا خواهیم داشت، به این معنى که پلتفرم سرویس کالد (ابرى) را به کسب 
و کارهاى نوپا ارائه مى دهیم. از سوى دیگر با معاونت علمى ریاست جمهورى براى ایجاد 4 
مرکز کسب و کار فضاپایه در دانشگاه ها هماهنگى هایى صورت گرفته تا زیرساخت هاى راه 

اندازى کسب و کارها در این بخش، فراهم شود.

مهر
گـــزارش

سهم استارت آپ ها در تحقق شعار سال

مدت هاســت که چین به 
سرقت ایده هاى کارآفرینان 
و مخترعــان غربى متهم 
مى شــود و اخیراً یکى از 
ستون نویســان نشــریه 
آمریکایى وال اســتریت 
ژورنال مدعى شده بود که 
چینى ها این کار (سرقت ایده هاى غربى ها) 
را براى خود یک وظیفه میهن پرســتانه 
تلقى مى کنند. البته باید اذعان داشت که 
چنین اتهامات بزرگى اغلب ساده اندیشانه 

هستند.
درست است که دولت چین الگو گرفتن 
از ایده هاى غربــى را ترویــج مى کند و 
شــرکت هاى خارجى فعــال در چین را 
براى واگذارى حق مالکیت فکرى تحت 
فشــار قرار مى دهد اما در سال هاى اخیر 
حمایت از حقوق مالکیت فکرى در چین 
با سرعتى نجومى پیشــرفت کرده است. 
شرکت هاى چینى امروز بیش از هر زمان 
دیگرى ابداعات خود را به ثبت مى رسانند 
و براى حفظ حقوق مالکیت فکرى اشتیاق 
نشــان مى دهند. حتى برخى از مدیران 
شــرکت هاى چینى به طــور تلویحى از 
فشــارهاى آمریکا بر دولت کشورشان در 
راســتاى اجراى قوانین مرتبط با حفظ 

حقوق مالکیت فکرى حمایت کرده اند.
نقض مکرر و آشکار حقوق مالکیت فکرى 
توسط چینى ها در دهه هاى گذشته باعث 

شده اســت که بســیارى فکر کنند این 
رویه هنوز با همان شدت ادامه دارد. عدم 
رعایت کپى رایت نرم افزارها و اســتفاده 
غیرمجاز از عالئم تجارى شرکت هاى دیگر 
(از جمله شــرکت والت دیزنى) زمانى به 
دفعات در چین اتفــاق مى افتاد. مایکل 
جردن، بسکتبالیست افسانه اى آمریکایى، 
سال ها تالش کرد تا از درج نامش بر روى 
محصوالت یک شرکت چینى تولیدکننده 
البسه ورزشى جلوگیرى کند. تالش هاى 
این بسکتبالیست آمریکایى سرانجام در 

سال 2016 تا حدى به نتیجه رسید.
چین هنوز هم براى عمل به تعهداتى که 
در زمان پیوستنش به ســازمان تجارت 
جهانى در ســال 2001 به این ســازمان 
سپرده بود، باید راه درازى را بپیماید. دولت 
چین هنوز هم شــرکت هاى خارجى که 
اقدام به راه اندازى کســب وکار مشترك 
(جوینت ونچر) با شرکت هاى دولتى این 
کشور مى کنند را مجبور به واگذارى حقوق 
مالکیت فکرى خود مى کند. اما ذهنیت 
شرکت هاى چینى در مورد حقوق مالکیت 
فکرى کامًال در مســیر تغییر قرار گرفته 
است؛ همان طور که شــرکت هاى ژاپنى 
که آنها نیز زمانــى ایده هاى آمریکایى ها 
را ســرقت مى کردند، باالخره تغییر رویه 

دادند.
از طرفى خــود چینى ها امــروز بیش از 
ســایرین ابتکارات و اختراعاتشان را در 
پایگاه هاى بین المللى به ثبت مى رسانند. 
بر اساس آمارهاى سازمان جهانى مالکیت 
فکرى، در ســال 2017 حدود 44 درصد 
از اختراعــات به ثبت رســیده در جهان 
مربوط به چینى ها بوده اســت؛ چینى ها 
در سال 2017 دو برابر آمریکایى ها ابداعات 
و اختراعات به ثبت رســاندند. از طرفى 
شــرکت هاى چینى بیش از شرکت هاى 
فعال در سایر کشورهاى جهان، یکدیگر 

را به دلیل نقض حقــوق مالکیت فکرى 
تحت پیگرد قرار مى دهند که این مسئله 
نشــان دهنده حساســیت آنها به حقوق 
مالکیت فکرى است؛ چیزى که چند دهه 

قبل براى آنها مهم قلمداد نمى شد.
به گفته مقامات شرکت Rouse که یک 
شرکت مشاوره حقوقى بین المللى است، 
وقتى شرکت هاى خارجى در دادگاه هاى 
چین علیه شرکت هاى چینى به دلیل نقض 
حقوق مالکیت فکرى اقامه دعوى مى کنند، 
نرخ پیروزى آنها بیشتر از دعاوى مشابهى 
است که بین خود شرکت هاى چینى اتفاق 
مى افتد و غرامت بیشترى نیز به آنها تعلق 
مى گیرد. اگرچه مبلغ این غرامت ها هنوز با 
توجه به استانداردهاى بین المللى چندان 
قابل توجه محسوب نمى شــوند اما رقم 
آنها در حال افزایش و نزدیک شــدن به 
اســتاندارهاى بین المللى است. عالوه بر 
این، اخیراً در راستاى تقویت نظام قضائى 
حمایت از حقــوق مالکیت فکرى، امکان 
فرجام خواهى در دادگاه عالى خلق چین 
براى چنین پرونده هایى فراهم شده است.

جالب اینجاســت که اخیراً شرکت هاى 

چینى نیز با مشــکل سرقت ایده هایشان 
توسط سایرین مواجه شــده اند. یکى از 
مدیران شــرکت على بابــا- از بزرگترین 
شــرکت هاى تجارت الکترونیک جهان- 
مى گویــد با گســترش دامنــه فعالیت 

شرکت هاى چینى به ویژه در مناطق جنوب 
شرق آسیا، این شــرکت ها نیز شاهد به 
سرقت رفتن ایده هاى خود توسط دیگران 
هســتند و به همین دلیل دفاع از حقوق 
مالکیت فکرى خود را با جدیت بیشترى 
دنبال مى کنند. یکى از مدیران شــرکت 
چینى فوتون موتور (تولیدکننده اتوبوس 
و خودروهاى سنگین) نیز با اشاره به اینکه 
رونق اقتصاد چین در قیاس با گذشــته 
کاهش یافته است، تأکید مى کند که در 
این شــرایط نیاز به حفظ حقوق مالکیت 
فکرى در برابر رقبا بیشتر احساس مى شود.
البته مدیران شرکت هاى چینى همچنان 
به ضعف هــاى نظام حمایــت از حقوق 
مالکیــت فکــرى در این کشــور اذعان 
مى کننــد؛ ضعف هایــى که به ویــژه در 
استان هاى غیرساحلى و غیرمرزى واقع 
در مرکز این کشــور به دلیل دخالت هاى 
سنگین مقامات استانى براى حمایت از 
شرکت هاى محلى که محصوالت دیگران 

را کپى مى کنند، مشــهودتر هستند. به 
همین دلیل اســت کــه مدافعان حقوق 
مالکیت فکرى در چین، دالیل آمریکا براى 
تحت فشار گذاشتن دولت کشورشان را 
مى پذیرند و بعضاً اعتراف مى کنند که اگر 
فشارهاى آمریکا نبود چین تا این حد در 
زمینه به رسمیت شناختن حقوق مالکیت 
فکرى پیشرفت نمى کرد. البته این بدان 
معنا نیست که آنها با رویکرد تهاجمى و 
گزافه گویى هاى ترامپ در مورد چین –که 
شاید با هدف سرکوب رشد اقتصادى این 

کشور باشد- موافقند.
در هر صورت هم عوامل داخلى و هم عوامل 
خارجى به تغییر رویکــرد چین در قبال 
حقوق مالکیت فکرى کمــک کرده اند. 
شرکت هاى چینى در آرزوى این تغییرات 
بوده اند زیرا همان طور کــه مدیر یکى از 
شــرکت هاى چینى مى گوید، هیچ کس 
حتى یک کودك دوست ندارد که دیگران 

او را دزد خطاب کنند.

 نقض حقوق مالکیت فکرى؛   

آیا چینى ها واقعا دزدان ایده هاى کارآفرینان غربى هستند؟

البته مدیران 
شرکت هاى چینى 

همچنان به ضعف هاى 
نظام حمایت از حقوق 
مالکیت فکرى در این 
کشور اذعان مى کنند.

نقض مکرر و آشکار حقوق مالکیت فکرى توسط چینى ها 
در دهه هاى گذشته باعث شده است که بسیارى فکر 

کنند این رویه هنوز با همان شدت ادامه دارد.
مسئله نقض حقوق مالکیت فکرى توسط چینى ها جزو 
مهم ترین دستاویزهاى دونالد ترامپ براى آغاز جنگ 

تجارى علیه چین در سال گذشته میالدى بود.
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،،
اخیراً در راستاى تقویت 

نظام قضائى حمایت از 
حقوق مالکیت فکرى، 

امکان فرجام خواهى در 
دادگاه عالى خلق چین 

براى چنین پرونده هایى 
فراهم شده است.

25 سال ازعمر
 استارت آپ در ایران 

مى گذرد

یک کارشــناس کسب و کار در 
حوزه فناورى و مدرس دانشگاه 
گفت: نخســتین اســتارت آپ 
واقعى ایران در حوزه کار آفرینى 
25 سال پیش از سوى سازمان 
گســترش و نوســازى صنایع 
ایران در کشور راه اندازى شده

 است.
رضا شیرازى در برنامه «رویش» 
رادیو اقتصاد افزود: اسم استارت 
آپ چند سالى که به سر زبان ها 
افتاده و عموم مردم این واژه را 

بیشتر مى شنوند.
وى همچنیــن اظهارداشــت: 
خیلى ها به همین دلیل فکر مى 
کنند که تاریخچه استارت آپ 
در کشور نیز به چهار تا پنج سال 

گذشته مربوط مى شود.
این کارشــناس کســب و کار 
در حــوزه فنــاورى و مدرس 
دانشگاه گفت: اســتارت آپ به 
معناى کســب و کار نوپا بیش 
از 25 ســال در کشــور قدمت

 دارد.
وى در ادامــه افــزود: نزدیک 
بــه یــک دهــه هســت که

 استارت آپ هاى خوبى در حوزه 
فناورى اطالعات پــا به عرصه 
خدمات دهى یا فروش محصول 

در کشور گذاشته اند.
شــیرازى تصریح کرد: واقعیت 
قضیه اینکــه پــس از فراگیر 
شــدن اینترنت در اقصى نقاط 
کشــور مردم خیلــى راحت تر 
توانســتند ایده هاى خود را در 
حوزه فناورى اطالعات اجرایى 

کند.
وى بــه رادیــو اقتصــاد گفت: 
استارت آپ یک کســب و کار 
نوپاى که مى آیــد یک ایده اى 
را براى رفع یک مشکل به بازار 
عرضه مى کند به تبع چون ایده 
نــو و خالقانه اســت و احتمال 
اینکه به نتیجه برســد و مردم 
از این محصول اســتفاده کنند 

بسیار زیاد است.
این کارشناس کســب و کار در 
حوزه فناورى و مدرس دانشگاه 
گفت: استارت آپ کسب و کارى 
با سرعت رشــد باال و بسیار زود 

بازده است.
وى اظهارداشت: نکته قابل توجه 
در ایــن میان اینکــه افراد فکر 
نکنند هر ایده اى را در استارت 
آپ مطرح کنند بطور حتم موفق 

خواهند شد.
شــیرازى در ادامه یادآورشــد: 
متاســفانه بیــش از 80 درصد

 ایده هاى که در استارت آپ ها 
مطرح مى شــود طبق معمول 
با شکســت مواجــه و خروجى 

مناسبى ندارند.
برنامه «رویــش» کارى از گروه 
کسب و کار شــبکه تخصصى 
رادیو اقتصاد اســت که از شنبه 
تا پنجشــنبه هر روز ساعت 8 
صبح به مدت 60 دقیقه به تهیه 
کنندگى «مهرگان سوادکوهى و 
نازنین کتابچى» با هدف آموزش 
غیر مســتقیم نحوه راه اندازى 
یک کسب وکار جدید، توسعه 
و موفقیــت در آن و مدیریــت 
بحران هاى پیش رو بر روى موج 
اف ام ردیف 98 قــرار مى گیرد 
و عالقمنــدان جهــت دریافت 
فایل صوتى برنامــه مى توانند 
به ســایت این رادیــو مراجعه 

کنند. 

فصل تجارت
گــزارش
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