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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

ف
شری

د 
حم

س: م
عک

بازار طال و سکه 98/8/25 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,158,0003,879,000قدیم

سکه طرح 
4,109,0003,888,000جدید

2,178,0002,008,000نیم سکه

1,379,0001,209,000ربع سکه

859,000809,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,733,2001,717,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18411,600396,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24536,500528,500 عیار

دوشنبه| 27 آبان 1398| 18 نوامبر 2019 | 20 ربیع االول 1441 | سال دوم| شماره 370|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

میزان صادرات، در شأن استان نیست

چند قدم تا عدد واقعی صادرات 
غیرنفتی؟!

هرچند افزایش ارزشی و وزنی صادرات غیرنفتی کشور در 
ماه های گذشته و رشد ۲۳ درصدی صادرات اصفهان به 
لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل از خبرهای 
خوشایندی است که از سوی مسئوالن اعالم می شود اما بنا 

به گفته کارشناسان اقتصادی هنوز با میزان واقعی صادرات 
غیرنفتی از کشور فاصله بسیار داریم. ...

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان: 

بازرسان اصناف بازار اصفهان را تحت کنترل دارند
   بازرسان در صورت مشاهده تخلف بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهند کرد
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آیا نرخ جدید بنزین 
شاخص بورس را سبز 

خواهد کرد؟

افزایش نرخ بنزین یک تصمیم 
راهبردی در همــه نظام های 
اقتصادی به حساب می آید که 
شاخص های مختلف اقتصاد 
خرد و کالن جامعه را تحت تاثیر 
قرار می دهد. اما در نظام های 
اقتصادی متکی بر درآمد نفت 
و گاز دامنه این تاثیر عمیق و 

گسترده است.
اقتصاد ایران دست کم سه دهه 
اخیر را با بیم و هراس موج های 
تغییر قیمت بنزین و فرآورده 
های نفتی سپری کرده است. 
این هــراس و نگرانــی فقط 
منحصر به شهروندان نبوده بلکه 
آحاد مدیران و صاحبان صنایع و 
سرمایه گذاران را نیز در برگرفته 
است. اگر دولتمردان، در تنظیم 
ارقام و ردیف های بودجه ساالنه 
با شاخص قیمت بنزین دچار 
چالش بوده انــد. صنعتگران و 
سرمایه گذاران نیز، در محاسبه 
هزینه – فایده پروژه های ریز 
و درشــت خود عنصر»قیمت 

انرژی« را لحاظ کرده اند.
امروز در محافل اقتصادی...

سونامی استارت آپ ها !
امروزه بســیاری از دولت ها را در سرتاسر جهان 
می بینید که در حال حمایت از طرح های نوآورانه 
و استارت آپی هســتند و بودجه های کالن نیز 
به این طرح ها اختصــاص می دهند. کمتر روز و 
هفته ای است که در ایران خودمان نیز همایش 
و رویدادهایــی با هدف توســعه اکوسیســتم 
استارت آپی برگزار نشود و خیل عالقه مندان را 

به سوی خود نکشاند.
اما پرســش این اســت که چرا هیچ جــا مانند 
»سیلیکون ولی« امریکا نمی شود و چرا به شکل 
مدل تفکر قدیمی اقتصادی امکان توسعه فناوری 

وجود ندارد.
پاسخ این پرسش بسیار پیچیده و از ظرفیت این 
مقاله خارج است اما آنچه که می توان به آن اشاره 

کرد را در این مجال شرح خواهم داد:
 ۱- زنجیره ای از هماهنگی الزم است تا یک ایده 

موفق شود. ...

سید حمیدرضا علوی|خبرآنالین
یادداشــت

ISFAHAN
N E W S
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مسئول برگزاری یازدهمین 
دوره نمایشگاه آسانسور، پله 
برقی و صنایــع در اصفهان 
گفت: این نمایشــگاه از ۲۸ 
آبان تا یکــم آذرماه در محل 
برگــزاری نمایشــگاه های 
بین المللی این استان برگزار 

می شود.
امیرحســین صادقی در نشســت خبری 
برگــزاری یازدهمیــن دوره نمایشــگاه 
آسانســور، پله برقی، صنایع و تجهیزات 
وابســته اســتان اصفهان افــزود: حدود 
۴۰ شــرکت کننده در این نمایشــگاه از 
استان های از جمله تهران و مشهد حضور 

دارند.
وی با بیان اینکه شرکت کنندگان حاضر 
در این نمایشــگاه شــرکت ها بازرگانی 
هستند، تصریح کرد: این شرکت کنندگان 
طراح و نصاب آسانســور نیستند، چرا که 
طبق آیین نامه پروانه مونتاژ آسانســور 
مجوز فروش خدمات، سرویس، نگهداری 

و فروش در دیگر استان ها را ندارند.
مســئول برگــزاری یازدهمیــن دوره 
نمایشــگاه آسانســور، پله برقی اصفهان 
بیان کرد: خوشــبختانه تحریم ها سبب 
رونق تولید توسط تولیدکنندگان ایرانی 

در کشور شده است.
وی ادامــه داد: طی ســال های اخیر که 
تحریم ها تشــدید شــده درصد تولیدات 
داخلــی افزایــش پیــدا کرده اســت و 
تولیدکنندگان تولیدات خود را چندبرابر 

کرده اند.
به گفته صادقی، رقابت خوبی با کاالهای 

خارجی به لحاظ کیفیت داریم.
وی با اشاره به اینکه تمام قطعات آسانسور 
صرفاً در داخل تولید نمی شود، خاطرنشان 
کرد: اما ظرفیت تولید آسانسور در ایران 
به ۹۵ درصد رســیده اســت کــه باید 
 گفــت تولیدکنندگان خوبی در کشــور 

داریم.
مســئول برگــزاری یازدهمیــن دوره 
نمایشگاه آسانســور و پله برقی اصفهان 
با اشــاره به کیفیت آسانسورها گفت: در 
اصل سازنده ای که ســاختمان می سازد 
با نوع بودجه خود مشــخص می کند چه 
آسانســوری و با چه نوعی نصــب کند از 
این رو استاندارهای خاص برای آسانسور 
تعریف شده که این استانداردها براساس 
استاندارد ۶۳۰۳ )برای کششی( و ۶۳۰۲ 
)برای هیدرولیک( است که این استاندار 

برگرفته از اروپاست.
وی اضافه کرد: از ســال ۸۲ اســتاندارد 
آسانســور وارد عمل شــد و قبــل از آن 

آسانسورها تحویل ســازمان آتش نشانی 
بود کــه از آن زمان کیفیت آسانســورها 

نامعلوم بود.
صادقی با اشاره به مسئولیت شرکت های 
آسانســوری تصریح کرد: بایــد تمامی 
آسانســورها اســتاندارد ادواری دریافت 
کنند که ضریب ایمنی آسانسور حفظ و در 

آسانسورهای قدیمی باال برود.
وی گفت: حدود ۸۰ درصد حوادث موجود 
تحت عنوان ســقوط، فوت، شکســتگی 
و جراحت ناشــی از باالبرهای آسانســور 
نما هســتند که توســط افراد سودجو به 
عنوان آسانسور و به دلیل کاهش هزینه به 
مردم فروخته می شود که ۹۰ درصد این 

آسانسورها هیدرولیک هستند.
صادقی اضافه کــرد: بین ۳۰ تا ۴۰ درصد 
آسانســورها هیدرولیک است، در کشور 
قانون اســتاندارد ایــن نوع آسانســور 
 در کشــور تدویــن شــده امــا اجباری 

نشده است.

مسئول برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه آسانسور، پله برقی و صنایع در اصفهان خبر داد

لغو زمان برگزاری نمایشگاه

حدود 80 درصد 
حوادث موجود تحت 
عنوان سقوط، فوت، 

شکستگی و جراحت 
ناشی از باالبرهای 

آسانسور نما هستند

مسئول برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه آسانسور، پله برقی و صنایع در اصفهان گفت: این نمایشگاه از 28 آبان تا یکم آذرماه در محل 
برگزاری نمایشگاه های بین المللی این استان برگزار می شود.

امیرحسین صادقی در نشست خبری برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه آسانسور، پله برقی، صنایع و تجهیزات وابسته استان اصفهان افزود: 
حدود 40 شرکت کننده در این نمایشگاه از استان های از جمله تهران و مشهد حضور دارند.

مریم یادگاری
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

شرکت عمران شهر جدید بهارستان  شناسه: 663988 

آگهی فراخوان عمومی فروش
 شماره 98/04

 
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد محدودی از زمین های تجاری – درمانی – مسکونی آپارتمانی – مسکونی ویژه و ورزشی خود را از طریق 

فراخوان عمومی فروش به صورت نقد به شرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد فراخوان به فروش برساند: 
زمان انتشار در روزنامه: 1398/08/27 ساعت 8 صبح 

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1398/09/04
آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: 1398/09/14 ساعت 14

زمان بازگشایی: 1398/09/16 ساعت 10 صبح 
زمان اعالم به برنده: 1398/09/16

اعالم اسامی برندگان در تابلو اعالنات شرکت به منزله ابالغ به برنده فراخوان می باشد. 
حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بالمانع است. 

 www.baharestan.ntdc.ir :پایگاه اینترنتی
baharestan_new_town :)کانال اجتماعی شرکت )اینستاگرام

تلفن: 96-36861090 داخلی 209 دفتر فروش 

2

نوبت دوم

نوبت اول

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در نظر دارد تعدادى از امالك خود واقع در شهر اصفهان 
(خوراسگان) و شهرستان نطنز را مطابق مشخصات ذیل را  از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. 
متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده از تاریخ 98/8/25 به سامانه تدارکات 

به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.

جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرکت در مزایده با اداره پشتیبانى اداره کل بنیاد شهید و امور 
ایثاگران استان اصفهان با شماره تلفن 32366168-031  (آقاى زمان  وزیرى) تماس حا صل فرمایید.

آدرسردیف
نوع 
ملک

میزان 
مالکیت

عرصه
 (متر مربع)

اعیان
 (متر مربع)

سند
شماره 

پالك ثبتى

قیمت پایه 
کارشناسى 

(ریال)

ضمانت نامه بانکى 
شرکت در مزایده 

(ریال) 

1
نطنز، خیابان امام خمینى، 

پاساژ شهردارى
617/2217/22 دانگتجارى

تک 
برگ

33/3687947,100,00047,355,000

2
خوراسگان، فلکه خوراسگان، 

خیابان اباذر، کوچه شهید 
محمدرضا مقتدایى (شماره 4)

عمومى 
 -

فرهنگى
61454/38 دانگ

702 (سه طبقه) 
زیر زمین 120 
همکف 277 
طبقه اول 305

تک 
برگ

5328/826,617,000,000133,850,000

آگهـى تجدیـد مزایده 
فروش امالك: مزایده عمومى شماره 98/4 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان  شناسه: 662935

نوبـت دوم



ادامه از صفحه یک:
...  ایران و در فردای نرخ گذاری بنزین، 
سخن از نوعی غافلگیری و حتی شوک 
در میان است. شاید به این دلیل که 
فعاالن اقتصادی و دســت اندرکاران 
سرمایه و صنعت، چندان پیش بینی 
این اتفاق را در این برهه زمانی نمی 
کردند و به همین نســبت آمادگی و 
تمهیدات الزم برای عبور از این پیچ 

اقتصادی را نیندیشیده بودند.
در یــک نــگاه کالن، تعدیل قیمت 
فرآوردهای نفتی چنانکه بر اســاس 
معیارهای علم اقتصاد و در راستای 
عدالت اجتماعی صورت پذیرد همواره 
مورد دفاع کارشناســان و نخبگان 
اقتصادی بوده و از عوامل موثر بر فرایند 
توسعه اقتصادی اســت اما اگر مانند 
برخی سیاست و طرحها بدون بررسی 
کارشناسی و بستری سازی اجرا شود، 
به ضد خود تبدیل می شود و به جای 
بهبود حال و ترمیم ساختار اقتصاد 

جامعه به وخامت آن می انجامد.
در این مجال بر آن هستیم تا تاثیر و 
تبعات افزایش قیمت بنزین بر یکی 
از عرصه های مهم اقتصاد کشور یعنی 

بازار بورس را محک بزنیم
بی شــک اغلب فعاالن این بــازار از 
سهامداران تا شــرکتها و کارگزاران 
بورس نگاه خود را از فردا به مونیتور و 
خروجی بازار خواهند دوخت تا بازتاب 
این اتفاق را در منحنی شاخص بورس 

ببینند. 
قبل از آنکه به پاســخ این پرســش 
کلیدی در خصــوص واکنش بورس 
به قیمت گذاری جدید فرآورده های 
نفتی بپردازیم توجه بر یک »سابقه« 
در ارتباط این دو متغیر)بورس و نرخ 

سوخت( ضرورت دارد.
بازار سرمایه در سال های گذشته دست 
کم سه بار شاهد سه موج تغییر قیمت 
سوخت بوده است: ســه مقطع ۸۶ ، 
۸۹ ، ۹۳ . نتیجه حاصل از این سه فاز 
»تغییر قیمتی« حاکی از اثر »مثبت« 
افزایش نرخ بنزین بر این بازار است . به 
گونه ای که تعدیل قیمت سوخت در 
برخی برهه هاخودش انرژی و سوخت 
تازه ای برای حرکت رو به جلو ماشین 
بورس شده است. مکانیسم این تاثیر 
گذاری نیز اغلب به این صورت بوده که 
تعدیل نرخ بنزین، چرخ تولید شماری 
از صنایع مادر را تحرک بخشیده و از 
این طریق به تقویت ســهم ها و رشد 
شاخص بازار سرمایه منجر شده است. 
حال سوال این است که آیا امروز نیز 
برای بار چهارم شاهد یک شوک مثبت 
بعد از تعدیل نرخ بنزین در بازار سرمایه 
خواهیم بود؟ بازار بورس ایران از فردا 
در حالی بــه اتفاق مهم بــازار انرژی 
واکنش نشان خواهد داد که شاخص 
بورس یک اصالح کم عمق را پشــت 
سرگذاشته و در میانه پاییز نشانه های 
بازگشت به فاز صعودی را نمایان کرده 
بود. دالیل و قرائن زیــادی  بر این امر 
داللت دارند که واکنش بازار سرمایه 
به تغییر قیمت بنزین »مثبت« خواهد 

بود.
 اولین نتایــج مثبــت افزایش نرخ 
بنزین بــه صورت کاهــش مصرف 
داخلی،افزایش صادرات این فرآورده 
و به تبــع آن افزایــش درآمد دولت 
و شــرکت های تولید کننده بنزین 
نمایان می شود. طبیعی است که با 
این فرض اتفاق بیشترین تاثیر مثبت 
آن در گروه سهم های متکی بر انرژی 

دیده شود. 
کالم آخر ایــن که، موج تــازه نرخ 
گذاری بنزین از منظر بورسی شباهت 
چشمگیر به اتفاقات سال ۸۶ دارد به 
این صورت که این بــار هم دولت بنا 
دارد مبلغ ۵۵ هزار تومان به ازای هر 
شخص تا سقف ۲۰۵ هزار تومان به 
۱۸  میلیون خانوار ایرانی پرداخت کند 
نتیجه عینی چنین سیاستی در بازار 
سرمایه رشد نقدینگی در بازار خرده 
فروشی اســت و به تبع آن  باال رفتن 
میزان فروش شرکت های بورسی و 

سودسازی افزونتر.

اقتصاد استان
02
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۲هزارقلمکاالازسویزندانیاناستاناصفهانتولیدمیشود
 مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان گفت: نزدیک به ۲ هزار قلم کاال ساالنه از سوی زندانیان 

)مددجویان( این استان تولید و روانه بازار مصرف می شود.
مرتضی محمدیان افزود: این آمار در کشور به سه هزار قلم می رسد و بنیاد زندانیان استان اصفهان در  موضوع 
اشتغال پیش رو است. وی بیان کرد: زندان مرکزی اصفهان دارای ۱۴ کارگاه برای اشتغال زندانیان است 

که مددجویان از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه تا ۱۴ در آن مشغول به کار می شوند و برخی اضافه کاری هم انجام 
می دهند. مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان تشریح کرد: خیاطی، انواع صنایع دستی، پرورش 

گوسفند و ماهی قزل آال از جمله رشته های فعالیت این مددجویان است و همچنین قرارداد ۲۰ میلیاردی با ارتش 
جمهوری اسالمی ایران برای دوخت ساک های سربازی بسته شد که مقداری از آن نیز تولید شده است.

وی یادآور شد: مسوولیت بنیاد تعاون زندانیان ایجاد زمینه اشتغال و تسهیل درآمد برای کمک به زندانیان و خانواده های آنها است که از زمان 
راه اندازی در سال ۱۳۹۱، برای نزدیک به ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده و ماهانه ۱۰۰ میلیون ریال به مددجویان شاغل پرداختی داشت.

محمدیان اضافه کرد: ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از مددجویان زندان های استان اصفهان در زمان حاضر در این کارگاه ها مشغول به کار هستند و ماهانه 
سه میلیارد ریال به آنها پرداخت می شود.

مشکلایستگاههایقطارخطیکاصفهانبزودیبرطرفمیشود
مدیرعامل شرکت قطار شهری منطقه اصفهان گفت: فعالیت خط یک قطار شهری کالنشهر اصفهان روز 

یکشنبه به دلیل مشکالت پیش آمده برای تعدادی از ایستگاه ها متوقف شد و بزودی برطرف می شود.
علیرضا فاتحی افزود: قطار شــهری اصفهان در چند ســاعت پایانی روز شــنبه قادر به ارائه سرویس و 

خدمات رسانی نبود و یکشنبه نیز تعطیل بود.
وی با بیان اینکه دیروز تعدادی از ایستگاه ها و تاسیسات قطار شهری بر اثر اقدام های خرابکانه، خسارت دیدند، 

اظهار داشت: در حال برطرف کردن مشکالت پیش آمده و راه اندازی هرچه سریعتر این سرویس حمل و نقل 
عمومی هستیم.

فاتحی با اشاره به اینکه شهردار اصفهان امروز با حضور در ایستگاه های آســیب دیده قطار شهری، این مسائل را پیگیری 
 کرد، گفت: امروز تا اطالع ثانوی، قطار شهری اصفهان تعطیل است و پس از برطرف شدن مشکالت، راه اندازی و اطالع رسانی خواهد

 شد.
خط یک قطار شهری اصفهان دارای ۲۰ ایستگاه از شمال تا جنوب این کالنشهر است و روزانه دستکم ۷۰ هزار مسافر با آن جا به جا می شوند.

کالنشهر اصفهان افزون بر ۲ میلیون نفر جمعیت دارد.

سید حمیدرضا علوی|خبرآنالین
یادداشــــت
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میزان صادرات، در شأن استان نیست

چند قدم تا عدد واقعی صادرات غیرنفتی؟!
هرچند افزایش ارزشــی و وزنی صادرات 
غیرنفتی کشور در ماه های گذشته و رشد 
2۳ درصدی صادرات اصفهان به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از خبرهای خوشایندی است که از سوی مسئوالن اعالم 
می شود اما بنا به گفته کارشناسان اقتصادی هنوز با میزان واقعی 

صادرات غیرنفتی از کشور فاصله بسیار داریم.

درحالی که بر اساس آمار موجود صادرات کاالهای غیرنفتی استان در سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته و برگشت ارز از سوی 
صادرکنندگان نیز روند رضایت بخشی داشته است؛ اما بررسی ها نسبت به 
صادرات غیرنفتی در کل کشور نشان می دهد موفقیت ها آن چیزی نبوده که 

ماه ها پیش از سوی تجار پیش بینی شده بود.
دراین باره کارشناسان معتقدند: سطح فعلی صادرات غیرنفتی در شأن کشوری 

که می خواهد قدرت نخست اقتصادی منطقه باشد، نیست.
آمارها نیز نشــان می دهد، صادرات غیرنفتی هم زمان با تغییرات نرخ ارز به 

دالیلی نتوانسته است، رکورد مورد نظر را بزند.
از طرفی نیز  چنین گفته می شود که صادرات غیرنفتی، مادامی که همراه با رشد 
ارزشی نباشد، نه تنها نمی تواند معیاری برای ارسال عالمت مثبت در اقتصاد 
و تجارت خارجی کشور قلمداد شود، بلکه چنانچه همراه با کاهش ارزش این 
صادرات یا حتی درجا زدن ارزش آن باشد، گامی به عقب و نشان دهنده پسرفت 

اوضاع تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی نیز هست.
بی شک برای بررسی یک شاخص اقتصادی همانند مقوله صادرات غیرنفتی، 
باید همه ابعاد آن را مورد کنکاش قرارداد و نباید فقط به یک بخش از این آمار، 

آن هم بخش مثبت، بسنده کرد.

   رشد 2۳ درصدی صادرات اصفهان
آمارهای اعالم شده از سوی گمرکات اصفهان نشان می دهد که میزان صادرات 
استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۲۳ درصد و از 

حیث وزن ۴۳ درصد رشد داشته است.
افزایش صادرات کاال از گمرک اســتان اصفهان به خارج از کشــور از جمله 
خبرهای خوبی بود که چندی پیش وزیر صمت هم اعالم کرد: این شاخص 

در کشور بی نظیر است.
در همین ارتباط رسول کوهستانی پزوه، مدیرکل گمرکات استان اصفهان در 
رابطه با میزان صادرات اصفهان در چند ماه گذشته به خبرنگار ایمنا می گوید: 
صادرات استان اصفهان در هفت ماهه امسال چهار میلیون و ۳۴۸ هزار تن به 
ارزش یک میلیارد و ۵۲۱ میلیون دالر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از لحاظ ارزش ۲۳ درصد و از حیث وزن ۴۳ درصد رشد داشته است.
این مسئول بیان می کند: مهم ترین کاالهای صادراتی استان اصفهان آهن، 
چدن، فوالد و مصنوعات آن با ۴۹ درصــد، فرآورده های نفتی با ۱۸ درصد 
و محصوالت شیمی آلی با شــش درصد بوده اســت. در کل محصوالت و 
مصنوعاتی که در واحدهای تولیدی اســتان پردازش، فرآوری و تولید شده 

سهم عمده ای در صادرات استان داشته است.
وی کشــورهای هدف صادراتی اســتان اصفهان را چین، عراق، اندونزی، 
افغانســتان و امارات عنوان کرده و می گوید: اندونــزی از خریداران جدید 
محصوالت تولیدی استان اصفهان در هفت ماهه ۱۳۹۸ است؛ بیشترین میزان 
صادرات نیز در این مدت به کشور عراق با ۳۸۷ میلیون دالر و کمترین مقدار 

به اندونزی با ۹۵ میلیون دالر بوده است.

گــزارش

ایمنا
خـــبــــر

به منظور جلوگیری از 
افزایش قیمت ها در 

اصناف با حضور ۸۷ نفر 
بازرس متخصص و 2۴2 

بازرس افتخاری در سطح 
عرضه در حال اجرا است

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان: 

بازرساناصنافبازاراصفهانراتحتکنترلدارند

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: اصالح 
قیمت بنزین تاثیری روی قیمت ها و گرانی اقالم مختلف 
ندارد؛ بازرسان صنوف را تحت کنترل دارند و با متخلفان 

به طور جدی برخورد خواهیم کرد.
جواد محمدی فشارکی با اشاره به اعالم شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران در خصوص اصالح قیمت بنزین 
از ساعت صفر 2۴ آبان ماه اظهار داشت: از ساعت ۷ صبح 
روز جمعه بازرسی و نظارت بر اصناف برای برخورد قانونی 
 با متخلفان در سطح اســتان اصفهان در حال آماده باش

 است.

مهر
گـــزارش
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    بازرسان در صورت مشاهده تخلف بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهند کرد

   ۳2۹ بــازرس بــر 
اصناف نظارت دارند

وی بــا اطمینان خاطر 
دادن بــه شــهروندان 
بیان کرد: بــه منظور 
جلوگیــری از افزایش 
قیمت هــا در اصناف با 
حضور ۸۷ نفر بــازرس متخصص و 
۲۴۲ بازرس افتخاری در سطح عرضه 

در حال اجرا است.

   با متخلفان برخورد قاطع می کنیم
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان 
اصفهان بــا تاکید بر آنکــه اصالح 

قیمت بنزین مشــمول خودروهای 
سبک اســت و بر حمل بار و کاالها 
تاثیری نــدارد افزود: بازرســان در 
صــورت مشــاهده تخلــف بدون 
 اغماض با متخلفان برخورد خواهند

 کرد.

   اعالم تخلف با ســتاد خبری و 
رسیدگی اصناف

وی بــا اعــالم اینکه گــزارش های 

تلفنــی و حضوری مــردم با جدیت 
پیگیری شــده و بــرای متخلفین 
پرونده قضایی تشــکیل می شــود 
تصریح کرد: از شهروندان تقاضا می 
کنیم در صورت مشــاهده هرگونه 
تخلفی از سوی واحدهای صنفی اعم 
از گرانفروشــی، کم فروشی، عرضه 
خارج از شــبکه، عــدم درج قیمت، 
عدم نصــب نرخنامه، عــدم صدور 
صورتحســاب گزارش های خود را 

با شــماره تلفن های ۳۲۳۵۲۰۱۳ 
و ۳۲۳۵۲۰۱۲ و یا ارســال پیامک 
بــه شــماره ۰۹۱۴۰۴۰۳۰۳۹ و یا 
گزینــه شــکایات مردمــی در وب 
 bazresiasnafisf.ir ســایت
به ســتاد خبری و دایره رســیدگی 
مدیریت بازرســی و نظارت اصناف 
اســتان اطــالع دهند تا در اســرع 
 وقــت بررســی و اقــدام الزم انجام 

شود.

    

تصمیم تیم اقتصادی دولت در استان اصفهان 
از ۱۰ آبان ســال ۹۴ به تشــکیل پنجره واحد 
سرمایه گذاری به منظور سرعت بخشــی روند پاسخ استعالمات 
متقاضیان سرمایه گذاری اجرایی شد و با حضور رسول زرگرپور، 
اســتاندار وقت اصفهان و محمــد خزاعی، رئیس کل ســازمان 
ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران پنجره واحد و 

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان افتتاح شد. 
به گفته رسول زرگرپور، اصفهان از لحاظ منابع زیرزمینی، نیروهای 
کارآمد، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و همچنین صنعت پیشرفته 
است و اصفهان برای سرمایه گذاران می تواند امکان بسیار مناسبی 

باشد و ما هم باید برای استفاده از این فرصت طالیی آماده شویم.
وی با تاکید بر افزایش اختیارات استان ها در جذب سرمایه گذاری 
خارجی معتقد بــود؛ برای ایجــاد پنجره واحد ســرمایه گذاری 
فعالیت های خوبی در استان صورت پذیرفته اما این اقدامات باید 
تکمیل شود. بنابراین به ســبب اهمیتی که این مسئله در حوزه 
سرمایه گذاری داشت و به منظور کاهش بروکراسی اداری در این 
بخش، محسن مهرعلیزاده استاندار سابق طی ۲۶ آذر سال ۹۶ در 
جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، 
بیان کرد: باید بین ۲ تا ۳ ماه آینده از این مرحله بروکراسی اضافی 
و سنگین خالص شویم و با ایجاد پنجره واحد،  راه را برای تقویت 

ســرمایه گذاری فراهم کنیم. وی با ارایه پیشنهادی در خصوص 
راه اندازی پرتال سرمایه گذاری اصفهان معتقد بود؛ مشکالت قانونی 
نباید دست و پای ما را ببندد و تمام وقت ما صرف بازکردن گره های 
قانونی شود و باید در این خصوص فکر کرد و تمام اهتمام مدیران 
آوردن سرمایه گذار داخلی و خارجی باشد. اگر بتوانیم مشوق ها را 
زیاد نماییم و سرمایه گذاران را جذب کنیم بسیاری از این مشکالت 
خود به خود حل خواهد شد. بنابراین ۱۹ تیر ۹۷ در حاشیه برگزاری 
جلسه شورای اداری اســتان اصفهان با حضور اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور و شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و 

تجارت پرتال سرمایه گذاری اصفهان رونمایی شد. 

قفلبروکراسیاداریبرپنجرهواحدسرمایهگذاریدراصفهان
پنجره واحد سرمایه گذاری و کارآفرینی با رفع موانع موجود، می تواند به توسعه اقتصادی منطقه کمک و گامی موثر در راستای شفاف سازی، 
سالم سازی و اقدامی امید بخش برای سرمایه گذاران شناخته شود که نباید آن را نادیده بگیریم. در شانزدهمین جلسه شورای عالی اشتغال 
کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور در اسفند سال ۸۸ کلیات طرح تشکیل پنجره واحد حمایت از کسب و کار در استانداری ها به ریاست 

استاندار و عضویت مدیران و نمایندگان تام االختیار تمام دستگاه های صادرکننده مجوز و تسهیالت مربوط به تصویب رسید.

ایسنا
خـــبــــر

آگهی حصر وراثت 
بهنام عبدلی سجزی دارای شناسنامه شماره ۵۶۵۰۰۱۰۰۲۱ به 
شرح دادخواست به کالسه ۹۸۰۲۴۸ از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمرضا 
عبدلی سجزی به شماره شناسنامه ۱۶ در تاریخ ۹۸/۶/۲۳ اقامتگاه 
خود را بدرود گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به: ۱- بهنام عبدلی 
ســجزی، فرزند متوفی، به ش.ش ۵۶۵۰۰۱۰۰۲۱  ، ۲- رحمان 
عبدلی سجزی، فرزند متوفی، به ش.ش ۱۲۷۲۱۹۷۳۰۱ ، ۳- فاطمه 
عبدلی سجزی، همسر متوفی، به ش.ش ۱۸ ، ۴- شهربانو عبدلی 
ســجزی مادر متوفی، به ش.ش ۱۵۳۲ و به جــز نامبردگان ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصتینامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شورای حل اختالف 

کوهپایه – شناسه: ۶۶۳۸۵۰
آگهی حصر وراثت

آقای هرمز عرب مختاری نصر آبادی دارای شناسنامه شماره ۳۲۸۸ 
به شرح دادخواست به کالسه ۹۸/۳۵۱ از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان چنگیز عرب 
مختاری نصر آبادی بشناســنامه ۵۹ در تاریخ ۹۸/۷/۳۰ اقامتگاه 
خود  را بدرود گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
۱- فاطمه شیرازی باصیری به شماره شناسنامه ۴۹ همسر متوفی، 
۲- هرمز عرب مختاری نصر آبادی به شماره شناسنامه ۳۲۸۸ فرزند 
متوفی، ۳- اقدس عرب مختاری نصر آبادی به شــماره شناسنامه 
۴۷ فرزند متوفی، ۴- بلقیس عرب مختاری نصر آبادی به شــماره 
شناســنامه ۳۶ فرزند متوفی، ۵- فاطمه عرب مختاری نصر آبادی 
به شماره شناســنامه ۳۹ فرزند متوفی، ۶- سکینه عرب مختاری 
نصر آبادی به شماره شناســنامه ۱۲۷۷۰۶۸۰۸۶۷ فرزند متوفی، 
۷- معصومه عرب مختاری نصر آبادی به شــماره شناسنامه ۶۰۵ 
فرزند متوفی، ۸- آسیه عرب مختاری نصر آبادی به شماره شناسنامه 
۵۶۴۰۰۴۷۹۴۱ فرزند متوفی، ۹- زهرا مختاری به شماره شناسنامه 
۵۶۴۹۹۴۸۴۷۱ فرزند متوفی و به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد 
و اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. دفتر شورای حل اختالف بخش جرقویه  

شناسه: ۶۶۳۸۴۳
آگهی حصر وراثت

آقای حمید تاج بخش دارای شناســنامه شــماره ۶۳۵۳ به شرح 
دادخواست به کالسه ۹۸ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمــد علی تاج بخش 
بشناســنامه ۱۱ در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۲ اقامتگاه خود  را بدرود گفته 

که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- فاطمه فاتحی 
پیکانی به شماره شناسنامه ۱۶۹۰ همسر متوفی، ۲- الهام تاج بخش 
پیکانی به شماره شناسنامه ۸۷۱ فرزند متوفی، ۳- حمید تاج بخش 
به شماره شناسنامه ۶۳۵۳ فرزند متوفی، ۴- الهه تاج بخش به شماره 
شناسنامه ۰۴۸۰۲۲۶۵۶۳ فرزند متوفی  و به جز نامبردگان ورثه 
دیگری ندارد و اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. دفتر شورای حل اختالف بخش 

جرقویه  شناسه: ۶۵۶۹۷۳
آگهی حصر وراثت

خانم زهره شمسی ازیه فرزند عباس دارای شناسنامه شماره ۲۳ به 
شرح دادخواست به کالسه ۲۰۰/۹۸ از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن جعفری 
به شماره شناسنامه ۶۱۸۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ اقامتگاه خود 
را  بدرود گفته که ورثه ی آن مرحوم حین وفات منحصر است به: ۱- 
یک همسر دایمی دارد: زهره شمسی ازیه فرزند عباس متولد ۱۳۶۳ 
دارای کدملی ۵۶۵۹۸۸۲۰۶۴ ، ۲- مادر متوفی: فاطمه محسنی ازیه 
فرزند حسینعلی متولد ۱۳۳۳ دارای شماره شناسنامه ۱ ، ۳- یک 
فرزند پسر به نام: مهدی جعفری فرزند حسن متولد ۱۳۹۰ دارای 
کدملی ۵۶۵۰۱۸۵۶۹۷ اینک با  انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تــا هرکس اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. رییس 

شورای حل اختالف بخش جلگه شناسه: ۶۶۳۸۴۴
آگهی حصر وراثت

خانم زهره شمسی ازیه فرزند عباس دارای شناسنامه شماره ۲۳ به 
شرح دادخواست به کالسه ۲۰۱/۹۸ از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا جعفری به 
شماره شناسنامه ۵۶۵۰۲۶۱۶۲۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ اقامتگاه 
خود را  بدرود گفته که ورثه ی آن مرحوم حین وفات منحصر است 
به: ۱- یک همسر دایمی ندارد:  ، ۲- مادر متوفی: زهره شمسی ازیه 
فرزند عباس متولد ۱۳۶۳ دارای کدملی ۵۶۵۹۸۸۲۰۶۴، ۳- پدر 
متوفی: مرحوم حسن جعفری فرزند اکبر متولد ۱۳۶۰ دارای کدملی 
۵۶۵۸۸۹۹۴۹۴ ، ۴- دارای فرزند نمی باشد. اینک با  انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. رییس شورای حل اختالف بخش جلگه شناسه: ۶۶۳۸۴۵
آگهی حصر وراثت

آقای ابراهیم چاچه ای فرزند مصطفی دارای شناسنامه شماره ۶۳۶ 
به شرح دادخواست به کالســه ۲۸۰/۹۸ از این دادگاه درخواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی 
چاچه ای به شــماره شناســنامه ۱۴۵۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ 
اقامتگاه خود را  بــدرود گفته که ورثــه ی آن مرحوم حین وفات 
منحصر است به: ۱- یک همسر دایمی دارد: سکینه مرتضوی قهی 
فرزند اســماعیل متولد ۱۳۱۴ دارای کدملــی ۵۶۵۹۱۲۵۷۵۱ ، 
۲- سه فرزند پسر به نام های: ۱- ابراهیم چاچه ئی  فرزند مصطفی 
متولد ۱۳۴۷ دارای کدملی ۱۱۴۰۷۲۳۳۰۸، ۲- قربانعلی مهرپور 
فرزند مصطفی متولــد ۱۳۴۱ دارای کدملــی ۵۶۵۹۱۲۸۳۵۱ ، 
۳- موســی مهرپور فرزند مصطفی متولــد ۱۳۵۷ دارای کدملی 
۵۶۵۹۳۷۹۶۲۱ ، ۳- و دارای ســه فرزنــد دختر به نــام های: ۱- 
فاطمه چاچــه ئی فرزند مصطفــی متولــد ۱۳۴۸ دارای کدملی 
۱۱۴۰۷۲۳۳۲۴، ۲- صغرا چاچه ئی فرزند مصطفی متولد ۱۳۳۴ 
دارای کدملی۵۶۵۹۶۷۹۴۹۸، ۳۶- قمر چاچه ئی فرزند مصطفی 
متولد ۱۳۳۷ دارای کدملی ۵۶۵۹۶۸۲۸۵۵  اینک با  انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. رییس شورای حل اختالف بخش جلگه شناسه: ۶۶۳۸۴۷
آگهی مزایده اموال منقول

شــماره نامــه: ۱۳۹۸۰۰۹۰۰۱۶۹۵۲۲۲ ، شــماره پرونــده: 
۹۷۰۹۹۸۷۵۸۰۷۰۰۷۷۸ ، شــماره بایگانی پرونده: ۹۸۰۰۶۲ ، 
بدینوســیله اجرای احکام دادگاه عمومی کوهپایه در نظر دارد در 
پرونده اجرائی کالســه ۹۸۰۰۶۲ مدنی این اجرا در جهت وصول 
مطالبات آقای علی پور عرب از شرکت میناکاشی واقع در شهرک 
صنعتی سجزی، خیابان چهارم شرقی، جنب شرکت آجر  نسوز نوید 
یک دستگاه بالمیل )گلوله ای - ســرامیکی( ساخت ایتالیا مارک 
SACMI دارای الکتروموتور به تــوان ۲۲ کیلو وات و گیربکس 
کاهنده و تابلو فرمان مجزی تماما سالم و آماده به کار که براساس 
نظریه کارشناسی به مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال برآورد قیمت 
شده است را به مزایده گذاشته و به فروش برساند لذا جلسه مزایده 
برای ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ســاعت ۹ صبح الی ۱۰ و محل اجرای مزایده 
اجرای احــکام دادگاه عمومی کوهپایه تعییــن می گردد طالبین 
خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده از دســتگاه مذکور بازدید و 
در جلسه مزایده شرکت نمایند، شرکت کنندگان در مزایده شخص 
یا اشــخاصی خواهند بود که مبلغ ده درصد از قیمت مزایده را فی 
المجلس پرداخت نمایند. مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی 

کوهپایه-  شناسه: ۶۶۳۸۴۹
آگهی فقدان

شماره ۹۹۹۹۱ تاریخ ۹۸/۸/۱۹ طبق تقاضای وارده ۹۹۹۹۱ مورخ 
۹۸/۸/۱ با استناد ۲ برگ استشــهادیه مصدق پیوست که امضای 
شهود رسما گواهی گردید که اصغر شمشادی مدعی است که سند 
مالکیت ششــدانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه زمین با قدر 

السهم از عرصه مشاعی و مشاعات به مســاحت ۸۵/۷۰ متر مربع 
شماره ۱۲۸۳۲ فرعی به انضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به 
مساحت ۱۳/۶۵ متر مربع شماره ۱۲۸۴۲ فرعی مفروز و مجزی از 
۱۲۷۲۲ فرعی از شماره ۱۰۰۹۴ فرعی الی ۱۰۱۱۵ فرعی مجزی 
از ۱۸۵۶ فرعی و ۱۰۰۲۸ فرعی مجزی از ۱۵ اصلی واقع در ناجی 
آباد بخش دو کاشان ذیل ثبت ۸۸۶۳۹ دفتر ۵۱۷ صفحه ۴۲۲ به 
نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تســلیم گردیده است که 
به علت جابه جایی مفقود گردیده اینک درخواســت سند مالکیت 
المثنی نموده اســت لذا طبق تبصره ۱ مــاده ۱۲۰ اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی لغایت ۱۰ روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. بدیهی 
اســت چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض واصل نگردد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی اســناد مالکیت مزبور صادر 
و به متقاضیان تسلیم خواهد شــد و برابر اسناد رهنی ۱۱۳۲۷۹-

۱۳۸۶/۱/۱۴ و ۱۱۳۲۸۱-۱۳۸۶/۱/۱۴ دفتر ۶ کاشــان در رهن 
 بانک مسکن است. سرپرســت اداره ثبت اسناد و امالک کاشان – 

شناسه: ۶۵۹۸۹۱
آگهی فقدان سند مالکیت 

طبق تقاضای وارده ۹۹۹۴۱ مورخ ۹۸/۸/۱ آقای اصغر کامل آرانی، 
خانم اشرف کرباسی به استناد چهار برگ استشهادیه مصدق پیوست 
که امضای شهود رسما گواهی گردیده نامبرده مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ قطعه زمین ردیف اول تفکیکی به مساحت ۱۷۳/۵ 
متر مربع به شماره ۲۵۵۶ فرعی مفروز و مجزی شده از قطعه زمین 
باقیمانده ۲۶۷ فرعی واقع در جمال آباد ســنگ ۱۲ اصلی واقع در 
بخش دو کاشان ذیل ثبت ۴۳۴۵۳ دفتر ۳۱۱ صفحه ۱۰۴ و ۱۰۷ 
به نام اصغر کامل آرانی ، اشرف کرباسی )بالمناصفه( ثبت و اسناد 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده اســتکه به علت جابه جایی مفقود 
گردیده است اینک درخواست ســند مالکیت المثنی نموده است 

لذا طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ۱۰ 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارائه کننده مسترد گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراض واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنی اسناد مالکیت مزبور صادر و به متقاضیان تسلیم خواهد شد. 
پالک برابر سند رهنی ۴۰۲۶۰ مورخ ۸۲/۴/۱۹ دفترخانه ۳ کاشان 
در رهن بانک ســپه و رفاه می باشد. سرپرســت اداره ثبت اسناد و 

امالک کاشان – شناسه:۶۶۲۶۸۲
آگهی تحدید حدود اختصاصی

شــماره: ۲۰۰۵۸۶۸-۹۸/۸/۱۹ چون تحدید حــدود اختصاصی 
ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت ۳۵۰ متر مربع تقریبی 
مفروز شده از ششــدانگ قطعه زمین یک جریبی زیر قلعه خاکی 
به شماره ۹۷۰ فرعی از پالک ۲۱۶ اصلی واقع در حسنارود بخش 
۵ کاشــان که طبق پرونده ثبتی به نام اصغر محمدی حسنارودی 
و معصومه حسنی حســنارودی در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده ۱۵ قانون ثبت بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک  
مرقوم درتاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۳ راس ســاعت ۸ صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجــب این آگهی به کلیه مجاورین و 
مالکین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک طبق ماده ۲۰ قانون 
ثبت از تاریــخ  تنظیم صورتمجلس تحدیدی تــا ۳۰ روز پذیرفته 
خواهد شدوطبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این اداره تسلیم نمایند. 
 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۷ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 

شناسه: ۶۵۹۸۸۸

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: ۲۲۰۰۵۴۴۵-۹۸/۸/۱۶ چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ  یک باب خانه به مساحت ۲۳۳/۲۰ متر مربع به شماره ۶۱۶۳ 
فرعی مجزی از ۳۰۴ فرعی از پالک ۱۳ اصلی واقع در دشت حکیم بخش ۲ کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد باقر زاده در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک  مرقوم درتاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۱ راس ساعت ۸ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده ۲۰ قانون 
ثبت از تاریخ  تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شدوطبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ نموده و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۷ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان شناسه: ۶۵۸۰۹۷
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افزایش قیمت بلیت ناوگان 
جاده ای نداریم

مدیرکل حمل ونقل مســافر سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای تاکید کرد 
که تا اطالع ثانوی هیچ گونه افزایش نرخ 
کرایه  برای هیچ یک از ناوگان حمل ونقل 
عمومی شــامل اتوبوس، مینی بوس و 
سواری نداریم و رانندگان باید با همان 
نرخ های کرایه موجود، مسافران شان 

را جابجا کنند.
داریوش باقرجوان - مدیرکل حمل ونقل 
مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای - در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: با اتحادیه مورد نظر مذاکرات الزم 
صورت گرفته و بر این اساس سهمیه 
سوخت ناوگان ســواری کرایه پالک 
عمومی در دستور کار قرار گرفته است 
و این ناوگان به زودی مشمول سهمیه 

مناسب خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا سهمیه سوخت در نظر گرفته شده 
متناسب با پیشنهاد ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ 
لیتری اتحادیه ســواری کرایه است؟ 
افزود: آخرین سهمیه بندی بنزین برای 
اعضای این اتحادیه ۷۵۰ لیتر بود که 
البته در گذشته این سهمیه ۱۲۰۰ لیتر 
در زمان آغاز اجرای طرح هدف مندی 
یارانه ها بود که بــه تدریج کاهش پیدا 
کرد، اما توانســتیم بــا مذاکرات مان 
دســتگاه های متولی در این زمینه را 
متقاعد کنیم که سوخت الزم برای این 

ناوگان را در نظر بگیرند.

گردشگری
خبر
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 استفاده از حنا به عنوان 
نرم کننده

3 چای کیسه ای سیاه را در ۲۵۰ میلی 
لیتر آب جوش قرار دهید.بگذارید چای 
خنک شــود. پودر حنا را به آن اضافه 
کنید تا غلیظ شود.۱ عدد تخم مرغ، ۱ 
فنجان ماست و ۲ قاشق چای خوری 
آب لیمو را به این مخلوط اضافه کنید.
ماده به دست آمده را به مو آغشته کرده 
و بگذارید ۱ ساعت بماند.حنا را با شامپو 

شسته و بگذارید موها خشک شوند.
دفعات استفاده

می توانید ماهی یک بار از حنا استفاده 
کنید تا موها نرم شوند.

مزایای استفاده از این روش
حنا نه تنها مو را نرم می کند، بلکه رنگ 
قرمز-نارنجی زیبایی به مو می بخشد. 
این ماده برای افرادی مناسب است که 
می خواهند موهای خاکستری خود را 
بپوشانند یا موی رنگ شده و آسیب 
دیده خود را تقویت کنند. حنا خواص 
ضد میکروبی داشته و برای سالمت 
پوست سر ضروری است. همچنین مو 
را نرم کرده و چربی و آلودگی آن را از 
بین می برد. به همین دلیل برای موی 

چرب عالی است.
احتیاط

پیش از استفاده بر روی مو کمی از آن را 
امتحان کنید تا به آن حساسیت نداشته 
باشید. زیرا ممکن است در برخی افراد 
واکنش هایی مانند التهاب پوستی، 

قرمزی و خارش ایجاد کند.

سالمت

سبک زندگی
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در همان محله وقتی آدرس 
رایــزن فرهنگی ایــران در 
آنکارا را جست وجو می کنی، 
خیابانی به نــام ایران را هم 
روی نقشــه گوگل نمایش 
می دهد. داخل ســاختماِن 
متعلق به کشورمان، زیباتر 
از بیرون اســت؛ راه پله هایی با نرده های 
چوبی، ویترین هایی از ظروف میناکاری، 
فیروزه کوبی، مینیاتــور و قلمزنی ایرانی 
و هدایایی که از ســوی مقامــات و مراکز 
فرهنگی ترک  یه تقدیم رایزنی فرهنگی 
ایران شده اســت. قالی دستبافتی هم که 
وسط اتاِق کار رایزن فرهنگی پهن شده، 

نگاه را می دزدد.
محمود صدقی زاده رایزن فرهنگی سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در شهر آنکارای 
ترکیه است. چند سالی در شهر استانبول 
ِسمت داشــته و حاال در شــهر دیگری. 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در ترکیه، 
وابستگی فرهنگی در استانبول هم دارد. 
تا مدتی پیش وابستگی فرهنگی در شهر 
ارزروم هم دایر بود که به دلیل محدودیت 
بودجه دایره فعالیت آن محدود شده است.

هدایایی که از مقامات ترک در ساختمان 
رایزن فرهنگی 

در ادامه حاصل گفت وگوی خبرنگار ایسنا 
با صدقی زاده را می خوانید:

ایران و ترکیه اشتراکات فرهنگی بسیاری 
دارنــد. ترک ها بــه خوبی توانســته اند 
کشورشــان را به ایرانی ها معرفی کنند و 
به همین دلیل هم ایرانی های بســیاری 
هر ساله برای سفر به ترکیه تمایل نشان 
می دهند. چرا ما به انــدازه ترک ها در این 

زمینه موفق نبوده ایم؟
اینکه ترک ها توانسته اند کشورشان را نه 
تنها به ایرانیان بلکه به تمــام مردم دنیا 
معرفی کنند و در نتیجه صنعت گردشگری 
خود را رشــد دهند و ساالنه تعداد زیادی 
گردشگر جذب کنند، حاصل نگاه راهبردی 
آنان به مقوله گردشگری و توریسم است. 
ترک ها برای رســیدن به ایــن نقطه راه 
طوالنی و دشواری را طی کرده اند. ترکیه از 
سال ۱۹۸۵ موضوع توجه به امر گردشگری 
را بصورت راهبردی در دســتور کار خود 
قرار داد و با اقدامات زیربنایی زمینه های 
الزم برای جذب گردشــگران خارجی به 
کشور را ایجاد کرد. از جمله این اقدامات 
تصویب یا اصالح قوانیــن و مقررات، ارائه 
تسهیالت الزم برای احداث هتل و مراکز 
اقامتی و رفاهی، توســعه خطوط هوایی و 
راه اندازی پرواز هواپیمایی ترکیه به اکثر 
نقاط جهان، تاسیس مدارس توریسم در 
سطح دبیرستان، توجه جدی به رشته های 
هتلداری و آشپزی در دانشگاه ها و آموزش 
پرســنل مورد نیاز در صنعت توریســم و 
گردشگری، ایجاد و تجهیز بیمارستان ها 
به لوازم مدرن و روزآمد و ... اســت. یعنی 
صرفا با معرفی و شناســاندن جاذبه های 
گردشــگری و تبلیغات، نتیجه مورد نظر 

حاصل نشده اســت. بدیهی است که بعد 
از انجام اقدامــات زیربنایی و فراهم کردن 
زمینه های الزم، اطالع رســانی و تبلیغات 
و حضور در نمایشــگاه های گردشــگری 
برای جذب گردشــگر هم اهمیت خاص 
خود را دارد. لذا باید گفت هر چند برپایی 
یا حضور در نمایشــگاه ها شرط الزم برای 
توسعه گردشگری است ولی شرط کافی 
نیست. کشور ما با سابقه طوالنی تاریخی 
و وجود آثار باستانی و روحیه مهمان نوازی 
مــردم، دارای ظرفیت الزم برای رشــد و 
توسعه سریع در صنعت گردشگری است. 
اقدام کامال به جای دولت برای تاســیس 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری نشانگر توجه جدی و اهتمام 

دولت به توسعه امر گردشگری است.
در حال حاضر بودجه رایزنی فرهنگی ایران 

در آنکارا چقدر است؟
متاســفانه در چند ســال اخیــر به علت 
تضییقات موجود و افزایش قیمت ارزهای 
خارجی، شــاهد کاهش شــدید بودجه 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و به 
تبع آن رایزنی هــای فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران در خارج از کشوریم. رایزنی 
فرهنگی ایــران در ترکیه هــم از این امر 
مســتثنی نبوده و بدیهی اســت که این 
موضوع در انجام فعالیت ها بی تاثیر نیست. 
البته بنده معتقدم در شــرایط فعلی نیز 
چنانچه بتوانیم از مشــارکت و مساعدت 
دســتگاه های فعال در زمینه فرهنگی و 
گردشــگری بهره منــد باشــیم کارهای 
بیشتری قابل انجام است و رایزنی فرهنگی 
ظرفیت بیــش از اینهــا را دارد. از همین 
جا ضمن اعالم آمادگــی برای همکاری و 

مشارکت در اجرای برنامه ها از مسئوالن 
محترم دستگاه های فرهنگی و گردشگری 
کشور تقاضا دارم که پشــتیبان و حامی 
برنامه های رایزنی فرهنگی باشند تا ضمن 
توســعه فعالیت های فرهنگــی و معرفی 
فرهنگ کشورمان به مردم ترکیه بتوانیم 
گامی در جهت توسعه روابط فرهنگی دو 

کشور دوست و همسایه برداریم.
رایزن فرهنگی ایران در ترکیه برای انجام 
فعالیت های فرهنگی در این کشور با چه 

مشکالتی روبه روست؟
با توجه به اشتراکات فرهنگی و دینی بین 
دو کشــور محدودیتی برای کار فرهنگی 
در چارچوب قوانیــن و مقررات در ترکیه 
نداریم. بــا عنایت به عالقه مــردم ترکیه 
به فرهنــگ و ادبیات ایــران، زمینه الزم 
برای فعالیت فرهنگی وجود دارد و مراکز 
فرهنگی و علمی ترکیه اعم از مراکز دولتی 

یا خصوصــی هرگونه همــکاری را بعمل 
می آورند. اقبال به فراگیری زبان فارسی، 
توجه به فیلم های ایرانی و افزایش تعداد 
گردشــگران ترکیه ای به مقصــد ایران 
نشانگر توجه مردم ترکیه به ایران و فرهنگ 
کشورمان است. تا چند سال پیش تعداد 
ترک هایی که به ایران می رفتند به نسبت 
ایرانیانی کــه به ترکیه ســفر می کردند، 
محدود بود ولی در چند سال اخیر شاهد 
افزایش تعداد گردشگران ترک به ایرانیم. 
قبال تعداد زیادی از افــرادی که به ایران 
ســفر می کردند دارای هدف اقتصادی و 
تجاری بودند ولی در چند سال اخیر شاهد 
سفر گردشگران از اقشار مختلف هستیم 
که بصورت انفرادی یا در قالب گروه های 
فرهنگی، علمی و مذهبی به ایران ســفر 
می کنند. این روند نشان گر اقدام در جهت 
معرفی جاذبه های گردشگری کشورمان 

اســت. البته قطعا این میزان از کار کافی 
نیست و جای کار خیلی بیش از این است. 
با توجه به اینکه منابع الزم به زبان ترکی 
استانبولی برای معرفی ایران و جاذبه های 
گردشگری کشــورمان به مخاطب ترک 
بســیار کم اســت و از طرفی با عنایت به 
وجود ظرفیــت الزم در رایزنی فرهنگی 
برای ترجمه آثار مکتوب و دوبله فیلم های 
مستند به زبان ترکی استانبولی، ضمن به 
فال نیک گرفتن تاســیس وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
و تاثیــر این تصمیم در توســعه وضعیت 
گردشگری کشورمان، چنانچه مشارکت و 
حمایت الزم از سوی آن وزارتخانه صورت 
بگیــرد می توانیم محصــوالت خوبی در 
راســتای معرفی جاذبه های گردشگری 

کشورمان را تولید و عرضه کنیم.

چرا ترکیه در گردشگری از ما جلوتر است؟

قبال تعداد زیادی از افرادی 
که به ایران سفر می کردند 

دارای هدف اقتصادی و 
تجاری بودند ولی در چند 

سال اخیر شاهد سفر 
گردشگران از اقشار مختلف 
هستیم که بصورت انفرادی 

یا در قالب گروه های 
فرهنگی، علمی و مذهبی به 

ایران سفر می کنند

محله »غازی عثمان پاشا« در آنکارا ساختمانی با حال و هوای فرهنگ ایران 
دارد؛ بنایی دو طبقه با نمایی از آجرهای سرخ، ویترین هایی از صنایع دستی 
ایران، کاشی های آبی الجوردی و فیروزه ای و بیت معروف سعدی »بنی آدم 

اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند«.

ایسنا

گزارش

ISFAHAN
N E W S

روستاهای صخره ای کندوان و کاپادوکیای ترکیه 
همکاری می کنند

 فرماندار شهرستان اسکو گفت: زمینه همکاری های گردشگری روستای صخره ای 
کندوان ایران با کاپادوکیای ترکیه را فراهم می کنیم.

بابک رضی منش ظهار کرد: روستای کاپادوکیا که روستایی صخره ای در ترکیه است، 
شباهت های زیادی به روستای کندوان ایران دارد، اما روستای صخره ای در ترکیه 

در ۱۰ ماه گذشته سه میلیون گردشگر داشته است.  
وی با بیان اینکه پارسال یک میلیون و ۶۵۰ هزار گردشگر داخلی و ۲۲ هزار گردشگر 
خارجی از روستای کندوان کشورمان دیدن کردند، افزود: تالش می کنیم با همکاری 
با مسئوالن روســتای ترکیه ای،  زمینه جذب گردشگران را در کندوان اسکو فراهم 
کنیم؛ البته کندوان این ظرفیت و جذابیت را دارد تا محور گردشــگری آذربایجان 

شرقی شود.  

رضی منش همچنین تاکید کرد: شهرستان اسکو ظرفیت باالیی برای جذب گردشگر 
دارد؛ بر این اســاس نگاه نقطه ای به گردشــگری نیز منسوخ شــده است و تمرکز 
گردشگری در کندوان باید به سایر نقاط دارای جذابیت گردشگری تسری پیدا کند، 
چون ۴۰ منطقه در این شهرستان دارای ظرفیت گردشگری هستند که تاکنون تنها 

کندوان، عنصرود و گنبرف به عنوان روستای گردشگری معروف شده اند.  
وی ادامه داد: آثار معماری ۸۰۰ ســاله در مسجد صخره ای روستای عنصرود وجود 
دارد و جاهای دیگری مثل آق بالغ و دهستان جزیره سواحل دریاچه ارومیه از جمله 
دیگر مناطق دارای ظرفیت های عظیم گردشــگری شهرستان اسکو هستند که به 
عنوان منطقه نمونه گردشگری معرفی شــده اند و می توانند به جذب گردشگر به 

منطقه کمک کنند.  
به گزارش ایرنا، روستای تاریخی و گردشگری کندوان در دامنه سرسبز سلطان داغی 
رشته کوه سهند و در ۱۸ کیلومتری جنوب شهر اسکو و ۶۲ کیلومتری جنوب غربی 

تبریز قرار دارد.  

این روستا یکی از 3 روستای صخره ای جهان است 
که موجب جذابیت بی نظیر آن شده است و نوع 
معماری روســتا و جاری بودن زندگی مردم در 
قالب بافت قدیمی آن یک اســتثنا در جهان به 
شمار می آید که ۲ روستای صخره ای دیگر در 

کاپادوکیای ترکیه و داکوتــای آمریکا فاقد این 
ویژگی منحصر به فرد است.  

شیوه بنای خانه های این روستا از نوع معماری صخره 
ای و به شــکل مخروطی یا کله قندی است که برخی از 

باستان شناسان قدمت آن را به دوره های پیش از اسالم نسبت می  دهند.  
روستای تاریخی کندوان در سال اردیبهشت ماه ســال ۱3۷۶ به شماره ۱۸۵۷ در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رســیده و در حال حاضر یکی از چند پایگاه 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور است.  

در این متن ۱۲ راهکار برای ایجاد 
تعادل میان فضای آشپزخانه با 
فضای خانــه و افزایش عملکرد 
آشپزخانه آمده اســت. هر یک 
از این ۱۲ راهکار خود به تنهایی 
می توانــد تاثیر مســتقیمی بر 
روی بزرگ تر دیده شدن فضای 

آشپزخانه شما داشته باشد.
اســتفاده از کابینت هایی با عمق کم در 

فضای داخل آشپزخانه
نیاز نیســت تمامــی کابینت هــای پایینی 
شما حتما عمق اســتاندارد را داشته باشند. 
اســتاندارد کابینت در ایران ۶۰ ســانتی متر 
است. اما کابینت های باالیی آشپزخانه معموال 
عمق کمتــری دارند. در بــازار کابینت ایران، 

کابینت هایی با عمق کمتر نیز وجود دارند.
استفاده از کابینتی با عمق کم در قسمت پایینی 
آشپزخانه یک پیروزی به حســاب می آید. با 
کمک گرفتــن از این روش فضای بیشــتری 
در قســمت کف آشــپزخانه در اختیار شما 
قرار می گیرد، که تاثیر قابل مشــاهده ای در 
آشپزخانه های کوچک دارد. یکی از مزیت های 
استفاده از کابینت های کم عمق، به راحتی قابل 
دسترس بودن وســایل است. در کابینت های 
اســتاندارد با توجه به عمق بیشتر آن ها پیدا 

کردن وسایل درون آن کمی سخت است.
وسایل داخل فضای آشپزخانه را کمتر 

کنید
یکی از بهترین روش ها بــرای مرتب کردن و 
خالی کردن فضای آشــپزخانه رسیدگی به 
وسایلی است که درون آن قرار دارد. اگر کمی با 
حوصله وسایل آشپزخانه را مرتب کنید به این 

خواسته خود می رسید.
اگر می خواهید فضای بیشتری در اختیار داشته 
باشید می توانید وسایل اضافی خود را از فضای 
آشپزخانه خارج کنید. اولویت اول، جایگذاری 
وسایل اضافی باالی کابینت ها به صورت مرتب 
است. راه دیگر این است که اگر در خانه انباری 
برای نگهداری این وســایل دارید آنجا وسایل 

اضافی را بگذارید.

ولی اگر چنین فضایی در اختیار ندارید می توانید 
وسایل را به موسسه خیریه و یا افراد نیازمند اهدا 
کنید. اســتفاده از کابینت هایی که دستگیره 
ندارند و با فشار دادن باز می شوند فضای داخلی 

آشپزخانه را یکنواخت و بزرگ تر می کند.
آیا نیاز به اســتفاده کردن از ســینک 

ظرفشویی دو لگنه است؟
خیلی از مردم قبل از اینکه آشپزخانه خود را 
ببینند درخواست سینک ظرفشویی دو لگنه 
می کنند. مطمئنا اســتفاده از ظرفشویی دو 
لگنه بسیار کارآمد است، اما اگر شما از سینک 
ظرفشــویی یک لگنه و یا یک لگنه کوچک 
استفاده کنید فضای بیشتری برای آشپزخانه 
شما ذخیره خواهد شد تا بتوانید وسایل خود را 

روی میز ها بچینید.
بعضی از کابینت ها قابلیت نصب سینک یک 
لگنه و یا یک لگنه کوچک را دارند. اگر کابینت 
شما دقیقا در زیر و وســط پنچره قرار دارد و از 
طرفی دیگر در دو طرف آن فضای کافی وجود 
ندارد، باعث ایجاد فضایی مرده در آشپزخانه 
خواهد شــد. با کمک گرفتن از یک ســینک 
ظرفشویی کوچک و کابینت مناسب برای آن، 
شــما می توانید فضای مجاور سینک را قابل 

استفاده کنید.
به طور مثال سینک ظرفشویی دو لگنه چیزی 
حدود ۱.۲ متر فضا اشغال می کند ولی استفاده 
از سینک ظرفشویی یک نفره حدودا ۸۰ سانتی 
متر فضا را اشغال می کند. این بدین معنی است 
که هنگام استفاده از سینک ظرفشویی تک لگنه 
۴۰ تا ۵۰ سانتی متر فضای بیشتری نسبت به 

دو لگنه خواهید داشت.
اگــر از لگن دوم ظرفشــویی خود اســتفاده 
نمی کنید امکان دارد به فکر فضای اشغال شده و 
کارهایی که می توانستید با این فضا انجام دهید 

افتاده و حسرت آن فضا را بخورید.
یکی از بهترین روش ها بــرای مرتب کردن و 
خالی کردن فضای آشــپزخانه رسیدگی به 
وسایلی است که درون آن قرار دارد. اگر کمی با 
حوصله وسایل آشپزخانه را مرتب کنید به این 

خواسته خود می رسید.
ماشین ظرفشویی جمع و جور انتخاب 

کنید
اندازه استاندارد عرض ماشین ظرفشویی حدود 
۶۰ سانتی متر است. ماشین ظرفشویی با عرض 

۵۰ سانتی متر نیز وجود دارد.
این ۱۰ سانتی متری که با استفاده از ماشین 

ظرفشویی کوچک تر برای شما ایجاد می شود 
می تواند به عرض کابینت ها اضافه کند. طبیعتا 
استفاده از ماشین ظرفشویی کوچک تر باعث پر 
شدن زودتر این وسیله و در نتیجه شستشو با 

کامل ترین امکانات آن می شود.
اگر ماشین ظرفشویی شما بزرگ باشد، شما 
مجبور می شوید یک روز در میان از آن استفاده 

کنید.
 استفاده از یخچال های کوچک تر برای 

ایجاد فضایی بزرگ تر در آشپزخانه
صحبت در مورد ذخیره کردن فضای بیشتر در 
فضای آشپزخانه بود. استفاده از یخچال یک 
دره و کوچک می تواند شما را برای رسیدن به 
این هدف کمک کند. مشتریان بیشتر تقاضای 
خرید یخچال ساید بای ساید دارند. اما عرض 
زیاد ایــن یخچال ها فضای زیادی را اشــغال 

می کند.
معموال این یخچال های بزرگ به ســختی پر 
می شوند و بخش هایی از آن خالی می ماند. اگر 
به صورت روزانه غذا تهیه می کنید و هر روز به 
خرید میوه و سبزیجات می پردازید بهتر است 
یخچال و فریزیر شما کوچک باشد تا با مقدار 
فضای ایجاد شده کابینت بیشتری در آشپزخانه 

خود جایگذاری کنید.
اگر شما از سینک ظرفشویی یک لگنه و یا یک 
لگنه کوچک استفاده کنید فضای بیشتری برای 
آشپزخانه شــما ذخیره خواهد شد تا بتوانید 

وسایل خود را روی میز ها بچینید.
استفاده از وسایل تخت

تا جایی که در تــوان دارید از وســایل تخت 
استفاده کنید. برای نمونه استفاده از اجاق گاز 
رومیزی کمک بسیاری به شما خواهد کرد. نبود 
فِر یعنی حضور فضایی جادار در پایین اجاق گاز 
رومیزی. شــما از این فضا می توانید به عنوان 

کابینت استفاده کنید.
اســتفاده از انعکاس آیینه ای در فضای 

داخل آشپزخانه
هنگامی که میز ناهارخوری شــما در فضای 
آشــپزخانه قرار دارد، کوچک بودن این فضا 
بیش تر و بیش تر به چشــم می آید. استفاده از 
انعکاس آیینه ای در دیوار و وسایل آشپزخانه 
دید را افزایش می دهد و اتاق را بزرگ تر جلوه 
می دهد. این ایده در فضای بسته بیشتر نمود 
پیدا می کند. برای کارایی هرچه بیشتر از شیشه 
رنگ شده برای انعکاس بهتر نور استفاده کنید.

اســتفاده از قفســه در فضای داخل 

آشپزخانه
در آشــپزخانه کوچــک، برداشــتن تمــام 
کابینت های قســمت باالیی ایده مناسبی به 
نظر نمی آید. اما بهتر اســت هر از گاهی از این 
فضا استفاده مناسب شود. استفاده از قفسه  های 
طبقه بندی شده یکی از گزینه های پیش روی 
شما است که می تواند نیازهای روزانه شما را بر 

طرف کند.
کمک گرفتن از قفســه ضمــن اینکه فضای 
کمتری نسبت به کابینت اشــغال می کند از 
طرفی با یک چیدمان مناسب نمای زیبایی به 

آشپزخانه شما می دهد.
قرار دادن قوطی ، سطل و کتاب های آشپزی در 
این قفسه ها به نظر گزینه های مناسبی هستند. 
استفاده از قفسه به جای کابینت فضای بیشتری 
به پنجره درون آشــپزخانه می دهد و شــما 

می توانید کمی در این فضای باز نفس بکشید.
حتی شما می توانید به کمک برداشتن درهای 
کابینت این فضای باز را در آشپزخانه خود فراهم 
کنید و هرگاه که از این مدل دل زده شدید دوباره 

می توانید درها را به جای خود برگردانید.
از کابینت هایی با در شیشه ای استفاده 

کنید
روش دیگری که برای بــاز کردن فضای خانه 
وجــود دارد اســتفاده از کابینت هایــی با در 
شیشــه ای اســت. در این روش احتیاجی به 
تغییر کابینت نیست و فقط نیاز است درهای 

آن تغییر پیدا کند.
استفاده از شیشه باعث می شود فضای داخل 

آشپزخانه بازتر دیده شود. از این کابینت برای 
نمایش آشامیدنی های جذاب استفاده کنید یا 
اینکه وسایلی در آن بگذارید که نمای آشپزخانه 

شما را بهم نزند.
استفاده از نور در کابینت آشپزخانه

نیاز به وجود نور کافی در تمام خانه غیر قابل انکار 
است. اما همیشه در آشپزخانه نور به اندازه کافی 
وجود ندارد و خود باعث احساس بسته بودن 
فضای آشپزخانه را می دهد. المپ معموال در 

وسط سقف آشپزخانه قرار می گیرد.
اضافه کردن نور اضافی بــاال، رو و حتی درون 
کابینت باعث می شود آشــپزخانه روشن تر و 
بزرگ تر به نظر برســد. سایه هایی که به دلیل 
حضور کابینت ایجاد می شود خود به تنهایی 

می تواند فضا را کوچک تر کند.
پس بهتر اســت تا جایی که الزم است از نور 
کمک گرفته و در آشپزخانه خود از آن استفاده 
کنید. برای مثال می توانید از المپ های LED یا 
المپ هایی که از باتری تغذیه می کنند درون 
فضای کابینت اســتفاده کرده و آن محیط را 

روشن کنید.
توجه به دیوارهایی که با توجه به اقدامات 
شــما به فضای داخل آشپزخانه اضافه 

شده اند
بعد از عمل کردن به ایده های ذکر شده مقداری 
دیوار به فضای کلی آشــپزخانه شــما اضافه 
می شود. اما وجود یک دیوار بلند بدون اینکه 

چیزی رویش باشد کمی خسته کننده است.
بهتر است با فاصله هایی مناســب میان این 

دیوارها را با وسایل آشپزخانه پر کنید. نداشتن 
جداکننده میان وسایل خود باعث بلند جلوه 
کردن دیوار می شــود. در نتیجه تمام تالش 
شما برای باز کردن فضای داخل آشپزخانه به 
هدر می رود.اگر بودجه مناسبی دارید راه حلی 
دیگر کاشی کردن دیوار آشپزخانه و یا استفاده 
از طرح های چوبی تا سقف است. کمک گرفتن 
از این ایده محیطی زیبا و دل پذیر به شما ارائه 
می دهد.استفاده از استیل زد زنگ براق بر روی 
دیوار می تواند مانند شیشه عمل کند. این عمل 
یاعث می شود عمق آشپزخانه شما بیشتر به 
نظر بیاید و همچنین انعکاس وســایل درون 
آشپزخانه بر روی استیل این موضوع را هرچه 

بیشتر آشکار می کند.
اطراف هواکش خود را خالی بگذارید

شما شاید هیچوقت عالقه ای به از دست دادن 
کابینت های خود نداشته باشید. اما کابینتی 
که هود در آن قرار گرفته است عملکرد کمتری 

نسبت به دیگر کابینت ها دارد.
یکی از راه حل های پیشــنهادی ما به شــما 
برداشتن کابینت دور هواکش است. اگر کابینتی 
که باالی هواکش را برداشــتید سعی کنید از 

لوله ای زیبا و تمیز برای هواکش استفاده کنید.
کمک گرفتن از این ایــده باعث ایجاد فاصله 
و شکســته شــدن یکنواختی فضای داخل 
آشپزخانه می شــود. همین شکاف کوچک 
می تواند تاثیرگذار بوده و شما حس بهتری به 

آشپزخانه خود داشته باشید.

ایده هایی برای بزرگتر به نظر رسیدن فضای داخل آشپزخانه

کمک گرفتن از 
قفسه ضمن اینکه 

فضای کمتری 
نسبت به کابینت 

اشغال می کند 
از طرفی با یک 

چیدمان مناسب 
نمای زیبایی به 
آشپزخانه شما 

می دهد.

با کمک گرفتن از چند ایده ساده در فضای آشپزخانه با ابعاد مختلف 
می توانید احساس آرامش و راحتی در آن فضا را هرچه بیشتر کنید. 
توجه به سفید رنگ بودن کابینت ها و دیوار، برای شروع خوب است. 
اما راه های مختلف دیگری نیز برای هرچه بیشتر به نمایش در آمدن 

بزرگتر فضای داخل آشپزخانه شما وجود دارند.

کلید
گزارش
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Statistics showed that 
import of products 
decreased five percent in the 
seven months of the current 
year (from March 21 to Oct. 
22).
According to the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA), $25 
billion worth of products was 
imported into the country, 
showing a 5.31 percent 
decline as compared to the 
same period of last year.
In this regard, 79,005 tons 
of non-oil products, valued 
at about $24.5 billion, was 

exported from the country, 
registering a 17 percent 
hike in terms of weight as 
compared to last year’s 
corresponding period.
Also, 19,800,000 tons of 
products, valued at about 
$25 billion, was imported 
into the country, showing a 
three percent hike in terms of 
weight and also 5.31 percent 
decline in terms of value.
In the same period, most 
Iranian products were 
exported to China, Iraq, 
United Arab Emirates, 
Turkey, Afghanistan.

Iran 
Mineral 
Salts Co.’s 
export 
volume up 
by 20% this 
year
Chief Executive 
of Iran Mineral 
Salts Company Ali 
Rostami said that 
export volume 
of company’s 
p r o d u c t s 
registered a 20 
percent hike in 
the current year 
(started March 
21).
Despite economic 
p r e s s u r e s 
imposed against 
the country, 
Iran Mineral 
Salts Company 
managed to 
export its 
products 20 
percent more 
as compared to 
the same period 
of last year, said 
Rostami.
He made the 
remarks in an 
interview with 
IRNA on Saturday 
and put the total 
p r o d u c t i o n 
volume of the 
company at 
137,000 tons 
from March 21 to 
Oct. 22.
The volume of salt 
exported from 
the company 
hit from 14,000 
tons in 2018 to 
17,000 tons in 
2019, showing a 
considerable hike.  
He went on to 
say that the 
sales volume 
of products of 
the company in 
the current year 
[from March 
21 to Oct. 22] 
has increased 
104 percent as 
compared to the 
same period of 
last year.
The profitability 
of the company 
has increased 
138 percent as 
compared to 
the same period 
of last year, he 
added.
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Import of products shrink %5 in seven months

A b d o l n a s s e r 
Hemmati said 
on Thursday 
that “nothing 
special” had 
happened with 
regard to the 

major indicators of the 
Iranian economy that 
could justify the lower 
price of the rial against 
the US dollar and other 
currencies.
Rial was trading at 
118,400 against the 
dollar on Thursday, 
down 2.6 percent from 
the previous day and 6.7 
percent weaker than 
prices recorded in late 
September.
Hemmati, posting 
a statement on his 
popular Instagram page, 
said that speculators 

were trying to benefit 
from the domestic 
and international 
political developments, 
especially the sanctions 
imposed by the United 
States, to recoup 
losses suffered during 
the past months, 
when rial managed 
to regain some of the 
value it had lost. Rial 
started its weakening 
trend against major 
international currencies 

early last year when the 
United States prepared 
to impose a series of 
sanctions on Iran after 
it left an international 
agreement on Tehran's 
nuclear program.
The rial went through 
historic lows of 190,000 
against the dollar in 
September 2018 but it 
stabilized on 110,000 
a year later as the 
government adopted 
a series of policies to 

diversify the economy, 
including to allow 
more exports of non-
oil  products to increase 
its access to foreign 
currencies.
The greenback has 
already lost its appeal 
as a tool to protect 
household savings as 
many have turned to 
much safer markets, 
including shares and 
bonds, to invest their 
money.

Huawei Releases 
Expensive Foldable 
Mate X Smartphone in 
China
 Mate X is the second foldable smartphone to 
enter the market since the Samsung Galaxy 
Fold.
There's finally a major foldable smartphone 
on the market beyond the Galaxy Fold... if you 
live in China.
Huawei's new foldable Mate X was originally 
to be launched in June, then September, and 
finally some time in November. On November 
16 the Mate X officially went on sale in China. 
There's still no word on when it might reach 
other countries, Engadget reported.
As promised, Huawei has started selling the 
Mate X through its Vmall online store. It'll cost 
a steep 16,999 yuan (about $2,400 US), but 
you'll also have a unique, 5G-capable device 
that can unfold to offer a sizeable 8-inch 
display. There's still no mention of rollouts 
in other countries, though. Huawei said in 
October that Mate X access was contingent on 
5G deployments in other countries and that 
expansion was "under review."
The Mate X may face difficult odds outside 
of its home country. While the US' decision 
to blacklist Huawei doesn't matter much in 
China, where phones don't come with key 
Google apps in the first place, it's another 
story virtually everywhere else. Access to 
apps like Gmail is frequently a must-have in 
regions like Europe and North America, and 
it could be tough to sell such an expensive 
device without that access -- especially when 
the Galaxy Fold doesn't have that problem.
The Mate X will be released without Google 
apps or Microsoft chips as a recent article 
reports: "Chinese tech giant Huawei is selling 
its first folding smartphone without Google 
apps or US-made processor chips following 
sanctions imposed by Washington.The Mate 
X, which unfolds to 14.6 centimetres (5.8 
inches) wide, went on sale Friday on Huawei’s 
online store in China priced at 16,999 yuan 
($2,422). It competes with Samsung’s Galaxy 
Fold launched in September."

Official: Employment in 
Iran to decrease
In the next 11 years, employment in Iran 
will decrease by 47 percent, followed by an 
unemployment crisis, said Alovsat Hashimi, 
chairman of Iran’s Technical and Vocational 
Training Organization.
Hashimi noted that training and education 
in Iran should be in line with future needs, 
adding that gaining skills in all areas is a must.
 “Iran’s Technical and Vocational Training 
Organization intends to sign a contract with 
the Education Ministry,” the chairman added. 
“So, no student should be able to complete 
secondary education without obtaining a 
technical skills certificate.”
Hashimi said that the organization is ready to 
set up technical centers in universities.
The chairman of the organization noted 
that Iran’s current employment market can 
give jobs only to 25 percent of university 
graduates.
Hashimi said the study of technical skills 
guarantees employment. “Therefore, 
resources should be used in the best possible 
way,” the chairman added.

The governor of the Central Bank of Iran (CBI) has 
warned the people against engaging in fresh round 
of speculative trade of foreign currencies, saying a 
slight weakening of Iran’s rial over the past days is 
nothing to worry about.

Iran chief banker warns against 
speculation as currency prices surge

news

“I reiterate again 
that currency is not 
a proper method 
of investment and 
has its own serious 
risks,” read part 
of the post by CBI 
chief.
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Non-oil exports at $24.5bn in 7 
months: fin. min.
 Iranian Finance Minister Farhad Dejpasand announced 
on Saturday that in the first seven months of the present 
Iranian calendar year (starting March 21, 2019), the ocuntry 
exported $24.5 billion of non-oil products.
"The figure shows an in crease of 10 percent in terms of 
weight," he added.
As Dejpasand further announced, the government is to make 
major amendments in privatization method of state-run 
companies, the related information of which is to be revealed 
in few days.
On November 10, President Rouhani said ““Despite all 

pressures, our non-oil exports are in good conditions and this 
means that the entire country is working hard, and today, we 
need to step up our efforts for more development.”
On October 14, CEO of Iran Customs Administration Mehdi 
Mir Ashrafi announced that exports of non-oil products 
from Iran stood at 70 million tons, registering a growth of 
22 percent in the first half of the current Iranian year 1398 
(ending September 22, 2019).
Some 16 million tons of goods were imported in this time 
with a decrease of 30 percent compared to the corresponding 
period last year, the official said.
Despite the US economic terrorism, 
Iran has still enough ability to export, he  
mentioned.

Exports of handicraft via suitcase 
grows 100% from Kerman
In the first half of the present Iranian calendar year (started 
March 21, 2019), above $2.2 million of handicraft were 
exported by suitcase from southeastern Kerman province, 
showing a growth of 100 percent, compared with the same time 
in the year before.“Handicraft exports via suitcase from Kerman 
stood at $861,000 in the first half of the preceding Iranian 
year,” head of the provinces Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts department of Kerman announced on Saturday.
“The number of foreign tourists visiting the province in the 

said time increased 16 percent in the said time, compared to 
the same period in the year before, leading to the increase in 
suitcase exports,” Fereydoun Fa’ali said.
As reported, exports of non-oil commodities from Kerman 
reached $263 million in the first half of the current fiscal 
(March 21- September 22), registering a 13% rise compared 
with last year’s similar period.the province’s exporters 
have been securing their footprint in the international 
markets, noting that Kerman's products are now offered 
in Oman, Iraq, Pakistan, Afghanistan, CIS countries, 
the UAE, China and some European states, reports 
 say.



Majlis, punitive organization, 
Judiciary to probe issues 
concerning petrol price rise: 
Speaker
Speaker of Majlis Ali Larijani said on Sunday 
that Majlis Economic Commission,the Punitive 
Administration (Tazirat), and the Judiciary will 
probe the issues concerning petrol prices.
It is important the Government advance the 
difference into people's accounts to prove that it 
is going to stand by its words, said Larijani in the 
closed session of Majlis about the petrol price rise.
Secretary of the Supreme National Security Council 
Ali Shamkhani attended the meeting and provided 
a report on the issue.
People are worried about the consequence of this 
decision on the price of other goods, Larijani said.
He added that solving the problems of the people is 
the main priority of the parliamentarians.
We need peace and tranquility to enable respective 
officials to address the worries of the people about 
impacts of the petrol price rise on prices of other 
consumer goods, he said.

Anti-Revolutionary 
figures behind Saturday’s 
unrest: MP quotes 
Shamkhani
"According to the acquired documents, anti-
Revolutionary figures supported the unrest on 
Saturday," a member of the Iranian Parliament 
quoted Secretary of Iran's Supreme National 
Security Council Rear Admiral Ali Shamkhani on 
Sunday.
Ahmad Amirabadi elaborated that “Shamkhani 
referred to some documents proving that in the 
past two days, some groups organized by anti-
Revolutionary figures, carrying weapons, attacked 
Iranian police forces and made sever damages to 
banks and other public and private places.”
Some protests erupted in a number of cities 
on Saturday following the announcement the 
gasoline’s rationing and price hike.
Iran’s police spokesman said on Sunday that the 
force will counter those who seek to undermine 
the public security of the country. “In current 
circumstances, some individuals who are led by 
enemies outside the country are taking advantage 
of people’s demands to undermine the public 
security and order,” said Second Brigadier General 
Ahmad Noorian, the Spokesperson of Law 
Enforcement Force of the Islamic Republic of Iran.
These disturbers have damaged public and private 
properties and caused fear among citizens and all 
these have no result other than making enemies of 
the Islamic Republic happy, he said.
“Following numerous calls from the public who 
ask for returning of peace to the community and 
countering those who undermine the public 
security, the police will strongly confront malicious 
actions according to its inherent and legal duty,” 
he added.

Leader says petrol price rise aimed to 
reduce consumption

S u p r e m e 
Leader of 
the Islamic 
Revolution 
Aya t o l l a h 
Seyed Ali 
Khamenei 

said on Sunday that 
the government's 
petrol price hike 
plan aimed to reduce 
c o n s u m p t i o n , 
putting weight on the 
decision to that effect 
made by the heads 
of three branches of 
Government.
I am no expert in 
managing fuel 
consumption and 
expert opinions are 
different, the Leader 
said on Sunday, 
adding that he will 

support the decision 
made by heads of 
three branches of 
power.
Making the remark 
in one his classes, 
Ayatollah Khamenei 
said that Heads of 
three branches of 
power have made 
an expert decision 
and it must be 
implemented.
Certainly, some 
people are 
concerned and upset 
by this decision, the 
Leader said adding 
that destruction 
and firing are not 
people's business but 
that of the outlaws.
The Supreme Leader 
said that counter-

r e v o l u t i o n a r y 
elements and 
enemies have always 
supported such an 
insecurity and are 
doing so under the 
current situation of 
shifting the petrol 
prices.
The Leader deplored 
disruption of law and 

order in the society 
following the petrol 
price rise, saying 
that insecurity 
brings misery for any 
country.
He urged people to 
distance themselves 
from saboteurs 
by vigilance and 
awareness.

Ayatollah Khamenei 
said that Pahlavi 
family and MEK have 
launched campaign 
on social networks, 
adding that sabotage 
and arson attacks 
on public buildings 
are not acceptable 
and will solve no 
problem.

Participants of the 33rd International Islamic Unity Conference 
in a statement slammed aggression on first Qibla of Muslims and 
called for defending Al-Aqsa Mosque.
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Police Have Zero-Tolerance 
Approach to Anti-Security 
Moves in Iran: Spokesman
The spokesman for the Iranian Law Enforcement Force 
warned that it will harshly deal with those undermining 
order and security in the country amid protests following 
the government’s move to increase gasoline prices.
“Following the implementation of the plan for fuel 
management and the correction of gasoline price, some 
protests were staged by a number of people…,” General 
Ahmad Nourian said on Sunday.

“At the current juncture, elements led by overseas 
insurgents and domestic opportunists have exploited the 
demands of the people and disrupted public order and 
security and with disruptive behaviors have damaged 
public property…,” he noted.
“It should be noted that the Law Enforcement Force, 
while respecting the public rights, will not tolerate those 
disrupting order and security and will harshly deal with 
them…,” the spokesman said.
Earlier and in  comments at a religious course in Tehran on 
Sunday, Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei warned that the sporadic protests and acts 
of vandalism in Iran would create insecurity.

Describing insecurity as the 
worst calamity for a society, 
the Leader said “the whole 
centers of evil in the 
world” have mobilized 
efforts in recent days to 
encourage unrest in Iran.
Ayatollah Khamenei 
also called on the Iranian 
authorities to be careful 
that the rise in the price of fuel 
would not increase the price of other 
commodities.

He urged 
people to 
distance 
themselves 
from saboteurs 
by vigilance 
and awareness.
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Iran can exceed 20k-SWU 
enrichment in a month
Head of the Atomic Energy Organization of Iran says 
Tehran is capable of raising the level of uranium 
enrichment capacity to over 20,000 SWU (Separative 
Work Unit) within only a month.
In a radio interview on Thursday, Ali Akbar Salehi said 
the Iranian nuclear experts are able to lift the level of 
uranium enrichment capacity to beyond 20,000 SWU 
in a month.
He said Iran’s enrichment capacity stood at around 6,000 
SWU in the past, but the country managed to increase 
the level by 50 percent, namely around 3,000 SWU, in 
recent weeks.
Salehi explained that the limitations that Iran had 

accepted on its nuclear program have not undermined 
the country’s capabilities, such as the exploration and 
extraction of nuclear materials, construction of power 
plants, or the process of nuclear fuel cycle.
The Iranian official also warned the European parties 
to the 2015 nuclear deal that Tehran would not remain 
silent anymore if they continue to fail to honor their 
commitments.
He noted that the US measures forced Iran to accelerate 
a series of plans and prove that it is capable of resuming 
uranium enrichment with 490 new centrifuge machines.
Last week, Iran restarted enrichment at the Fordow 
nuclear facility as the fourth step away from the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Tehran had earlier reduced its commitments in three 
other phases, but the latest one, the injection of uranium 

hexafluoride 
(UF6) gas into centrifuges at Fordow, 

is believed to be the most important step so far, and a 
serious warning to the other parties.

News

Senior 
cleric urges 
Muslims 
to choose 
unity as high 
priority

Supreme Leader's 
advisor in the 
world affairs 
called on the 
Muslims to take 
"unity" as the 
number one 
priority over all 
issues.
A y a t o l l a h 
Mohammad-Ali 
Taskhiri made 
the remarks 
on Saturday 
while speaking 
at the Supreme 
Council of the 
World Forum 
for Proximity of 
Islamic Schools 
of Thought in 
Tehran.
The Council 
was held on the 
sidelines of the 
four-day 33rd 
I n t e r n a t i o n a l 
Islamic Unity 
C o n f e r e n c e 
opened in the 
Iranian capital 
on November 14 
with participation 
of 350 world elites 
and figures from 
93 countries.
During his 
remarks, the 
A y a t o l l a h 
e m p h a s i z e d 
the necessity 
for voicing 
" R e s i s t a n c e " 
continuously.
D i f f e r e n t 
meetings and 
c o n f e r e n c e s 
have been held 
in recent years 
to get the Islamic 
Ummah much 
more closer to 
unity, Ayatollah 
Taskhiri noted.
Talking about 
the regional 
events, the 
cleric expressed 
satisfaction over 
Yemenis' moves 
which are leading 
them to join 
the Resistance 
front soon as the 
Resistance is 
growing day by 
day.
The 33rd 
I n t e r n a t i o n a l 
Islamic Unity 
C o n f e r e n c e 
planned to mainly 
focus on unity 
of the Muslim 
Ummah to defend 
al-Aqsa Mosque 
and Palestinians.

Iran
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Majlis, punitive 
organization, Judiciary 
to probe issues 
concerning petrol price 
rise: Speaker
Speaker of Majlis Ali Larijani said 
on Sunday that Majlis Economic 
Commission,the Punitive Administration 

(Tazirat), and the Judiciary will probe the 
issues concerning petrol prices.
It is important the Government advance 
the difference into people's accounts to 
prove that it is going to stand by its words, 
said Larijani in the closed session of 
Majlis about the petrol price rise.
Secretary of the Supreme National 
Security Council Ali Shamkhani attended 
the meeting and provided a report on the 
issue.

People are worried about the 
consequence of this decision on the price 
of other goods, Larijani said.
He added that solving the problems of 
the people is the main priority of the 
parliamentarians.
We need peace and tranquility to enable 
respective officials to address the worries 
of the people about impacts of the petrol 
price rise on prices of other consumer 
goods, he said.

Enhanced defense 
power sole way to 
counter US sanctions
Iran's Defense Minister Brigadier 
General Amir Hatami has stressed the 
importance of making more efforts to 
bolster the country's development in 
various fields, saying boosting defense 
capabilities is the only viable option to 
counter the US sanctions.
"The only way to counter the [US] 
sanctions is to increase and develop 
power in all vital components, 
particularly [Iran's] defense might," 
Hatami said on Saturday.
"The enemy is targeting our lives today 
and beyond inflicting damage on the 

Islamic Iran, it seeks to eliminate us," he 
added.
The Iranian defense chief warned that 
the arrogant system and its allies are 
trying to penetrate the infrastructure 
and cultural, political, economic and 
particularly military plans of the Islamic 
Republic and said access to information 
about wars and confrontations are 
among the main factors of superiority 
in conflicts.
"Thank God, the conspiracy of the US-
spearheaded hegemonic system against 
the Islamic Iran has failed in different 
fronts but the enemy will not spare 
a chance to hit the country,” Hatami 
pointed out.
He said Iran is currently playing a 
leading role in the region by virtue of 

boosting its resistance and defense 
power as well as relying on national 
capacities.
Back in February, the senior spokesman 
of the Iranian Armed Forces reiterated 
Iran's message of peace and friendship 
to the world, emphasizing that the 
country seeks no one's permission to 
boost its defense capabilities.
Over the past years, Iran has made major 
breakthroughs in its defense sector and 
attained self-sufficiency in producing 
military equipment and hardware 
despite sanctions and economic 
pressures on the country.
The Islamic Republic maintains that its 
military power poses no threat to other 
countries and is based on its military 
doctrine of deterrence.



Iran female weightlifter wins 3rd place in Turkey 
int'l event
Iranian female weight lifter Elham Hosseini in the weight category of 
76 kg stood on the third place in the International Naim Suleymanoglu 
Tournament.In 88kg snatch category and in 110 kg clean and jerk field, 
Hosseini grabbed a bronze medal, thus registering her name as one to gain 
a first medal in the history of Iranian women's weightlifting.
Turkmenistan (230 kg) and Turkey (225 kg) stood on the first and second 
positions respectively.Turkmen rival with 98 kg record in snatch category and 120 kg in clear 
and jerk received a gold medal.Meanwhile, Turkish weightlifter with 97 kg in snatch and 127 kg 
in clean and jerk bagged a silver medal.

In a statement on Sunday, 
Iran’s ministry of intelligence 
announced that disturbers 
sowing unrest in various 
cities in the past two days, 
following the announcement 
of the gasoline’s rationing 
and price hike, have 
been identified.“The 
intelligence ministry 
considers itself the body 
in charge of encountering 
the disturbers and all the 
factors threatening security 
of the Iranian nation,” the 
statement said.“Those 
playing a key role in igniting 
the unrest during the 
past two days have been 
identified and the required 
measures are being taken,” it 
added, “The achieved results 
will be published, soon.”
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11:48:26   
Evening call to prayer: 
17:19:47  

10000 Rials

Disturbers of 
public security 
identified: 
intelligence 
ministry

Police Have Zero-
Tolerance Approach to 
Anti-Security Moves in 
Iran: Spokesman

Anti-Revolutionary 
figures behind 
Saturday’s unrest: MP 
quotes Shamkhani

Official: 
Employment in Iran 
to decrease

Headlines

5

 The First
 Bilingual

 Economic

 Newspaper

 In Isfahan

Province  Monday,November 18, 2019,
No. 370

Leader says petrol price rise aimed to 
reduce consumption

5

5

4

High: 9  ° c
Low: 0 ° c

Iran
news

ISFAHAN
N E W S

According to a whistleblower, during 
the July 25 call, Trump pressured 
Ukrainian President Volodymyr Zelensky 
to investigate former Vice President 
Joe Biden and his son Hunter, who had 
served as a director for Ukrainian energy 
company Burisma.Democrats in the 
House, who say Trump was engaged in 
“bribery” and “extortion,” abusing his 
office for personal political gain, launched 
an impeachment inquiry against Trump 
in September.
Jennifer Williams, who serves as Pence’s 
special adviser for Europe and Russia, 
has testified that Trump’s insistence that 
Ukraine carry out politically sensitive 
investigations “struck me as unusual and 
inappropriate.”
“I found the specific references to be — 
to be more specific to the president in 
nature, to his personal political agenda, 
as opposed to a broader … foreign policy 
objective of the United States,” Williams 

said, according to a transcript of her 
closed-door deposition released Saturday.
“I guess, for me, it shed some light on 
possible other motivations behind a 
security assistance hold.”
Meanwhile, Tim Morrison, a former White 
House aide with the National Security 
Council focusing on Europe and Russia 
policy, has also told lawmakers he was 
concerned about Trump’s remarks during 
the call.
“I was not comfortable with any idea 
that President Zelenskiy should allow 
himself to be involved in our politics,” 
said Morrison, according to a transcript 
released by the House.
Williams and Morrison are both slated to 
testify publicly next week.
Trump has complained that the 
Democratic-launched impeachment 
looming over his presidency was “unfair” 
and "very hard on my family."
Democratic leaders have described the 
Ukraine scandal entangling Trump as a 
big deal in comparison to the Watergate 
scandal which led to the resignation of 
Richard Nixon as the 37th US president.
"What Trump did in the Ukraine scandal 
"make[s] what Nixon did look almost 
small,” House Speaker Nancy Pelosi told 
reporters on Thursday.

In a statement released on Sunday, 
Ebrahim Raeisi said the Judiciary will 
closely monitor the procedures of the 
scheme, making sure that the extra 
revenues generated from the removal 
of gasoline subsidies will be spent as 
planned.
He called on the government to advance 
the extra revenues in people's bank 
accounts to prove that it is going to stand 
by its words and do everything possible 
to ease the impact of the new decision on 
people, saying it should not lead to further 
hike in commodity prices.
Raeisi also urged the security officials 
to diligently deliver on their duty in 
countering the protests and respect 
the rights of the citizens who have been 
worried about the sudden price hike.
Based on a decision made by the Judiciary, 
Legislative and Administrative branches, 
the government implemented a new 
gasoline rationing and price revision 

plan on Friday. Following the decision, 
a number of Iranian cities saw sporadic 
protesters that turned violent in some 
cases.
President Hassan Rouhani said the 
government has no intention to receive 
any portion of the hike despite the 
economic woes in the country. He added 
that the government's move to increase 
the gasoline prices would be beneficial to 
the Iranian people, particularly those who 
are going through economic hardships.
Mohammad Bagher Nobakht, head of 
Plan and Budget Organization has said 
that about 60 million people out of the 
82 million population will get an extra 
monthly bonus to compensate for the rise 
in petrol prices. He did not provide details.
“The first payments will be made within 
the next week or 10 days.”
According to the official, annual subsidy 
allocated for gasoline is $20 billion and 
experts believe the massive subsidy has 
created a yawning gap between gasoline 
prices in Iran (7 cents) and neighboring 
countries at around 100 cents. Scrapping 
fuel subsidies and raising tariffs had 
been a long-expected priority of the Oil 
Ministry.

Pence aide: Trump’s Ukraine phone call 
'unusual and inappropriate'

Judiciary vows to closely monitor gasoline 
scheme's implementation

The phone call between US President Donald Trump and his 
Ukrainian counterpart was “inappropriate,” a top national security 
aide to Vice President Mike Pence has told House impeachment 
investigators.

Iran’s Judiciary Chief has called on all related authorities to take every 
measure to ensure a recent scheme for a hike in the price of subsidized 
gasoline is correctly implemented, saying it will closely monitor the 
procedures so that the plan will not result in more price rises.
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10 days.”

Trump has 
complained that 
the Democratic-
launched 
impeachment 
looming over 
his presidency 
was “unfair” and 
"very hard on my 
family."

Iran-Georgia 
parliamentary 
friendship group 
visits Tehran
ran-Georgia parliamentary 
friendship group has traveled 
to Tehran to meet with Iranian 
parliamentary and political officials.
Iran-Georgia parliamentary 
friendship group arrived in Tehran 
on Saturday for a four-day visit.

During the first day of the visit, 
the members of Iran-Georgia 
parliamentary friendship group 
met with the chairman of the group 
in Iranian parliament, Alireza Beygi, 
discussing the ways for developing 
cooperation by using capacity of 
the two countries’ parliamentary 
bodies.  
Challenges facing the two countries’ 
relations, ways for expanding 
economic grounds and regional 
projects despite international 
tensions were also discussed during 

the meeting.
The visiting delegation is to meet 
with Iran’s parliament Speaker, 
Ali Larijani, the members of 
National Security and Foreign 
Policy Commission and some 
of parliament’s economic 
commissions.
Iran-Georgia parliamentary 
friendship group will also hold talks 
with ministers of Foreign Affairs, 
Industry, Mine and Trade, and 
Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism as well as Mayor of Tehran.

Iran FM rebukes 
India for giving in to 
US “bullying”
Iran's Foreign Minister, Mohammad 
Javad Zarif says India has actually 
put itself “on the receiving end” of 
US “bullying”, caving in to illegal 
sanctions and ending oil imports 
from country.“India has certainly 
taken a stance against the sanctions… 
so that’s been encouraging, (but) of 
course, we expected our friends to be 
more resilient vis-a-vis US pressure,” 
Mohammad Javad Zarif reportedly 
told a group of visiting journalists 

from New Delhi.India was Iran’s 
second largest oil customer, importing 
457,000 barrels of oil a day before the 
US unilaterally withdrew from the 
2015 nuclear deal, officially called the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), in May 2018. 
India stopped importing oil from Iran 
in May 2019 after the White House 
terminated sanctions waivers for 
major buyers of crude from the Islamic 
Republic in an attempt to bring Iran’s 
oil exports to “zero.”The top Iranian 
diplomat stressed that he understood 
why India “did not want to agitate” the 
US by being a sanctions spoiler, Press 
TV reported.“People want to be on 

the right side of President [Donald] 
Trump,” but the problem is “he hasn’t 
got a right side,” he added.
Zarif said India had placed itself “on 
the receiving end” of the US “bullying” 
by agreeing to abide by the American 
sanctions.”You’re already being 
bullied by the US because they’re 
telling you not to buy oil from us” and 
“if you can’t lift oil from us, we won’t 
be able to buy Indian rice,” he said, 
expressing confidence that centuries-
old Tehran-New Delhi ties would not 
be affected by US bans.
Zarif said Iran "will continue to sell 
its oil and countries will continue to 
buy it."
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شماره: 202460 تاریخ 98/8/8 مستقردر اداره ثبت اسناد و 
امالک کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است . لذا  مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز 
آکهی میشود 0 در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند . می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد کاشان تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
1(رای شماره 139860302034009106 هیأت اول. ابوالفضل الماسی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 6401 صادره از کاشان به شماره ملی 
1263376525- ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 98/50 مترمربع بشماره 
3 فرعی مجزی از 2 فرعی  از پالک 1196 - اصلی واقع در بخش1 

کاشان)خریداری از محمدحسین قاسمی(
2(رای شماره 139860302034002242هیأت دوم .اعظم خربوزه کارفرزند 
عباس بشماره شناسنامه 56صادره از کاشان  بشماره ملی 1262956439 
3  فرعی   95 مترمربع بشماره  /70 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

ازپالک3324- اصلی واقع دراراضی شهر بخش 1 کاشان )مالکیت رسمی(
3(رای شماره 139860302034009403هیأت دوم .حسن نصراله زاده 
فرزند سیدابراهیم بشماره شناسنامه 36 از کاشان بشماره ملی 1262940915 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت 70/50 مترمربع بشماره 16 صادره فرعی 
مجزی از 3 فرعی و قسمتی مفروز از شماره4 فرعی و مشاعات خانه  از  
پالک7101- اصلی واقع دراراضی شهر بخش 1 کاشان )خریداری مع 

الواسطه از علی فالح نژاد(
4(رای شماره 139860302034008503 هیأت اول  .زهراجویبار فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250378281 – 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 83/65 مترمربع بشماره 14  فرعی مجزی از 
قسمتی از مشاعات  3 فرعی از  پالک7145- اصلی واقع دراراضی شهر بخش 

1 کاشان )خریداری از حسین کریمی(
5(رای شماره 139860302034007268 هیأت اول  .حسین شعبانی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 8557 صادره از کاشان بشماره ملی 1260591905 – 
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 28/60 مترمربع بشماره 12  فرعی مجزی 
از 2 و 10 فرعی از  پالک7193- اصلی واقع دراراضی شهر بخش 1 کاشان 

)مالکیت مشاعی(
6(رای شماره 139860302034007392 هیأت دوم  .محمدرضا اکبری 
جوال فرزند یداله بشماره شناسنامه 47960 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1260469719 –سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 231/45 
مترمربع بشماره 14 از  6 و 7و 8 فرعی و قسمتی از مشاعات تابعه آن ازپالک 
7657- اصلی واقع دراراضی شهر بخش 1 کاشان )خریداری مع الواسطه 

ازعلی حق پرست (
7(رای شماره 139860302034007393 هیأت دوم  .فرنگیس سلمانی 
یزدلی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 1057 صادره از آران بیدگل بشماره 
ملی 6199367618 –سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
231/45 مترمربع بشماره14 از 6 و 7و 8 فرعی و قسمتی از مشاعات تابعه 
آن ازپالک 7657- اصلی واقع دراراضی شهر بخش 1 کاشان )خریداری مع 

الواسطه ازعلی حق پرست (
8(رای شماره 139860302034009063 هیأت دوم  .مصطفی خسروانی 
فرزند ناصر بشماره شناسنامه 51167 صادره از کاشان بشماره ملی 
 276 1260501681 – ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 25/
مترمربع از پالک 8069- اصلی واقع دراراضی شهر  بخش 1 کاشان )خریداری 

از وراث ربابه حسین زاده(
9(رای شماره 139860302034009406 هیأت دوم  .ریحانه سادات حاجی 
شعبانی فرزند سیدجواد بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 
1251161480 – یکدانگ و یک سوم دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
73/70 مترمربع بشماره 10 فرعی تشکیل شده از 4و7 فرعی و قسمتی مفروز 
از مشاعات تابعه آن از  پالک 8281- اصلی واقع دراراضی شهر  بخش 1 

کاشان )خریداری از وراث خانم ناز بیگانه(
10(رای شماره 139860302034009406 هیأت دوم  .سیدسجاد  حاجی 
شعبانی فرزند سیدجواد بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 
1250963427 – دودانگ و دوسوم دانگ ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
73/70 مترمربع از10 فرعی تشکیل شده از 4و7 فرعی و قسمتی مفروز از 
مشاعات تابعه آن از  پالک 8281- اصلی واقع دراراضی شهر  بخش 1 کاشان 

)خریداری از وراث خانم ناز بیگانه(
11(رای شماره 139860302034009407 هیأت دوم  .سیدسجاد  حاجی 
شعبانی فرزند سیدجواد بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 
1250963427 – دودانگ و دوسوم دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
73/70 مترمربع بشماره  10فرعی تشکیل شده از 4و7 فرعی و قسمتی مفروز 
از مشاعات تابعه آن از  پالک 8281- اصلی واقع دراراضی شهر  بخش 1 

کاشان )خریداری از وراث خانم ناز بیگانه(
12(رای شماره 139860302034009405 هیأت دوم  .نرگس واحدی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 1253 صادره از کاشان بشماره ملی 1262371155 
– دودانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 73/70 مترمربع بشماره 10فرعی 
تشکیل شده از 4و7 فرعی  وقسمتی مفروز از مشاعات تابعه آن از  پالک 
8281- اصلی واقع دراراضی شهر  بخش 1 کاشان )خریداری از وراث خانم 

ناز بیگانه(
13(رای شماره 139860302034008500 هیأت دوم  .محمد علمدار فرزند 
علی بشماره شناسنامه 253 صادره از کاشان بشماره ملی 1262151082 – 
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 130/62 مترمربع بشماره 1 فرعی از پالک 
8492- اصلی واقع دراراضی شهر  بخش 1 کاشان )مالکیت مشاعی ( تشکیل 

شده از 8492 و8491 و1281 - اصلی
14(رای شماره 139860302034008246 هیأت دوم. جواد بابائی 
له بشماره شناسنامه 52536 صادره از کاشان  نصرآبادی فرزند عزیزا
به شماره ملی 1260515354-  ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 97 
مترمربع بشماره 11930 فرعی مجزی از 275 فرعی از پالک2- اصلی واقع 
 درصالح آباد بخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه از محمد و احمد غالمی 

و غیره( 
15( رای شماره 139560302034015457 هیأت دوم. رضا بهرامی 
منعم فرزند بهرعلی بشماره شناسنامه 3 صادره از رزن بشماره ملی 
3992180867-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 186/57 مترمربع بشماره 
605 فرعی از پالک 3- اصلی واقع در غیاث آبادبخش2 کاشان )خریداری مع 

الواسطه از مالکین مشاعی (
 16(رای شماره 139860302034008720 هیأت اول. حسن آقاهادی 
سه ده فرزند کربالئی حسین بشماره شناسنامه1  صادره از کاشان به شماره 
ملی 1262811716- سه دانگ از ششدانگ ساختمان  بمساحت 216/91 
مترمربع بشماره 770 فرعی از پالک3و18- اصلی واقع در غیاث آباد بخش2 

کاشان)مالکین مشاعی(
17(رای شماره 139860302034008721 هیأت اول. حوری نساء سلیمانی 
سه ده فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه1  صادره از کاشان به شماره ملی 
 216 1262858658- سه دانگ از ششدانگ ساختمان  بمساحت 91/
مترمربع بشماره 770 فرعی از پالک3و18- اصلی واقع در غیاث آباد بخش2 

کاشان)مالکین مشاعی( 
18(رای شماره 139860302034009108 هیأت اول. سیدمهدی مواظب 
فرزند سیدحسین بشماره شناسنامه 48571 صادره از شهرری بشماره ملی 
1260475743 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 87/92 مترمربع بشماره 
10001 فرعی مجزی از 7855 فرعی  از پالک 11- اصلی واقع در زیدی 

بخش 2 کاشان )خریداری از اقدس عناصریان( 
19(رای شماره 139860302034008500 هیأت اول. حسین حسامی 
نیاسر فرزند ذبیح اله بشماره شناسنامه402 صادره از شهرری بشماره ملی 
0490283632 - ششدانگ ساختمان  نیمه ساز بمساحت 122 مترمربع 
بشماره 10103 فرعی مجزی از 408 فرعی  از پالک 11- اصلی واقع در 

زیدی بخش 2 کاشان )مالکیت مشاعی( 
20(رای شماره 139860302034009671 هیأت دوم. زینب شیرخدای 

کاشانی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 2292 صادره
از کاشان بشماره ملی 1262094593 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 184/25 مترمربع بشماره 10115 فرعی مجزی از 426 فرعی  از 

پالک 11- اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاشان )مالکیت مشاعی(
21(رای شماره 139860302034009672 هیأت دوم. رضا نقلی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1497 صادره از کاشان بشماره ملی 1261852605 – سه 

دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 184/25 مترمربع بشماره 10115 
فرعی مجزی از 426 فرعی  از پالک 11- اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاشان 

)مالکیت مشاعی( 
22(رای شماره139860302034009404هیأت دوم .ملیحه چشمهء  
فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 409 صادره از کاشان بشماره ملی 
1262378389- ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت244/60 مترمربع 
بشماره 708 فرعی مجزی از 34 فرعی  از پالک 14- اصلی واقع درمهذب آباد  

بخش 2 کاشان)خریداری ازورثه احمد بخشی( 
23( رای شماره 139860302034002434 هیأت اول. زینب پای واره 
فرزند حسین  بشماره شناسنامه 1772 صادره ازکاشان به شماره ملی 
1263330266- ششدانگ زمین محصور مشتمل برساختمان بمساحت 138 
مترمربع بشماره 24418  فرعی از پالک  15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 

2 کاشان )خریداری از حسین حمیدی(
24( رای شماره139860302034007734هیأت اول. جمیله تقوایی پور فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 152 صادره ازکاشان بشماره ملی 1263576176- 
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 86/3 مترمربع بشماره 24432 فرعی از پالک 
15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از ورثه  رضا بخشی(

139860302034007961هیأت اول. محمدمسلم  25( رای شماره
الوانساز فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 4085 صادره ازکاشان بشماره ملی 
1262069211- ششدانگ خانه   بمساحت 114/60 مترمربع بشماره 24437 
فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از 

مهدی حسن زاده(
26( رای شماره139860302034009104هیأت اول. حسن صلواتی 
نیاسر فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان بشماره ملی 
1250068241- ششدانگ خانه   بمساحت 139/5 مترمربع بشماره 24438 
فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از 

مالکین اولیه(
27(رای شماره 139860302034008662  هیأت اول . مهاء موشکاف فرزند 
مجید بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  به شماره ملی 1274739195- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 147 مترمربع بشماره 24439 فرعی از پالک 

15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از علی دادایی(
اول. مصطفی  139860302034008499 هیأت  رای شماره   )28
شعبانی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شماره ملی 
1250030080- ششدانگ چهاردیواری مشتمل برساختمان  بمساحت 
133مترمربع بشماره 24440  فرعی از پالک  15 - اصلی واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان )مالکیت مشاعی( 
29(رای شماره 139860302034008375  هیأت دوم . سیدحمیدرضا 
میرحبیبی فرزند سیدعباس بشماره شناسنامه 5126 صادره از قم  به شماره 
ملی 0386079031- ششدانگ باغچه محصور مشتمل برمغازه بمساحت 
303/40 مترمربع بشماره 24442 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی 

آباد  بخش 2 کاشان )خریداری  مع الواسطه از شمسی بخشی(
30( رای شماره 139860302034008983 هیأت دوم  . الهه شاهین زرعی  
فرزند ابراهیم   بشماره شناسنامه 5913 صادره ازکاشان به شماره ملی 
2003190139- ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 74/50 مترمربع بشماره 
24443  فرعی مجزی از 5951فرعی  از پالک  15 - اصلی واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از جالل منده علی ارمکی(
31( رای شماره 139860302034008879 هیأت دوم  . ابوالحسن عبدالهی  
فرزند حسین   بشماره شناسنامه 13899 صادره ازکاشان به شماره ملی 
1263451470- سه دانگ ازششدانگ یکباب خانه  بمساحت 162/20 
مترمربع بشماره 24444  فرعی از پالک  15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 

2 کاشان )خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی(
32( رای شماره 139860302034008880 هیأت دوم  . زهرا یگانه  
له   بشماره شناسنامه - صادره ازکاشان به شماره ملی  فرزند حشمت ا
1250300363- سه دانگ ازششدانگ یکباب خانه  بمساحت 162/20 
مترمربع بشماره 24444  فرعی از پالک  15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 

2 کاشان )خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی(
33( رای شماره 139860302034008573 هیأت دوم. علیمحمد 
برازنده فرزند رضا   بشماره شناسنامه 471 صادره ازکاشان به شماره ملی 
1262337607- سه دانگ ازششدانگ ساختمان نیمه ساز  بمساحت 199/20 
مترمربع بشماره 24445  فرعی از پالک  15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 

2 کاشان )خریداری مع الواسطه از جواد سقاپوالدی( 
34( رای شماره 139860302034008574 هیأت دوم. مرضیه ابراهیم پور 
پاپکی  فرزند احمد   بشماره شناسنامه 683 صادره ازکاشان به شماره ملی 
1262329450- سه دانگ ازششدانگ ساختمان نیمه ساز  بمساحت 199/20 
مترمربع بشماره 24445  فرعی از پالک  15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 

2 کاشان )خریداری مع الواسطه از جواد سقاپوالدی(
35( رای شماره 139860302034009128 هیأت اول. سیدحسین طباطبائی 
سلیمانی  فرزند سیدرضا  بشماره شناسنامه - صادره ازکاشان به شماره ملی 
1250095190- سه دانگ ازششدانگ یکباب خانه  بمساحت 118/5 مترمربع 
بشماره 24446  فرعی از پالک  15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 

)خریداری از مالکین اولیه(
36( رای شماره 139860302034009129 هیأت اول. فاطمه دشت 
حکیمانی فرزند اصغر بشماره شناسنامه - صادره ازکاشان به شماره ملی 
1250571715- سه دانگ ازششدانگ یکباب خانه  بمساحت 118/5 مترمربع 
بشماره 24446  فرعی از پالک  15 - اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 

)خریداری از مالکین اولیه(
37(رای شماره 139860302034008485  هیأت اول . حسین بنفشی 
مفرد فرزند اکبر بشماره شناسنامه 6358 صادره از کاشان  به شماره ملی 
1263376096- ششدانگ ساختمان بمساحت 110 مترمربع بشماره 24454 
فرعی مجزی از 6995  فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد  بخش 2 

کاشان )مالکیت مشاعی(
38( رای شماره 139860302034008391 هیأت دوم  . زهرا بابا 
اکبری فرزند عباس بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان بشماره ملی 
1250303338-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 189/15 مترمربع بشماره 
24455 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش2 کاشان )خریداری 

از رضا معافی(
39(رای شماره 139860302034008751  هیأت دوم  . حسین صالحی فرزند 
اسد بشماره شناسنامه 0 صادره از الیگودرز  به شماره ملی 4160025676- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 120/65 مترمربع بشماره 24456 فرعی 

ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت مشاعی(
40(رای شماره 139860302034008663  هیأت اول. عاطفه سادات سیف 
کاشانی فرزند سیدمهدی بشماره شناسنامه 2620 صادره از کاشان  به شماره 
ملی 1262097851- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 153/3 مترمربع بشماره 
24459 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری 

از سیدعلی منعمیان(
41(رای شماره 139860302034008722  هیأت اول. محسن زارع کوچه 
صالح آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 587 صادره از کاشان به شماره ملی 
1262364507- ششدانگ یکبابخانه بمساحت100 مترمربع بشماره 24460 
فرعی  مجزی از 5525 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد  بخش 2 

کاشان )مالکیت مشاعی(
42(رای شماره 139860302034009639  هیأت دوم.  وحید ساعتی فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 94 صادره از کاشان به شماره ملی 1261948025- 
92 مترمربع بشماره 24461 فرعی  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 40/
ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه 

ازمالکیت مشاعی(
43(رای شماره 139860302034009782  هیأت دوم.  زهرا صحرائی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250376998- سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 130 مترمربع بشماره 24462 فرعی 
مجزی از 6343 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد  بخش 2 کاشان 

)خریداری از محمدرضا سقائی (
44(رای شماره 139860302034009783  هیأت دوم.  میالد نادری فرزند 
علی بشماره شناسنامه 3748 صادره از کاشان به شماره ملی 1263350003- 
سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 130 مترمربع بشماره 24462 فرعی 
مجزی از 6343 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد  بخش 2 کاشان 

)خریداری از محمدرضا سقائی (
45(رای شماره 139860302034009771  هیأت دوم.  مهین فقیه 
شایسته فرزند علی جان بشماره شناسنامه 728 صادره از رزن به شماره ملی 
3991231425- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 24463 
فرعی مجزی از 5609 فرعی  ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد  بخش 2 

کاشان )خریداری از طاهره نعمتی فر(
46(رای شماره 139860302034008741  هیأت دوم.  مرتضی جورکش 
قمصری فرزند ناصر بشماره شناسنامه 527 صادره از کاشان به شماره ملی 
1263483364- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 76/37 مترمربع بشماره 
24465 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری 

از شمسی بخشی(
47(رای شماره 139860302034009573  هیأت دوم.  زهرا رشیدی 
نیا فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 104 صادره از کاشان به شماره ملی 
1262298679- ششدانگ ساختمان بمساحت 112/50 مترمربع بشماره 
24475 فرعی مجزی از 2034 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد  

بخش 2 کاشان )مالکیت مشاعی(
48(رای شماره 139860302034010132  هیأت اول.  علی رضا 
قاسمی فرزند حسن بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 
1250047013- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 183/29 مترمربع بشماره 
24494 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد  بخش 2 کاشان )مالکیت 

مشاعی(
49(رای شماره 139860302034009595هیأت دوم. حمیدرضا زارع کوچه 
صالح آباد فرزند ماشااله  بشماره شناسنامه 1775 صادره از   کاشان بشماره ملی 
1262005477- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 157/05 مترمربع بشماره 
6576 فرعی  مجزی از 86  فرعی از  پالک23- اصلی واقع در درب فین بخش 

2 کاشان)خریداری از حجت اله بخشی(
50(رای شماره 139860302034009473هیأت دوم. حمیدرضا زارع کوچه 
صالح آباد فرزند ماشااله  بشماره شناسنامه 1775 صادره از   کاشان بشماره ملی 
1262005477- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 143 مترمربع بشماره 6577 
فرعی  مجزی از 186 فر عی از  پالک23- اصلی واقع در درب فین بخش 2 

کاشان)خریداری از فاطمه بخشی(
51(رای شماره  139860302034008494 هیأت اول. ناهید تقی زاده 
فینی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 40895 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1260399036- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 177/45 مترمربع بشماره 
1507 فرعی مجزی از 235 فرعی ازپالک24- اصلی واقع در دیزچه بخش 

2 کاشان)مالکیت مشاعی(
52(رای شماره  139860302034009594 هیأت اول. علی نیک 
دل فرزند حسین بشماره شناسنامه 359 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1260966984- ششدانگ یکبابخانه باغ بمساحت 395/72 مترمربع بشماره 
1508 فرعی مجزی از 90 فرعی ازپالک24- اصلی واقع در دیزچه بخش 2 

کاشان)خریداری مع الواسطه از فاطمه فالح دیزچه و غیره(
53(رای شماره  139860302034009114 هیأت اول. علی اکبر ابراهیمی 
دربجوقائی فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه 1 صادره از دلیجان  بشماره 
68 مترمربع  ملی 0579887601- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 4/
بشماره11859  فرعی مجزی از 3430 فرعی ازپالک33- اصلی واقع درفین 

کوچک بخش 2 کاشان)مالکیت رسمی(
54(رای شماره  139860302034008477 هیأت اول. مهین عقیله فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 131 صادره از کاشان  بشماره ملی 1261634721- 
ششدانگ یکدرب باغ با ساختمان بمساحت 651/2مترمربع بشماره11861 
فرعی مجزی از 648 فرعی ازپالک33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 

کاشان)مالکیتی مشاعی(
55(رای شماره  139860302034009133 هیأت اول. سیدحسین 
مهندسی فرزند سیدتقی بشماره شناسنامه 83 صادره از کاشان  بشماره 
246مترمربع  ملی 1262929679- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 26/
بشماره11878 فرعی مجزی از 592 فرعی ازپالک33- اصلی واقع درفین 

کوچک بخش 2 کاشان)خریداری ازفتح اله جویپازاده(
56(رای شماره  139860302034008897 هیأت دوم. ابوالفضل داخل 
آدم فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 188 صادره از کاشان  بشماره 
ملی 1263033024- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
386/50مترمربع بشماره 11881 فرعی مجزی از 489 فرعی ازپالک33- 
اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان)خریداری از محمدرضا داخل آدم(

57(رای شماره  139860302034008896 هیأت دوم. معصومه صابری 
فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 974 صادره از سمیرم  بشماره ملی 
1209866390- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
386/50مترمربع بشماره 11881 فرعی مجزی از 489 فرعی ازپالک33- 
اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان)خریداری از محمدرضا داخل آدم(

58(رای شماره  139860302034009478 هیأت دوم. اعظم قدیمی نوش 
آبادی فرزند عباس بشماره شناسنامه 39524 صادره از کاشان  بشماره 
ملی 1260385280- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
33- اصلی  138مترمربع بشماره 11886 از 388 فرعی ازپالک /70
لواسطه از شرافت   واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان)خریداری مع ا

سرایداری(
59(رای شماره  139860302034009480 هیأت دوم. آمنه حوض 
سیری فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره 
ملی 1250219159- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
138/70مترمربع بشماره 11886 فرعی مجزی از 388 فرعی ازپالک33- 
اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان)خریداری مع الواسطه از شرافت 

سرایداری(
60(رای شماره  139860302034009366 هیأت اول. سعید جوبپازاده 
فینی فرزند احمد بشماره شناسنامه 708 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1263565425- ششدانگ باغچه بمساحت 354/20 مترمربع بشماره 11889 
فرعی مجزی از 592 فرعی ازپالک33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 

کاشان)خریداری از سیف اله جوبپازاده(
61(رای شماره  139860302034009367 هیأت اول. احمد جوبپازاده 
فینی فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 18 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1262814847- ششدانگ باغچه بمساحت 690/80 مترمربع بشماره 11890 
فرعی مجزی از 592 فرعی ازپالک33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 

کاشان)خریداری از سیف اله جوبپازاده(
62(رای شماره  139860302034009368 هیأت اول. ابوالفضل جوبپازاده 
فینی فرزند احمد بشماره شناسنامه 652 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1263484611- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 224/70 مترمربع بشماره 
11891 فرعی مجزی از 379 فرعی ازپالک33- اصلی واقع درفین کوچک 

بخش 2 کاشان)خریداری از سیف اله جوبپازاده(
63( رای شماره 139860302034005511 هیأت دوم  . سید مهدی سامان 
فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 9854 صادره ازکاشان بشماره ملی 
1260604888-سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 264/25 مترمربع 
بشماره 7629 فرعی مجزی از 5798 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین 

بزرگ بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی (
64( رای شماره 139860302034005512 هیأت دوم  . صدیقه وطن دوست 
فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 3557 صادره ازکاشان بشماره ملی 
1262107202-سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 264/25 مترمربع 
بشماره 7629 فرعی مجزی از 5798 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین 

بزرگ بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی (
65(رای شماره139860302034009174 هیأت اول. فاطمه جعفرزاده فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 1250114799- 
ششدانگ یکقطعه زمین محصور مشتمل برساختمان  بمساحت 345/44 
مترمربع بشماره 7641 فرعی مجزی از 979 فرعی از پالک 34- اصلی واقع 

درفین بزرگ بخش2 کاشان)مالکیت مشاعی(
66( رای شماره 139860302034008480 هیأت اول  . مریم قوچی 
ابریشمی فرزند حسن بشماره شناسنامه 9169 صادره ازکاشان بشماره ملی 
1260598047- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 409/55 مترمربع بشماره 
7659 فرعی مجزی از 1081 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان )خریداری از ورثه عباس رضائی  (
67( رای شماره 139860302034009120 هیأت اول  . زهرا کاشانی فرزند 
ماشااله بشماره شناسنامه 775 صادره ازکاشان بشماره ملی 1262205638- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 80/35 مترمربع بشماره 7661 فرعی مجزی از 
1292 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان )خریداری 

از ورثه فاطمه روشنائی  (
68( رای شماره 139860302034009208 هیأت دوم . ماشااله هرزچی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 2231 صادره از کاشان بشماره ملی 1262050677-

سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 143/99 مترمربع بشماره 7662 
فرعی مجزی از 1063 فرعی  از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ  بخش2 

کاشان )خریداری از محمد شریفیان (
69( رای شماره 139860302034009207 هیأت دوم  . معصومه شریفیان 

فینی فرزند محمد بشماره شناسنامه 806 صادره ازکاشان بشماره ملی 
1263566405-سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 143/99 مترمربع 
بشماره 7662 فرعی مجزی از 1063  فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین 

بزرگ بخش2 کاشان )خریداری از محمد شریفیان (
70( رای شماره 139860302034009714 هیأت دوم. حسن ثابت 
توسلی فرزند محمد بشماره شناسنامه 973 صادره از کاشان بشماره ملی 
1261831391- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/40 مترمربع بشماره 
7663 فرعی مجزی از 1115 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان )خریداری مع الواسطه از ماشااله طحانی فینی (
71(رای شماره 139860302034009109 هیأت اول . بهروز عباسی  فرزند 
حسین  بشماره شناسنامه 698 صادره از کاشان بشماره ملی 1262329604 –
ششدانگ ساختمان نیمه ساز بمساحت 131/35 مترمربع بشماره 2112 فرعی 
مجزی از 640 فرعی از پالک 40- اصلی واقع در حسن آباد بخش2 کاشان 

)خریداری از ماشااله اشرف(
72(رای شماره 139860302034006275 هیأت اول . مصطفی یاور 
فینی فرزند مهدی  بشماره شناسنامه 139 صادره از کاشان بشماره ملی 
1263022596 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 96/40 مترمربع بشماره 
2113 فرعی مجزی از 464 فرعی از پالک 40- اصلی واقع در حسن آباد 

بخش2 کاشان )خریداری از شهاب منعمی(
73(رای شماره  139860302034026671 هیأت اول. احمد اکبرپور 
نیاسرفرزند مهدی بشماره شناسنامه  12 صادره از کاشان به شماره 
ملی126298206- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 113/46 
مترمربع بشماره 3589 فرعی مجزی از 274 فرعی از پالک 45- اصلی واقع 

در لتحر بخش2  کاشان )خریداری ازعباس امام (
74(رای شماره  139860302034026670 هیأت اول. لیال مهندسی 
حسن آبادی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه  21 صادره از کاشان به شماره 
ملی1262979447- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 113/46 
مترمربع بشماره 3589 فرعی مجزی از 274 فرعی از پالک 45- اصلی واقع 

در لتحر بخش2  کاشان )خریداری ازعباس امام (

75(رای شــماره 139860302034006363 هیأت دوم . طاهره شــاطری 
لتحری فرزند رمضان  بشماره شناســنامه 71 صادره از کاشان بشماره ملی 
1262945321 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 208/65 مترمربع بشماره 
7268 فرعی مجزی از 1306 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 

کاشان )خریداری مع الواسطه از جواد ظهیری و غیره (
76(رای شماره 139860302034008928 هیأت دوم . مهدی عظیمی 
رهقی فرزند ابراهیم  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 
12503633748 – سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 124/10 
مترمربع بشماره 7270 فرعی مجزی از 5521 فرعی از پالک 45- اصلی واقع 

در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی(
77(رای شماره 139860302034008927 هیأت دوم . معصومه قاضیان 
بیدگلی فرزند رمضانعلی  بشماره شناسنامه 0 صادره از آران بیدگل بشماره ملی 
6190033091 – سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 124/10 
مترمربع بشماره 7270 فرعی مجزی از 5521 فرعی از پالک 45- اصلی واقع 

در لتحر بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی(
78(رای شماره 139860302034009593 هیأت دوم . مجید ریاضی فرزند 
احمد  بشماره شناسنامه 51579 صادره از کاشان بشماره ملی 1260505804 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت 132/25 مترمربع بشماره 7272 فرعی 
مجزی از 1305 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان 

)مالکیت مشاعی(
79(رای شماره 139860302034008563 هیأت دوم . افسر حیاتی 
لتحری فرزند جعفر  بشماره شناسنامه 60729 صادره از کاشان بشماره ملی 
0032926758 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 118/80 مترمربع بشماره 
7281 فرعی مجزی از 275 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 

کاشان )خریداری مع الواسطه از وراث سیدعباس امام(
80( رای شماره 139860302034008099هیأت اول. نرگس چهارباغی 
پشت مشهدی فرزند ماشااله  بشماره شناسنامه 126 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1261838874- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 104/00 
مترمربع بشماره15082 فرعی مجزی از 12565 فرعی از پالک49- اصلی 

واقع درصفی آباد بخش2 کاشان ) خریداری مریم علی عسگری(
81( رای شماره 139860302034008100هیأت اول. محمد شیرقربانی 
خونچه فرزند علی  بشماره شناسنامه 1173 صادره از کاشان به شماره ملی 
1261725182- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 104/00 مترمربع 
بشماره15082 فرعی مجزی از 12565 فرعی از پالک49- اصلی واقع 

درصفی آباد بخش2 کاشان ) خریداری  ازمریم علی عسگری(
82( رای شماره 139860302034008257هیأت دوم. مهدی صادق 
زاده فرزند حسن  بشماره شناسنامه 774 صادره از کاشان به شماره ملی 
1262382033- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 141/20 مترمربع 
بشماره15084 فرعی مجزی از 8055 فرعی از پالک49- اصلی واقع درصفی 

آباد بخش2 کاشان ) مالکیت مشاعی (
83( رای شماره 139860302034008258هیأت دوم. سمیه داودآبادی 
فرزند جواد  بشماره شناسنامه 51364 صادره از کاشان به شماره ملی 
1260503658- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 141/20 مترمربع 
بشماره15084 فرعی مجزی از 8055 فرعی از پالک49- اصلی واقع درصفی 

آباد بخش2 کاشان ) مالکیت مشاعی (
84( رای شماره 139860302034009125هیأت اول. سعید محمدقاسم 
پیرانی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 15195 صادره از کاشان به شماره ملی 
1263464432- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 94/00 مترمربع 
بشماره15086 فرعی مجزی از 3586 فرعی از پالک49- اصلی واقع درصفی 

آباد بخش2 کاشان )خریداری از رحمت اله مداح(
85( رای شماره 139860302034009126هیأت اول. مهدیه زکی 
نصرآبادی فرزند ابوالفضل  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 
1250130522- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 94/00 مترمربع 
بشماره15086 فرعی مجزی از 3586 فرعی از پالک49- اصلی واقع درصفی 

آباد بخش2 کاشان )خریداری از رحمت اله مداح(
86( رای شماره 139860302034009130هیأت اول. سیدمجید رعیت 
آقا فرزند سیدمحمد  بشماره شناسنامه 4144 صادره از کاشان به شماره 
90 مترمربع  ملی 0074438042- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 35/
بشماره15087 فرعی مجزی از 1426 فرعی از پالک49- اصلی واقع درصفی 

آباد بخش2 کاشان ) خریداری از احمد دانشمند(
87( رای شماره 139860302034008922هیأت اول. محمدفروزان 
منش فرزند حسین  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 
1250273706- ششدانگ زمین محصور مشتمل بر اعیان  بمساحت 262/67 
مترمربع بشماره15088 فرعی مجزی از 717 فرعی از پالک49- اصلی واقع 

درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی(
88( رای شماره 139860302034008744هیأت دوم. فهیمه فارغ 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 
مترمربع   78 /90 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   -1250009154
بشماره15090 فرعی مجزی از 7195 فرعی از پالک49- اصلی واقع درصفی 

آباد بخش2 کاشان ) خریداری از ابوالفضل پورک(
89( رای شماره 139860302034008745هیأت دوم. محمدرضا کچوئی 
له  بشماره شناسنامه 50 صادره از کاشان به شماره ملی  فرزند قدرت ا
1263524869- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 134/36 مترمربع 
بشماره 15091 از 12043 فرعی)تبدیل به شماره 14482 فرعی شده ( از 
پالک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان ) خریداری مع الواسطه از 

وراث محمدنظامی(
90( رای شماره 139860302034009193هیأت اول. احسان حالج باال 
عباس آبادی فرزند احمد  بشماره شناسنامه 8099 صادره از کاشان به 
شماره ملی 1263393500- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 88 مترمربع 
بشماره15092 فرعی مجزی از 9770 فرعی از پالک49- اصلی واقع درصفی 

آباد بخش2 کاشان ) خریداری از علی کاظمی(
91( رای شماره 139860302034009763هیأت دوم. مهدی باقریان 
فرزند محمدحسین  بشماره شناسنامه 44772 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1260437760- ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 117/40 مترمربع 
بشماره15093 فرعی مجزی از 3303 فرعی از پالک49- اصلی واقع درصفی 

آباد بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی(
92( رای شماره 139860302034009157هیأت اول. جواد ناجی ابادی 
لتحری فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 87 صادره از کاشان به شماره ملی 
1262907373- سه دانگ ازششدانگ کارگاه تراشکاری بمساحت 156/15 

مترمربع بشماره15095 فرعی مجزی از 4386 فرعی از پالک49- اصلی واقع 
درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی(

93( رای شماره 139860302034009158هیأت اول. عباس خونساری 
فرزند علی  بشماره شناسنامه 50532 صادره از کاشان به شماره ملی 
1260495353- سه دانگ ازششدانگ کارگاه تراشکاری بمساحت 156/15 
مترمربع بشماره15095 فرعی مجزی از 4386 فرعی از پالک49- اصلی واقع 

درصفی آباد بخش2 کاشان )مالکیت مشاعی(
94( رای شماره 139860302034008864هیأت دوم. فرزانه باغبانی 
بیدگلی فرزند احمد  بشماره شناسنامه 14758 صادره از کاشان به شماره 
15 مترمربع  ملی 1263460062- ششدانگ یکبابمغازه بمساحت 75/
بشماره15097 از 7560و5767 فرعی از پالک49- اصلی واقع درصفی آباد 

بخش2 کاشان ) خریداری مع الواسطه از عباسعلی باغچائی و غیره(
95( رای شماره 139860302034009408هیأت دوم. امیرحسین 
میرزائی فرزند محمد بشماره شناسنامه 2705 صادره از کاشان بشماره ملی 
1263339573- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 190/60 مترمربع 
بشماره15098 از 373 فرعی از پالک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 

کاشان )خریداری مع الواسطه از وراث قاسم و نصراله باغچائی(
96( رای شماره 139860302034009409هیأت دوم. زینب اله پرست فرزند 
مهدی  بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان بشماره ملی 1250194962- سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 190/60 مترمربع بشماره15098 فرعی 
مجزی از 373 فرعی از پالک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان 

)خریداری مع الواسطه از وراث قاسم و نصراله باغچائی(
97( رای شماره 139860302034009392هیأت دوم. علیرضا بزرگیان فرزند 
خسرو  بشماره شناسنامه 2482 صادره ازکاشان بشماره ملی 1260865835- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100/70 مترمربع بشماره15099  فرعی مجزی 
از 5960 فرعی از پالک49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان )خریداری 

مع الواسطه  از طاهره فتحی(
139860302034008411هیأت دوم. محمدتقی  98( رای شماره 
کریمی فرزند عباسعلی  بشماره شناسنامه 430 صادره ازکاشان بشماره 
ملی 1262362938- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 141/16 مترمربع 
بشماره15100  فرعی مجزی از 489 فرعی از پالک49- اصلی واقع درصفی 

آباد بخش2 کاشان )خریداری از کبری و ناصر شماعی(
99(رای شماره 139860302034004298 هیات دوم. زهرا پیکوئی فرد 
فرزند ولی اله  بشماره شناسنامه 20710 صادره از تهران  بشماره ملی 
0081504039-سه دانگ ازششدانگ یکباب خانه بمساحت 71/25 مترمربع 
بشماره 431 فرعی ازپالک52-اصلی واقع در  اراضی صفی آباد بخش2 

کاشان)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی (
100(رای شماره 139860302034004299 هیات دوم. ابوالفضل یوسف 
زاده مهابادی فرزند احمد  بشماره شناسنامه 67 صادره از مهاباد  بشماره ملی 
1189589931-سه دانگ ازششدانگ یکباب خانه بمساحت 71/25 مترمربع 
بشماره 431 فرعی ازپالک52-اصلی واقع در  اراضی صفی آباد بخش2 

کاشان)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی (
101(رای شماره 139860302034007792هیات اول. حسین حقیقت 
جو فرزند قربان محمد  بشماره شناسنامه 10 صادره از شیروان  بشماره ملی 
0829722726-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 137/25 مترمربع بشماره 432 
فرعی  ازپالک52-اصلی واقع در  اراضی صفی آباد بخش2 کاشان)خریداری 

از محمد شش گوشه (
102(رای شماره 139860302034006252 هیات اول. الهام متینی 
فرد فرزند حسین  بشماره شناسنامه 1965 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1263332188-ششدانگ یکبابخانه بمساحت 86 مترمربع بشماره 433 
فرعی ازپالک52-اصلی واقع در  اراضی صفی آباد بخش2 کاشان)خریداری 

از حسین زارع (
103(رای شماره 139860302034009596 هیات دوم. زهرا خلیلی 
فرزند دخیل عباس  بشماره شناسنامه 339 صادره از کاشان  بشماره ملی 
84 مترمربع  1262358132-ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 5/
بشماره 434 فرعی ازپالک52-اصلی واقع در  اراضی صفی آباد بخش2 

کاشان)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی (
104(رای شماره 139860302034006555 هیات دوم. محسن رامینه فرزند 
علی  بشماره شناسنامه 72 صادره از کاشان  بشماره ملی 1262991821- 
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 20 مترمربع بشماره 3089 فرعی مجزی از 
176 فرعی از پالک53-اصلی واقع در یحیی آباد بخش2 کاشان)خریداری 

از احمد حسین پور(
105(رای شماره 139860302034008501 هیات اول. مهدی نوبخت 
اسد آبادی فرزند علی  بشماره شناسنامه 454 صادره از کاشان  بشماره ملی 
1261773187- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 81/4  مترمربع بشماره 3090 
فرعی مجزی از 400 فرعی ازپالک53-اصلی واقع در یحیی آباد بخش2 

کاشان)خریداری از امیر جهانگیر(
106(رای شماره 139860302034007695هیات اول. علی جان کلیوند 
سراج فرزند محمد  بشماره شناسنامه 707 صادره از الیگودرز بشماره ملی 
4170335805- ششدانگ یکباب خانه بمساحت 254 مترمربع بشماره 
5635 فرعی مجزی از 26 فرعی ازپالک1-اصلی واقع در راوند  بخش4 

کاشان)خریداری از حسن سدری(
107(رای شماره 139860302034008373هیات دوم. محمدرضا قربانی 
راوند فرزند فتح اله  بشماره شناسنامه 64 صادره از کاشان بشماره ملی 
1263249663- ششدانگ یکباب خانه و باغچه بمساحت 241 مترمربع 
بشماره 5654 فرعی مجزی از 2611 فرعی ازپالک1-اصلی واقع در راوند 

بخش4 کاشان)خریداری از قدسیه غالمحسینی راوندی(
108(رای شماره 139860302034009422هیات دوم. مهدی کریمی 
نور فرزند غالمرضا  بشماره شناسنامه 18793 صادره از قم  بشماره ملی 
0382116194- ششدانگ یکباب خانه بمساحت 101/40 مترمربع بشماره 
5656 فرعی مجزی از 2341 فرعی ازپالک1-اصلی واقع درراوند  بخش4 

کاشان)خریداری مع الواسطه از ورثه حاج نعمت اله میرزائی(
109(رای شماره 139860302034008906هیات دوم. امیرارسالن کریمی 
مشکانی فرزند ابوالفضل  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 
1250733529- ششدانگ یکباب خانه بمساحت 120/50 مترمربع بشماره 
660 فرعی مجزی از 619 فرعی ازپالک55-اصلی واقع درمشکات  بخش4 

کاشان)مالکیت مشاعی(
110(رای شماره 139860302034008905هیات دوم. محسن لسان 

نیاسری فرزند رحمت اله  بشماره شناسنامه 41 صادره از
کاشان  بشماره ملی 1262888360-ششدانگ قسمتی از یکبابخانه  بمساحت 
166/20 مترمربع بشماره 3998 فرعی مجزی از  2272 فرعی  از پالک 

35-اصلی واقع در  نیاسر بخش6 کاشان)مالکیت مشاعی (
111(رای شماره 139860302034009574هیات دوم. محمدحسین 
عصاریان فرزند احمد  بشماره شناسنامه 1538 صادره از کاشان بشماره ملی 
1261837169- ششدانگ یکباب خانه بمساحت 145/50 مترمربع بشماره 
3999 فرعی مجزی از 2437و 2987 فرعی ازپالک35-اصلی واقع درنیاسر  

بخش6 کاشان)خریداری از ورثه احمد عصاریان(
اصالحی(رای شماره 139860302034002542هیأت دوم. قاسم بخشی 
مفرد کاشان   فرزند رجب  بشماره شناسنامه 555 صادره از   کاشان بشماره 
ملی 1261638964- ششدانگ خانه و مغازه بمساحت 178/25 مترمربع 
بشماره 7142 از 81 فرعی  از  پالک23- اصلی واقع در درب فین بخش 2 

کاشان)مالکیت رسمی(
اصالحی(رای شماره 13986030203400431هیأت اول. محمدرضا شعبان 
زاده فرد لتحری فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 1722 صادره از   کاشان 
بشماره ملی 1261043804- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
173/55 مترمربع بشماره 7227 از 3355 فرعی از  پالک45- اصلی واقع در 

لتحر بخش 2 کاشان)خریداری از ابو الفضل هاشمی(
اصالحی(رای شماره 13986030203400430هیأت اول. زینب رحیمی فرد 
لتحری-  فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 33 صادره از   کاشان بشماره ملی 
1262956201 سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 173/55 مترمربع 
بشماره 7227 فرعی مجزی از 3355 فرعی از  پالک45- اصلی واقع در لتحر 

بخش 2 کاشان)خریداری از ابو الفضل هاشمی(
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/8/27

تاریخ انتشارنوبت دوم :   1398/9/12   
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک کاشان

مهدی اسماعیلی طاهری
شناسه: 663761

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
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تاکید بر رونق تولید در پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی گفت: در پانزدهمین کنفرانس توســعه منابع انسانی که با موضوع 
سرمایه های انسانی و رقابت پذیری، مباحث رونق تولید، اشتغالزایی و حمایت از کاالی ایرانی مورد تاکید است.
به گزارش سازمان مدیریت صنعتی، ابوالفضل کیانی بختیاری با بیان این نکته و اشاره به رویکرد وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در خصوص ترویج و فرهنگ سازی رونق تولید، اظهار داشت: رویکرد کنفرانس توسعه منابع 

انسانی که ۲۸ و ۲۹ آبان ماه برگزار می شود همسو با اهداف وزیر صمت است و در همین راستا در این کنفرانس 
از مدیران منابع انسانی فعال و حامیان رونق تولید قدردانی خواهد شد.

وی تصریح کرد: محورهای مختلفی برای کنفرانس در نظر گرفته شده از جمله توسعه کسب و کارها در شرایط پیچیده؛ 
مباحث مرتبط با جانشین پروری؛ موضوعات دانش بنیانی؛ نقش منابع انسانی در توسعه حوزه های دانش بنیان و نیازهای 

آموزشی نسل های فعلی و آتی.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: در این کنفرانس برای کسانی که در حوزه پلتفرم های دانش بنیان و استارت آپ های منابع انسانی کار 
کرده اند، همچنین برای مدیران منابع انسانی ای که در حوزه رونق تولید، رقابت پذیری و نقش منابع انسانی در این حوزه فعالیت های اثربخش 

داشته اند امتیازات ویژه قائل شده ایم.  

یکیازبزرگترین
تهدیدهابرایهرسازمانی

ایناستکهسواالت
پرشماریدرذهنوزبان
کارکنانشوجودداشته

باشدکهبیپاسخماندهاند
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اهمیت  دادهکاویدر 
 استارتآپها

داده  ( Data )  از   مهم تریــن  
 دارایی های   هر   اســتارت آپ   است.  
 داده   می تواند   شرایط   کسب وکار   و  
 مسیر   رشد   را   تحت تاثیر   قرار   دهد.  
 باید   توجه   کرد   داده   بــا   اطالعات  
   ( Information )متفــاوت  
 است،   روی   داده ها   فرآیند   تحلیلی  
 صورت   نمی گیرد   و   فقط   به   صورت  
 خام   ذخیره   می شــود  . این   داده ها  
 پس   از   پردازش   به   اطالعات   تبدیل  
 خواهند   شد  . برای   این که   استخراج  
 اطالعــات   مفید،   نیاز   بــه   فرآیند  
  ( Data   Mining )   داده کاوی  

است . 
داده کاوی   با   کمــك   ریاضیات   به  
 شناســایی   الگوریتم هــا   و   الگوها  
 می پردازد   و   ارتباطی   میان   داده ها  
 ایجاد   می کند   تا   با   کمك   آنها   بتوان  
 تحلیلی   از   مشتری   و   شرایط   بازار  
 ایجاد   کرد  . اطالعاتــی   که   فرآیند  
 داده کاوی   بــه   کســب وکار   ارائه  
 می کند،   بسیار   ارزشمند   است  . به  

 عنوان   مثال : 
به   شــناخت   دقیق تر   مشــتریان  
 کمك   می کند  : تحلیــل   داده های  
 رفتاری   مشــتریان   می تواند   به   ما  
 بگوید   کجا   و   چگونــه   بهبود   ایجاد  
 کنیم   که   مشتری   مدت   بیشتری   را  

 با   محصول   ما   بگذراند . 
تخمینی   از   طول   عمر   مشتری   ارائه  
 می کند  : وقتی   داده   تعداد   زیادی   از  
 مشتریان   را   داریم،   می توانیم   نقاطی  
 را   که   مشــتری   محصول   ما   را   کنار  
 می گذارد   شناســایی   کنیم   و   در  
 اصالح   آن   برای   نگه داشتن   مشتری  

 بکوشیم . 
اثرگذاری   فعالیت های   بازاریابی   را  
 اندازه   می گیــرد    : وقتی   یك   برنامه  
 بازاریابی   یا   مارکتینگ )  کمپین(  
 اجرا   می شود   می توان   با   داده های  
 برآمده   از   بازخورد   کاربران،   میزان  
 اثرگذاری   کمپین   را   مشخص   کرد . 

با   شناسایی   روندها   به   پیش بینی  
 اتفاقات   کمك   می کند    : با   شناخت  
 شرایط   حال   و   بررســی   نمودارها  
 می توان   مســیر   حرکــت   کاربر  
 را   پیش بینــی   کرد   و   بــا   توجه   به  
  این   مســیر   محصــول   را   بهبود   

داد . 
اطالعات   ارزشــمندی   از   شرایط  
 بازار   و   فروش   ارائــه   می کند  : این  
 داده ها   می توانند   الگوهای   فروش  
 را   شناســایی   کنند   و   با   کشف   این  
 الگوها   پیش بینی   شرایط   تسهیل  

 خواهد   شد . 
اســتارت آپ ها   می تواننــد   بــا  
 ســرمایه گذاری   روی   فنــاوری  
   ( Machineیادگیری   ماشــین 
  ( leaningاکتشاف   الگوریتم ها  
 و   شیوه های   رفتاری   را   به   گونه ای  
 انجام   دهند   که   ســامانه ها   توانایی  
 یادگیری   پیــدا   کنندتــا   داده ها  
 را   به   صــورت   هوشــمند   تحلیل  
  و   برمبنــای   نتیجــه   آن   رفتــار   

کنند . 
هر   چقدر   داده ها   افزایش   پیدا   کند،  
  یادگیری   ماشــین   بهتــر   خواهد

   شد  . 
بهره گیری   از   این   سامانه   می تواند  
 به   صرفه جویی   و   بهبود   هزینه های  
 عملیاتی   و   سرعت   سامانه ها   بسیار  
 کمك   کند  . به   عنوان   مثال   سامانه  
 با   دریافت   اطالعــات   اولیه   از   کاربر  
 می تواند   گام های   بعدی   رفتاری   او  
 را   حدس   بزند   و   گزینه های   مناسبی  
 به   او   پیشنهاد   کند  . این   پیشنهادها  
 می توانــد   بر   وفاداری   مشــتری   و  
 استفاده   مجدد   از   محصول   اثرگذار  

 باشد . 

ایرنا
گــزارش
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آنها از سبك ها و ترفندهای 
مدیریتی بســیاری برای 
تحقق این خواسته استفاده 
می کنند که گاهی اوقات 
باعث موفقیت و کامیابی 
آنها و گاه موجب زیر سوال 
رفتن موقعیت و حیثیت 
کاری آنها می شود. در این میان برخی از 
اقدامات و اصول امتحان شده نیز وجود 
دارند که به خوبی آزموده شده و نتایج 
درخشانی را به بار آورده اند. در ادامه به 
10 مورد از توصیه های کاربردی و موثر 
برای مدیرانی که می خواهند تاثیرگذار 

و تعیین کننده باشند اشاره شده است.
 

1) هدف های عملی و شفافی را برای 
خود و دیگران تعریف کنید. هدف گذاری 
درست و شفاف برای خود و کارکنان از 
اولین گام هایی است که هر مدیر موفقی 
باید آن را انجام دهد. حداکثرسازی سود، 
به حداقل رساندن ریسك ها و مخاطرات 
و رعایت اصول اخالقی در کار و توجه به 
مسوولیت اجتماعی می تواند از اهداف 

بنیادین هر مدیری به حساب آید.

۲) اهداف اعالم شده از سوی سازمان 
را به یکسری ارزش های گروهی تبدیل 
کنید. اهداف نوشــته شــده از سوی 
هیات مدیره و مدیران عالی رتبه سازمان 
چیزی شبیه به میوه ای خام و نرسیده 
هســتند که باید توســط کارکنان به 
پختگی و کمال برسند و برای این کار 
باید به شکل یك سری ارزش های قابل 
فهم و ملموس درآیند و این وظیفه مدیر 

است که اهداف و ارزش های سازمانی 
را بــرای کارکنان قابل فهم و دوســت 

داشتنی کند.

3) اهداف تعیین شــده را به سرعت 
اجرایی کنید. به محــض اینکه اهداف 
ســازمانی توسط سیاســت گذاران و 
تصمیم گیرندگان ســازمان تعیین و 
ابالغ شدند باید به سرعت و بدون هیچ 
مکثی به مرحله اجــرا درآیند، چرا که 
در صورت بــروز وقفه بین زمان تعیین 
اهداف و اجرای آنها احتمال بی اثر شدن 
یا بی خاصیت شدن آنها افزایش می یابد. 
بنابرایــن یکــی از کارکردهای اصلی 
مدیران عبارت اســت از ایجاد شوق و 
انگیزه پیوسته در نیروی انسانی سازمان 

برای تحقق هر چه سریع تر اهداف.

4) با همه کارکنان ارتباط پیوســته 
و صمیمانــه داشــته باشــید. یکی از 
واقعیت های دنیای مدیریت امروز این 
است که کارکنان هر شرکت یا سازمانی 
همیشــه و به طور فزاینده ای سواالتی 
در ذهن دارند که به دنبال پاســخ های 
قانع کننده ای برای آنهــا می گردند و 
این وظیفه مدیران اســت کــه به این 
پرسش ها و ابهامات پاسخ بگویند. یکی 
از بزرگ ترین تهدیدها برای هر سازمانی 
این است که سواالت پرشماری در ذهن 
و زبان کارکنانش وجود داشته باشد که 
بی پاسخ مانده اند. وجود ارتباطات فراگیر 
و دائمی بین پرسنل و مدیران می تواند 
از بســیاری از چالش ها و سوءتفاهم ها 

جلوگیری به عمل آورد.

5) با کارکنانتان مانند همســفرانی 
رفتار کنید که در سفری مهم و رویایی 
با شما همسفرند. یکی از مشکالت اصلی 
در شکل گیری روابط مطلوب و انسانی 
بین مدیران و کارکنان در وجود نوعی 
احساس جدایی و ناهماهنگی بین آنها 
ریشه دارد به طوری که اغلب کارکنان 
فکر می کنند مدیران مافوق شــان در 
دنیای دیگری سیر می کنند و اهداف 
متفاوتی را در ســر می پرورانند. برای 

ممانعت از شکل گیری چنین احساسی 
در میان کارکنان باید افــراد را به طور 
کامل قانع کــرد که آنها نیــز در کنار 
مدیران اهــداف مشــترکی را دنبال 
می کننــد و در راه رســیدن به اهداف 

سازمان همه با هم همسفر هستند.

6) با تمام مدیران سازمان هماهنگ 
و در تماس باشــید. وجود هماهنگی و 
همسویی بین مدیر یك بخش و سایر 
مدیران سازمان از پیش نیازهای اصلی 
موفقیت مدیران منابع انسانی در عمل 

به وظایفشان به شمار می آید، چرا که 
هر مدیری از بسیاری جهات به عنوان 
حلقه اتصال بین کارکنــان و مدیران 
عمل می کند که قادر است دستورات 
و فرامین را به بهتریــن نحو به مقصد 
رسانده و بازخوردها را نیز به طرف دیگر 

منتقل سازد.

7) در شــبکه های حرفه ای مدیران 
عضو شوید. هر مدیری نیازمند آن است 
که اطالعات و دانسته های خود را به روز 
کند و از تجربیات سایر مدیران بهره مند 

شــود. به همین منظور الزم است که 
شبکه های حرفه ای و بزرگی از مدیران 
باتجربه و موثر تشکیل شود که در آنها 
افراد اقدام به سهیم کردن همدیگر در 
تجربیات و دانسته های خود می کنند. 
این اقدام می تواند از بروز بســیاری از 
اشتباهات و اتخاذ تصمیمات نادرست از 

سوی آنها جلوگیری به عمل آورد.

۸) هیچ گاه همه اســرار حســاس 
سازمان را برای کارکنان بازگو نکنید. 
برخی از مدیران به اشتباه فکر می کنند 
که در میان گذاشــتن همه اطالعات 
شرکت یا سازمان با کارکنان می تواند 
حس همکاری و دلسوزی آنها با سازمان 
را تحریك و تقویت کند درحالی که این 
اقدام به شدت نادرست است و در اغلب 
موارد نتیجه معکوس به بار می آورد چرا 
که اعتماد کارکنان به سازمان را از بین 
می برد و آنها را نســبت به آینده خود و 

شرکت دچار تردید و نگرانی می کند.

۹) به قوانینی که خود وضع کرده اید 
پایبند باشــید و آنهــا را در همه حال 
رعایت کنید. مدیران از بسیاری جهات 
مهم ترین الگو و ســر مشــق کارکنان 
سازمان به حســاب می آیند و ناگفته 

پیداست که عمل کردن آنها به وظایف و 
رعایت قوانین و مقررات سازمان می تواند 
سایر کارکنان را نیز به این سمت سوق 
دهد. عدم پایبندی مدیران به قوانین و 
ارزش های معرفی شده از سوی سازمان 
نتیجه ای غیر از قانون گریزی و زیر سوال 
رفتن حیثیت ســازمان به بار نخواهد 

آورد.

10) با کارکنانتان رابطه بیش از حد 
دوستانه و صمیمانه برقرار نکنید. اگر 
چه در تمام مقاالت وکتب مدیریتی بر 
ایجاد رابطه دوستانه و سازنده با کارکنان 
تاکید شده اســت، اما باید دانست که 
این رابطه دوســتانه اگر از حد معمول 
فراتر رود و حالت افراطی به خود بگیرد 
می تواند به شدت خطرناک شود. هیچ 
مدیری نمی تواند به راحتــی و بدون 
تعارف به دوستان صمیمی اش دستور 
بدهد و معموال دوستان صمیمی کمتر 
دســتورات و فرامین کاری همدیگر را 
جدی می گیرند که چنیــن امری در 
مورد رابطه بین مدیر و زیردســتانش 
یك فاجعه است. بنابراین رعایت فاصله 
معقول بین مدیران بــا کارکنان امری 
ضروری و حیاتی در پیشــبرد اهداف 

سازمان به حساب می آید.

مدیران بخوانند؛   

یک مدیر تاثیر گذار باشید

درشبکههایحرفهای
مدیرانعضوشوید.

هرمدیرینیازمندآن
استکهاطالعاتو

دانستههایخودرابه
روزکندوازتجربیات
سایرمدیرانبهرهمند

شود.

هدفگذاریدرستوشــفافبرایخودوکارکنانازاولین
گامهاییاســتکههرمدیرموفقیبایدآنراانجامدهد.
حداکثرسازیسود،بهحداقلرساندنریسکهاومخاطرات
ورعایتاصولاخالقیدرکاروتوجهبهمسئولیتاجتماعی

میتواندازاهدافبنیادینهرمدیریبهحسابآید.
همهمدیراندرتالشندبامدیریتدرستوعملکرددرخشان
خوددرشرکتیاسازمانتحترهبریشانگامیاساسیدر
پیشبرداهدافتعیینشدهبردارندوفعالیتهایکارکنان

وهمکارانشاندربخشهایدیگرسازمانراتکمیلکنند.

امروزهبسیاریازدولتهارادرسرتاســرجهانمیبینیدکهدرحال
حمایتازطرحهاینوآورانهواستارتآپیهستندوبودجههایکالن
نیزبهاینطرحهااختصاصمیدهند.کمترروزوهفتهایاســتکهدر
ایرانخودماننیزهمایشورویدادهاییباهدفتوســعهاکوسیستم
استارتآپیبرگزارنشودوخیلعالقهمندانرابهسویخودنکشاند.

اما پرسش این است که چرا هیچ جا مانند »سیلیکون ولی« امریکا نمی شود و چرا 
به شکل مدل تفکر قدیمی اقتصادی امکان توسعه فناوری وجود ندارد.

پاسخ این پرسش بســیار پیچیده و از ظرفیت این مقاله خارج است اما آنچه که 
می توان به آن اشاره کرد را در این مجال شرح خواهم داد:

۱-زنجیرهایازهماهنگیالزماستتایکایدهموفقشود.
یك ایده بکر در گوشــه ای از جهان مانند ایران زاده می شــود. این ایده می تواند 

جهان را تغییر و بشریت را به سمت وسویی نوین حرکت دهد 
اما آیا به طور مثال این ایده توانایی تجاری و اجرایی شدن را 

در ایران یا پاکستان یا عربستان یا ترکیه دارد؟
پاســخ ایــن پرســش باتوجه بــه روند رشــد و توســعه 
کســب وکارهای نوپا حتی در امریکا نیز منفی است. به این 
معنا که حتی در ایــاالت متحده که مالکیــت معنوی جزو 
جدایی ناپذیر قانون اساسی است و اندیشکده و دانشگاه های 
تراز اول جهان در کنــار نظام قوی مالی و مشــاوران درجه 
یك جهانی در حــال فعالیت هســتند نیز ایالــت به ایالت 
فضای رشد و توســعه فناورانه متفاوت اســت؛ به طوری که 
ایالت های کرانه شرقی و غربی، مرکز و ماخذ فناوری و حضور 
 غول های فناورانه هستند و سایر ایاالت قدرت رقابت با آنها را 

ندارند.
دلیل این امر این نیســت که در دیگر ایاالت حمایت دولتی 
از اســتارت آپ و ایده هــای خالقانه نمی شــود یا دانشــگاه 
خوبی ندارند؛ بلکه تنها دلیل این اســت که توســعه فنــاوری مانند یك ورزش 
دسته جمعی اســت و همه با هم در آن فعال هستند. ســیلیکون ولی با حضور 
نیروهــای متخصص و نخبــگان فنــاوری، در کنــار مدیران ســرمایه گذاری 
کارکشــته، مدیران بازاریابی و برندســازی با همراهــی مدیران عامل حرفه ای 
 اتمسفر و اکوسیستمی را ســاخته  که کســی تا امروز در جهان به گرد پای  آن

 نمی رسد.
سیلیکون ولی با تمام جهان در ارتباط است و برای این ارتباط گیری محدودیتی 
ندارد! تبدیل به کعبه آمال شده است؛ آن هم در کشوری که خود بزرگ ترین بازار 
مصرف جهان است. به عالوه این هم امری موثر است که این منطقه حتی به کمك 
چینی ها در توسعه فناوری آمده است. چینی ها با اینکه سیلیکون ولی در معنای 
واقعی ندارند اما خوب از یك و نیم میلیارد مصرف کننده خود در راستای توسعه 
فناوری نو و ایده ها، اســتفاده کرده و توانسته اند در این امر با تفاوت هایی فاحش 

کامیاب باشند.
اما ما و بسیاری از کشــورها فکر می کنیم تنها با ایجاد پارک های علم و فناوری و 

یك برنامه منظم می توانیم سیلیکون ولی دیگری بسازیم؛ تصور و تفکری که کامال 
اشتباه و منحرف کننده است.

اگر قرار بود پارک های فناوری موفق باشند این همه حرکت نخبگان از تمام جهان 
به سمت امریکا و سیلیکون ولی اتفاق نمی افتاد. در نتیجه می توان گفت مشکل در 
رویکرد ما به فعالیت های نوآورانه است. فعالیت های نوآورانه نیز مانند فعالیت های 
دیگر اقتصادی نیازمند فضایی شفاف با افق دید مثبت هستند و محیط و فرهنگ 

کسب وکار در آن تاثیر مستقیم دارد.

۲-چگونهمیتوانبدونروابطبینالمللیاکوسیستمموفقیداشت؟
آیا اکوسیستم استارت آپی موفقی را سراغ دارید که کامال بومی باشد؟ یك نمونه 
هم در جهان ندارید. جهان امروز جهان سیال حرکت مغزها و نخبگانی است که 
مانند مربیان و بازیکنان تراز اول بین اکوسیســتم های فناورانه جابه جا می شوند 
و به خاطرشان جنگ درمی گیرد. آیا اکوسیســتم استارت آپی ما این فضا را برای 
استارت آپ های ایرانی فراهم کرده که در جهانی با 7 میلیارد نفر جمعیت فعالیت 

کنند؟ فارغ از شعار، تقریبا خیر!

۳-دولتونقشآن
در گام نخست وجود یك متصدی برای فعالیت های نوآورانه جذاب و استراتژیك 
به نظر می رسد. حمایت از استارت آپ ها، ارائه تسهیالت و خدمات مالی و… این امر 
به طور تقریبی در تمامی جهان تسری پیدا کرده اما مشکل در بسیاری از کشورها 
زمانی آغاز می شود که افرادی در پوزیشن های نوآورانه قرار می گیرند که سنخیتی 

با فعالیت های نوآورانه ندارند.

۴-فرهنگمداستارتآپیوسونامیاستارتآپ
اگر توجه کرده باشید چند سالی است که به طور تقریبی تمامی نهادها و شرکت ها، 
بانك ها و موسسه های ســرمایه گذاری به حوزه اســتارت آپی ورود پیدا کرده و 
منابعی را در این زمینه صرف می کنند؛ فارغ از موفق شــدن یا نشدن یا سنخیت 
فعالیت های آنها با حوزه ورودشان. در حقیقت می توان گفت نبود درک عمیق از 
فعالیت های نوآورانه اتالف منابع بزرگی را برای بسیاری از شرکت ها رقم زده است.

سونامیاستارتآپها!

زومیت
گــــــزارش
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