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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

8

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در همایش شهر خورشیدى:

نرخ خرید پایه انرژى خورشیدى امسال 50 درصد افزایش یافت

آیا ثروتمند شدن
 در اوضاع کنونى 

ممکن است؟

ثروتمند شدن در بازار ایران آنقدر 
که در کشــور هاى دیگر به علم 
اقتصاد مربوط مى شــود به این 
علم واکنش نشــان نمى دهد. 
البته شاید این بى قانونى ها هم 
در علم اقتصاد توجیه داشته باشد 
و اقتصاد اصولى برایش داشــته 
باشد که هنوز کشف نشده و حتما 
یک اقتصاد دان ایرانى باید آنها را 
بنویسد زیرا در هیچ جاى دیگر 
دنیا تجربه نشــده تا در باره اش 

بنویسند.
قانون پول ، پول مى آورد، قانون 
با پارتى مى توان مجوز یک شبه 
گرفت، قانــون ارتباطات مهم تر 
از کار خوب و با کیفیت اســت و 
... هزاران قانون نا نوشته دیگرى 
که متاســفانه در بازار اقتصادى 
ایران حکم فرماســت و مطمئنا 
ثروتمند شــدن افراد نیز به آن 
قانون ها بستگى زیادى دارد. اما 
یک قانون دیگر هم براى کسب 
درآمد وجود دارد که خوشبختانه 
در همه دنیا صدق مى کند. و آن 
هم تفکر فردى است. این تفکر و 

طرز نگاه ما به ...

فرزانه مستاجران
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

    شهردارى اصفهان در توسعه استفاده از انرژى خورشیدى پیشتاز بوده است.

بازار طال و سکه 98/4/13 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,360,0004,338,000قدیم

سکه طرح 
4,602,0004,449,000جدید

2,340,0002,520,000نیم سکه

1,519,0001,640,000ربع سکه

989,000989,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,847,0001,766,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18437,500407,500 عیار

یک گرم طالى 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالى 
24583,300543,300 عیار

روش هاى تحول کسب وکار را 
بیاموزید؛   

یک تحول بزرگ
آیا احساس مى کنید با تحولى در کار خود داشته 
باشــید؟ امروزه بیشتر ســازمان ها و نهادهاى 
کوچک و بزرگ، براى رسیدن به رشد و توسعد 
در حال تالش و برنامه ریزى هستند. بسیارى 
بر این باورند که با آموزش کارکنان و کارمندان 
سطح عملکر باال مى رود. بسیارى از افراد هم با 
داشتن کسب و کار کوچک تر نیازمند آموزش 
براى ارتقا ســطح درآمد خود هســتند.اما آیا 
به راســتى این آموزش ها الزم اســت؟ چقدر 
مى تواند در باال بردن عملکرد تاثیرگذار باشد؟ 
این چیزى است که مى خواهیم در این مقاله به 
آن بپردازیم. فقط چهار روش در کســب وکار و 
زندگى وجود دارد که موجب تغییرات اساسى 

مى شود. ...
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مجید صفارى -شهردار بادرود 

غالمرضا باباییان- شهردار طرق رود 

شناسه: 520814

شناسه: 520448

آگهى مزایده

آگهى مزایده فروش لودر 

نوبت اول

نوبت اول

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، 
قطعه زمین شماره 15 از مجموعه واگذارى یاسرى (به مساحت 189 متر مربع) واقع در بلوار مصطفى خمینى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، 
اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 98/04/15 جهت بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى مراجعه 

نمایند. 
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین مورد نظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه 

و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند. 
6- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. 

شهردارى طرق رود در نظر دارد براساس مجوز شماره 42 مورخ 98/03/09 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به فروش یک دستگاه 
لودر ZL50Gn سال 2017 نوع سوخت گازوئیلى را با قیمت پایه کارشناسى هفت میلیارد ریال از طریق مزایده کتبى اقدام نماید. 
لذا افرادى که تمایل به خرید دارند مى توانند از تاریخ درج آگهى جهت بازدید به واحد نقلیه موتورى شهردارى مراجعه نمایند و
 قیمت هاى پیشنهادى خویش را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1398/04/30 به دبیرخانه شهردارى ارائه نمایند. 

1- شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است. 
2- شرکت کنندگان باید 10٪ از مبلغ کارشناسى را به حساب شماره 0104629754001 نزد بانک صادرات به نام شهردارى طرق واریز 

نمایند.
3- کلیه کسورات و عوارض و هزینه انتقال سند بر عهده خریدار مى باشد.

4- به قیمت خودرو 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه مى گردد که برنده موظف به پرداخت آن مى باشد. 
5- در صورت انصراف برنده اول مزایده، ضمانت نامه اش به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر دوم انعقاد مى گردد. 

تالش برندهاى خارجى براى تولید در ایران

واردات دیگر به صرفه نیست
تغییرات نرخ ارز در سال قبل و اعمال برخى سیاست ها مبنى 
بر ممنوعیت واردات سبب شده تا برخى برندهاى خارجى 
که تا پیش از این،کاالهــاى خود را مســتقیم روانه بازار 

مى کردند،در ایران تولید را شروع کنند.
تغییرات نرخ ارز در سال قبل و اعمال برخى سیاست ها مبنى 

بر ممنوعیت واردات سبب شده تا برخى برندهاى خارجى که 
تا پیش از این، کاالهاى خود را به صورت مستقیم روانه بازار ایران 

کرده و فروشگاه هاى شیک و مجللى را هم براى فروش محصوالت خود ...

تغییرات نرخ ارز در سال قبل و اعمال برخى سیاست ها مبنى تغییرات نرخ ارز در سال قبل و اعمال برخى سیاست ها مبنى تغییرات نرخ ارز در سال قبل و اعمال برخى سیاست ها مبنى 
بر ممنوعیت واردات سبب شده تا برخى برندهاى خارجى بر ممنوعیت واردات سبب شده تا برخى برندهاى خارجى بر ممنوعیت واردات سبب شده تا برخى برندهاى خارجى بر ممنوعیت واردات سبب شده تا برخى برندهاى خارجى 
که تا پیش از این،کاالهــاى خود را مســتقیم روانه بازار که تا پیش از این،کاالهــاى خود را مســتقیم روانه بازار که تا پیش از این،کاالهــاى خود را مســتقیم روانه بازار 

تغییرات نرخ ارز در سال قبل و اعمال برخى سیاست ها مبنى تغییرات نرخ ارز در سال قبل و اعمال برخى سیاست ها مبنى تغییرات نرخ ارز در سال قبل و اعمال برخى سیاست ها مبنى 
بر ممنوعیت واردات سبب شده تا برخى برندهاى خارجى که بر ممنوعیت واردات سبب شده تا برخى برندهاى خارجى که بر ممنوعیت واردات سبب شده تا برخى برندهاى خارجى که بر ممنوعیت واردات سبب شده تا برخى برندهاى خارجى که 

تا پیش از این، کاالهاى خود را به صورت مستقیم روانه بازار ایران تا پیش از این، کاالهاى خود را به صورت مستقیم روانه بازار ایران تا پیش از این، کاالهاى خود را به صورت مستقیم روانه بازار ایران تا پیش از این، کاالهاى خود را به صورت مستقیم روانه بازار ایران تا پیش از این، کاالهاى خود را به صورت مستقیم روانه بازار ایران 
کرده و فروشگاه هاى شیک و مجللى را هم براى فروش محصوالت خود ...کرده و فروشگاه هاى شیک و مجللى را هم براى فروش محصوالت خود ...کرده و فروشگاه هاى شیک و مجللى را هم براى فروش محصوالت خود ...کرده و فروشگاه هاى شیک و مجللى را هم براى فروش محصوالت خود ...کرده و فروشگاه هاى شیک و مجللى را هم براى فروش محصوالت خود ...کرده و فروشگاه هاى شیک و مجللى را هم براى فروش محصوالت خود ...کرده و فروشگاه هاى شیک و مجللى را هم براى فروش محصوالت خود ...

سید حســن قاضى عسگر 
در جلسه کارگروه اشتغال 
اجتماعــات  ســالن  در 
استاندارى، سیاست گذارى 
کالن اشتغال را در توسعه 
گردشــگرى، ایجاد ناحیه 
صنفى پوشاك و نساجى، 
تأسیس شرکت ســرمایه گذارى انرژى 
خورشیدى، ایجاد ناحیه صنفى پرورش 
و صادرات پرندگان زینتــى و حیوانات 
خانگى، شــیمى و پتروشیمى، شهرك 
صنعتى ســاخت تجهیزات پزشــکى و 
توســعه اشــتغال در زمینه هــاى نو و 

شغل هاى تک دانست.
وى اضافه کرد: یکى از سیاستگذارى هاى 
کالن ما تشکیل انجمن صنفى پوشاك 
و لباس در اصفهان بود که در این راستا 
پیشنهاد ایجاد شهرك پوشاك با اشتغال 

120 هزار نفر طى سه سال مطرح شد.
قاضى عسگر اضافه کرد: در زمینه ایجاد 
ابرپروژه هاى اشتغال کالن اعالم آمادگى 

مى کنیم.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه 
منابع استاندارى اصفهان اظهار داشت: 
همچنین شــهرك کشــاورزى تحت 
عنوان صادرات پرندگان زینتى پیگیرى 

و احداث خواهد شد.
وى بیان کــرد: ایران جایگاه مناســبى 
در حوزه پــرورش ماهیــان زینتى در 
میان جهــان نــدارد و ایــن در حالى 
اســت کــه پــرورش ماهیــان زینتى 
ارزش افــزوده باالیى دارد و پتانســیل 
آن در کشــور به ویژه اصفهــان وجود 

دارد.
قاضى عسگر ادامه داد: حوزه هاى کالن 
اشتغال به 2 دســته سیاست هاى کالن 
سرمایه گذارى و سیاست هاى حاکمیتى 
تقسیم بندى مى شود تا اشتغال تقویت 

شود.

  50 هزار نفر در صنعت پوشاك اشتغال 
دارند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهــان، اولویت ســرمایه گذارى را با 

پتروشــیمى، زیرشــاخه هاى فوالد و 
قطعه سازى خودرو دانست و گفت: باید 
همایش هایى برپا شــود تا تولیدکننده 
و مصــرف کننده بایکدیگــر هماهنگ 

شوند.
اســرافیل احمدیه با بیان اینکه باید از 
تولید داخــل، اقتصــاد و زنجیره تولید 
حمایت کنیــم، بیان کــرد: حدود 30 
درصد صنعت کشور پوشاك و نساجى 
اســت که 50 هزار نفر اشتغال را در این 
حوزه ایجاد کــرده به همیــن دلیل از 

اهمیت ویژه اى برخوردار است.

  سهم اشتغال در بخش کشاورزى 10 
درصد است

مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعى 
اصفهان گفت: 20 درصد کل درآمدهاى 
مالیاتى سال 97 نسبت به سال پیش از 

آن رشد داشته است.
محسن نیرومند تصریح کرد: در بخش 
جوازهاى تأســیس 17 درصد کاهش 
داشــتیم و از نظر ســرمایه گذارى 32 

درصد رشد داشتیم.
وى ادامه داد: در ســال 97 بیشتر نتایج 
عملیاتى شد به این دلیل که تسهیالت 

بهترى پرداخت شد.
مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعى 
اصفهان با اشــاره به بخش گردشگرى 
افزود: گردشــگرى داخلى 4.8 درصد 

رشــد و گردشــگر خارجى 38 درصد 
کاهش داشــته اســت از ایــن رو براى 
حفظ اشــتغال آمارهــا مــا را هدایت 

مى کنند.
وى اظهار داشت: صید تولید آبزیان 26 
درصد رشد و تولید گوشت مرغ و عسل 

کاهش داشته است.
نیرومند با بیان اینکه ســهم اشتغال از 
بخش صنعت کم و بــه بخش خدمات 
افزوده شد، تصریح کرد: سهم اشتغال در 
بخش کشاورزى 10.2 درصد مانده و در 
صنعت سه درصد کاهش داشته و به 46 

درصد رسیده است.
اعضاى کارگروه اشتغال و سرمایه گذارى 
استان در این جلسه به حفظ اشتغال و 
ارائه تســهیالت به فضاى کسب و کار 

تاکید کردند.
همچنین گفته شــد 852 روستا داریم 
که اگر فعالیت هاى خرد ساماندهى شود 

اشتغال کالن خواهیم داشت.
 اصفهان با بیــش از پنــج میلیون نفر 
جمعیت، 9 هزار واحد تولیدى کوچک 
و بزرگ با ســرمایه 221 هزار میلیارد 
ریال و اشــتغال 263 هــزار نفر، حدود 
840 معــدن در حال بهره بــردارى با 
سرمایه گذارى بیش از 10 هزار میلیارد 
ریال و حدود 180 هــزار واحد صنفى 
صنعتى ترین اســتان کشــور بشــمار 

مى آید.

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى اصفهان: 

تحقق اشتغال نیازمند اصالح سیاست هاى کالن اقتصادى است

 حدود 30 درصد 
صنعت کشور پوشاك 

و نساجى است که 
50 هزار نفر اشتغال 

را در این حوزه ایجاد 
کرده به همین دلیل 

از اهمیت ویژه اى 
برخوردار است.

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى اصفهان گفت: سیاست هاى کالن اقتصادى زایل کننده اشتغال است که ضرورى است 
این مشکل براى تحقق این مهم اصالح شود.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S



آیا ثروتمند شدن 
در اوضاع کنونى 

ممکن است؟

ادامه از صفحه یک:
... موضوعــات مختلــف تاثیر 
زیادى بر طرز رفتــار ما در بازار 
دارد و مى تواند ما را به فرش و یا 

به عرش برساند.
مشــکل تفکر نه تنها در ایران 
بلکه در تمام دنیا این اســت که 
مردم یا به شدت کل نگر هستند 
و یا جزیى نگر و این دو دســته 
افراد هر کــدام به شــکلى در 
ثروتمند شدن با مشکل مواجه 
هســتند با تفکــر «کل نگر»
 نمــى تــوان پــول درآورد، با 
تفکرات اســتادان دانشگاه که 
در 99 درصد موارد«کل نگرند» 
و افــکار آنها فاقــد جزئیات در 
عمل اســت نمى توان پول در 
آورد و بازاریــان نیز به شــدت 
جزء نگرند ، آنان ریســکى فکر 
نمى کنند و معموال خوب پول 
در مى آورند و با ریســک هاى 
سیستمى مثل ریسک « افزایش 
نرخ ارز متناسب با اختالف تورم 
ایران با خارج از کشور » هر پنج 
سال یکبار بخشى مهم از آن را از 

دست مى دهند. 
پس بــراى اینکــه در آینده به 
غیر از شرایط محیطى ، شرایط 
درونى و طرز تفکراتمان نیز زیر 
ســوال نرود و آیندگان نگویند 
خودتان نمى خواستید و گرنه 
رد شدن از این بحران اقتصادى 
کار خاصــى نبــود!، باید طرز 

تفکرمان را تغییر دهیم.
 چگونه تفکرى مى تواند در بازار 

دوام بیاورد و پیشرفت کند؟
تنها درصد کمى از مردم جهان 
هســتند که هم مــى توانند به 
مســائل کلى نــگاه کنند و هم 
جزییــات و ابعاد ریز مشــکل 
را نیــز تحت احاطه خــود قرار 

دهند. 
اتفاقا همین افراد هســتند که 
توانسته اند ثروتمند نیز شوند. 
راه ثروتمند شدن ترکیب «کل 
نگر بــودن و جزء نگــر بودن» 
است کســى در بازار موفق مى 
شود که هم کل نگر باشد و هم 

جزء نگر. 
پال کروگمن برنــد جایزه نوبل 
در اقتصاد مى نویســد فرق آدم 
ثروتمند و فقیر از جمله در این 
نکته اســت که آدم ثروتمند در 
پول درآوردن معادله دو مجهولى 
را حل مى کند و آدم فقیر فقط 
مى تواند در رشته هائى که یک 

مجهولى است پول در آورد. 
براى ثروت مند شــدن شــما 
نیاز داریــد که پــول و درآمد 
داشــته باشــید و همچنیــن 
بتوانید آن را حفــظ کنید تا در 
سرمایه گذارى هاى بعدى از آن 
استفاده کنید و دوباره پولسازى 

کنید. 
گفته مى شــود فقط بــا تفکر 
«جزئى محور»  مى شــود پول 
بدســت آورد اما بــا تفکر «کل 
محور»  مى شــود پول را حفظ 

کرد
مطالــب گفتــه شــده همه از 
پایه هاى اصلى علم اقتصاد است 
که هر اقتصاد دانى آن را مى داند 
اما متاسفانه برخى فکر مى کنند 
خودشــان همه  اقتصاد را از بر 
هســتند و اینکه نمى توانند در 
بازار به درســتى فعالیت کنند 
فقط به دلیل شــانس بدشــان 
است. اما باید گفت همانگونه که 
هنگام بیمارى به پزشک احتیاج 
است به هنگام معامله گرى هم 
الزم اســت از یک اقتصاد دان 

مشورت گرفت.

اقتصاد استان
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معرفى 67 طرح روستایى به بانک هاى عامل در گلپایگان
سرپرست اداره کار و رفاه اجتماعى شهرســتان گلپایگان گفت: با پرداخت مرحله اى تسهیالت توسط
 بانک ها، به دلیل افزایش قیمت ها، افرادى که مشمول دریافت تسهیالت شده اند براى تکمیل طرح خود 

باز هم نیازمند تسهیالت هستند. 
میثم سلیمانى در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان اظهار کرد: شهرستان گلپایگان داراى 3 شهرك صنعتى 

است و جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعى این شهرستان 56 هزار 419 نفر است. براساس آخرین آمار 18 
هزار و 913 نفر در شهرستان بیمه شده اند که از این آمار 15 هزار و 598 نفر بیمه شده اجبارى و 3 هزار و 315 

نفر  بیمه شده اختیارى هستند. وى ادامه داد: در اشتغال پایدار روستایى عملکرد خوبى داشتیم و در جذب اعتبارات 
بالغ بر 119 درصد را شاهد بودیم، اما طرح هاى بالتکلیفى در بانک ها داریم؛ چرا که اعالم کردند تعداد طرح ها بیشتر از سقف 

مجاز بوده، اکنون متقاضیانى براى دریافت تسهیالت وجود دارند، اما نمى توانیم آنها را به بانکهاى عامل معرفى کنیم. سلیمانى افزود: 67 طرح 
روستایى با ارزش 126 هزار و نه میلیون ریال به بانک هاى عامل معرفى کرده ایم که از این تعداد به 60 طرح مبلغ 59 هزار و 115 میلیون ریال 
پرداخت شد. اگر این 67 طرح به بهره بردارى کامل برسد، براى  169 نفر اشتغال زایى ایجاد خواهد شد. در طرح فراگیر 15 طرح به ارزش 41 

هزار و 800 میلیون ریال معرفى کردیم که از این تعداد 6 طرح موفق شدند تسهیالت خودرا دریافت کنند.

نشست فعاالن اقتصادى اصفهان و سن پترزبورگ
هیئتى از مدیریت شهرى اصفهان به مناسبت بیستمین ســالگرد خواهرخواندگى شهرهاى 

اصفهان و سن پترزبورگ، از 19 تا 22 مردادماه عازم روسیه خواهند بود.
قرار اســت فعاالن اقتصادى و کارآفرینان اصفهان نیز براى تعمیق و توســعه همکارى هاى  
تجارى، این هیئت را همراهى کنند و با مدیریت «کمیته توسعه کارآفرینى و بازار» شهردارى 

سن پترزبورگ، نشست هایى بین فعاالن اقتصادى دو شهر برگزار شود.
به گفته کورش خسروى، رییس مرکز پژوهش هاى شوراى شــهر اصفهان، این برنامه در راستاى 

تقویت تجارت بین الملل شهر اصفهان برگزار خواهد شــد و فرصتى است تا فعاالن اقتصادى بتوانند 
مراودات خود را با بازرگانان روسى گسترش دهند.

وى همچنین اضافه کرد: اداره کل ارتباطات و روابط بین الملل شهردارى اصفهان با همکارى مرکز پژوهش هاى شورا 
در تالش  هستند با شناسایى شرکت هاى فعال و ثبت نام از آن ها، زمینه حضور موثر بخش خصوصى اصفهان در این رویداد را 

فراهم کنند.
عالقه مندان جهت حضور در این نشست به لینک http://yon.ir/QOJpE مراجعه و ثبت نام کنند.

فرزانه مستاجران
یـــادداشت
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هم اکنون در اصفهان 
و در کشور کمتر از 

یک درصد نیاز انرژى 
الکتریکى از حوزه منابع 
انرژى خورشیدى تامین 

مى شود که در مقایسه 
با جهان رقم بسیار کمى 

است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در همایش شهر خورشیدى:

نرخ خرید پایه انرژى خورشیدى امسال 50 درصد افزایش یافت
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان اینکه 
نرخ خرید انرژى با نرخ پایه بازار تغییر مى کند و در سال جارى 50 
درصد نرخ خرید پایه انرژى الکتریکى افزایش یافت، گفت: کمتر 
از یک درصد تولید برق در اصفهان از منابع انرژى خورشیدى 

تامین مى شود که در مقیاس جهانى رقم بسیار کمى است.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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    شهردارى اصفهان در توسعه استفاده از انرژى خورشیدى پیشتاز بوده است.

حمیدرضــا پیرپیران در 
همایش شهر خورشیدى با 
اشاره به اهمیت تولید برق 
از منابع تجدید پذیر، اظهار 
کرد: جهان ســه رویکرد 
مهم در راستاى تولید برق 
با کربن کم، توزیع برق و 
تامین برق براى جامعه دیجیتال در نظر 
دارد، در زمینه توزیع بــرق، همه مردم 
اصفهان از نعمت برق برخوردارند و همه 
تالش ما براى تولید و تامین برق در حوزه 

دیجیتال است.
وى به منشأ تولیدات کربن در جهان اشاره 
کرد و افزود: براساس آمار جهانى ساالنه 29 
میلیارد تن کربن تولید مى شود که شش 
درصد در بخش خانگــى، 23 درصد در 
حمل و نقل، 25 درصد صنایع و 41 درصد 
در بخش تولید انرژى برق و گرماســت، 
بنابراین بیشترین سهم انتشار کربن به 
بخش تولید انرژى و گرما اختصاص دارد 
در حالى که در سایر مصارف پنج درصد 

تولید کربن گزارش شده است.

  شــدت تابش نور خورشید در 
کالنشهر اصفهان 5.8 است

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان اظهار کرد: براساس پیش بینى ها 
تا سال 2050 میالدى تولید کربن جهان 
با روند کنونى به 50 میلیارد تن در سال 
خواهد رسید بر این اساس کاهش تولید 
کربن یکى از شــاخص هاى صنعت برق 

جهان است .
پیرپیران با بیان اینکه اصفهان براى توسعه 
پنل هاى خورشیدى با هدف تولید گرما 
و انرژى الکتریکى شرایط بسیار خوبى از 
نظر اقلیمى دارد، افزود: شدت تابش نور 
خورشید در کالنشهر اصفهان 5.8 است در 
حالى که میانگین کشورى 5.1 و میانگین 
جهانــى 3.9 برآورد مى شــود (تخمین 
تولید انرژى خورشــیدى توسط متغیر 
«PSH» سنجیده مى شود که میانگین 
تابش خورشــیدى به یک مکان است به 
خصوص میزانى که در طول روز دریافت 
مى کند و واحد آن کیلووات ســاعت بر 

مترمربع است).
وى با اشــاره به اهمیت استفاده از انرژى 
خورشیدى، اظهار کرد: انرژى تابش یک 
ساعت خورشید معادل مصرف یک سال 
کل جمعیت جهان است در حقیقت اگر 

بتــوان از این منبع خــدادادى به خوبى 
استفاده کرد، یک ســاعت تابش نور آن 
نیاز انرژى سال جمعیت جهان را پوشش 

مى دهد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان با اشــاره به اینکه روند توســعه 
صنعت انرژى هاى تجدید پذیر در کشور 
بســیار کند بوده اســت، گفت: در سال 
2007، جهان 40 هزار مــگاوات تولید 
انرژى خورشیدى داشته است و در سال 
2015 با 25 درصد پیشرفت در دنیا، تولید 
به 50 هزار مگاوات رسید و در سال گذشته 

100 هزار مگاوات گزارش شد.
وى افزود: این آمار حاکى است که دنیا به 
سرعت روند توسعه استفاده از این منبع 

خدادادى را دنبال مى کند.
پیرپیران با اشاره به ایجاد مشوق ها از سوى 
وزارت نیرو براى توسعه تولید انرژى هاى 
خورشیدى اظهار کرد: وجود مشوق ها در 
سال 1396 روند خوبى را براى گسترش 
پنل هاى خورشــیدى ایجاد کــرد اما از 
ابتداى سال 1397 با تغییر اقتصادى در 
حوزه نصب ســلول ها، روند توسعه کند 

تر شد.

  یک درصد تامین نیاز انرژى ما از 
منابع خورشیدى است

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان 

اصفهان با اشاره به نصب تجهیزات و خرید 
تضمینى انرژى خورشــیدى گفت: نرخ 
خرید انرژى با نرخ پایه بازار  تغییر مى کند 
و در سال جارى 50 درصد نرخ خرید پایه 

انرژى الکتریکى افزایش یافت.
وى افــزود: یک منــزل با انشــعاب 25 
کیلووات مى تواند پنج کیلو وات معادل 
انشعاب خود نصب کند، درآمد ماهیانه 
تولید انرژى خورشیدى  700 تومان بود 
و در ســال جارى به یک میلیون تومان 
رسیده است که اگر تولید برق یک سلول 
پنج کیلووات را با سود بانکى تطبیق دهیم 

بیش از 22 درصد سود داشته است.
پیرپیران تصریــح کرد: هــم اکنون در 
اصفهان و در کشــور کمتر از یک درصد 
نیاز انرژى الکتریکى از حوزه منابع انرژى 

خورشیدى تامین مى شود که در مقایسه 
با جهان رقم بسیار کمى است.

  شــهردارى اصفهان در توسعه 
استفاده از انرژى خورشیدى پیشتاز 

بوده است
وى ضمن تقدیر از شهردار اصفهان، افزود: 
در شرایط سختى که دوران پیک مصرف 
98 را سپرى مى کنیم همه تالش ما این 
است که خاموشى نداشته باشیم؛ بنابراین 
حرکت در مسیر انرژى هاى تجدید پذیر 
و خورشــیدى براى مدیریــت مصرف و 
کاهش خاموشى ها در حوزه تامین انرژى 

الکتریکى کمک کننده خواهد بود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان 
با بیان اینکه شهردارى اصفهان در زمینه 

مدیریت مصرف برق و توسعه استفاده از 
انرژى خورشیدى پیشتاز بوده است، گفت: 
اداره گاز، سازمان بهزیســتى، اداره آبفا، 
سازمان فنى و حرفه اى و دانشگاه اصفهان 
نیز در زمینــه مدیریت مصــرف انرژى 

گام هاى مثبتى برداشتند.
 رویــداد شــهر خورشــیدى بــا هدف 
فرهنگســازى اســتفاده از انرژى هاى 
تجدید پذیــر از دوازدهم تــا چهاردهم 
تیرماه بــه مدت ســه روز در میدان امام 
حسین اصفهان برگزار مى شود. شامگاه 
گذشــته تفاهمنامه همکارى و علمى، 
پژوهشــى در زمینه انرژى خورشیدى 
بیــن شــهردارى اصفهان و شــرکت 
توزیع برق شهرســتان اصفهان به امضا

 رسید.
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Atmospheric 
caravanserai 
being 
restored to 
former glory

The third round of 
a restoration work 
has recently been 
commenced on Hojaib 
caravanserai with the 
aim of bringing the 
atmospheric inn to its 
former glory.
The Safavid-era (1501–
1736) caravanserai is 
situated on north-
west of a village of the 
same name in Buin 
Zahra county, Qazvin 
province.
Restoration projects 
involve repairing 
damaged arcades 
of the southeastern 
side, leveling the 
slopes, fixing drainage 
gradient of the roofs 
and landscape, 
downspouts, and 
tile bonding under 
supervision of the 
Cultural Heritage, 
Handicrafts and 
Tourism Organization, 
IRNA reported.
The famed Safavid king, 
Shah Abbas I (1571-
1629), is credited with 
building a network of 
caravanserais across 
Persia (Iran) during 
the much later Safavid 
dynasty.
Caravanserai, or most 
commonly known as 
caravansara in today’s 
Iran, is a compound 
word combining 
“caravan” with “sara”. 
The first stand for a 
group of travelers 
and sara means the 
building.
The earliest 
caravanserais in the 
county were built 
in Achaemenid era 
(circa 550 -330 BC), 
being thrived upon 
the development of 
road systems and the 
increase in the number 
of travelers and 
merchants.
The ancient 
country is home to 
many mansions, 
c a r a v a n s e r a i s , 
bathhouses, madrasas, 
and other massive 
monuments, which can 
buttress its budding 
tourism and hospitality 
sectors if managed 
appropriately and 
refurbished properly.
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Darakeh Promenade: Popular Hiking 
Area That Attracts Tourists

Introducing Darakeh
It is one of the oldest and most beautiful 
neighborhoods of Shemiranat. It is in 
the beautiful valley of the same name on 
the north-south path along the Darakeh 
river in the valley. The location and the 
mountainous route of Darakeh is located in 
the northwest of Tehran. It is the beginning 
of one of the popular hiking trails in Tehran.
People and tourists from other parts of the 
country go to this place for recreation and 
climbing. The people of the capital city are 
always involved with the polluted air, so 
if they have the opportunity to get away 
from the Tehran, it is surely one of the main 
tourist destinations for using clean air and 
beautiful mountainous nature. However, 
some people replace the smoke exhaust of 
cars here with hookah smoke!
The flow of river water in the mountain and 
mountainous air provides a very pleasant 
environment for tourists traveling to this 
area. The name of Darakeh was derived 
from the “Darge” which was a kind of snowy 
shoe to march on the snow.
Darakeh in History
Its date back to the 5th century AH (1009 
CE – 1106 CE). People living there are from 
the descendants of “Imamzadeh Seyyed 
Mohammad”- one of the descendants of 
“Imam Hussein”.
The discovery of the graves, the old tanners, 
the crushed stone masonry during the 
excavation. and the construction of the 
Imamzadeh and also the flow of water in 
the north of the holy tomb confirmed the 
primary habitat of the inhabitants of the 
village near this place.
The maintenance of sheep and chicken and 
stone constructions and gardening were the 

main occupations of the people. They were 
lived in the village over three decades ago.
Mountainous hiking in the Darakeh
If we walk northward about 2 kilometers 
along the spiral and beautiful river-side 
road from the Darakeh neighborhood we 
reach to a crossroad. The path to the left 
reaches the beautiful “Cara” Forest and if 
we continue the straight path after 4 km 
further we reach the “PalangChal” shelter. 
Continuing this route brings us to the 5th 
Station of “Tochal Telecabin Complex”.
The hiking path through Darakeh is less 
difficult than other climbing routes in north 
of Tehran. You can hear on the climbing 
route the sound of the Darakeh River which 
is at a short distance from the track. So 
wherever you are in this area you have the 
ability to sit and relax in a beautiful view.
The high altitudes of the mountains on the 
valleys of Darakeh make shadow shelter 
around the river that is very suitable for the 
summer.
There are many traditional restaurants 
in this area. Also shops for selling Cherry 
plum and pomegranate juice and other 
sour foods that have many fans. In winter 
do not forget to wear appropriate shoes 
and warm cloths and pay attention to safety 
recommendations.
If you are not a professional climber, try to 
avoid climbing high altitudes during the 
snowy or rainy days so nothing bad happens 
to you.
Also, along the way the people of the area 
will supply the local products, which is one 
of the tourist attractions of Darakeh. For 
example, in summer, local cherries are sold 
and in the autumn, “Shatut” and “Azgil” are 
very pleased to buy and eat.
Some of the beautiful places that are in the 
Darakeh valley include:
“Cara” Forest:
Some of those who hike the mountainous 
route from Darakeh to PalangChal will 
go to the Cara forest. If you’ve gone to this 
little forest once, you’ll want to set it up 
again and relax for hours under the trees, 
leaving yourself free of fatigue and stress 
that absorbed by the noise of the capital 
city of Iran.
Cara Forest, especially in the autumn days, 
is so beautiful. Because the leaves of its trees 

spread a beautiful yellow, orange and brown 
carpet that is a few centimeters in diameter. 
Also those Azgil trees have a spectacular 
outlook. Perhaps many Tehranians have not 
seen this small but beautiful forest.
“Chin Kalagh” Peak
It is one of the southern peaks of Alborz 
Mountain near Tehran. Some of the tourism 
attractions of the climbing path to this 
mountain are waterfall of crazy valley and 
two rocky caves.
PalangChal Shelter
PalangChal shelter is one of the climbing 
temporary residential shelters on the 
path to the peak of Tochal in the Alborz 
Mountains. It is overlooks the city of Tehran.
The shelter is at an altitude of 2550 meters 
above sea level.  and has a capacity of 70 
people. The duration of the hiking from the 
Darakeh Square to reach the PalangChal in 
the summer is about two and a half hours.
How to go to Darakeh
According to Tehran Travel Guide there are 
many ways to go to Darakeh.
Tehran Metro Map shows that “Tajrish” 
Metro Station is currently the northernmost 
metro station on metro line 1. This station 
is in the “Qods” Square. After leaving this 
subway station you can go to Darakeh by 
taxi or mini-bus.
Also you can go to the Darakeh through 
the Line 4 BRT buses. This line is along the 
“Navab” and “Chamran” Highway which 
runs from the “Parkway” to the South 
Terminal.
You can take the station “Exhibit” (the 
permanent place of exhibitions in Tehran). 
The other way of going to Darakeh is via 
taxis beside “Velenjak” gasoline station.
Some of the nearby hotels to Darakeh are:
5 star “Esteghlal” Hotel with an 
approximate time of 30 minute walk to 
“Velenjak”
4 star “Evin” Hotel with an approximate of 5 
kilometers to “Velenjak”
5 star “Azadi” with 26 floor and 475 rooms
Some of the other tourist attractions near 
the Darakeh are:
Farahzad valley
permanent place of exhibitions in Tehran
Palladium Complex
Tajrish neighborhood
Park Mellat

Darakeh Village in Tehran
Darakeh is a neighborhood located in 
the north of the provincial capital of 
Tehran, Iran. This place is near Evin 
and Velenjak. It is a popular hiking 
area that attracts many domestic and 
foreign tourists. Darakeh is one of the 
beautiful places that every Iranian and 
worldwide people that love nature 
must visit this place.

Kharanagh Village: An 
Amazing Village in Yazd, 
Iran

Kharanagh village is placed in Ardakan’s suburb, 
84km eastern of Yazd city in Iran's central province 
of Yazd. Kharanagh village background is older 
than Yazd. It was called Khovarnagh before, and 
Zerostion people lived in this place. This village is 
located in the steep and the oldest houses were built 
into a castle.
There are 620 persons in the amazing village. There 
are the governmental offices here too. There is a car 
road that joins to Naein and Yazd.
This village is empty of residents and people are 
now in the governmental houses. But there are a few 
people who are living in the old houses of course, 
with a little change.
The old houses were located in one or two floors 
close together on a fast steep. It has an especial 
crowded view. The people are different from each 
other economically. There are only 200 houses with 
small size and without any yard. They have simple 
detail. Stables are detailed too. Animals are kept 
downstairs.

“Tabriz event establishes 
synergy between tourism 
and handicrafts”

The Iranian city of Tabriz is concurrently playing 
host to the 9th National Handicrafts Exhibition and 
the 1st Tourism Exhibition which is described by the 
deputy tourism chief as a “synergetic” approach to link 
traveling with souvenirs and handicrafts.
“One of the advantages of the Tabriz exhibition is 
that two important issues of tourism and handicrafts 
are being take into account simultaneously and we 
are witnessing a good synergy in this regard,” Pouya 
Mahmoudian said on Tuesday, CHTN reported.
“It has been proved that the synergy between 
handicrafts and tourism can contribute to sustainable 
development and economic growth of the country,” she 
said during her visit to the exhibit.
“Some 295 fields of handicrafts are currently being 
practiced across Iran, many of which are considered 
as significant.”Running through June 6, the event 
features 210 stalls, set up by nationwide artisans and 
craftspeople, and 50 pavilions that’s are presented by 
tour operators, travel agents and hospitality associates.
The ancient country welcomed some 7.8 million foreign 
nationals in the past Iranian year 1397 (ended March 
20), an increase of 52.5 percent compared to the year 
before.According to the Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism Organization, Iran’s exports of handicrafts 
fetched some $289 million in 1397, showing three 
percent growth year on year.
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.

visit iran

news



Currency

USD 42000

47422

52894
42655

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,423.5 $

SudokuNO 254   Solution: NO 253

Iraqi envoy to Iran said on 
Thursday that Baghdad 
will support Iran to 
withstand the oppressive 
sanctions imposed on it.
Iraqi government would 
support the Iranian 
establishment and 
government to resolve 
its economic problems, 
Iraq Ambassador to Iran 
Saad Abdul Wahab Jawad 
Qandil said in a local 
ceremony.
The envoy referred to the 
two countries' decision 

to increase the volume 
of trade exchanges to 20 
billion dollars and said 
that he will do its best to 
accomplish the goal.
The Iraqi people and 
government will not 
foregt Iran's support for 
them during the fight 
against terrorism, Qandil 
said.
He noted that no country 
is able to damage the good 
and brotherly relations 
between the Iranian and 
Iraqi nations.

Iran, Iraq, 
Syria agree 
to cooperate 
in domain of 
comprehensive 
transport
 Iran, Iraq and Syria 
on Wednesday 
signed minutes 
for cooperation 
in the domain of 
c o m p r e h e n s i v e 
transport.The minutes 
were signed by 
Director-General of the 
General Establishment 
of Syrian Railways 
Najib al-Fares, Iranian 
Deputy Minister and 
Chairman of Roads 
Maintenance and 
Transport Organization 
Shahram Adamnejad 
and Chairman of 
the Iraqi Roads 
Maintenance and 
Transport Organization 
and  DG Technical 
Department, Ministry 
of Transport Imran 
Mousa.The minutes 
include forming a 
central committee 
for the tripartite 
cooperation to facilitate 
the measures and 
provide the required 
support to overcome 
all the obstacles and to 
implement the project 
of comprehensive 
transport successfully.
Specialized work 
teams in all domains of 
transport will be also 
formed to work on 
preparing the required 
technical study to 
carry out that project 
successfully.
The minutes also call 
for exerting more 
efforts with regard to 
achieving the railway 
networking between 
the three countries, in 
addition to exchanging 
expertise, training 
cooperation and 
developing skills in 
different technical 
and administrative 
spheres.Al-Fares, in a 
statement to SANA, said 
that the project of the 
railway networking will 
effectively contribute 
to saving time and 
achieving a safe and 
economical transport 
route that would 
reflect positively on the 
citizens with regard to 
the time and cost.
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Iraq to side with Iran to withstand 
sanctions: Envoy

Rahmani made the remarks 
during an interview with IRNA on 
the sidelines of 8th Pak-Iran Joint 
Trade Committee (JTC) meeting in 
Islamabad on Thursday.
He added that Iranian delegation 
had constructive meetings with 
Pakistan officials on expansion of 
trade and economic ties between 
the two states.
The minister said that a special 
working group has been formed 
to facilitate traders of Iran and 
Pakistan.
He said that Iran and Pakistan 
have long history of close cultural, 
religious and economic ties. 
Rahmani went on to say Iran shares 
1000 kilometers borders with 
Pakistan which provides good 
opportunity for stronger trade ties.
He noted that leaders of Iran and 
Pakistan have already agreed to 

strengthen bilateral trade ties.
The minister said that current 
level of bilateral trade of Iran and 
Pakistan is far below its potential.
Iranian official said Pakistani Prime 
Minister Imran Khan had a useful 
visit of Iran and both the countries 
right now are trying to implement 
the decisions taken between the 
countries during the visit.
Rahmani said he had constructive 
discussions with Pakistan officials. 
He said trade facilities, removal of 
hurdles in bilateral trade, border 
issues, transportation of goods 
especially the food items were 
the major things discussed with 

Pakistani authorities.
Pakistan’s Minister for Maritime 
Affairs Syed Ali Haider Zaidi told 
IRNA that Iran and Pakistan are tied 
in eternal bond of friendship. He 
noted that Pakistani philosopher 
and thinker Iqbal Lahori is a joint 
asset of Iran and Pakistan.
He went on to say that the visit of 
Iranian minister would help to 
improve trade ties between Iran 
and Pakistan.
“We are determined to increase 
our trade with Iran despite 
international challenges because 
for us our interest comes first,” said 
Syed Ali Haider Zaidi.

UK seizure of Iranian 
oil tanker amounts to 
sea piracy: Official
 An official with Iran's Foreign Ministry 
described UK move to seize Iranian oil 
tanker as sea piracy, saying that Iran will 
use its political and legal capacities to 
release the tanker and regain its rights.
Iranian Foreign Ministry late on Thursday 
summoned UK Ambassador to Iran Robert 
Macaire over the illegal seizure of an 
Iranian oil tanker.

In the course of summon, head of Foreign 
Ministry Third Bureau of Western Europe 
deplored the UK move as an illegal, and 
called for immediate release of the tanker, 
which according to the information 
available was seized at the order of the US.
Noting that the tanker was moving in 
the international waterways, he said 
that the UK has no right to exert its or 
EU's unilateral sanctions against other 
countries extraterritorially.
"This is the same US bullying policy that 
European states have always protested to 
it," he said.

During the meeting, all the documents 
indicating that the oil tanker was moving 
on the legal path were made available to 
the UK envoy, who said that he will submit 
Iran's protest to his country's officials.
He also stressed that the UK does not 
comply with US unilateral sanctions.
According to Spanish officials, the Grace 
1, Panamanian-flagged tanker carrying 
Iranian oil, was seized by British patrol 
ships off Gibraltar and was detained on 
the US orders.

Russia urges US to lift 
Iran's oil embargo
Russia's envoy to Vienna-based 
international organizations urged the US 
to lift Iran's oil embargo in order to de-
escalate tensions in the region.
"Diplomats and mass media continue 
to discuss excess by Iran of 300 kg limit 
on low enriched uranium. For objective 

assessment one should not forget that in 
principle there are no limits on the amount 
of LEU for NPT States Parties, provided 
that LEU remains under intl. control," 
Mikhail Ulyanov said in a message released 
on his twitter account.He noted that "Iran 
voluntarily accepted the limit on LEU as a 
part of Iran Deal, which is fundamentally 
undermined by US sanctions. In response 
to illegal oil embargo, Tehran decided to 

deviate from this voluntary commitment. 
We are not enthusiastic about that, but 
reasons are understandable.""The key 
to de-escalation of the situation in the 
(Persian) Gulf, as well as sustainability and 
full implementation of JCPOA, including 
intrusive verification, seems to be in the US 
hands. All it needs to do is to lift illegitimate 
oil embargo. Not a big price to pay for 
normalization," the Russian envoy added.

Iraq-Kerman joint 
cooperation workgroup to 
be set up
 Joint workgroup of Kerman province and 
Iraq will be established to explore areas 
of cooperation between them, said Kerman 
governor general on Thursday.
In a meeting with Iraq's Ambassador to 
Iran, Mohammad Javad Fadaei added 
that the workgroup will hold sessions with 
representatives from Kerman and Iraq in 
attendance.
Commenting on the province's capacities for 
cooperation with Iraq, he said that Iraq has 
proved that it is interested in promoting 
interactions with Iran.
"The two countries have favorable level of 
communications and the Iranians are interested 
to visit the country for pilgrimage on holy sites," 
he said.
Kerman MP Mohammad Reza Pour-Ebrahimi 
also said during the meeting that given the strong 
ties between Iran and Iraq, their economic 
relations should also improve.
Referring to oppressive sanctions against Iran, 
he added, "Under the current closed situation, 
we need special attitude of the Iraqi ambassador."
Kerman province boasts of good capacities in the 
fields of mines, trade and tourism which can be 
turned into a turning point in the two countries' 
bilateral relations, MP said.
Majlis is ready for all parliamentary cooperation 
for boosting economic relations between Iran 
and Iraq, he said.

 EU’s trade mechanism 
not enough without oil: 
Zangeneh
Iran’s Oil Minister Bijan Zangeneh said a 
European mechanism to facilitate trade with his 
country in the face of US sanctions won’t be useful 
if it doesn’t allow for oil sales.“Without oil deal, 
it’s very clear, INSTEX will not work,” Oil Minister 
Bijan Namdar Zangeneh said in a Bloomberg 
Television interview in Vienna on Tuesday, 
referring to the trade conduit established by the 
UK, France and Germany, as the three European 
sides to the nuclear deal, as a way to secure 
Iran's economic interests and encourage the 
country to stay in the agreement despite the 
US' unilateral withdrawal last year and the re-
imposition of sanctions.While EU has announced 
the mechanism as 'operational', Iran says as long 
as it only covers medicine and foodstuff, which 
are not a target of US sanctions, and it fails to cover 
Iran's oil exports, the mechanism is of no use to 
the country. Iran has given the European sides 
until July 7 to deliver on their promises, otherwise 
the country would begin the second stage of its 
reduction in commitments to the nuclear deal. 

 Iranian Minister of Industry, Mining and Trade 
Reza Rahmani said that Iran and Pakistan are 
serious to remove hurdles in bilateral trade 
and the two countries have formed a special 
working group in this regards.

Iran, Pakistan serious to remove trade 
hurdles: Minister

news

Intl. airlines using Iranian space 
despite US ban
Flights over Iranian airspace in the Persian Gulf and the Sea 
of Oman have increased and reached a 'normal level' of 840 
flights per day, a senior Iranian aviation official said.
Iran Airports and Air Navigation Company head Siavash 
Amir Mokri said on Thursday that the major international 
airlines have been returning to skies south of the country 
after a brief hiatus caused by an Iran-US military escalation 
in the region.
According to Mokri, the normalization of commercial flights 
in the area comes despite the June 21 Notice to Airmen 

(NOTAM) issued by the US Federal Aviation Administration 
restricting flights over Iran after the Islamic Republic shot 
down an intruding American drone which officials said 
had violated the country’s airspace above the Persian Gulf 
waters.
The aviation official said commercial carriers restored their 
flights in the area amid economic considerations and after 
observing that security in the Persian Gulf had improved.
"That tension is gone and airline companies have 
understood that the country's airspace is still safe," Mokri 
said.
Iran has filed a complaint with the International Civil 
Aviation Organization over the FFA NOTAM amid losses 

to the country's overflight fee 
revenue. According to Mokri, 
Iran's overflight fees reached 
$180 million during the year 
ending March 2019, serving 
as an important source of 
government revenue.
Multiple commercial carriers 
including United Airlines, KLM, 
British Airways, Lufthansa, Etihad, 
Saudi Airlines, Qantas and Malaysian 
Airlines altered their flight paths last month to follow the 
FAA instructions and stop to use the Iranian airspace.

Iran and 
Pakistan have 
long history of 
close cultural, 
religious and 
economic ties. 



Iran-Turkey-Russia meeting on 
Syria to be held in August
 Turkish Presidential Spokesperson Ibrahim Kalın 
said on Thursday that his country is to host a trilateral 
meeting on Syria in August with Iran and Russia in 
attendance.
"The meeting will mainly be on Idlib and other parts 
of Syria, on the general security situation, transition 
processes, constitutional commission and re-
settlement," Kalin said, Anadolu Agency reported..
After a Cabinet meeting in capital Ankara, Kalin also 
said there would be another meeting with Russian, 
German and French leaders in two months.
"A quadruple summit is planned before going to the UN 
General Assembly," he said.
Kalin underlined that Syria and regional issues will be 
discussed in these meetings.
About the Russian S-400 defense systems, Kalin said 
they would be delivered to Turkey very soon.
"This is not a defense system that would pose a threat 
or danger to our current security system, especially 
within the NATO system," he said.
"First of all, it is a defense system, not an attack system 
against another country, therefore it is not a threat to 
another country," he added.
Kalin said the National Defense Ministry and the Air 
Force Command will be deciding upon where the air 
missiles will be deployed.

 France hopes first INSTEX 
transaction comes in a few days
 France has expressed hope that the long-awaited 
European mechanism, INSTEX, to shield Iran’s trade 
from US sanctions will be implemented in the coming 
days.French Finance Minister Bruno Le Maire said 
Thursday he hoped the first transaction under INSTEX 
will be conducted in a few days, Reuters reported.
"This first transaction will be modest but it is a starting 
point and we expect INSTEX to be an effective tool. As 
it's a first, we need time to do bigger things."
He did not provide further details over the matter.
The French minister’s words came a day after Iran 
called on Europe to stand its ground against US 
unilateralism and pressures.
European signatories of the 2015 nuclear deal, 
including France, claim they are trying to keep the 
accord alive by launching the long-awaited INSTEX 
to help Iran reap some benefits from the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Iran says the Europeans have not done enough to save 
the nuclear deal, and the US violation of the JCPOA has 
barred Tehran from benefiting from the economic 
dividends of the JCPOA.Running out of patience with 
the EU's sluggishness, Iran reduced its commitments 
under the deal on May 8, and warned the EU that it 
would commence the second stage of its plans to 
reduce commitments to the JCPOA after 60 days if its 
demands were not met.Approaching the deadline, 
Iranian President Hassan Rouhani said on Wednesday 
that Iran’s Arak heavy water nuclear reactor – which 
was agreed to be redesigned under a 2015 nuclear 
agreement – will resume its previous activities after 
July 7 if the other signatories to the deal fail to uphold 
their end of the bargain.

Iran FM Zarif: Multilateral agreement 
cannot be implemented unilaterally

 In an exclusive interview 
with New York Times 
which was published 
on Thursday he added, 
"Paragraph 36 of JCPOA 
is a clear example that we 
negotiated this deal with 

the full understanding that we 
could not trust the commitment of 
the West."
His remarks are as follows:
The nuclear deal you negotiated, 
also known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action, 
is now in jeopardy. Do you regret 
trusting the United States and the 
West?
I believe JCPOA was and remains 
the best POSSIBLE agreement 
on the nuclear issue. None of the 
participants were happy with 
all elements of the deal, but it 
addressed the major concerns of 
all. It was negotiated by all with 
open eyes about what was possible 
and what was not. We did not 
neglect anything. We accepted the 
reality that we could not resolve all 
our differences in this deal and we 
agreed to leave them out.
It is also important to note that, 
contrary to public statements 
by its detractors on all sides, 
JCPOA was not built on trust. It 
was indeed based on explicit 
recognition of mutual mistrust. 
That is why it is so long and 
detailed. Paragraph 36 of JCPOA 

is a clear example that we 
negotiated this deal with the full 
understanding that we could 
not trust the commitment of 
the West. We are exercising that 
option within the deal right now, 
which can indeed prevent the deal 
from total collapse, which will be 
detrimental to the interest of all 
including the United States.
(Paragraph 36 provided a 
mechanism to resolve disputes 
and allows one side, under certain 
circumstances, to stop complying 
with the deal if the other side is out 
of compliance.)
Do you think that the nuclear 
deal can be salvaged? Or do you 
anticipate continued erosion since 
President Trump withdrew from 
the agreement?
We will remain committed to 
the deal as long as the remaining 
participants (EU, France, Germany, 
UK, Russia and China) observe the 
deal. Survival or collapse of the 
JCPOA depends on the ability and 
willingness of all parties to invest 
in this undertaking. In a nutshell, a 

multilateral agreement cannot be 
implemented unilaterally.
Has this turn of events jeopardized 
your career as Iran’s top diplomat?
My preferred career has always 
been teaching. I will resume that 
sooner or later, with more to share 
with my students.
Officials of the Trump 
administration have talked about 
designating you as a target of 
economic sanctions. What will 
it mean if Washington sanctions 
you?
Everyone who knows me knows 
that I, or my family, do not own any 
property outside Iran. I personally 
do not even have a bank account 
outside Iran. Iran is my entire life 
and my sole commitment. So I have 
no personal problem with possible 
sanctions.The only impact--and 
possibly the sole objective--of a 
possible designation would be to 
limit my ability to communicate. 
And I doubt that would serve 
anyone. Certainly, it would limit 
the possibility of informed 
decision making in Washington.

Foreign Minister Mohammed Javad Zarif slammed 
the US withdrawal from the JCPOA, saying that a 
multilateral agreement cannot be implemented 
unilaterally.
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US President Donald 
Trump’s approval rating 
dipped to 44 percent in 
June after hitting a two-
year high the previous 
month, according to a 
Harvard CAPS/Harris 
Poll survey released 
exclusively to The Hill.
The drop coincided 
with a simultaneous 
decrease in approval for 
the president’s handling 
of the economy. Fifty-
six percent of voters 
surveyed said they 
approve of Trump's 
approach to stimulating 
job growth, down from 
62 percent in May.
The poll found that a 
majority of respondents, 
55 percent, still approve 
of the president's overall 
handling of the economy, 
but that is down from 59 
percent in the previous 
survey.
Trump’s overall approval 
rating in the poll dropped 
4 percentage points 
from May, when it was 
48 percent — his highest 
in the Harvard CAPS/
Harris poll since June 
2017.“Trump’s approval 
is see-sawing along 
with attitudes towards 
the economy. When the 
economic indicators 
were at a peak, so was 
his approval rating,” 
said Mark Penn, the co-
director of the Harvard 
CAPS/Harris Poll. “They 
set back a bit this month 
and so did his rating. He 
still is in this range of 44 
to 48 [percent] that we 
have seen through most 
of the last two years.”
The dip underscores a 
challenge for Trump: 
despite a sound economy 
— with 69 percent 
of poll respondents 
saying the economy is 
strong — many voters 
harbor doubts about the 
president.
An Associated Press/
NORC poll released last 
week turned up a similar 
result. While approval of 
Trump’s handling of the 
economy was relatively 
high — 47 percent — 
his overall approval 
rating sat at 38 percent.
According to the Harvard 
CAPS/Harris poll, 
Trump’s lowest approval 
marks were on his 
stewardship of foreign 
affairs and administering 
the government, taking 
42 percent and 43 
percent on those issues, 
respectively.

Trump Ap-
proval Rating 
Dips to 44 
Percent: Poll
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 IRGC Airspace forces honored 
for downing US spy drone
 The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) on 
Thursday honored the force’s Aerospace personnel who 
shut down an advanced US spy drone last month after it 
violated the Iranian airspace.
In a ceremony held in the southern city of Bandar Abbas 
with the attendance of senior IRGC commanders and 
a number of visiting parliamentarians, IRGC honored 
the members of the air defense unit that downed the 
trespassing US drone in the Persian Gulf on June 20.
During the ceremony, IRGC Navy Commander Rear Admiral 

Alireza Tangsiri hailed the forces’ vigor and tactfulness, 
asserting that any hostile move by the enemy will be 
responded firmly.
Referring to the concurrence of Washington’s violation of 
the Iranian territory and the anniversary of the US move 
to shoot down an Iranian civilian airliner in 1988, which 
killed 290 people on board, the IRGC Navy chief said, 
this is another evidence of the United States’ crimes and 
disrespect to the international laws.
The IRGC said on June 20 that a US spy drone that violated 
the Iranian territorial airspace in the early hours of the day 
was shot down by the IRGC Aerospace Force’s air defense 
unit near the Kooh-e-Mobarak region in the southern 

province of Hormozgan.
The intruding drone was 
shot by Iran’s homegrown 
air defense missile system 
“Khordad-3rd”.
In comments made a few 
hours after the incident, 
IRGC Commander Major 
General Hossein Salami 
said the shooting down of the 
US aircraft had a straightforward 
message that any foreign intrusion into Iran’s sovereign 
territories would draw a crushing response.

 believe JCPOA 
was and 
remains the 
best POSSIBLE 
agreement on 
the nuclear 
issue. None of 
the participants 
were happy with 
all elements of 
the deal, but it 
addressed the 
major concerns 
of all. It was 
negotiated by all 
with open eyes 
about what was 
possible and 
what was not.
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Official: Active Resistance 
Iran’s Antidote to Bite of US
The spokesman for Iran’s Supreme National Security Council 
(SNSC) dismissed the latest anti-Iran threat from US President 
Donald Trump, saying the Iranian nation uses “active 
resistance” as an antidote to the American bites.
In comments on Thursday, Keyvan Khosravi played down the 
threatening comments by the US president, saying, “Diplomacy 
and biting are paradoxical phrases that bear a meaning only in 
the school of Trumpism.”
His reaction came after Trump once again threatened Iran in a 
Twitter post by saying, “Be careful with the threats, Iran. They 
can come back to bite you like nobody has been bitten before!”
Elsewhere in his remarks, Khosravi said, “The US has already 
bitten the logic of dialogue and diplomacy and has harmed 
world security by adopting the strategy of unilateralism and 

withdrawing from the international treaties.”
“The US has been biting the Iranian nation for 40 years, but the 
antidote of ‘active resistance’ continues to drive the Islamic Iran 
forward firmly and hopefully,” the SNSC spokesperson added.
He finally underscored that Iran will take the second step to 
reduce its commitments under the 2015 nuclear deal on July 7 
according to the Articles 26 and 36 of the agreement.
In comments on Wednesday, Iranian President Hassan Rouhani 
warned the parties to the 2015 nuclear deal that their failure to 
take “practical measures” to ensure Iran’s interests until July 7 
will force Tehran to enrich uranium at any level it would want, 
above a 3.67 percent purity.
He also emphasized that Iran’s measures are not designed to 
harm the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), but to 
save the accord, adding, “We believe that if we don’t take any 
measure, the JCPOA will die.”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 
s u p p o s e d 
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.

News

Iran not to accept 
negotiations under 
pressure: Intelligence 
minister
 Iran will not accept negotiation under 
pressure and sanction, the Iranian 
intelligence minister said.
US President Donald Trump supposed 
that the sanctions will force Iran to 
bow to Washington's pressures, Iran's 
Intelligence Minister Mahmoud Alavi 
said in a local ceremony.
He added that the Islamic Republic of 

Iran will not accept negotiation under 
the global arrogance's pressures and 
sanctions.
Trump has well understood that the 
sanctions policy is not effective on the 
Iranians' will and it will reinforce their 
unity and solidarity, the minister noted.
He said that if the US lifts Iran's sanctions, 
Iran will decide whether to talk or not to 
talk with Washington.
If Supreme Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei permits talks with the US, 
Tehran will hold talks with Washington, 
Alavi added.

He referred to Iran's shooting down of 
a US spy drone and said that the Iranian 
nation are ready to defend their country 
against any type of aggression.



Iran eyeing $5b trade exchanges with Pakistan
Iranian industry minister on Thursday underlined increase of trade exchanges with Pakistan to 
five billion dollars.
The volume of trade exchanges between Iran and Pakistan is currently 1.3 billion dollars, but 
it will increase to five billion dollars after finalizing the free trade agreement between the two 
neighboring states, Iranian Industry, Mining and Trade Minister Reza Rahmani said.
He made the remarks at the airport before departing for Pakistan to attend the two countries' joint 
economic commission.
Iran and Pakistan share lots of religious, cultural and historical commonalities and Tehran attaches 
importance to relations with Islamabad, the industry minister said.
He noted that Iran is keen to develop economic cooperation with the neighboring countries, adding 
that Iran exports 54 percent of its non-oil exports to the neighboring states.

 Iranian Foreign Ministry 
on Thu. summoned the 
UK ambassador to Tehran 
Rob Macaire for the seizure 
of an "Iranian oil tanker" in 
Gibraltar.Iranian Foreign 
Ministry Spokesman Seyyed 
Abbas Mousavi wrote 
in a tweet on Thursday, 
“Following the illegal seizure 
of an Iranian oil tanker in 
Gibraltar by British Royal 
Marines, the UK envoy to 
Tehran has been summoned 
to the Ministry of Foreign 
Affairs.”The spokesman said 
the details of the matter will be 
announced later.The British 
overseas territory Gibraltar 
seized a supertanker on 
Thursday, claiming that the 
move was done on suspicion 
of carrying crude oil to Syria in 
violation of European Union 
(EU) sanctions against the 
Arab country.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS

Morning call to prayer : 
04:23:07  
Noon call to prayer : 
13:08:04   
Evening call to prayer: 
20:34:39  

High: 41  ° c
Low: 21  ° c

10000 Rials

Iran summons 
UK envoy over 
'illegal seizure' of 
supertanker in 
Gibraltar

Iran FM Zarif: 
Multilateral 
agreement cannot 
be implemented 
unilaterally

Russia urges US 
to lift Iran's oil 
embargo

Darakeh Promenade: 
Popular Hiking Area 
That Attracts Tourists

Iran
news

ISFAHAN
N E W S

Headlines

5

4

4

3

 The First
 Bilingual

 Economic

 Newspaper

 In Isfahan

Province  Saturday,July 6, 2019,
No.265

Intl. airlines using Iranian space 
despite US ban

4

By: Ruhollah Ghasemian
This new issue is “the Deal of 
the Century”; a new project that 
Donald Trump and his son-in-
law are supposed to run. Deal 
of the century was officially put 
forward in Manama meeting and 
is following the same goal as “the 

New Middle East” project. The deal of the 
century is nothing but trading lands, it 
seeks to achieve the Zionists’ aim which is 
to turn Palestine into a country reserved 
for Jews.
The details of the deal of the century are 
not yet clear, but based on what different 
media have announced, the deal says that 
3 million of Palestinians should live in the 
West Bank, 2 million in Gaza Strip, around 2 
million in Arab lands occupied in 1948 and 
the Palestinians who live in other countries 
can settle down in another separate area. 
This scheme seems pretty unrealistic and 
there is little chance that it will get off the 
ground. 
In Manama meeting, Saudi Arabia accepted 
to invest $40 billion and the United Arab 
Emirates (UAE) offered to invest $20 
billion. In fact, the planners of the deal of 
the century knew that the Palestinians are 
having financial problems, so they tried to 
start their project with first deceiving the 
Palestinians with offering some money.
However, this plan had two problems; 
first, Saudi Arabia is under unrelenting 
financial pressure because it has spent a lot 
of money by meddling in many issues in the 
Middle East, such as the Yemen war.
Second, even though Palestinian resistant 
groups have a lot of differences, they are all 
on the same page in disagreeing with the 
deal of the century.
Many countries in the region, international 
organizations, Palestinian groups and 
the resistant group have declared their 

opposition to the deal of the century. We 
can say that based on four reasons, this 
project is doomed to fail:
1.    Over the last two decades, every 
project that the US has started in South 
West Asia or North Africa has failed. One 
example is the Substitute Homeland 
Project suggested by Ariel Sharon with two 
alternatives of either building a new capital 
in Jordan or reviving the Bahrolmeyet Lake 
by building a canal over the Gulf of Aqaba. 
Other examples are the Neom City plan 
put forward by Mohammad bin Salman 
and the Red Sea tourism project. All these 
plans were managed by the US and were 
supposed to attract the Palestinians from 
both inside and outside their country.
Similar projects for attracting and locating 
Palestinians were carried out in the Sinai 
Peninsula, but all these projects failed and 
the deal of the century which has the same 
goal and road map will fail just like them.
2.    The deal of the century cannot be 
successful; it is not because the US or the 
United Kingdom or any other country who 
follows them are not trying enough, it is 
simply because they are now “incapable” 
of doing whatever they want in the Middle 
East. US and UK can no longer be the main 
powers in the region, they cannot suppress 
the Palestinian resistant groups and 
cannot determine the course of events for 
Palestine.
Palestinian resistant groups are now far 
more powerful. In the same time, Benjamin 
Netanyahu’s cabinet has become weaker 
than before as they have faced many 
failures over the last years. Therefore, it 
seems unlikely for them to be able to run 
the deal of the century.
3.    The deal of the century is a project that 
seeks to change the geopolitics of a region, 
to give away some vast lands and to make 
a big population move so that the usurper 
regime of Israel can have a firmer position 
and they can turn Palestine into a land 
excluded to Jews; however, changing the 
geopolitics of a region or changing the 
religions practiced in a region are social 
transformations and cannot be controlled 

by some political plan.
The statistics show that the population 
of Palestinian Arabs has increased 7.4% 
while the population of Jews leaving in 

this region has increased by only 1.2%, 
this is a social fact that the number 
of Arab Palestinians is increasing; the 
dominant ethnic groups in this region are 
Arabs. Palestine is an Arab country and 
will remain one, and their lands will be 
completely returned to them.
4.    The main supporter of the Zionists and 
the deal of the century is no one but the 
US; however, over the last few months, 
American officials have repeatedly 
announced that they do not seek military 

action against Iran. This shows that the US 
is changing its policies toward the Middle 
Eastern countries who are resisting the 
American oppression, and especially 
toward the Islamic Republic of Iran which 
is the symbol of resistance against western 
interference and oppression in the Middle 
East. Based on these facts, we can easily 
predict that the deal of the century will be 
a total failure.
The last word
The deal of the century is the first step 
toward “the New Middle East” project that 
was first proposed when George W. Bush 
was the president of the United States. “The 
new Middle East” project seeks to change 
the geopolitical features of the Middle East.
Undoubtedly, projects such as “the New 
Middle East” and “the deal of the century” 
which try to divide lands and populations, 
can pose great dangers to the nations, but 
we can defeat these dangers if we stand 
against them with open eyes and firm 
resolution. From now on, the Middle East 
and the Muslim world should pay more 
attention to such projects and try to nip 
them in the bud. 

Why the Deal of the Century will fail?
These days, apart from the tensions between Iran and United States, 
another event in southwest Asia has attracted the attention of the 
countries’ officials, nations, and the media from all over the world.
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Iran Air Airbus 
A300 B203-2 
flying at the 
civilian corridor, 
was destroyed by 
SM2-MR surface-
to-air missiles 
fired from the 
Vincennes killing 
all 290 passengers 
from six nations on 
board, including 
66 children and 16 
crew. There were 
38 non-Iranians 
aboard.

 Palestinian resistant groups are
 now far more powerful. In the same
 time, Benjamin Netanyahu’s cabinet
 has become weaker than before as
 they have faced many failures over
 the last years. Therefore, it seems
 unlikely for them to be able to run

.the deal of the century
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شماره: 98/4/2-40573 
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر اداره 
ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا  مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در2  
نوبت به فاصله 15 روز آکهی میشود 0 در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند . می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بوالفضل  ا 1(رای شماره 139860302034002131 هیأت اول .
سمسار فرزند محمد بشماره شناسنامه 424 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1261717686 -سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
188/69 مترمربع بشماره 15 فرعی ازپالک 6380- اصلی واقع دراراضی 

شهر  بخش 1 کاشان )مالک رسمی(
2(رای شماره 139860302034002129هیأت اول .زهرا مومنه 
فیضی فرزند علی بشماره شناسنامه 7365 صادره ازکاشان بشماره ملی 
1260579999-سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 188/69 
مترمربع بشماره 15 فرعی از پالک 6380- اصلی واقع دراراضی شهر  

بخش 1 کاشان )مالک رسمی(
3(رای شماره139860302034002447 هیأت دوم. حسین خبازی 
نشلجی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه1388 صادره از کاشان بشماره 
ملی1261116046-سه دانگمشاع ازششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
98/62 مترمربع بشماره 758 فرعی  از پالک3- اصلی واقع در غیاث اباد 
بخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی مزرعه غیاث اباد(
4(رای شماره 139860302034002448 هیأت دوم. مریم حمامی 
نشلجی فرزند اکبر بشماره شناسنامه83 صادره از کاشان بشماره ملی 
1263581447-  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه  بمساحت98/62 
مترمربع بشماره 758 فرعی  از پالک 3- اصلی واقع در غیاث اباد بخش2 

کاشان)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی مزرعه غیاث اباد(
5(رای شماره139860302034003046 هیأت دوم. نجمه شاهمیری 
برزکی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه113 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1263016758-  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 86/95 مترمربع 
بشماره 11905 فرعی  مجزی از 6818 فرعی از پالک2- اصلی واقع در 

صالح آباد بخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه از رضا اکبرزاده قنائی(
 6(رای شماره139860302034002617 هیأت اول  .داود رضائیان 
فرزند علی اکبر  بشماره شناسنامه45 صادره از کاشان بشماره ملی 
0702876151- ششدانگ یکبابخانه  بمساحت130/90 مترمربع بشماره 

1928 فرعی مجزی از 592 فرعی از
پالک 10- اصلی واقع دراقبالیه بخش 2 کاشان)مالک رسمی(

7(رای شماره 139860302034003296 هیأت اول .سکینه زیدآبادی 
فرزند احمد  بشماره شناسنامه38733 صادره از کاشان بشماره ملی 
1260377342- ششدانگ کارگاه  بمساحت119/10 مترمربع بشماره 
10033 فرعی مجزی از 6090 فرعی  از پالک 11- اصلی واقع در زیدی 

بخش 2 کاشان)خریداری از عباس قاسم زاده(
 8(رای شماره139860302034003256 هیأت اول  .اکبر قیاسی 
فرزندعباس  بشماره شناسنامه1403 صادره از کاشان بشماره ملی 
1261596676- ششدانگ یکدرب باغ بمساحت203/45 مترمربع 
بشماره 11038 فرعی مجزی از 4414 فرعی  از پالک11- اصلی واقع در 

زیدی  بخش 2 کاشان)مالک رسمی(
9(رای شماره139860302034002540 هیأت دوم.رضا برادران 
فرزند مهدی بشماره شناسنامه1542 صادره ازکاشان بشماره ملی 
1263327966 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت90/ 281 مترمربع 
بشماره 10048 فرعی مجزی از112 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در 

زیدی بخش 2 کاشان ) خریداری از مهدی برادران (
10(رای شماره 139860302034003169 هیأت دوم.علی سیرم 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه291صادره ازکاشان بشماره ملی 
1261651812 -ششدانگ مغازه بمساحت20/60 مترمربع بشماره4332 
فرعی مجزی از 2806 فرعی از پالک 12- اصلی واقع در  جمال آباد 

بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
11(رای شماره 139860302034003278 هیأت اول.مریم سلطانی 
شایان بارانی فرزند نایب علی بشماره شناسنامه1814 صادره ازکاشان 
بشماره ملی 1263330681 -ششدانگ یکبابخانه  بمساحت78/50 
مترمربع بشماره 4333 فرعی مجزی از 3491  فرعی  از پالک 12- اصلی  

واقع در  جمال آباد بخش 2 کاشان )خریداری از  نیره شرافتیان(
12(رای شماره 139860302034003279 هیأت اول.اکرم سلطانی 
شایان بارانی فرزند نایب علی بشماره شناسنامه50279 صادره ازکاشان 
بشماره ملی 1260492826 -ششدانگ یکبابخانه  بمساحت77/40 
مترمربع بشماره 3344 فرعی مجزی از 3491 فرعی  از پالک 12- اصلی 

واقع در  جمال آباد بخش 2 کاشان )خریداری از نیره شرافتیان(
13(رای شماره139860302034002661هیأت اول .زهره حسنی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه1325صادره از کاشان بشماره ملی 
1261582411- 1/5 دانگمشاع از ششدانگ چهاردیواری محصور 
مشتمل براتاق  بمساحت198/2 مترمربع بشماره 6149 فرعی مجزی 
378 فرعی  از پالک 13- اصلی واقع در دشت حکیم  بخش 2  از

کاشان)مالک رسمی(
14(رای شماره139860302034002662هیأت اول .باقر حسنی  
فرزند حسین بشماره شناسنامه 37892صادره از کاشان بشماره ملی 
1260368947- سه دانگمشاع از ششدانگ چهاردیواری محصور 
مشتمل براتاق  بمساحت198/2 مترمربع بشماره 6149 فرعی مجزی 
از 378 فرعی  از پالک 13- اصلی واقع در دشت حکیم  بخش 2 

کاشان)مالک رسمی (
 15(رای شماره139860302034002663هیأت اول .ایران  حسنی  
فرزند حسین بشماره شناسنامه 35215 صادره از کاشان بشماره ملی 
1260342247- 1/5 دانگمشاع از ششدانگ چهاردیواری محصور 

مشتمل براتاق  بمساحت198/2 مترمربع
بشماره 6149 فرعی مجزی از 378 فرعی  از پالک 13- اصلی واقع در 

دشت حکیم  بخش 2 کاشان)مالک رسمی(
16(رای شماره139860302034003292هیأت اول .محمدراحمی 
فرزند ناصر بشماره شناسنامه 3375 صادره از کاشان بشماره ملی 
1262105382-سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه  بمساحت125/5 
مترمربع بشماره 6155 فرعی مجزی از 5736 فرعی  از پالک 13- اصلی 
واقع در دشت حکیم  بخش 2 کاشان)خریداری از تعاونی مسکن 

شهرداری (
17(رای شماره139860302034003291هیأت اول .نیلوفرسادات 
خادمی فرزند حسن آقا بشماره شناسنامه0صادره از کاشان بشماره ملی 
1250091411- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت125/5 
مترمربع بشماره 6155 فرعی مجزی از 5736فرعی  از پالک 13- اصلی 
واقع در دشت حکیم  بخش 2 کاشان)خریداری از تعاونی مسکن 

شهرداری (
18(رای شماره139860302034003050هیأت دوم .ابوالفضل نقادی 
زاده فرزند اصغر  بشماره شناسنامه 88 صادره از کاشان بشماره ملی 
1263556612- ششدانگ یکدرب مغازه  بمساحت63/70 مترمربع 

بشماره 6154 فرعی مجزی از 1715 فرعی ازپالک 13- اصلی واقع 
دردشت حکیم بخش 2 کاشان)خریداری از مهری چهارباغی کاشانی (

19( رای شماره 139860302034004049 هیأت دوم .ناهید خداپناه  
فرزند محمدعلی  بشماره شناسنامه44 صادره از میمه بشماره ملی 
6229871459-ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 291  مترمربع بشماره 
267 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 

)خریداری مع الواسطه  از شمسی بخشی(
20( رای شماره 139860302034003284 هیأت اول  . سمیه 
سادات حاجتی  فرزند سیدمحمود   بشماره شناسنامه 2837 صادره 
ازکاشان بشماره ملی 1261975456- ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
100 مترمربع بشماره 21888 فرعی مجزی از  5393 فرعی از پالک  
15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری  از منیر فالحی(

21( رای شماره 139860302034003744 هیأت دوم  . آرزو محمدی 
موغاری فرزند محمد   بشماره شناسنامه 7797 صادره ازکاشان بشماره 
ملی 1263390481- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 78 مترمربع 
بشماره21889فرعی مجزی از 3292  فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری  مع الواسطه از احمدتوکلی رهقی(
22(رای شماره139860302034003251هیأت دوم . محمدامین 
اسماعیلی فرزند عباس  بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شماره 
ملی 1250414679- ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 75 مترمربع 
بشماره 24229  فرعی مجزی از 2059 فرعی از  پالک 15- اصلی واقع 

در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
23( رای شماره139860302034002546هیأت اول. امیرحسین علی 
بلندی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 15906 صادره ازکاشان بشماره 
ملی 1263471544-ششدانگ ساختمان   بمساحت 115/60 مترمربع 
بشماره 24283 فرعی مجزی از 7994فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از رقیه زیلوباف (
24(رای شماره 139860302034002577 هیأت دوم .محمد وشادی 
آرانی  فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه499 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1262033365- ششدانگ یکبابخانه   بمساحت 141/12 مترمربع 
بشماره 24289 فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 

کاشان )خریداری مع الواسطه از احد از وراث شمسی بخشی(
139860302034002136 هیأت اول. مهدیه  25( رای شماره
محلوجی  فرزند سعید  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره 
ملی1250444683-سه دانگمشاع ازششدانگ زمین مشتمل براطاق  
بمساحت160 مترمربع بشماره 24272 فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی آباد بخش 2 کاشان )خریداری از عباس مظلومیان (
26( رای شماره 139860302034002137 هیأت اول. سیدمحمد 
مظلومیان  فرزند سیدعباس  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره 
ملی1250372879-سه دانگ مشاع ازششدانگ زمین مشتمل بر اطاق 
بمساحت160 مترمربع بشماره 24272  فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع 

درناجی آباد بخش 2 کاشان )خریداری از عباس مظلومیان(
27(رای شماره139860302034003283هیأت اول. احسان آهوئی 
نوش آبادی فرزند داود بشماره شناسنامه 877 صادره ازکاشان بشماره 
ملی 1263486861- ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل براعیان 
بمساحت163/5مترمربع بشماره 24285 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع 

در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از ورثه رضا بخشی (
28(رای شماره139860302034002648هیأت اول.مژگان علیشاهیان 
فخره فرزند عزیز بشماره شناسنامه39صادره از کاشان بشماره ملی 
1263519891- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 75 
مترمربع بشماره 24286 فرعی مجزی از 2016 فرعی از پالک 15 - 

اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
29( رای شماره139860302034002647هیأت اول. محمدرضا 
سزیده فرزند جعفر بشماره شناسنامه 148 صادره ازکاشان بشماره 
ملی 1263032613- سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
75 مترمربع بشماره 24286 فرعی مجزی از  2016 فرعی از پالک 

15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
30(رای شماره139860302034003045هیأت دوم.حسن خیران 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1235 صادره ازکاشان بشماره ملی 
1261545877- ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 160 مترمربع بشماره 
24287 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 

)خریداری از حمیدرضا جعفرزاده فینی(
31( رای شماره139860302034003047 هیأت دوم . زهرا راعی 
مفرد فرزند عابدین  بشماره شناسنامه 4 صادره ازکاشان بشماره 
ملی1262940958- ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 75 مترمربع بشماره 
24288 فرعی مجزی از3515فرعی از پالک 15-اصلی واقع در ناجی 
آباد  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از فاطمه الجوردی فرد فینی(

32(رای شماره139860302034003053 هیأت دوم .سعید نادری 
نیا  فرزند امیرحمزه  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 
1250546974- ششدانگ انباری مشتمل بر اعیان  بمساحت 180 
مترمربع بشماره 24290 فرعی  از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه  از شمسی بخشی(
33(رای شماره 139860302034003280 هیأت اول .محمدیاسین 
احمدی علی آبادی فرزند عباس  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان 
بشماره ملی 1250151708- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 78/49 
مترمربع بشماره 24293 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد 

بخش 2 کاشان )خریداری از عباس احمدی(
 34(رای شماره139860302034003252  هیأت دوم . جواد سرنجی 
فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 116صادره از کاشان بشماره ملی 
1261901551- سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
100 مترمربع بشماره 24295 فرعی مجزی از  5893 فرعی از پالک 

15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
35(رای شماره 139860302034003253  هیأت دوم . اعظم افراش 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 6054 صادره از تهران  بشماره ملی 
0066698979- سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 
مترمربع بشماره 24295 فرعی مجزی از 5893فرعی از پالک 15 - اصلی 

واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
36(رای شماره 139860302034003843 هیأت دوم . سعید سعیدفر 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 5605 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1263368565- سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 90/39 
مترمربع بشماره 24296 فرعی مجزی از 234فرعی از پالک 15 - اصلی 

واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
37(رای شماره 139860302034003844 هیأت دوم . زهرا رمضانی 
خمبی فرزند عباس بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1250203031- سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 90/39 
مترمربع بشماره 24296 فرعی مجزی از 234فرعی از پالک 15 - اصلی 

واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
38(رای شماره 139860302034003383  هیأت اول . محسن 
صابری فرزند محمد بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره 
ملی1250235804-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 87/50 مترمربع 
بشماره 24298 فرعی مجزی از 7248فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری ازمحمد صابری(
39(رای شماره139860302034003946 هیأت دوم.اعظم میرزازاده 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 41944 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1260409511- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 43/77 مترمربع بشماره 

24299 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 
)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی ناجی اباد(

40( رای شماره 139860302034003286 هیأت اول . اعظم محبوب 
علی ابادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 15 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1262028523- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
94/35 مترمربع بشماره 24301 فرعی از پالک15-اصلی واقع در ناجی 

آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از عباسعلی ناجی ابادی(
41( رای شماره 139860302034003287 هیأت اول . ماشااله 
دیوارکش زارع فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 1556 صادره از کاشان 
بشماره ملی 1262043931- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 94/35 مترمربع بشماره 24301 فرعی از پالک15-اصلی واقع 

در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از عباسعلی ناجی ابادی(
42( رای شماره 139860302034004008 هیأت دوم . محمد حسن 
زاده فرزند عباس بشماره شناسنامه 471 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1261759028-سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت160 مترمربع بشماره 24303 فرعی از پالک15-اصلی واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از محمدحسن فرشچی (
 43(رای شماره139860302034004009 هیأت دوم.افتخارسادات 
دانیال فرزند سیدحسین بشماره شناسنامه 47305 صادره از کاشان 
بشماره ملی 1260463151- سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  
بمساحت160 مترمربع بشماره 24303 فرعی از پالک15-اصلی واقع در 
ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه  از محمدحسن فرشچی (
44(رای شماره 139860302034003212 هیأت اول . صدیقه معصومی 
فرزند حیدرعلی بشماره شناسنامه 1078 صادره از کاشان بشماره ملی 
1260716783- ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 132 مترمربع بشماره 
24304 فرعی مجزی از  از 6934  فرعی از پالک15-اصلی واقع در ناجی 

آباد  بخش 2 کاشان )مالک رسمی(
45(رای شماره 139860302034002278هیأت اول.طیبه شمسائی 
مطلق  فرزند ابراهیم  بشماره شناسنامه 10456 صادره ازکاشان بشماره 
ملی 1263417051- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 120مترمربع بشماره 
7097 فرعی  مجزی از 361 فرعی از  پالک23- اصلی واقع در درب فین 

بخش 2 کاشان)خریداری از ورثه حسین رضوی(
46(رای شماره 139860302034002459 هیأت دوم . زهرا کاشی 
کار فرزند محمد بشماره شناسنامه92  صادره ازکاشان بشماره ملی 
1262323541-چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
127/15 مترمربع بشماره 7140 از 5171 فرعی ) که قبال باقیمانده 
77 فرعی بوده ( از پالک23- اصلی واقع در درب فین  بخش 2 کاشان ) 

خریداری از حسین بخشی(
47(رای شماره 139860302034002460 هیأت دوم.عباسعلی اشکانی 
زاده فرزند سیف اله بشماره شناسنامه2204 صادره از تهران بشماره ملی 
0053663470-دو دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 127/15 
مترمربع بشماره 7140 از 5171 فرعی )که قبال باقیمانده77 فرعی بوده 
( از پالک23- اصلی واقع در درب فین  بخش 2  کاشان ) خریداری از 

حسین بخشی(
48(رای شماره 139860302034003151 هیأت دوم. حسین جعفری 
منش فرزند رضا  بشماره شناسنامه 825 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1262213959-سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 163/20 
مترمربع بشماره7141فرعی مجزی از 6433 /288فرعی ازپالک23- 

اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان)مالک رسمی (
49(رای شماره 139860302034003152 هیأت دوم. ربابه جبرکش 
فرزند رضا  بشماره شناسنامه 40112 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1260391167-سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 163/20 
مترمربع بشماره7141فرعی مجزی از 288/6433 فرعی ازپالک23- 

اصلی واقع در درب فین بخش 2 کاشان)مالک رسمی (
50(رای شماره139860302034002542هیأت دوم. قاسم بخشی 
مفرد کاشان فرزند رجب بشماره شناسنامه555 صادره ازکاشان بشماره 
ملی 1261638964 -ششدانگ یکباب خانه و مغازه  بمساحت 148/5 
مترمربع بشماره 7142 فرعی مجزی از 81 فرعی از پالک23- اصلی 
واقع در درب فین  بخش 2 کاشان ) خریداری مع الواسطه از ازورثه حسین 

هاشمیان (
51(رای شماره 139760302034025230 هیأت دوم. رقیه نجفی دیزچه 
فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه 159 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1262306124- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90مترمربع بشماره1484 
فرعی مجزی از 249 فرعی از پالک24- اصلی واقع دردیزچه بخش 2 

کاشان)مالک رسمی(
 52(رای شماره 139860302034004035 هیأت دوم . محمدعلی 
منصوری فرزند رجب  بشماره شناسنامه 42342 صادره از کاشان  بشماره 
ملی 1260413489- ششدانگ یکبابخانه بمساحت92/70 مترمربع 
بشماره 1499 فرعی مجزی از 263 فرعی ازپالک24- اصلی واقع در 

دیزچه بخش 2 کاشان)مالک رسمی (
53(رای شماره 139860302034003051 هیأت دوم .مجیدطحانی 
بشماره  ازکاشان  صادره  شناسنامه81  بشماره  غالمعلی  فرزند 
ملی1263308813-ششدانگ قطعه زمین محصورمشتمل بر اعیان 
بمساحت164 مترمربع بشماره 11766 فرعی مجزی از 16فرعی  
ازپالک33- اصلی واقع در فین کوچک  بخش 2 کاشان ) خریداری از 

اکرم و زهرا اربابی(
54(رای شماره139860302034003676 هیأت دوم .ناهید ساعدی 
فینی فرزند سیف اله  بشماره شناسنامه594 صادره از تهران بشماره 
ملی 0050662066 -ششدانگ یکبابخانه و باغچه  بمساحت 812/88 
مترمربع بشماره 11778 فرعی مجزی از 648 فرعی از پالک33- 
اصلی واقع در فین کوچک  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه 

ازمحمدرشادی(
55(رای شماره139860302034002243 هیأت دوم. مهدی ارباب 
سلیمانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 91 صادره از کاشان بشماره 
ملی1262855284- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت788/60 
مترمربع بشماره 7577 از 6299 فرعی قبال باقیمانده 6فرعی بوده 
ازپالک34-اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان )خریداری مع 

الواسطه ازحسین ارباب سلیمانی 
دوم.فاطمه  هیأت   139860302034002244 شماره 56(رای 
اعتمادی فرزند سیدحسین  بشماره شناسنامه 44337 صادره از کاشان 
بشماره ملی1260433420-سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت788/60 مترمربع بشماره 7577 فرعی از  6299 فرعیقبال 
باقیمانده6فرعی بوده ازپالک 34-اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 

کاشان)خریداری ازمهدی ارباب سلیمانی
57( رای شماره 139860302034002629 هیأت اول .محمد کهنگی 
فرزند شعبانعلی  بشماره شناسنامه 1027صادره از کاشان بشماره ملی 
1261778911- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 123/5 مترمربع بشماره 
7591 فرعی مجزی از 239 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان )خریداری از ربابه ابراهیم زاده(
58(رای شماره139860302034002024 هیأت دوم.علی اصغر رحیم 
زاده لتحری فرزند حسین  بشماره شناسنامه96صادره ازکاشان بشماره 
ملی1263000061-ششدانگ یکبابخانه بمساحت173/96 مترمربع 
4354  فرعی ازپالک  /428 بشماره7230فرعی مجزی از 5076/
45-اصلی واقع درلتحر بخش 2کاشان )خریداری مع الواسطه ازحسین 

عباس زاده(

59(رای شماره 139860302034002279 هیأت اول.محمدرضا جمال 
پور فرزند حسن  بشماره شناسنامه 6757 صادره از کاشان بشماره ملی 
1263380085-ششدانگ چهاردیواری مشتمل برساختمان بمساحت 
60/95  مترمربع بشماره7232 فرعی مجزی از 351 فرعی از پالک 45- 

اصلی واقع در لتحر بخش 2 کاشان ) خریداری ازعلی اکبر خیراندیش (
139860302034002631 هیأت اول . محسن   60(رای شماره
خدادادگان فرزند محمدرضا  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1250084792 -ششدانگ یکبابخانه بمساحت 104/9 مترمربع 
بشماره 7234 فرعی مجزی از 360 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در 

لتحر بخش2 کاشان )خریداری از خانم حاجی زاده(
61(رای شماره139760302034003954هیأت اول.مرتضی  نشاسته 
ساز کاشی فرزند محسن بشماره شناسنامه 1511 صادره ازکاشان 
بشماره ملی1262086787-سه دانگمشاع ازششدانگ یکبابخانه 
1418 فرعی  بمساحت149مترمربع بشماره7236 فرعی مجزی از
ازپالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش2 کاشان )خریداری ازمحسن 

هیزمی(
62(رای شماره139860302034003955هیأت اول .فاطمه نشاسته 
ساز کاشی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 3863 صادره ازکاشان 
بشماره ملی 1263351158-سه دانگمشاع ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت149مترمربع بشماره 7236  فرعی مجزی از1418 فرعی 
ازپالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش2 کاشان )خریداری مع الواسطه 

ازمحسن هیزمی (
بوالفضل  ا 139860302034003250هیأت دوم. 63(رای شماره
ماشااله ئی لتحری فرزند حسن  بشماره شناسنامه  204صادره ازکاشان 
بشماره ملی1263569803-ششدانگ زمین محصور بابنای احداثی 
بمساحت173/10مترمربع بشماره7235 فرعی مجزی از6523 فرعی از 

پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان )مالک رسمی(
64(رای شماره139860302034003276هیأت اول. فاطمه رحیم 
زاده لتحری فرزند علی  بشماره شناسنامه0صادره از کاشان بشماره 
ملی1250625343-سه دانگمشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
109/6 مترمربع بشماره 7237 فرعی مجزی از6169 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان )مالک رسمی (
65(رای شماره 139860302034003277 هیأت اول  . امیرگندمکار 
فرزند محمد  بشماره شناسنامه  219 صادره از کاشان بشماره ملی 
1263569951- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت109/6 
مترمربع بشماره 7237 فرعی مجزی از6169 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2  کاشان )مالک رسمی (
66(رای شماره 139860302034003953 هیأت دوم  . رضاعلی 
حسینی فرزند اکبر   بشماره شناسنامه  0 صادره از کاشان بشماره ملی 
1250038516- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 104/10 مترمربع 
بشماره 7238 فرعی مجزی از451 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در 

لتحر بخش2  کاشان )خریداری مع الواسطه از وراث ماشااله جباری(
67(رای شماره139760302034021872هیأت اول. مینا الیذزاده 
فرزند عبداله  بشماره شناسنامه 1184 صادره از خرمشهر بشماره ملی 
1829479563- سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتی ازیکبابخانه 
بمساحت 58/9 مترمربع بشماره14881 فرعی مجزی از 12893 فرعی 
از پالک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان ) خریداری دیدار 

اکبری(
68(رای شماره139760302034021873هیأت اول. رضا مسلم نژاد 
فرزند یاسین  بشماره شناسنامه 16648 صادره از ابادان بشماره ملی 
2570167290- سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتی از یکبابخانه 
بمساحت 58/9 مترمربع بشماره14881 فرعی مجزی از 12893 فرعی 
از پالک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان ) خریداری دیدار 

اکبری(
 69( رای شماره 139760302034022820هیأت دوم. فاطمه جهین 
فرزند امراله  بشماره شناسنامه 1478 صادره از کاشان بشماره ملی 
1262389054-سه دانگمشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 226/80 
مترمربع بشماره14992 فرعی مجزی از1638 فرعی از پالک49- اصلی 
واقع درصفی آباد بخش2 کاشان ) خریداری مع الواسطه ازفاطمه ملکی 

پور کاشانی(
70( رای شماره 139760302034022819هیأت دوم. محمدتقی 

شیرین جانی فرزند علی  بشماره شناسنامه 1621 صادره از
کاشان بشماره ملی 1261784855-سه دانگمشاع ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 226/80 مترمربع بشماره14992 فرعی مجزی 
از1638 فرعی از پالک49-اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان ) 

خریداری مع الواسطه ازفاطمه ملکی پور کاشانی(
139860302034001029 هیأت دوم. مهدی  71(رای شماره
مظفری فرزند محمد بشماره شناسنامه23صادره از خمین بشماره 
ملی0559960042-ششدانگ یکبابخانه  بمساحت  124/50  مترمربع 
بشماره 15008 فرعی مجزی از شماره 9032 فرعی  از پالک49- اصلی 
لواسطه از فاطمه  واقع درصفی آباد بخش2کاشان )خریداری مع ا

افتخارنژاد(
72(رای شماره139860302034001426 هیأت دوم. منصور حوض 
سیری فرزند ناصر بشماره شناسنامه0740 صادره از کاشان  بشماره 
ملی 1262125545- 3 دانگ مشاع  از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
109/33 مترمربع بشماره15015 از  1285 و 9310 فرعی از پالک49- 
اصلی واقع در صفی آباد بخش2 کاشان ) خریداری از محمدجعفر 

گلستانئی اعظم کربال (
73(رای شماره 139860302034001427 هیأت دوم. اعظم سادات 
اصغرنژاد فرزند سیدداود بشماره شناسنامه0صادره از کاشان  بشماره ملی 
1250052408- سه دانگمشاع  ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 109/33 
مترمربع بشماره15015 از 9310 و1285فرعی ازپالک49- اصلی واقع 
درصفی آبادبخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه ازمحمدجعفر گلستانئی 

واعظم کربال(
74(رای شماره139860302034002284 هیأت اول. فرنگیز حسین 
زاده گله بان فرزند رجب بشماره شناسنامه2280 صادره از کاشان  
بشماره 1262094471- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 99/10 مترمربع 
بشماره15020 فرعی مجزی از 7195 فرعی از پالک49- اصلی واقع در 

صفی آباد بخش2 کاشان ) خریداری از محمدحسین حیدریان(
75(رای شماره 139860302034002618 هیأت اول .شهربانو 
آزرنگ فرزند مرادعلی بشماره شناسنامه3صادره از نطنز بشماره 
ملی1239824203- ششدانگ یکبابخانه بمساحت99/55مترمربع 
بشماره15025 فرعی مجزی از 1318 فرعی از پالک 49- اصلی واقع 

درصفی آباد  بخش2 کاشان ) خریداری ازوراث منصور فرهی (
76(رای شماره 139860302034002240 هیأت دوم .منیره 
سیدی جوال فرزند جعفر بشماره شناسنامه724 صادره از کاشان 
بشماره ملی1261859979- سه دانگ  مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت92/13مترمربع بشماره15026 از 11481/737 فرعی از پالک 
49- اصلی واقع درصفی آباد  بخش2 کاشان ) خریداری مع الواسطه  از 

حسین موحد رستکار وغیره(
77(رای شماره139860302034002241هیأت دوم.حجت مداح 
فرزند رجبعلی  بشماره شناسنامه 41 صادره از آران وبیدگل بشماره  
6199911695- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  ملی 
بمساحت92/13مترمربع بشماره15026 از737/11481 فرعی از پالک 
49- اصلی واقع درصفی آباد  بخش2 کاشان )خریداری مع الواسطه  از 

حسین موحد رستکاروغیره (
139860302034003054هیأت دوم .سعید  78(رای شماره   
شاکر کاشانی  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 10921صادره از 
کاشان  بشماره ملی 1263421709- ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت94/38مترمربع بشماره 15027 فرعی مجزی از 6034 فرعی 
ازپالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان )خریداری از محمد 

شاکرکاشانی وفرزانه قهوه چی نشلجی(
 79(رای شماره 139860302034002541 هیأت دوم .بتول زین 
الدین  فرزند غالمعلی  بشماره شناسنامه  1735 صادره از کاشان بشماره  
ملی 1260858359- ششدانگ یکبابخانه بمساحت96/50مترمربع 
بشماره15028 فرعی مجزی از 9089 فرعی از پالک 49- اصلی واقع 

درصفی آباد  بخش2 کاشان )خریداری از وراث ناصر یگانه(
80(رای شماره 139860302034003211 هیأت دوم .فاطمه رستگار 
قزاان  فرزند احمد  بشماره شناسنامه  898 صادره از کاشان بشماره  
ملی 1261927141- ششدانگ یکبابخانه بمساحت102/60مترمربع 
بشماره15029 فرعی مجزی از 5330 فرعی از پالک 49- اصلی واقع 

درصفی آباد  بخش2 کاشان )مالک رسمی (
81(رای شماره139860302034003224 هیأت اول .محمدرضا آقارفیع 
نصرآبادی فرزند تقی  بشماره شناسنامه3042 صادره از کاشان بشماره  
ملی1263508502- ششدانگ یکبابخانه بمساحت130/45مترمربع 
بشماره15030 فرعی مجزی از 1471 فرعی از پالک 49- اصلی واقع 

درصفی آباد  بخش2 کاشان )خریداری از ورثه علی آقا گیاهی (
82(رای شماره 139860302034003675 هیات دوم .مصطفی 
توکلی نسب فرزند رضا بشماره شناسنامه 881 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1262367433-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 86/20مترمربع 
بشماره15031 فرعی مجزی از1298  فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع 
در صفی آباد بخش2 کاشان )خریداری مع الواسطه از عباسعلی باغچائی(
83(رای شماره 139860302034001054هیات دوم. اعظم براتی  
فرزند محمد  بشماره شناسنامه 27224 صادره از تهران  بشماره ملی 
100 مترمربع  0059661933-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 76/
بشماره 423 فرعی  ازپالک52-اصلی واقع در  اراضی مشاعی صفی 
اباد بخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی  مزرعه 

صفی اباد(
84(رای شماره 139860302034001055هیات دوم. علی داد رازیانی  
فرزند کریم  بشماره شناسنامه 190 صادره از کرمانشاه  بشماره ملی 
103 مترمربع  3252881373-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 30/
بشماره 424 فرعی  ازپالک52-اصلی واقع در  اراضی مشاعی صفی 
اباد بخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی مزرعه 

صفی اباد (
85(رای شماره 139860302034003950هیات دوم. محمدعارضی 
فرزند عباسعلی  بشماره شناسنامه 53 صادره ازکاشان بشماره ملی 
1262689155-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 79/50 مترمربع بشماره 
425 فرعی ازپالک52-اصلی واقع در  اراضی مشاعی صفی اباد بخش2 

کاشان)خریداری مع الواسطه ازوراث علینقی تفضلی (
86(رای شماره 139860302034003952هیات دوم. آذرصانعی 
فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه 18 صادره ازکاشان بشماره ملی 
1262577489-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 78/65 مترمربع بشماره 
426 فرعی ازپالک52-اصلی واقع در اراضی مشاعی صفی اباد بخش2 

کاشان)خریداری مع الواسطه از وراث علینقی تفضلی (
 87(رای شماره 139860302034003951هیات دوم. محمدعارضی 
فرزند عباسعلی  بشماره شناسنامه 53 صادره ازکاشان  بشماره ملی 
1262689155- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 79/10 مترمربع بشماره 
427 فرعی  از پالک52-اصلی واقع در  اراضی مشاعی صفی اباد بخش2 

کاشان )خریداری مع الواسطه  از وراث علینقی تفضلی (
88(رای شماره 139860302034002285هیات اول مصطفی حوض 
سیری فرزند ناصر  بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان بشماره ملی 
1250296471-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 94/22 مترمربع بشماره 
3080فرعی مجزی از شماره 1946 فرعی ازپالک53-اصلی واقع در  

یحیی آباد بخش2 کاشان)خریداری از محمدحسین اکبری (
89(رای شماره 139860302034002455 هیأت دوم  .سیدمحمد 
حسینی راوندی فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه 55 صادره از کاشان 
بشماره ملی1263148816 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 400 
مترمربع بشماره5610 فرعی مجزی از1726 فرعی از پالک1- اصلی 
واقع درراوندبخش 4کاشان )خریداری مع الواسطه از مرحوم غالمعلی 

مومنی(
90(رای شماره 139860302034003289 هیأت اول  .صادق عربی 
مفردنیاسری فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 1979 صادره از کاشان 
بشماره ملی 1261208897 - سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 175/08 مترمربع بشماره 5611 ازشماره1830فرعی از 
پالک1- اصلی واقع در درراوند بخش4 کاشان)خریداری از  ورثه حسین 

حسین زاده( 
91(رای شماره139860302034003288 هیأت اول.ملیحه حسینی 
اسحق آبادی فرزند سیدحسن بشماره شناسنامه 468 صادره از کاشان 
بشماره ملی 1260880664 - سه دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 175/08 مترمربع بشماره 5611 از شماره 1830فرعی از 
پالک1- اصلی واقع درراوند بخش 4 کاشان )خریداری از ورثه حسین 

حسین زاده(
92(رای شماره 139860302034003149هیات دوم. سعید کافی 
راوندی فرزند رحمت اله  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره 
ملی 1250228182- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 139/35مترمربع 
بشماره 5612 فرعی مجزی از1799 فرعی ازپالک1-اصلی واقع درراوند  

بخش4 کاشان)خریداری از حاج احمد کافی (
93(رای شماره 139760302034025047هیات دوم. محمد هنرمند 
نیاسر فرزند جواد  بشماره شناسنامه 38 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1262939410-ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل به اتاق بمساحت  
94 مترمربع بشماره3960 فرعی مجزی از 3378 فرعی ازپالک35-

اصلی واقع در  نیاسر بخش6 کاشان)مالک رسمی (
94(رای شماره 139860302034002461هیات دوم. طیبه رافعی  
علی ابادی فرزند جواد  بشماره شناسنامه 4544 صادره از تهران  بشماره 
ملی 0051544067- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 540/50 مترمربع 
بشماره 3961 فرعی مجزی از 31 فرعی ازپالک35-اصلی واقع در  نیاسر 

بخش6 کاشان)خریداری مع الواسطه از سیدنظام سیدی (
اصالحی(رای شماره139760302034005054هیأت اول.حسین 
از  بشماره شناسنامه50670صادره  پورفرزند غالمرضا  بهبهانی 
کاشان بشماره ملی1260496732-ششدانگ ساختمان  بمساحت 
253/89مترمربع بشماره217فرعی مجزی از 196 فرعی از پالک 
45- اصلی واقع دردولت آباد نیاسر بخش2 کاشان)خریداری از یوسف 

عمورمضان زاده( 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد.
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تمجید وزیر ارتباطات از استارت آپ هاى داخلى
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات در صفحه شخصى اینستاگرام خود با اشاره به پیشرفت چشمگیر ایران در 

زمینه استارت آپ از دالیل حضورش در اجالس تابستانه مجمع جهانى اقتصاد در پکن نوشت.
در نوشته اینستاگرامى «محمد جواد آذرى جهرمى» آمده است: مطرح کردن دستاورد جوانان ایرانى در 

مجامع جهانى، افتخارآمیز است!
«در اجالس تابستانه مجمع جهانى اقتصاد در دالیان چین، در یک نشست علمى حضور پیدا کردم و با اشاره 

به رشد چشمگیر شرکت هاى استارت آپ در ایران و نیز زیرساخت هاى ارتباطات و فناورى اطالعات، به سواالت 
حضار نیز پاسخ دادم.»

«فردا هم در پکن مالقات هاى جداگانه دیگرى با وزیر ارتباطات چین و نیز دبیرکل سازمان همکاریهاى فضایى آسیا اقیانوسیه 
خواهم داشت. توســعه همکارى هاى اقتصادى در بخش فناورى اطالعات و نیز تحقیقات مشترك فضایى کشورهاى عضو سازمان 

همکارى هاى فضایى آسیا اقیانوسیه از محورهاى مذاکرات خواهد بود.»
مجمع داووس تابستانى 2019، سه شنبه با حضور دو هزار نفر از محققان، صاحب منصبان امور تجارى و اقتصادى، سیاستمداران و مسئوالن 

رده باالى کشورهاى مختلف جهان از جمله ایران در شهر بندرى دالیان چین گشایش یافت.
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استارت آپ

یا همان  بیزینس پلن 
طرح تجارى، راه رسیدن شما به موفقیت در آینده مى باشد 
. بیزینس پلن به صورت کلى به معنى تمام برنامه هاى شما و راه هاى عملى کردن 
آن برنامه هاست. در حالت ساده ، اگر شما یک پاراگراف از برنامه هاى خود را پشت 

یک کاغذ بنویسید ، براى شرکتتان یک بیزینس پلن نوشتید .

ولى براى همه روشن است که نوشتن یک پاراگراف از طرح ها و برنامه ها روى یک تکه کاغذ 
نمى تواند کسب و کار را به موفقیت برساند . همانطور که معنا و مفهوم بیزینس پلن در عصر 
معاصر بسیار گسترده تر و پیچیده تر شده اســت ، بالتبع برنامه ریزى و آینده نگرى براى 
موفقیت آن نیز پیچیده تر از قبل مى باشد . بیزینس پلن فقط براى کسب و کار هاى جدید 
نیست و حتى اگر تجارتى سال ها سابقه داشته باشد به یک طرح تجارى دقیقى نیازمند است. 
اگر شما صاحب یک کسب و کار هستید اولین گام براى موفقیتتان نوشتن یک بیزینس پلن 

دقیق مى باشد .

به طور حتم براى کسب و کار خود نیازمند تبلیغات اینترنتى و بازاریابى اینترنتى دارید 
اما پیش از آن باید طرح تجارى خود را آماده کنید!

بعد از تعاریف اولیه و ســاده از بیزینس پلن به احتمال زیاد سواالتى در ذهن ما شکل 
مى گیرد . ســواالتى مانند: بیزینس پلن براى چه کســانى است؟ بیزینس پلن شامل 
چه مطالبى اســت ؟ چگونه این همه مطالب کنار یک دیگر قرار مى گیرند و به عنوان 
یک طرح و برنامه آینده ى شــرکت را مشــخص مــى کنند؟چرا بایــد بیزینس پلن 
طراحى کنیم؟ بیزینس پلــن چه مزایایــى دارد؟ آیا بیزینس پلــن داراى معایب نیز

 هست؟
با ما همراه باشید تا با جزئیات معنا و مفهوم بیزینس پلن آشنا شوید و پاسخ سواالتتان را 
در این زمینه بدســت آورید و گام به گام نوشتن یک بیزینس پلن با کیفیت و دقیق را یاد 

بگیرید.

  چه کسانى به بیزینس پلن یا طرح تجارى احتیاج دارند؟
اگر شما صاحب یک کسب و کار حرفه اى هستید و به موفقیت آن در آینده فکر مى کنید ، 
شما به یک بیزینس پلن نیاز دارید تا کسب و کارتان در مسیر درست هدایت شود. اما اگر شما 
یک سرى پروژه ها را به صورت فریلنسرى انجام مى دهید و کسب و کار و شرکت مشخصى 

براى خود ندارید مى توانید بدون بیزینس پلن ادامه بدهید .
متاسفانه اغلب مردم فکر مى کنند که بیزینس پلن براى کسب و کار هایى است که تازه شروع 
شده اند اما حقیقت این است که بیزینس براى کسب و کار هایى که سال ها سابقه دارند ، امرى 
حیاتى است . در دنیاى تجارت قرن بیست و یکم ، ثابت ماندن کسب و کار به معناى شکست 
خوردن آن مى باشد . چرا که رقباى موجود در آن زمینه به شدت در حال پیشروى و پیشرف 
مى باشند. پس تجارت هاى با سابقه براى ســرمایه گذارى هاى جدید ، ایده هاى جدید ، 

برنامه هاى جدید نیاز به برنامه ریزى هاى جدید مى باشند.
هر تجارتى اهداف کوتاه مدت، اهداف بلند مدت و بازار هدف دارد. بیزینس پلن همه این موارد 

را در نظر مى گیرد و در نهایت یک برنامه ى واحد براى کمپانى ها ارائه مى دهد.
پس فهمیدیم که هم استارت آپ ها و کسب و کار هاى جدید به بیزینس پلن نیاز دارند و 

هم تجارت هاى با سابقه . واضح است که بیزینس پلن هایى که براى این دو گروه طراحى 
مى شود با هم متفاوت است .

  نحوه نوشتن بیزینس پلن
پس از درك چیستى بیزینس پلن و آشنایى با قسمتى از مزایاى آن ، نوبت آن مى رسد که 
نوشتن بیزینس پلن را یاد بگیریم. اولین سوالى که براى نوشتن بیزینس پلن در ذهن ایجاد 
مى شود این است که :« یک بیزینس پلن شامل چه داده هایى مى باشد و این داده ها چگونه در 
کنار یک دیگر قرار مى گیرند.؟ »  در حالت ساده بیزینس پلن شامل اهداف کسب و کار شما، 
استراتژى هایى که در مدیریت شرکت و پیشرفت آن به کار مى برید ، مشکالت و مسائلى که 
تجارت در مسیر خود با آن ها برخورد مى کند، ساختار سازمانى تجارت شما( شامل سمت 
ها و مسئولیت ها ) و در نهایت هزینه هاى الزم براى رسیدن به موفقیت و پیشرفت روز افزون 

مى باشد .

  هر بیزینس پلن از سه بخش اساسى تشکیل شده است :
1. مفهوم کســب وکار : در این بخــش از بیزینس پلن شــما درباره اهداف شــرکت 
تان، ساختار کسب و کارتان و محصوالت یا خدمات آن بحث مى کنید . سپس برنامه ریزى 
مى کنید که چگونه کسب و کارتان را در مســیر موفقیت قرار دهید و موانع را از این مسیر

 بردارید.
2. بخش بازار: در این بخش مشتریان بالقوه را شناسایى و بررسى مى کنید . بدین معنى 
که در مى یابید: آنها چه کسانى هستند ؟  کجا قرار دارند؟ چه چیزى باعث مى شود که آن ها 

جذب کسب و کار شما شوند و از محصوالت شما استفاده کنند ؟ و…
در این قسمت شیوه رقابت شرکت و نحوه ى موفقیت در میان رقبا نیز تعیین مى شود.

3. بخش مالى: در این قسمت از طرح تجارى ، درآمد ها ، جریان مالى و جریان نقدینگى و 
مخارج شرکت مورد بررسى قرار مى گیرد و سپس از نتایج بدست آمده در برنامه ریزى مالى 
به صورت کوتاه مدت و بلند مدت استفاده مى شود. براى طراحى این قسمت از بیزینس پلن 

از حسابداران متخصص استفاده مى شود.

پنتازوم
گـــزارش

چطور یک بیزینس پلن خوب بنویسیم؟!

 1. انجام بیشتر برخى 
کارها

نخستین روش این است 
که «بعضى کارها را بیشتر 
انجام دهید». چه کارهایى 
را بایــد بیشــتر انجــام 
داد؟ کارهایى را بیشــتر 
انجام دهید که بهتریــن نتایج را از آن ها 
مى گیرید؛ کارهایى کــه موفقیت آمیز 
هستند؛ فعالیت هایى که بیشترین و قابل 
پیش بینى ترین فروش و سودآورى را به 

همراه مى آورند.
جالب اینکه بسیارى از شرکت ها این اصل 
اساسى را نادیده مى گیرند. آن  ها به جاى 
مشــخص کردن محصوالت و خدماتى 
که در صورت صرف زمان و توجه کافى، 
ظرفیت موفقیت و سودآورى فراوان دارند، 
همه زمان و پول خود را صرف پیشبرد کل 

خط تولید مى کنند.

 2. انجام کم تر برخى کارها
دومین روش تغییر این اســت که برخى 
کارها را «کمتر انجام دهید». چه کارهایى 
را باید کمتر انجام داد؟ پاسخ ساده است. 
کارهایى را کمتر انجام دهید که نسبت 
به کارهاى دیگر، نتایج کمترى به  دنبال 

دارند.
قانــون 20/80 را در کســب وکار خود 
به کار گیرید. 80 درصــد محصوالت و 
خدمات فقط 20 درصد فروش و سود را 
به همراه دارند. بسیارى شرکت ها سیاست 
استراتژیک خاصى دارند که هر سال تولید 
10 تا 20 درصد محصــوالت را متوقف 
مى کنند و همزمان هدفى تعیین مى کنند 
که هر سال 20 درصد فروششان مربوط به 

محصوالت و خدمات جدید باشد.
دو روش نخست تغییر کسب وکار و بهبود 

فروش این است که بعضى کارها را بیشتر 
و بعضى دیگر را کمتــر انجام دهید. چه 
کارهایى را باید بیشــتر یــا کمتر انجام 

دهید؟

  3. انجام کارى جدید و متفاوت
ســومین روش تغییــر نتایــج فروش 
و بازاریابى، انجــام کارى کامال جدید و 
متفاوت اســت که یکى از سخت ترین 
اقدامات به حساب مى آید. اغلِب افراد به 
«گوشــه امن» خود چسبیده اند و بدون 
توجه به آنچه در اطرافشان مى گذرد، براى 

ماندن در آن مبارزه و تالش مى کنند.
این ســندروم «عدم نوآورى» باعث شد 
شــرکتى مانند نوکیا که فناورى اصلى 
آیفون و آى پد حاصل کار او بود در برابر آن 
فناورى ها مقاومت کند، زیرا مى ترسید در 

کسب وکار فعلى اش اختالل ایجاد کند.
این یکى از ضعف هاى بزرگ در بازاریابى و 
فروش است. شرکت ها عاشق محصوالت 
و خدمات فعلى خود مى شــوند و سپس 
ســایر محصوالت و خدماتى که شاید با 
کسب وکار فعلى شــان متناسب باشد را 
پس مى زننــد. همین موضــوع باعث 
سقوط بلک برى و نوکیا شــد و هر سال 
موجب افــول و انحطاط شــرکت هاى 
کوچک و بزرگ بسیارى در سراسر دنیا 

مى شود.
بنابراین براى بقا و موفقیت در بازار امروز 
چه باید کــرد؟ گرى َهِمل و ســى.ِکى. 
پراهاالد در کتاب فوق العاده خود «رقابت 
براى آینده» مى نویســند: «هر شرکتى 
باید پنج ســال آینده را پیش بینى کرده 
و براى تســلط بر بازار در آن زمان تالش 
کند». شما نیز باید همواره همین کار را 

انجام دهید.

  آینده خود را بسازید
ســپس دوباره به زمان حال فکر کنید و 
بپرسید «امروز چه کارى را آغاز کنیم که 
5 سال دیگر هدایت کننده کسب وکارمان 

باشد؟»
به چه محصوالت و خدمات دیگرى نیاز 
داریم؟ به چه مهارت هــا و قابلیت هاى 
دیگرى نیاز داریم؟ چه کارهایى را بیشتر 
و چه کارهایى را کمتر انجام دهیم؟ چه 
کارى را فورا آغاز کنیم تا این آمادگى را 
داشته باشیم که 5 سال دیگر رهبر بازار 

شویم؟

   بازاریابى انگیزشى
شروع کارى جدید بســیار دشوار است. 
به همین دلیل کنفوســیوس مى گوید 
«ســفرهاى طوالنى با نخســتین گام 
آغاز مى شــود». براى آغاز کارى جدید، 
اولین گام همیشــه ســخت ترین گام 
اســت؛ اما اگر مى خواهید به جاى اینکه 
قربانى آینده باشــید، آینده را بسازید، 
نخستین قدم همیشــه الزم ترین قدم

 است.
مایکل کامى، برنامه ریز استراتژیک جمله 

معروفى دارد «آن هایــى که براى آینده 
برنامه ریزى نمى کنند، آینده اى ندارند».

براى رسیدن به چیزى که قبال هرگز به آن 
نرسیده اید، باید کارى انجام دهید که قبال 
هرگز انجام نداده اید. باید مهارت هایى را 
در خود پرورش دهید که قبال نداشته اید. 
باید محصوالت و خدماتى ارائه دهید که 
قبال ارائه نداده اید. باید فردى متفاوت از 

گذشته خود شوید.

  4. توقف کامل برخى از کارها

چهارمین راه تغییر زندگى و کار این است 
که انجام کارهاى خاصى را به طور کامل 
متوقف کنید. کارهاى زیادى وجود دارند 
که زمان و پولتان را صرف آن ها مى کنید و 
شاید در یک بازه زمانى ارزشمند بوده اند،  
اما دیگر ارزشــمند و مهم نیستند. افراد 
بسیارى که تحت تاثیر گوشه امن خود 
هســتند، زمان زیادى را صــرف انجام 
کارهایى مى کنند که اصال الزم نیســت 

انجام شود.
«تفکر از صفــر» را در همه فعالیت هاى 
بازاریابى خود تمرین کنید. بپرسید «آیا در 
حال حاضر کارى را انجام مى دهم که اگر 
تمام شود با دانش فعلى دوباره آن را انجام 

نخواهم داد؟»
آیا محصول یا خدمتى وجود دارد که اگر 
از صفر شــروع مى کردید با دانش فعلى 
خود به بازار ارائه نمى کردید؟ آیا کارى در 
بازاریابى و فروش وجود دارد که با دانش 
فعلى دوباره انجامــش نخواهید داد؟ آیا 
فرایندى در کسب وکارتان وجود دارد که 
اگر تمام شود با دانش فعلى دوباره آن را 

آغاز نخواهید کرد؟
با پرسیدن دائم این سواالت، ذهنتان باز 
مى شود و پذیراى امکانات جدید مى شوید. 
خیلى جالب و تاسف آور است که بسیارى 

از شرکت ها اســیر کارهایى هستند که 
موجب صرف زمان و هزینه هاى غیر الزم 
مى شود و با دانش فعلى شان هرگز دوباره 
آن ها را انجام نخواهند داد. اسیر ماندن در 
کارهاى قدیمى و بى حاصل، از انرژى الزم 
براى ارائه محصــوالت و خدمات جدید 
متناســب با بازار امروز و یافتن راه هاى 

جدید براى بازاریابى آن ها مى کاهد.

   ذهنتان را باز نگه دارید
خالق باشید. به گوشه امن پناه نبرید. به 
راهى نروید که کمتریــن موانع را دارد و 
همیشــه همان کارهایى را انجام ندهید 
که در گذشته انجام مى دادید. به دنبال 
راه هایى جدیدتر، بهتر، سریع تر، ارزانتر، 
ساده تر، مناســب تر و کم هزینه تر براى 
بازاریابى و فروش محصوالت و خدمات 

باشید.
بدانید هر کارى که امروز انجام مى دهید 
به زودى با بازارهاى متغیر و رقابت هاى 
سخت، منسوخ مى شود. پذیراى تغییر 
باشید و وقتى ایده اى به ذهنتان رسید، 
فورا و قبل از دیگران اقدام کنید. به گفته 
ســاچل پِیج، بازیکن بیسبال «به عقب 
نگاه نکنید، شاید کسى در حال سبقت 

گرفتن باشد».

روش هاى تحول کسب وکار را بیاموزید؛   

یک تحول بزرگ

«تفکر از صفر» را 
در همه فعالیت هاى 

بازاریابى خود تمرین 
کنید. بپرسید «آیا 

در حال حاضر کارى 
را انجام مى دهم که 

اگر تمام شود با دانش 
فعلى دوباره آن را انجام 

نخواهم داد؟»

آیا احساس مى کنید با تحولى در کار خود داشته باشید؟ امروزه 
بیشتر سازمان ها و نهادهاى کوچک و بزرگ، براى رسیدن به 
رشد و توسعد در حال تالش و برنامه ریزى هستند. بسیارى بر 
این باورند که با آموزش کارکنان و کارمندان سطح عملکر باال 
مى رود. بسیارى از افراد هم با داشتن کسب و کار کوچک تر 
نیازمند آموزش براى ارتقا سطح درآمد خود هستند.اما آیا به 
راستى این آموزش ها الزم است؟ چقدر مى تواند در باال بردن 
عملکرد تاثیرگذار باشد؟ این چیزى است که مى خواهیم در این 
مقاله به آن بپردازیم. فقط چهار روش در کسب وکار و زندگى 

وجود دارد که موجب تغییرات اساسى مى شود.

منبع :   مدیر سبز
یـــادداشت
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این سندروم «عدم نوآورى» 
باعث شد شرکتى مانند نوکیا 

که فناورى اصلى آیفون و 
آى پد حاصل کار او بود در برابر 

آن فناورى ها مقاومت کند، 
زیرا مى ترسید در کسب وکار 

فعلى اش اختالل ایجاد کند.

تالش برندهاى خارجى براى 
تولید در ایران

واردات دیگر به صرفه 
نیست

تغییرات نــرخ ارز در ســال قبل و 
اعمال برخى سیاســت ها مبنى بر 
ممنوعیت واردات ســبب شده تا 
برخى برندهاى خارجى که تا پیش 
از این،کاالهاى خود را مستقیم روانه 
بازار مى کردند،در ایــران تولید را 

شروع کنند.
تغییرات نرخ ارز در سال قبل و اعمال 
برخى سیاست ها مبنى بر ممنوعیت 
واردات سبب شده تا برخى برندهاى 
خارجى که تا پیش از این، کاالهاى 
خود را به صورت مستقیم روانه بازار 
ایران کرده و فروشگاه هاى شیک و 
مجللى را هم براى فروش محصوالت 
خود در نقطه به نقطه کشــور دایر 
نموده بودند، اکنون تولید مشترك با 
برندهاى صاحب نام ایرانى را مقرون 
به صرفه بدانند و بر این اساس، تولید 

را در کشور شروع کنند.
در این میــان، برخى محصوالت از 
جمله نســاجى و پوشاك، مبلمان 
و کیف و کفــش از جمله صنایعى 
هســتند که دولت با اعمال برخى 
از سیاســت هاى ممنوعیــت و 
محدودیت هاى وارداتى، اجازه ورود 
کاالهاى ساخته شده این چنینى 
را نمى دهد و اکنون خبرها حکایت 
از آن دارد که برندهاى صاحب نام 
خارجى در برخى زمینه ها از جمله 
مبلمان و پوشاك بتوانند مقدمات 
دایر کردن کارگاه هــاى خود را در 
شهرك هاى صنعتى و با همکارى 
تولیدکننــدگان ایرانــى، را فراهم 

کنند.
البته برخى بر ایــن باورند که اگر 
ممنوعیت واردات بــر روى کاالها 
اعمال شــود، ممکن است قاچاق 
جذاب شــده و به هر حال اگر نیاز 
کشــور به موقع و با کیفیت تأمین 
نشــود، قاچاقچیان دســت به کار 
شــده و کاالهاى مورد نظــر را که 
بازار براى خرید آنها کشش الزم را 
دارد، از طریق مبادى غیررســمى 
وارد کشور کرده و زمینه ساز فروش 
آنها شــوند؛ اما تغییرات و نوسانات 
قیمت ارز ظرف سال گذشته سبب 
شده تا واردات غیررسمى هم براى 
واردکنندگان صرفه زیادى نداشته 
باشــد، به خصوص اینکه در برخى 
از صنایع از جمله مبلمان، به دلیل 
حجیم بودن کاال، امــکان واردات 
آن چندان مقرون به صرفه نیست؛ 
اینجا است که فروشگاه هاى برندهاى 
خارجى در سطح شهر، یکى پس از 
دیگرى یا تغییر اســتراتژى داده و 
جاى خود را به ایرانى ها مى دهند؛ 
یــا اینکه تــالش مى کننــد که با 
تلفیق کاالهــاى ایرانى با برندهاى 
خارجــى، عرضــه خــود را تداوم

 بخشند.
اصغر حیدرى، کارشــناس صنعت 
مبلمــان گفت: صنعــت مبلمان، 
7 درصد اشتغال کشــور را به خود 
اختصاص داده و مردم ایران در این 
زمینه تنوع طلب هستند، بنابراین 
بازار کشش بســیارى براى خرید 
این کاال دارد؛ این در حالى اســت 
که اگرچه قیمت مبلمان طى سال 
گذشته با افزایش مواجه بوده است، 
ولى کیفیت هم به همان تناســب 
باال رفته است؛ اگرچه در مقایسه با 
نمونه هاى مشابه خارجى به لحاظ 
کیفیت و قیمت، هنــوز هم فاصله 
زیادى دارد و مردم رغبت بیشترى 
براى خرید کاالهــاى ایرانى دارند؛ 
چراکه کیفیت آنها نیز با هم برابرى 

مى کند.
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