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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

کنفرانس خبری مشترک با حضور مدیران عامل شرکت عمران فوالدشهر وکارخانه ذوب آهن برگزار شد؛

دست همکاری بنیانگذار و توسعه دهنده شهرجدید فوالدشهر

 نشانه های تغییر
 در صنعت خودرو

مروری بر رویدادهــای اخیر در 
صنعت خودرو کشــور و کنارهم 
گذاشــتن قطعاتی که می تواند 
تصویری جدید را بسازد، شاید به 
عنوان نشانه های تغییرات در این 

صنعت قابل طرح باشد.
نمایشــگاه  پیــش  چنــدی 
فرصت های ساخت داخل شاهد 
حضــور خودروســازان و قطعه 
ســازانی بود که به طور متفاوت 
از گذشــته با تغییر نگرشی که 
در رفتار آنان مشــاهده می شد 
و  قطعــات  نیازمندی هــای 
فناوری هــای خــود را بــرای 
داخلی سازی در معرض نمایش 
و ارائه به نخبگان و پژوهشگران و 

سازندگان داخلی قرار دادند.
در گرماگــرم همان ایام شــاهد 
انعقاد قراردادهای ساخت داخل 
دو خودروساز بزرگ با سازندگان 
وطنی برای تامین ۳۲ نوع قطعه 
خــودرو بودیــم. در هفته ای که 
گذشت، اما صنعت خودرو کشور 
شاهد منصوب شدن معاون جوان 
امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به عنــوان مدیرعامل 
بزرگترین خودروســازی داخلی 

بود. ...     حمیدرضا شیروانی: میزان خدماتی که شهرداری فوالدشهر در شهر انجام می دهد مثال زدنی و مایه مباهات است

بازار طال و سکه 98/6/9 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,051,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,117,0004,048,000جدید

2,113,0002,128,000نیم سکه

1,302,0001,319,000ربع سکه

929,000949,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,780,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18410,700406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24547,500543,300 عیار

 مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان اصفهان:   

 اعتبارات اصفهان برای
 ترمیم راه ها کافی نیست

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان با بیان اینکه در راه های شریانی استان 
حدود ۸۰۰ کیلومتر خرابی شدید داریم، گفت: 
برای آســفالت این معابر بالغ بر ۳۵۰ میلیارد 
تومان بودجه الزم داریم کــه اعتبارات موجود 
پاسخگوی آن نیست همچنین با وجود افزایش 
سه برابری قیمت آســفالت، بودجه این حوزه 

کافی نیست.
مهدی خضری در نشستی خبری اظهار کرد: 
در هفته دولت ۶۹ پروژه بــا اعتباری بالغ بر 
بیش از ۸۵ میلیارد تومــان، کلنگ زنی و یا 
افتتاح شد که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال 

آنها را به اتمام برسانیم، اما وضعیت...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

محمد ملک دار | ایرنا
یـــادداشت
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فوالد

رکورد ریخته گری مداوم به 151 ذوب رسید
کارکنان پرتالش ماشــین ریخته گری 
شماره 5 فوالد مبارکه توانستند با انجام 
دادن عملیات Fly Tundish بــه رکورد ریخته گری 151 

ذوب پیوسته دست یابند.
 

 رئیس ماشین ریخته گری شــماره ۵ فوالد مبارکه ضمن اعالم این 
خبر در تشریح روش ریخته گری مداوم گفت: واژه CCM مخفف 
Continuse Casting Machine است که معادل فارسی 
آن ماشین ریخته گری مداوم یا پیوسته است که به واحد ریخته گری 

فوالد مبارکه اطالق می شود.
محمد فخری با تأکید بــر این که ریخته گری در فــوالد مبارکه در 
شــرایط عادی نهایتا 1۰ تا 1۲ ســاعت به صورت مداوم و پیوسته 
انجام می گیرد و بعد از آن ریخته گری متوقف و ماشــین بازرســی 
می شود و مجددا پس از رفع عیب و آماده سازی شروع به ریخته گری 
می کند، گفت: طی روزهای اخیر کارکنان توانمند تولید و تعمیرات 
ماشــین ۵ ریخته گری توانســته اند به یاری پروردگار و با تکیه بر 
تعهد و توانایی های نهادینه شده، بعد از ســال ها دوباره ریخته گری 
 پیوســته را احیا کنند و به این رکورد جدید و درخور توجه دســت

 یابند.
وی الزمۀ دست یابی به چنین موفقیتی را هماهنگی و دقت و سرعت 
 Fly Tundish عمل بسیار باال دانســت و اضافه کرد: در عملیات
بدون این که عملیات ریخته گری متوقف شــود، اقــدام به تعویض 
تاندیش حاوی مواد مذاب می کنند که الزم است این عملیات پرتنش 
در مدت زمانــی کمتر از ۳ دقیقه صــورت پذیرد.اگر این مدت زمان 
طوالنی تر شــود، اتصال کامل بین شمش های قبلی و جدید صورت 
نمی گیــرد و باعث قطع شــدن ریخته گری می گردد که پرســنل 
 توانمند ماشــین ۵ ریخته گری توانســتند به خوبی این کار را انجام

 دهند.
رئیس ماشــین ریخته گری شــماره ۵ فــوالد مبارکه دســتاورد 
این موفقیــت جمعی را ۹۶ ســاعت تولیــد مداوم و ثبــت رکورد 
 تولیــد حــدود 1۲۰۰۰ متــر تختــال گرم بــدون عیــب اعالم 

کرد.
وی ۹۶ ســاعت تولید پیوســته تختــال را مرهــون توانمندی و 
آماده به کاری باالی کارکنان و ماشین ریخته گری شماره ۵ دانست و 
گفت: نکتۀ قابل توجه در ثبت این رکورد این است که پروسۀ انجام 
Fly Tundish به صورت ذاتی عملیات پرخطری است و همکاران 
تولید و تعمیرات ماشــین ۵ با اتــکا به الطاف الهــی و تجارب خود 

توانستند آن را محقق کنند.
محمد فخری در خاتمه از حمایت هــای مدیریت ناحیه، دفاتر فنی 
تولید، تعمیرات و پشتیبانی، کنترل کیفی، واحد PPC و همچنین 
از تالش تمامی همکاران ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم تشکر 

و قدردانی کرد.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
میزان صادرات استان اصفهان را 
طی ۵ ماهه امسال ۳ میلیون و ۵۹ 
هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۶1۹ 
هزار دالر اظهار داشــت و گفت: 
میزان صادرات اســتان اصفهان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
لحاظ ارزش 17۹ درصد و حیث وزن ۳۸ درصد 

رشد داشته است.
وی سهم استان اصفهان از صادرات غیرنفتی 
کشور ۵ درصد برشمرد و اذعان داشت: عمده 
صادرات استان اصفهان محصوالت و مصنوعات 
بوده که در واحدهای تولیدی استان پردازش، 
فراوری و تولید شده است و در ادامه بیان داشت: 
مهم ترین کاالهای صادراتی اســتان اصفهان 
چدن، آهن و فوالد و مصنوعات آن با ۵1 درصد، 
فراورده های نفتی بــا 17 درصد و محصوالت 
شیمی آلی با ۶ درصد بیشترین سهم را به خود 

اختصاص داده اند.
کوهستانی پزوه اندونزی را از خریداران جدید 
محصوالت تولیدی استان اصفهان در ۵ ماهه 
1۳۹۸ قلمداد کرد و گفت: مهم ترین کشورهای 
هدف صادراتی اســتان اصفهان عراق، چین، 
افغانستان، امارات و پاکستان می باشند و میزان 
صادرات به کشور عراق ۶۶4 میلیون دالر، چین 
۳۶۸ میلیون دالر، افغانســتان ۲۲۸ میلیون 
دالر، امارت متحده عربی 174 میلیون دالر و 

پاکستان 14۶ میلیون دالر بوده است.
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه صادرکنندگان در ۲4 ساعت شبانه روز و 
7 روز هفته از هر مکانی امکان اظهار کاالی خود 
را دارند، بیان داشت: با اجرای مدیریت ریسک 

کاالهای که در مسیر سبز و زرد و قرار می گیرند 
نیازی به ارزیابی ندارند و کنترل ها در مرز خروج 
انجام می شود، در خصوص کاالهای که در مسیر 
قرمز قرار می گیرنــد ارزیابی و پلمب کاالهای 
صادراتی استان بنا به درخواست صاحب کاال 
در محل واحدهای تولیدی یا به صورت حمل 
یکسره در محوطه گمرکی یا محل های مورد 

درخواست صادرکننده صورت می پذیرد.
وی داشــت: با راه اندازی ســامانه جامع امور 
گمرکی و پنجره تجارت فرا مرزی متوســط 
زمان ترخیص کاال در گمرک اصفهان در رویه 
صادرات از 7 روز به کمتر از 1 روز کاهش یافته 
اســت و اســناد ضمیمه برای اظهارنامه های 
صادراتی از 7 سند به ۳ سند کاهش یافته است.

کوهستانی پزوه وی در مورد مهم ترین مقاصد 
صادراتی فراورده های نفتی استان اصفهان طی 
۵ ماهه 1۳۹۸ بیان داشــت: عراق، پاکستان 

هند و افغانســتان حدود ۸۰ درصد صادرات 
فراورده های نفتی اســتان اصفهان را به خود 

اختصاص داده اند.
وی در خصــوص صادرات صنایع دســتی از 
گمرکات اســتان اصفهان بیان داشــت: طی 
این مدت 1۳۸ کیلوگرم طالی ســاخته شده 
به ارزش بیش ۵ میلیــون دالر در مقابل ورود 
موقت شمش طال صادر گردیده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر افزایش 
داشته است. وی میزان صادرات فرش دستبافت 
در این مدت را یک میلیــون و ۲۵7 هزار دالر 
برشمرد و گفت: سایر صنایع دستی شامل اشیا 
مینا کاری قلم کاری و چوب خاتم کاری و.. نیز 
به میزان ۶ هزار و 771 کیلو گــرم و به ارزش 
1۶1 هزار دالر بوده است و مهم ترین خریداران 
صنایع دســتی اصفهان را گرجستان، قطر و 

ایتالیا بیان کرد.

رشد 179 درصدی صادرات اصفهان نسبت به مدت مشابه سال قبل

طی این مدت 138 
کیلوگرم طالی 

ساخته شده به ارزش 
بیش 5 میلیون دالر 

در مقابل ورود موقت 
شمش طال صادر 

گردیده که نسبت 
به مدت مشابه سال 
قبل بیش از دو برابر 
افزایش داشته است

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: میزان صادرات استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 179 درصد و حیث 
وزن 38 درصد رشد داشته است.

رسول کوهستانی پزوه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان اصفهان با اشاره بســته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی »مصوبه 
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی« بیان داشت: صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعالم از سایر 
وزارتخانه ها و سازمان ها است و تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کاالهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا 
بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی در راستای بند »ث« ماده )38( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 

نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کاال انجام می پذیرد.

وی اظهــار داشــت: در این 
رابطه مذاکراتی با مسئوالن 
اتوبوسرانی شهرداری اصفهان و همچنین متولیان 

مربوطه در شهرستان ها صورت گرفته است.
این مسئول افزود: برای این منظور در نشست هایی 
با اتوبوسرانی اصفهان خواسته شد که اتوبوس های 
مخصوص حمل و نقل دانش آمــوزان دارای رنگی 
متفاوت باشد و همچنین کارت مخصوص برای آنها 

صادر شود.

وی همچنین با اشــاره به اینکه هم اکنون در استان 
دستکم ۸۰ شرکت سرویس حمل و نقل دانش آموزی 
فعال هستند گفت: در سال گذشته حدود 1۲۰ هزار 
دانش آموز از طریق این شرکت های دارای مجوز از 

آموزش و پرورش جابجا می شدند.
سلطانی یادآور شد: بیشــترین تعداد شرکت های 
حمل و نقل دانش آموزی مربوط به کالنشهر اصفهان 
با ۵۳ شرکت و جابجایی دستکم 7۳هزار دانش آموز 

بوده است.

وی به مشــکالت حمل و نقل دانش آموزان در این 
شــرکت ها را شــامل بحث رعایت نکردن ظرفیت 
سرنشــین، اعالم بیش از حد مســافت جابجایی و 
همچنین بی نظمی در سرویس دهی به دانش آموزان 

عنوان کرد.
رییس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان 
اصفهان افزود: بر این اســاس از شرکت تاکسیرانی 
خواســته شــده که نظات دقیق و جدی تری بر امر 

جابجایی دانش آموزان داشته باشند.

بکارگیری حمل و نقل عمومی برای سرویس مدارس به کاهش مشکالت می انجامد
رییس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفـت : یکی از اهداف و اولویت های این اداره، هدایت دانش آموزان 

به سمت استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی است که با تحقق این مهم مشکالت مربوط کاهش می یابد.
علیرضا سلطانی افزود: با توجه به مزایای استفاده از حمل و نقل عمومی شامل کاهش هزینه اولیا، کاهش ترافیک و اطمینان از مسائل 

فنی و اخالقی، این مهم در دستور کار آموزش و پرورش استان قرار گرفته است.

ایرنا
گــــــزارش

فارس
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

واکنش سایپا به »پراید 5 میلیونی«
به دنبال انتشار گزارشی در رسانه ها با عنوان »سکوت سایپا در رابطه با پراید ۵ میلیونی«؛ گروه خودروسازی سایپا جوابیه ای در این رابطه 
ارسال کرد.بخشی از پاسخ گروه خودروسازی سایپا به شرح زیر است:»در پاسخ به برخی از خبرنگاران 
محترم و رسانه ها در خصوص چرایی سکوت سایپا در خصوص اظهارنظر اخیر درباره قیمت خودرو 
پراید باید گفت این اظهارنظر آنقدر بی پایه و بدون پشتوانه فنی و کارشناسی صورت گرفته 
که باید در برابر آن سکوت کرد، زیرا پاسخ برخی افراد خاموشی است.

ناآگاه ترین افراد هم می دانند که در شرایط فعلی که تحریم، افزایش چشمگیر 
قیمت نهاده های تولید )نظیر مس، آلومینیوم، بیلت فوالد، چدن و...(، افزایش 
1۵۰ درصدی نرخ ارز و... به تولیدکنندگان تحمیل شده است، قیمت پنج 
میلیون تومانی برای هر مدل خودرو با هر میزان امکانات و تجهیزات سخن 
بیهوده ای بیش نیست.«

لحسین )ع(
السالم علیک یا ابا عبداهلل ا



 نشانه های تغییر 
در صنعت خودرو

ادامه از صفحه یک:
...  به نظر می رســد نشانه های شروع 

تغییر پدیدار شده است.
»فرشاد مقیمی« که خود تا هفته قبل 
در ارتباطی تنگاتنگ با خودروسازان 
به گونه ای منتقد شرایط موجود بود 
و همــواره تاکید بر اصالح ســاختار 
و رفع نواقــص در چگونگــی اداره 
خودروســازی ها داشت، اکنون خود 
در میانــه این میــدان صنعتی مهم 

مسئولیت گرفته است.
بازدیــد چهارشــنبه شــب »رضا 
رحمانی« وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از ایران خودرو و نیز محورهای اعالمی 
وی هم حاوی نشانه های جدیدی بود. 
باالخره پذیرفتن این واقعیت  که باید 
خودرو بی کیفیــت از گردونه تولید 

خارج شود.
پذیرفتن اینکه خودروســازان بدون 
بهانه جویــی به دنبــال راهی برای 
تکمیل نواقص تولیدات خود باشند 
و مشتریان را واقعاً نسبت به دریافت 
به موقع خودرو خــود محق بدانند، 
خود نشــانه مهمی از تغییری است 
که باید دید چقدر بطور مستمر به آن 

عمل می شود.
موج نارضایتــی های گســترده از 
چگونگی رفتار و نوع پاسخگویی به 
خریداران خودرو در سال های اخیر 
و بدتر از آن نپذیرفتن این کاستی ها 
از سوی خودروســازان، اگر به لحن 
و رفتار منصفانه جدیــد تغییر یابد 
خود به خود سرمایه اجتماعی آسیب 
دیده این بنگاه های مهم را تا حدودی  
ترمیم خواهــد کرد. بــی اعتمادی 
عمومی ناشی از ســوء استفاده های 

غیرمنصفانه باید به اعتماد بدل شود.
 تاکیــد مقیمــی در برنامه های روز 
معارفه اش  بر جلوگیری جدی از سوء 
استفاده ها و مبارزه با  فساد و همچنین 
بهره جویی از شــفافیت رسانه ای و 
باز تاکید بر این سیاســت در بازدید  
چهارشنبه شب از ســوی رحمانی، 
دیگر نشــانه امیدوار کننده ای است 
که باید دید در ادامه مسیر چقدر به 

واقعیت نزدیک خواهد شد.
رفتار یکجانبــه خودروســازان نه 
تنها بــا خریداران خــود بلکه حتی 
با فروشــندگان و تامین کنندگان و 
قطعه سازان در سال های اخیر از دیگر 
نقدهای وارد بر خودروسازان بوده که 
بارها گالیه های جدی قطعه سازان را 

به دنبال داشته است.
بدعهــدی هــای گاه متکبرانــه و 
غیرمســئوالنه خودروســازان برای 
پرداخــت بدهــی هــای خــود به 
قطعه ســازان، صرفا با این توجیه که 
چون سفارش دهنده بزرگ هستند، 
نمونه های ناخوشایند دیگری از رفتار 
شبه انحصاری آنان بوده است که در 
چارچوب سیاست های جدید ابالغی 
رحمانی، اصــالح این قصه کهنه نیز 

مدنظر قرار گرفته است.
فشــار تامین مالی خودروسازان بر 
سامانه های مالی کشور، همواره انتقاد 
فعاالن تولیدی را در پی داشــته، در 
حالی کــه این خودروســازان اموال 
غیــر تولیــدی بســیاری همچون 
امالک و غیــره را دارا بــوده اند . در 
بازدید اخیر اما وزیــر صنعت تاکید 
کــرده از پیگیری بــرای فروش این 
اموال مــازاد به هیچ عنــوان کوتاه 
نخواهد آمد تا خودروسازان کمتر به 
سامانه های مالی کشور که حق همه 
تولیدکنندگان است فشار نقدینگی 
وارد کننــد. در مجموع بــا کنار هم 
گذاشتن این نشانه ها می توان امیدوار 
بود صنعت خودرو کشور گونه ای از 
پوست اندازی و تغییر در رفتار های 
فرسوده و آسیب زای قدیمی خود را 
در دوران جدید آغاز کرده است. باید 
به انتظار نشست و دید در گذر زمان 
چه میزان از این سیاســت ها و نگاه 
های تازه مطرح شــده در بوته عمل 

رخت واقعیت به خود خواهد پوشید.

اقتصاد استان
02
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۶۰ درصد فروش لوازم التحریر در اصفهان به کاالهای ایرانی اختصاص دارد
رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریرفروشان اصفهان گفت: ۶۰ درصد از فروش لوازم التحریر در استان به 

تولیدات داخلی اختصاص دارد.
اکبر چیت ساز افزود: مردم با توجه به شرایط اقتصادی موجود، به خرید کاالهای ایرانی تولید شده در حوزه 
لوازم التحریر روی آورده اند ولی باید تاکید داشت که کیفیت اجناس ایرانی لوازم التحریر بسیار خوب و 

باالست.
وی با اشاره به این که انواع لوازم التحریر به وفور در بازار اصفهان موجود است تصریح کرد: متاسفانه مدارس 

اصفهان در سال های اخیر به فروش لوازم التحریر در مدارس اقدام می کنند که این امر موجب کاهش فروش و 
مشکالت اقتصادی صنف لوازم التحریرفروشان اصفهان شده است.

رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریرفروشان اصفهان تاکید کرد: این مدارس اقالم مذکور را از فروشندگان اصفهانی تهیه نمی کنند بلکه آن ها را 
از عمده فروشان بازار لوازم التحریر تهران تهیه می کنند.

وی به فروش کتب کمک آموزشی در مدارس اشاره کرد و اینگونه اقدام ها را در حالی دانست که اصل ۴۴ قانون اساسی کشور بر واگذاری امور 
سازمان های دولتی به بخش خصوصی تاکید دارد.

کاشان کمترین نرخ بیکاری را در استان اصفهان دارد
 فرماندار ویژه کاشان گفت: پایین ترین رقم بیکاری در استان اصفهان مربوط به این شهرستان است.

علی اکبر مرتضایی قهرودی در جمع نمازگزاران کاشانی بیان کرد: این شهرستان همچنین باالترین رتبه در 
زمینه صادرات غیرنفتی استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به بهره برداری از ۱۵۰ طرح و آغاز عملیات اجرایی ۱۰ طرح جدید به مناسبت هفته دولت در 
شهرستان کاشان، سرمایه گذاری اختصاص یافته برای این طرح ها را ۲ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرماندار ویژه کاشان افزود: ۲۹ طرح عمرانی و بهسازی شهری، ۲۸ طرح عمران و بهسازی روستایی، ۱۳ طرح 
آموزشی و بهداشتی، ۱۰ طرح اشتغال زا و خدماتی، ۱۰ طرح صنایع دستی و گردشگری، هشت طرح کشاورزی، 

۱۰ طرح آبی، ۲۵ طرح مخابراتی، ۲۳ طرح راهداری و سه طرح ورزشی در  هفته دولت ۹۸ مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گفته وی با بهره برداری از این طرح ها در کنار ایجاد ۳۴۵ فرصت شغلی مستقیم جدید در کاشان، ۶۰ کالس درس و ۳۰۰ تخت به 

ظرفیت حوزه های آموزشی و گردشگری شهرستان افزوده شد. مرتضایی همچنین بهره برداری دوباره از فرودگاه، ساخت زیرگذر در ورودی 
کاشان، راه اندازی شهرک صنعتی شماره ۳ جهت استقرار صنایع پاک، راه اندازی رادیو کاشان و ایجاد تقاطع غیرهم سطح پس از ۱۷ سال در 

مسیر قطار آب شیرین را از جمله مهمترین اقدام های یک سال گذشته دولت تدبیر و امید در شهرستان کاشان برشمرد.

محمد ملک دار | ایرنا
یادداشــت
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در تصادفات جاده ای 
سال ۹۷ در استان 

اصفهان ۹2 نفر از کسانی 
که جان خود را از دست 
دادند کودک و نوجوان 

بودند به همین دلیل  
تصمیم گرفته شد قوانین 

راهنمایی و رانندگی از 
کودکی به افراد آموزش 

داده شود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان:   

اعتبارات اصفهان برای ترمیم راه ها کافی نیست

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با بیان 
اینکه در راه های شریانی استان حدود ۸00 کیلومتر خرابی شدید 
داریم، گفت: برای آسفالت این معابر بالغ بر ۳۵0 میلیارد تومان 
بودجه الزم داریم که اعتبارات موجود پاسخگوی آن نیست 
همچنین با وجود افزایش سه برابری قیمت آسفالت، بودجه این 

حوزه کافی نیست.

ایمنا
گـــزارش
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   در کل استان اصفهان ۱0۹ نقطه حادثه خیز داریم که تا کنون ۱۳ نقطه از آن را به صورت کامل رفع و سعی شده برخی از این نقاط که نیازمند اصالح هندسی است در دستور 
کار قرار گیرد

 مکاتبه با وزارت نیرو
 برای تأمین حقابه تاالب گاوخونی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان گفت: اگــر نظام نامه جدید 
حقابه به نتیجه برســد روش اختصــاص حقابه به تاالب 

گاوخونی که البته بسیار مشکل است را دنبال می کنیم.

ایرج حشــمتی درباره وضعیت تاالب بین المللی گاوخونی و اینکه 
برای تأمین حقابه زیست محیطی این تاالب چه فکری شده است، 
اظهار داشت: مباحث مربوط به حقابه تاالب گاوخونی بسیار طوالنی 
شده است، اما خوشبختانه پیگیری هایی در این زمینه انجام داده و 

مکاتباتی با وزارت نیرو داشته ایم.
وی افزود: مکاتباتی نیز با شرکت آب منطقه ای اصفهان انجام داد یم 
تا درباره تاالب گاوخونی پیگیری های الزم در سطح ملی انجام گیرد 
و اگر نظام نامه جدید حقابه که ایجاد و تصویب شــده است و هنوز 
در حال پیگیری آن هستیم به نتیجه برسد، روش اختصاص حقابه 

به تاالب گاوخونی که البته بسیار مشکل است را دنبال می کنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان ادامه داد: این 
ســازوکار جدید هنوز تأیید نشــده اما پیگیری های الزم در حال 
انجام است. باالخره اصفهان سال ها است که با خشکسالی و برخی 
برداشت ها مواجه بوده است. ما موضوع حقابه را پیگیری می کنیم 
و امیدوارم بتوانیم امســال حداقل حقابه را برای تاالب گاوخونی 

بگیریم.
 تاالب گاوخونی منطقه ای به وســعت ۴۷۶ کیلومتر مربع در ۱۶۷ 
کیلومتری جنوب شرق اصفهان در ۳۰ کیلومتری شهرستان ورزنه 
و ۱۴۰ کیلومتری اصفهان است که بخش بزرگی از آن در اصفهان و 
مابقی در یزد است که در سال ۱۳۵۴ در کنوانسیون رامسر به ثبت 

رسید و نام آن در فهرست تاالب های بین المللی قرار گرفت.
این تاالب در گذشــته پناهگاهی برای پرندگان مهاجر و زیستگاه 
گونه های مختلف بود، اما از سال ۱۳۷۸ کم آب شد و روند خشک 
شدن آن به صورت تدریجی اما مستمر ادامه داشت. این تاالب بیش 
از یک دهه به جز یک مورد آن هم کوتاه مدت در سال ۹۵، آب را به 
خود ندیده است و امسال نیز پس از چندین سال و به دنبال جاری 
شــدن آب در زاینده رود پس از بارندگی های بهاری، بار دیگر این 

تاالب مرطوب شد.
به گفته کارشناســان تخصیص نــدادن حقابه زیســت محیطی 
مهم ترین علت خشک شدن تاالب بین المللی گاوخونی است که به 
استناد قانون و ضوابط تقســیم بندی سهمیه های آب، بعد از شرب 
اولویت دوم تأمین  حقابه های زیست محیطی است. همچنین بیشتر 
مشکالت تاالب گاوخونی مربوط به کل حوضه آبریز است. کاهش و 
تغییر نوع بارش در سال های اخیر، استمرار خشکسالی های طوالنی 
مدت، سدسازی و مهار روان آب ها در سرشاخه هایی که زاینده رود 
منتهی می شدند، بارگذاری های بیش از حد ظرفیت یک رودخانه 
و انتقال آب به اســتان های همجوار از دالیل خشکی حوضه آبریز 

زاینده رود و تاالب بین المللی گاوخونی به شمار می رود.

گــزارش

تسنیم
خـــبــــر

مهدی خضری در نشستی 
خبری اظهار کرد: در هفته 
دولت ۶۹ پروژه با اعتباری 
بالغ بر بیش از ۸۵ میلیارد 
تومــان، کلنگ زنــی و یا 
افتتاح شد که امیدواریم 
بتوانیم تا پایان ســال آنها 
را به اتمام برسانیم، اما وضعیت اعتبارات 
تخصیص یافته در حوزه عمرانی مناسب 
نیست، سعی کرده ایم حد اکثر استفاده را 

از اعتبارات تخصیص یافته داشته باشیم.
وی افزود: ســال گذشته روکش آسفالت  
حفاظتی ۲۰۰ کیلومتر از راه های استان 
اصفهان با اعتبــار ۱۶ میلیــارد تومان، 
همچنین ۱۱۳ کیلومتر روکش اسفالت 
گرم با اعتبــار ۳۴ میلیــارد تومان و لکه 
گیری هندســی و غیر هندسی به طول 
۱۸۵ کیلومتر و مبلغ پنج میلیارد تومان 

انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاره ای 
استان اصفهان با اشاره به دور دوم سفرهای 
تابســتانی که در روزهای اخیر شــروع 
شده اســت، افزود: پنج هزار ناوگان فعال 
در حوزه حمل و نقل به صورت مستمر در 
خدمت مردم است، در پنج ماهه ابتدایی 
سال جاری پنج میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر 
توســط ناوگان عمومی در قالب ۴۵ هزار 
سفر در استان اصفهان جابجا شدند و تعداد 

سفرها هفت درصد افزایش داشته  است.
وی اضافه کرد: در پنج ماهه ابتدایی سال 
حدود ۲۰ میلیون تن کاال در اســتان و 
کشور توسط ناوگان حمل و نقل استان 
جابه جا شــده و یک میلیون و ۲۵۰ هزار 

برگ بارنامه صادر شده است.
خضری افزود: بر اساس آمار دستگاه های 
تردد شمار، ۱۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار سفر 
در استان انجام شده که ۹ درصد نسبت به 

مدت زمان مشابه افزایش داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان با اشاره به ابالغیه طرح ملی 
ابرار، گفت: بر این اساس ترمیم و ساخت دو 
هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال ۹۸ 
در دستور کار ادارات حمل و نقل جاده ای 
کشــور قرار گرفت و در هفت شهرستان 
استان اصفهان تقریبا ۶۰ کیلومتر از این راه 

ها در دستور کار است. 

خضری افزود: با افتتاح و راه اندازی ســه 
دستگاه مجتمع خدمات رفاهی، تعداد این 
مجتمع ها در این استان به ۴۹ رسید، که از 
این نظر استان اصفهان رتبه اول کشور را 
دارد. البته با توجه به طول محور راه های 
مواصالتی اصفهان که بیــش از ۱۲ هزار 
کیلومتر است نیازمند ایجاد تعداد بیشتری 

از این مجتمع ها هستیم.

    ۱۳ نقطه حادثه خیز اصفهان به طور 
کامل رفع شده است

وی با بیان اینکه رفع نقاط حادثه خیز نیز 
یکی دیگر از وظایف این اداره است، که قرار 
است هر ماه یکی از این نقاط اصالح شده و 
گزارش آن ارائه شود، گفت: در کل استان 
اصفهان ۱۰۹ نقطه حادثه خیز داریم که 
تا کنون ۱۳ نقطه از آن را به صورت کامل 
رفع و سعی شــده برخی از این نقاط که 
نیازمند اصالح هندسی است در دستور کار 
قرار گیرداین نقاط در کل استان اصفهان 
پراکنده است و حتی در نقاط کویری نقاط 
حادثه خیز داریم.  مدیــرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان با 
بیان اینکه در مرداد ماه نرخ تن بر کیلومتر 
کرایه رانندگان، با ضریب یک هزار و ۴۰۰ 
ریال اصالح شد، گفت: در استان اصفهان 
۵۸ هزار راننده فعال در حوزه حمل و نقل 
کاال و مسافر داریم که ســال گذشته به 
مدت یکسال بیمه تکمیلی آنها انجام و از 
مردادماه نیز مجددا بیمه تکمیلی این افراد 

با شرایط بهتر تمدید شد.
خضری با بیان اینکــه ۱۰ درصد از کل 
الســتیک موجود در کشــور به استان 
اصفهان تخصیص می یابد، افزود: از مهرماه 
سال ۹۷ تا کنون ۱۱۰ هزار حلقه الستیک 
بین رانندگان توزیع و باعث شد تنش های 
موجود در این حوزه رفع شــود، سازمان 
صمت در اســتان اصفهان سهمیه ای را 
اعالم می کند و ما حواله الستیک را برای 

رانندگان صادر می کنیم.

    کاهش پنــج درصدی تصادفات 
برون شهری و روستایی

وی اضافه کرد:  یکــی از اهداف اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
در سال جاری کاهش تصادفات در حوزه 
برون شهری بود که خوشبختانه با توجه 
به آماری که تا کنــون دریافت کرده ایم 
تصادفات برون شــهری و روستایی پنج 
درصد کاهش یافته است و امیدواریم این 

رقم تا پایان سال به ۲۰ درصد برسد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان 
چهارراه مواصالتی کشور است، گفت: بنابر 
این بیشتر رانندگان در محورهای اصفهان 
خســته بوده زیرا همه جاده ها دو بانده، 
کویری و خسته کننده اســت، بنابراین 
شاهد واژگونی ناوگان در اتوبان ها هستیم 
که ســعی کرده ایم با حضور ارگان های 
نظارتی بتوانیم راه ها را مدیریت کنیم اگر 
بتوانیم سرعت ماشین ها را کاهش دهیم 
می توانیم شــاهد کاهش تصادفاتی که 

واژگونی است، باشیم.
وی  افزود: در تصادفات جاده ای سال ۹۷ 
در استان اصفهان ۹۲ نفر از کسانی که جان 
خود را از دســت دادند کودک و نوجوان 
بودند به همین دلیل  تصمیم گرفته شد 
قوانین راهنمایــی و رانندگی از کودکی 
به افراد آموزش داده شــود و متاسفانه در 
واژگونی ها شاهد پرتاب شدن کودکان از 
پنجره عقب هستیم که اگر کمربند ایمنی 

بسته شده بود این اتفاق نمی افتاد.
خضری افزود: تاکنون چهــار هزار کاله 
ایمنی در بین موتورســواران این استان 
توزیع شده اســت که امیدواریم با جذب 
اعتبــارات بتوانیم این تعــداد را افزایش 

دهیم.
وی با بیــان اینکــه ۱۹۵ دوربین ثبت 
تخلفات به صورت شبانه روزی در استان 
اصفهان فعالیت می کند، افزود: ۱۳۰ هزار 

تخلف در پنج ماهه اول ســال ثبت شده 
است، امیدواریم این دوربین ها عاملی برای 

کنترل و کاهش سرعت است.

    پیش بینی سفر 2.۵ تا ۳.۵ میلیون 
مسافر به عتبات عالیات

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان با اشاره به نزدیک شدن به 
ایام اربعین، گفت: در این ایام ســفرهایی 
که در مدت زمان ۲۰ روزه انجام شده است 
فقط در دو روز در مســیرهای بازگشت 
سرازیر می شود که نیازمند مدیریت ویژه 
اســت همواره در زمان برگشت در مرزها 

مسافران با مشکالتی مواجه می شوند.
خضری افزود: باتوجه به اینکه امسال ویزا 
برای این سفر الزامی نیست، پیش بینی 
می کنیم بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون مسافر 
امسال به عتبات عالیات سفر کنند برنامه 
ریزی های انجام شده در ستاد سفرهای 
اربعین کشور به این صورت است که افراد 
پس از بازگشــت ابتدا به شهرهام مجاور 
مرزی منتقل شده و سپس برای بازگشت 

آنها اقدامات الزم صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت در ناوگان 
حمل و نقل مسافر، نوسازی این ناوگان را 
زمین گیر کرد، گفت: سن ناوگان اتوبوسی 
اصفهان ۱۰ سال است و بهترین ناوگان 
را داریم اما در حوزه مینی بوس بســیار 
شکننده و ضعیف هستیم و ناوگان مینی 
بوس با بیش از ۳۵ سال سن هنوز در حال 
تردد در جاده های استان اصفهان است 
که متاســفانه باعث تصادفات سنگینی 

شده است.
وی با اشاره به نقش خودروها در تصادفات 
خاطر نشان کرد: برای کاهش تصادفات 
مجموعه عوامل باید دست به دست هم 
دهند و تولید کنندگان ناوگان حمل و نقل 
نیز باید پاسخگوی دالیل تصادفات باشند 
زیرا حتی در تصادفات ســاده نیز شاهد 

نابودی این ناوگان ها بوده ایم.

آگهي حصروراثت
خانم حبیبه صابری فرزند درویشــعلی به شــماره شناسنامه 
۲۶۵ به شــرح دادخواست به کالســه ۱۲۶/۹۸ ش ح ۱ از این 
دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان درویشعلی صابری بشناسنامه ۴۵۷ در تاریخ 
۱۳۵۹/۱/۱ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- لیال سعیدی فرزند محمد 
ش ش ۶۳۷۶ صادره از سمیرم همسر متوفی ۲- سودابه صابری 
فرزند درویشعلی ش ش ۵۳۳۳ صادره از سمیرم فرزند متوفی ۳- 
رحیمه صابری فرزند درویشعلی ش ش ۱۶۵ صادره از سمیرم 
فرزند متوفی ۴- محمدحسین صابری فرزند درویشعلی ش ش 
۱۳۶ صادره از سمیرم فرزند متوفی ۵- حبیبه فرزند درویشعلی 
علی ش ش ۲۶۵ صادره از سمیرم فرزند متوفی ۶- ناصر صابری 
فرزند درویشــعلی ش ش ۱۵۱ صادره از سمیرم فرزند متوفی 
۷- کریم صابری فرزند درویشعلی ش ش ۱۵۴ صادره از سمیرم 
فرزند متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و 
یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. قاضی شورای 

حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم شناسه: ۵۸۰۷۹۸
آگهي مزایده اموال غیرمنقول

اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالســه ۹۸۰۱۷۰ ج/۶ 
له خانم لیال الیاسی علیه خانم ســلیمه پایان کیچی مبنی بر 
مطالبه مبلغ ۸۸۵/۸۹۳/۷۵۵ ریال بابــت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی که در تاریخ ۹۸/۷/۶ ساعت 
۱۰:۳۰ صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق ۱۸ جهت فروش ۲۴/۹۱۵ حبه مشاع از ۷۲ حبه 

ششدانگ ملکی به پالک ثبتی شماره ۷۸ فرعی از ۳۹۱۲ اصلی 
بخش ۴ اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که 
ذیال درج شده است ملکی خانم سلیمه پایان کیچی و اکنون در 
تصرف استیجاری مستاجر می باشد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین خرید می 
توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از 
ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. هزینه هــای اجرایی بر عهده محکوم 
علیه می باشد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت 
و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: نشــانی ملک موضوع کارشناسی: اصفهان، 
خیابان هشت بهشت غربی، نبش چهارراه ملک، جنب بن بست 
بهشت، ساختمان فدک طبقه دوم، اسناد و مدارک: ششدانگ 
یک باب دفتر کار تحت پالک ۳۹۱۲/۷۸ بخش ۴ ثبت اصفهان 
مجزی شده از پالک ۹۲ فرعی در صفحه ۴۴ دفتر ۲۷۶ امالک 
به نام خانم سلیمه پایان کیچی سابقه ثبت و سند مالکیت دارد 
که به موجب نامه شماره ۹۷/۵/۱-۱۳۹۷۰۰۹۰۰۰۵۹۰۶۸۱ 
شعبه سوم اجرای احکام حقوقی شاهین شهر بازداشت گردیده 
است. مشخصات ملک مورد ارزیابی: پالک ۳۹۱۲/۷۸ به صورت 
یک باب دفتر کار به مساحت ۵۱/۲ مترمربع واقع در طبقه دوم 
ساختمان فدک می باشد که دارای دو اتاق با دیوارهای داخلی و 
راه پله ها کاغذ دیواری کف پارکت سیستم سرمایش کولر آبی 
و سیستم گرمایش آن شــومینه پله های سنگی و کف پاگرد 
ســرامیک و نرده های فلزی با قدمت بیش از ۲۰ سال پنجره 
های فــذزی، درب ورودی چوبی نمای ســاختمان آجرنما و 

دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. ملک مورد ارزیابی در 
حال حاضر در تصرف مستاجر آقای رضا سطوت است. نظریه 
کارشناســی: لذا با لحاظ عوامل موثر بر بــازار و عرضه و تقاضا 
موقعیت جغرافیایی ملک، مســاحت عرصه، قدمت بنا و سایر 
عوامل موثر در ارزیابی و بــدون لحاظ هر گونه بدهی احتمالی 
ملک به کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی و در حالت تخلیه، 
ارزش و بهای ملک مذکور به میــزان ۲/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
معادل دویست و پنجاه و شــش میلیون تومان تعیین و اعالم 
می گــردد. در نتیجه ارزش ۲۴/۹۱۵ حبه مشــاع آن به مبلغ 
۸۸۵/۸۹۳/۷۵۵ ریــال ارزیابی که مقدار ۱/۱۳۶ حبه مشــاع 
آن به مبلــغ ۴۰/۴۰۱/۱۹۷ ریال بابت حــق االجرای دولتی و 
مقدار ۲۳/۷۷۱ حبه مشــاع آن به مبلغ ۸۴۵/۴۹۲/۵۵۸ ریال 
بابت مطالبات محکوم له ارزیابی می گردد. دادورز اجرای احکام 

حقوقی اصفهان شناسه: ۵۷۰۵۴۱
آگهي ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان امیرحســین جعفریانی دادخواســتی 
به خواســته تقاضای صدور قرار تامین اموال قبــل از ابالغ ۲- 
تقاضای محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 
۹/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال بابت صدور ۳ فقره چک ۳- هزینه 
دادرسی ۴- خسارت تاخیرتادیه به طرفیت علیرضا ایزدپور به 
مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع 
به شعبه ۸ حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۹۸/۵۷ ثبت و 
برای تاریخ ۹۸/۸/۲۵ ساعت ۱۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده 
از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گــردد که در وقت مقرر 
در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده  می تواند تا قبل از 
جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ 
محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه ۸ شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: ۵۸۲۷۱۱
آگهي ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان امیرحســین جعفریانی دادخواستی به 
خواســته تقاضای محکومیت خواندگان بــه نحو تضامنی به 
پرداخت مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال بابت صدور یک فقره 
چک ۲- هزینه دادرسی ۳- خسارت تاخیر تادیه ۴- ضمنا بدوا 
تقاضای صدور تامین اموال به طرفیت کبری مهدی هارونی به 
مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع 

به شعبه ۸ حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۹۸/۵۹ ثبت 
و برای تاریخ ۹۸/۸/۲۵ ســاعت ۹/۳۰ وقت رســیدگی تعیین 
گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به 
تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر 
در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده  می تواند تا قبل از 
جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ 
محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه ۸ شورای حل اختالف کاشان 

شناسه: ۵۸۲۷۰۶

آگهي اعالم ورشکستگي و دعوت بستانکاران
 با اخطارات الزمه

به عموم بستانکاران شرکت فني مهندسي تام پلیمر فراز چهلستون )سهامي خاص( با مدیریت آقاي مهدي دیاني به شماره ثبت 
۴۷۹۵۳ و شناسه ملي ۱۰۲۶۰۶۶۱۳۷۰ که حکم ورشکستگي آن طي دادنامه شماره ۱۳۹۸/۴/۱۵-۹۸۰۹۹۷۰۳۵۰۸۰۰۶۴۵ 
شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان صادر و تاریخ توقف آن ۱۳۹۴/۷/۷ تعیین گردیده ابالغ مي گردد: اولین جلسه 
بستانکاران در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۰ ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه در محل اداره تصفیه امور ورشکستگي اصفهان واقع در چهارباغ 
باال، خیابان شهید نیکبخت تشکیل مي شود و کلیه بستانکاران و کساني که ادعائي دارند و همچنین کساني که با ورشکسته مزبور 
مسئولیت تضامني دارند یا ضامن او هستند مي توانند در ساعت و روز مذکور در اداره تصفیه حضور به هم رسانند. ضمنا اخطار 
مي شود: ۱- کلیه بستانکاران و کساني که هر گونه ادعائي علیه ورشکسته دارند باید ضمن اعالم ادعاي خود ظرف دو ماه از تاریخ 
نشر آگهي اصل و رونوشت گواهي شده مدارک خود را به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال مدارک براي بستانکاراني که در 
کشورهاي بیگانه اقامت دارند سه ماه مي باشد. ۲- کسانیکه به ورشکسته نامبرده بدهي دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفي 
و ترتیب پرداخت بدهي خود را در وجه صندوق اداره تصفیه بدهند. طبق ماده ۲۴ قانون تصفیه بدهکاران متخلف از این وظیفه به 
جریمه نقدي معادل صدي بیست و پنج دین محکوم خواهند شد. بعالوه دادگاه مي تواند عالوه بر جریمه نقدي بدهکاران مذکور 
را به حبس تادیبي از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید.  ۳- کسانیکه به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است باید در ظرف 
مدت دو ماه مذکور اموال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند وگرنه هر حقي که نسبت به آن دارند سلب خواهد شد. مگر اینکه 

عذر موجهي داشته باشند. مستشار قضایي اداره تصفیه امور ورشکستگي اصفهان



 سرپرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری
 و صنایع دستی:

گردشگری در تاسیسات آبی تا پایان امسال
 امکانپذیر می شود

 سرپرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ابالغ آیین نامه 
اجرایی گردشگری در تاسیسات و منابع آبی کشــور در ۱۰ روز پیش خبر داد 
گفت: تا پایان امسال گام های اجرایی مثبتی در این زمینه برداشته خواهد شد.

علی اصغر مونســان افزود: وزارت نیرو تا پیش از انعقاد تفاهمنامه ای در زمینه 
گردشگری در منابع آب به هیچ عنوان اجازه رونق گردشگری در منابع آبی که 
یکی از جذاب ترین نقطه ها برای گردشگری است را نمی داد اما با دستور رئیس 

جمهوری این امر ممکن شده است.

وی ادامه داد: بر اساس دستور رئیس جمهوری چندی پیش تفاهمنامه ای بین 
وزارت نیرو و وزارت تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به 
امضا رسید که براساس آن اجازه داده شــده گردشگران با رعایت کامل قوانین 
و مقررات زیست محیطی در تاسیســات و منابع آبی کشورمان به گردشگری 

بپردازند.
سرپرست وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی گفت: مقرر بود 
برای این کار آئین نامه و دســتورالعملی تدوین شــود که این امر ۱۰ روز پیش 
محقق شد. آیین نامه برای اجرا ابالغ شده است و هنوز زود است درباره نتایج آن 
قضاوت کرد.مونسان ادامه داد: با ابالغ این آئین نامه اقدام های اجرایی آغاز شده 
است و تا پایان امسال گام های مهم و بلندی در این بخش برداشته خواهد شد 

که اطالع رسانی نیز خواهد شد.
به گفته وی، گردشگری در همه منابع آبی از سدها گرفته تا تاالب ها، آب بندها و 
آبخوان ها با این تفاهمنامه ممکن شده است که با رعایت کامل ضوابط و مقررات 

زیست محیطی انجام خواهد شد.سرپرست وزارت 
تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی خاطرنشان ساخت: در زمینه ساخت و 
ساز در این تاسیســات به هیچ عنوان زمینی 
فروخته نخواهد شــد و فقط به عنــوان بهره 
برداری زمین با نظــارت کامل این وزارتخانه و 

وزارت نیرو به متقاضیان اجاره داده می شــود و 
آنها مجازند از سازه های سبک که منطبق با شرایط 

زیست محیطی هســتند در کنار منابع آبی استفاده 
کنند تا آســیبی متوجه این منابع نشود.از مجموع ۲۸۰۰ 

تاالب در  کشور ۹۴ تاالب شناخته شده اســت و  از این تعداد ۲۴ تاالب در 
کنوانسیون رامسر به عنوان تاالب بین المللی به ثبت رسیده است.

تعداد سدهای در دست بهره بردای کشور ۶۸۰ سد است.

گردشگری
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نگاه مونسان در توسعه 
گردشگری، بکارگیری 
بخش خصوصی است

 عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس 
شورای اسالمی گفت: نگاه مونسان در 
توسعه میراث فرهنگی و گردشگری، 
همواره معطوف به بکارگیری مشارکت 
در بخش خصوصی است که می تواند 

به توسعه گردشگری کمک کند.
غالمرضا کاتب درخصــوص گزینه 
پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی، گردشــگری اظهار داشت: 
مونســان تجربه طوالنی طی مدت 
ریاست خود در این سازمان در بخش 
گردشگری و سرمایه گذاری داشته و 

عملکرد وی همواره مثبت بوده است.
نماینده گرمســار در مجلس شورای 
اسالمی عنوان کرد:  وزیر پیشنهادی 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی، 
گردشگری همچنین تجربه خوبی در 
منطقه آزاد کیش، توسعه گردشگری 
در این بخــش داشــته و گزینه ای 
مناســبی برای تصدی این وزارتخانه 

است.
کاتب اظهار امیــدواری کرد که آقای 
مونســان در ادامه کار خود در بخش 
گردشگری و با توجه به اینکه هم اکنون 
این سازمان به وزارتخانه تبدیل شده 
بتواند در توسعه و سرمایه گذاری در 
این بخش، این مسیر را با جدیت دنبال 

کند.

 بناهای تاریخی یادآور زندگی 
گذشتگانی هســتند که با گره 
زدن نام خود به این آثار تمدن 
دیار خویش را به رخ ســایرین 
می کشانند. ممکن است در هر 
خانه، کتاب، قالیچه، شمعدان، 
دست نوشــته و... وجود داشته 
باشد که با حساسیت خاصی از آن نگهداری می 
کنیم، چراکه نشان دهنده میراث خانوادگی و 
ارزش های یک خاندان اســت، اما چطور می 
شود که گاها به آثار تاریخی شهر خود بی توجه 
می شویم، آثاری که بی شک نشان از هویت و 

قدمت تاریخی شهرمان دارد.
مسجد جامع های تاریخی عالوه بر معماری 
های منحصر به فردی که دارند، نشان از تدین 
گذشتگان آن خطه است. شهرستان گلپایگان 
نیز از وجود مسجد جامعی از زمان سلجوقیان 
بهره می برد که معماری آن در ایران بی نظیر 
اســت، گنبد ۸ ضلعی آن برِق تحسین را در 
چشم هر رهگذری می نشاند. می گویند حجره 
های اطراف، شبستان شرقی و... توسط یکی از 
همسران فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است.

بخش زیادی از ســنگ نگاره های شهرستان 

گلپایگان که نشان از تمدن چند هزار ساله این 
منطقه دارد، با بی تدبیری مسئوالن در زیر آب 
های سد تازه احداث کوچری دفن و به "موزه 
ای دست نیافتنی در آب" تبدیل شد؛ بخش 
دیگری از ســنگ نگاره های این شهرستان 
نیز به دلیل جابه جایی مرزهای سیاســی در 
شهرستان خمین قرار گرفته است و تاکنون 
نشــنیده ایم اقدام موثر و قابل توجهی برای 
این مسئله انجام شده باشد، اما این بار در دل 
گلپایگان، آنجایی که دیگر نه ســّدی احداث 
شده و نه مورد دست درازی مرزهای سیاسی 
قرار گرفته، مسجد تاریخی جامع شهر با دید 
تجاری، تیشه ای بر دل ریشه اش نشسته که 
اگر هرچه زودتر اقدام موثری انجام نشود در 
آینده باید آه و افسوس تخریب این بنا را هم در 

کنج دل خویش بنشانیم.
در ســال ۹۴ مغازه هایی که در ضلع شرقی و 
بیرونی مســجد جامع گلپایگان قرار داشت 
تخریب و توسط پیمانکار شهرداری شروع به 
ساخت مجدد آن شد. در همان سال مهدی 
نوبخت، مسئول نمایندگی میراث فرهنگی 
شهرستان گفته بود؛ "ساخت این واحدهای 
تجاری با بافت مسجد جامع همخوانی دارد و 
چون زیبایی بصری نداشتند مورد بازسازی 

قرار گرفتند". 
همچنین علی فیروزی، رئیس وقت شورای 
شــهر گلپایگان نیز گفته بود؛ "ساخت و ساز 
واحدهای تجاری آسیبی به بدنه مسجد جامع 

گلپایگان وارد نمی کند".
اما اکنون مسئول فعلی میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری گلپایگان در گفت و گو با 
ایسنا، اظهار کرد: مسجد جامع گلپایگان یکی از 

بناهای خیلی مهم و شاخص دوران سلجوقیان 
است که در تاریخ ۹ مرداد ۱3۱۲ با شماره ثبت 
۱۹۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

مصطفی قانونــی ادامه داد: مســجد جامع 
گلپایگان دارای بخش های مختلفی از جمله 
شبستان هایی در ضلع های جنوبی، شمالی 
و شرقی اســت. همچنین گنبدخانه قسمت 
اصلی این مسجد را تشکیل داده که معماری 
فوق العاده ای در آن دیده می شود. متاسفانه 
در دهه شصت مغازه هایی به صورت غیر قانونی 
در قسمت بیرونی و چسبیده به دیواره مسجد 
جامع ساخته شده که با اجاره آن بتوانند هزینه 

های مسجد را تامین کنند.
وی افزود: در تمام نقشــه های شهری مکان 
فعلی مغازه ها به عنوان معبر است و مغازه ای 
وجود ندارد. در گذشته طی تفاهم نامه ای بین 
شهرداری و ســازمان میراث فرهنگی قرار بر 
جمع آوری این مغازه ها بوده، اما با پیگیری ها و 
فشارهایی از داخل شهرستان متاسفانه تفاهم 
نامه ای امضا می شود که مجددا این مغازه ها 
ساخته شود، در حالی که میراث با تفاهم نامه 
جدید مخالف است و مکاتباتی هم مبنی براینکه 
هر گونه ساخت و ساز و عملیات عمرانی باید به 
تایید اداره کل میراث برسد، وجود داشته که 

متاسفانه این کار انجام نشد. 
مســئول میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری گلپایگان خاطرنشان کرد: هرگونه 
ساخت و ســاز در حریم آثار تاریخی ممنوع 
است. از جمله اثر شاخصی مثل مسجد جامع 
گلپایگان که نمونه معمــاری آن را در ایران 
نداریم، اما متاســفانه در شهرستان قدر آن را 
خیلی ندانسته ایم و آســیب هایی به آن وارد 

شده است.
وی اضافه کرد: پیمانکار برای احداث مغازه های 
مذکور مشغول به کار می شود و مجدد از میراث 
فرهنگی اخطار می گیرد و دستور توقف نیز از 
کشور برای این پروژه صادر می شود و از طریق 
دادستان کار متوقف شد که از آن زمان نیز چند 

سالی می گذرد.
قانونی تصریح کرد: نظر صریح میراث فرهنگی 
بر تخریب کامل مغازه هایی است که مجدد 
ساخته شده و نباید ساخت و سازی تحت این 
عنوان در حریم مسجد جامع داشته باشیم، چرا 
که این مسجد جامع برند تاریخی شهرستان 
است، اما متاسفانه اکنون اختالفی وجود دارد 

و پیمانکار خسارت خود را طلب کرده است.
وی ادامه داد: ســال گذشته جلســه ای در 
فرمانداری با حضور مدیرکل میراث فرهنگی 

استان، فرماندار، شورای شهر، دادستان، امام 
جماعت مســجدجامع، هیئت امنا برگزار و 
مصوب شد که شهرداری گلپایگان مغازه ها را 
طی یک هفته جمع آوری کند، اما متاسفانه این 

مصوبه توسط شهرداری اجرایی نشد.
مســئول میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری گلپایگان یادآور شد: متاسفانه در 
شهرستان همیشه فرصت سوزی داریم، چرا که 
اگر این مغازه ها تخریب شده بود، می توانستیم 
امسال بودجه های خوبی برای مرمت مسجد 

جامع دریافت کنیم.
قانونی در خصوص فشار برای اجرایی شدن این 
مصوبه توسط شهرداری گلپایگان گفت: فکر 
نمی کنم هیچ اهرم فشاری قوی تر از وجدان 
خودمان باشد، چرا که به ضلع شرقی این مسجد 
که مغازه ها قرار گرفته اند آسیب جدی وارد 

شده اســت. در ضلع شرقی مسجد جامع که 
مغازه ها ساخته شــده آب ناودان ها در پشت 
پِی قرار می گیرد و سبب آسیب به این بخش از 
مسجد جامع شده و شاهد نم و رطوبت شدید 
هستیم که عاملی برای نشست و ترک شده 
است؛ ضمن اینکه مسجد جامع گلپایگان هم بر 

روی تپه های شنی قرار گرفته است.
وی گفت: امیدواریم شورای اسالمی شهرستان 
تدبیری اتخاذ کند تا مصوبه ای که در جلسه 
مذکور در تاریــخ ۱۸ دی ۹7 مبنی بر اینکه 
"شهرداری گلپایگان ظرف یک هفته نسبت 
به جمع آوری مغازه های ســاخته شــده در 
حریم مسجد جامع اقدام کند"، توسط نماینده 
شــهرداری و نائب رئیس وقت شورای شهر 

گلپایگان امضا شده را اجرایی کنند.

تیشه بی تفاوتی بر ریشه مسجد جامع هزار ساله گلپایگان

در تمام نقشه 
های شهری مکان 

فعلی مغازه ها به 
عنوان معبر است 
و مغازه ای وجود 

ندارد. 

مسجد جامع شهرستان گلپایگان از زمان سلجوقیان 
تاکنون پابرجاست؛ مسجدی که معماری آن در ایران بی 
نظیر است، گنبد هشت ضلعی این مسجد برِق تحسین 
را در چشم هر رهگذری می نشــاند، اما این روزها این 

مسجد هزار ساله نیازمند توجه بیشتر است.
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 4 مزایای خرید خودرو دست دوم
برای بسیاری از ما خرید خودرو دست دوم کاری خالی از فایده و از سر ناچاری به نظر می رسد. 
ما همواره تصور می کنیم که می توان بهترین خودروها را به صورت صفر کیلومتر و از نمایندگی 
های فروش تهیه کنیم.این در حالی است که خرید خودرو کارکرده عالوه بر مزایای اقتصادی، 

فواید دیگری نیز به همراه دارد. 
قیمت مقرون به صرفه

یکی از مزایای همیشگی خرید خودرو دست دوم کاهش قیمت تمام شده است. این موضوع برای 
افرادی که از قدرت خرید محدودی برخوردارند یک معیار مهم محسوب می شود. با نگاهی به بازار 
خرید و فروش خودرو در ایران در می یابید که بیشتر محصوالت موجود از قیمتی باالتر از ارزش 
واقعی خود برخوردارند. خودروهای خارجی که از کیفیت و امکانات باالیی برخوردارند به دلیل 
تعرفه باالی واردات، قیمتی نزدیک به دو برابر ارزش جهانی دارند. خودروهای داخلی نیز سال 
هاست به دالیل مختلف با قیمت های غیرمنصفانه و نامتناسب با امکاناتشان به فروش می رسند. 
با این وصف خرید از بازار خودرو دست دوم حتی برای افرادی که توان پرداخت باالیی دارند نیز 

یک گزینه ایده آل محسوب می شود.
همچنین قیمت خودروهای دست دوم بر خالف مدل های صفر کیلومتر تابع فرمولی خاصی 
نیست و از سوی نهادهایی مانند شورای رقابت مصوب نمی شود. قیمت خودرو کارکرده کامال 
شناور است و عالوه بر تفاوت میان فروشنده و خریدار به عواملی نظیر فصل، موقعیت جغرافیایی 
و تیراژ خودرو در کارخانه نیز وابسته است. چه بسا خودروهایی که از کیفیت باالیی برخوردارند 
اما به دلیل تیراژ پایین یا توقف تولید با قیمتی بسیار پایین در بازار خودرو دست دوم فروخته 

می شوند.
تنوع باال

هنگام خرید خودرو از بازار خودروهای صفر کیلومتر هرچه از قدرت خرید پایین تری برخوردار 
باشید تنوع سبد محصوالت کمتر می شود. این در حالی است که در بازار خودرو دست دوم، 
محصوالت با توجه به شرایط گوناگون افت قیمت های متفاوتی دارند و گاهی خودروهایی که 
قیمت مدل صفر آنها چندین میلیون اختالف دارند در بازار کارکرده ها قیمتی نزدیک به هم 

پیدا می کنند.

لوازم جانبی ارزان قیمت
اغلب خریداران پس از خرید خودرو به خصوص خودروهای 
ســاخت داخل اقدام به تجهیز آنها با لــوازم جانبی نظیر 
سیستم پخش، بلندگوهای قوی تر و کفپوش ها و روکش 
های باکیفیت تر می کنند. با این حال در هنگام فروش این 

لوازم جانبی تاثیر چندانی بر قیمت خودرو ندارند. بنابراین شما 
با خرید خودروی کارکرده در حقیقت مجموعه ای از امکانات با 

کیفیت را با قیمتی بسیار نازل خریداری می کنید.
در مجموع به نظر می رسد که خرید خودروی کارکرده برخالف گذشــته از مزایای فراوانی 
برخوردار است و با توجه به تنوع محصوالت خارجی در بازار ایران به آسانی می توان با مبلغی کمتر 
به آرزوی سوار شدن به خودرویی با کیفیت رسید. اما یکی از نکات مهم در خرید خودرو دست 
دوم اطمینان از سالمت فنی و بدنه خودرو است زیرا خرید خودرو کارشناسی شده به لحاظ فنی 

و سالمت بدنه اطمینان باالیی به خریداران می دهد.

موثرترین روش های خانگی درمان 
ترک پا کدامند؟

روغن های پخت و پز 
برخی از رایج ترین روغــن ها برای درمان 
ترک پا روغن کنجد، نارگیل و زیتون است. 
قبل از هر اقدامی نیاز اســت پاها را کامل 
با آب ولرم بشویید و خشک کنید . هرگز 
نباید پوست اضافی یا پوسته پوسته شده 
را با وسیله ای مانند سنگ پا بتراشید.بعد 
از این که پاشنه پاهایتان را تمیز و خشک 
کردید .کمی پنبه را به مقداری روغن کنجد 
، نارگیل یا زیتون آغشته کنید و سپس آن را 
به طور یکنواخت روی پوست پا بمالید. برای 
گرفتن بهترین نتیجه، سعی کنید این کار را 
به طور مرتب و ترجیحا قبل از خواب انجام 

دهید . سپس جوراب بپوشید و بخوابید.
 سرکه سیب

کافیست لگن را با آب ولرم پر کنید. مقدار 
آب باید به اندازه ای باشــد که پاها در آن 
غوطه ور شوند. سپس یک فنجان سرکه 
سیب را به آب اضافه کنید و کامل هم بزنید. 
بعد از آن پاهای خود را برای ۱5 دقیقه در 
تشت حاوی آب و سرکه قرار دهید و پس 
از آن پوست را بسابید تا سلول های مرده 
را حذف کنید. در صورت لزوم برای ازبین 
بردن کامل ترک کف پــا، دو روز بعد این 
روش را مجدد تکرار کنید.اسیدهای نرم 
موجود در سرکه ســیب پوست باعث نرم 
شدن پوست خشک و ســفت می شود و 
همچنین رویه سابی پوست را نیز انجام می 
دهد. پس از آن که رویه سابی پوست کامل 
انجام شد، پوست تازه و سالم رشد می کند.

 اما بســیاری از کودکان 
ده تا سیزده ساله عالقه 
ندارنــد که مســئولیت 
خرج کــردن خــود را 
دلشــان  و  بپذیرنــد 
می خواهــد هر چیزی را 
که دوست دارند بخرند. 
این موضوع باعث می شــود وضعیت 
بدی در خانواده ایجاد شود، والدین 
می خواهند که فرزندشان اشتباهات 

گذشتۀ خود را تکرار نکنند.
بعضی از کــودکان دالیــل منطقی 
مطرح می کنند: این پــول مال من 
اســت، چرا نمی توانــم هرچه دلم 
بخواهــد بخــرم؟ من بــرای بازی 
ویدئویی پول هایــم را جمع می کنم، 
چرا شــما باید نگران گران بودن آن 

باشید؟
والدین هم نظریــات منطقی خود را 
ارائه می دهند: تــو نباید پول هایت را 
برای این غذای بــدون کیفیت خرج 
کنی، باید مدتی صبــر کنی تا آن را 
حــراج کنند، به جــای اینکــه بلوز 
پشمی گران بخری، دو تا بلوز پشمی 

معمولی بخــر، پولــت را نباید برای 
چیزی صرف کنــی که بعداً نتوانی از 

آن استفاده کنی.
باوجودایــن بهتر اســت فرزندتان را 
وادار کنید که خودش تصمیم بگیرد 
که پولــش را چگونه خــرج کند. اما 
اگر می بینید نمی تواند پول هایش را 
درســت خرج کنــد، او را تا حدی 
محدود کنید. ســعی کنید وقتی که 
هر دو آرام هســتید، در مورد پول با 
آن گفتگو کنید. به نظریات او اهمیت 
دهید. ممکن اســت او از شما گله و 
شکایت داشته باشد که شما عادالنه 

رفتار نمی کنید.
شــما باید او را درک کنید تا بدانید 
بایــد چــه تصمیمی در ایــن مورد 
بگیرید. از او سؤال کنید" آیا پس انداز 
کــردن و برنامه ریزی بــرای آینده 
درســت اســت؟ به او بفهمانید که 
درســت خرج کردن، طبیعتاً مشکل 
اســت ولی بدون هدف خرید کردن 

چقدر راحت است."
با یکدیگــر هم فکــری کنیــد و تا 
حدودی انعطاف پذیر باشــید. او را 
راهنمایــی کنید، قانعــش کنید تا 
خودش دربــارۀ پول هایش تصمیم 
بگیرد." اگــر هر هفته مقــداری از 
پولت را پس انداز کنی، می توانی بقیه 
پولت را خرج کنی. حاال که پول خرج 
کردن را به عهدۀ خودت گذاشته ام، 
باید مقداری از آن را بــرای کمک به 

فقرا کنار بگذاری."
اگر برای تولدش، ســال نو یا مراسم 
دیگری، مقــدار زیادی پول به عنوان 
هدیه گرفته اســت، مقداری از آن را 
برایــش پس انــداز کنیــد و بقیه را 
به خودش بدهید تا به سلیقۀ خودش 
خرج کنــد.در این موقع مناســب 
می توانید از این پول به عنوان اولین 
پس انداز و سرمایه گذاری نام ببرید 
و زمان مناسبی اســت برای شروع 
صحبت کردن در مورد سهام، اوراق 
بهادار و بقیۀ موارد دیگر. می توانید از 
فــردی آگاه در ایــن زمینــه کمک 

بگیرید تا شما را راهنمایی کند.
درحالی که می خواهید به فرزندتان در 
مورد تصمیم گیری برای پول هایش 
کمک کنیــد، دربــارۀ چگونه خرج 
کردن آن برنامه ریــزی کنید."فکر 
می کنی برای خرید تنقالت و رفتن 
به سینما چقدر باید کنار بگذاری؟"

می توانید در این مــورد به نکته های 
مهمی اشــاره کنید." به جای اینکه 
همۀ پول هایــت را اآلن خرج کنی، 
این مــاه را مســابقۀ ویدئویی بخر و 
ماه دیگر بلوز. "برای او یک حســاب 
بانکــی بازکنیــد . او را به پس انداز 

کردن تشویق کنید.
بیش ازحــد معمول ســخت گیری 
نکنیــد، چــون باعــث رنجــش او 
می شــوید و ممکــن اســت دربارۀ 
پول هایی کــه دارد و چیزهایی که 

می خرد، دروغ بگوید.
امــا در بعضی موارد کــه نمی توانید 
کارهایش را تأییــد کنید، با قاطعیت 
برخــورد کنید."می توانــی با پولت 
فقط یک ســی دی بخری ولی دو تا 
نه. تــو اآلن کوچک هســتی و نباید 
لوازم آرایش بخری. "در این سن شما 
باید محدودیت خاصــی برای خرج 

کردن پول هایش ایجاد کنید.
ممکن است فرزندتان دلش بخواهد 
پول هایــش را برای خریــد یک چیز 
گران بهــا خــرج کند. یــک دختر 
پول هایــش را برای خریــدن راکت 
تنیس پس انداز کرد؛ دختر دیگری 
می خواست پولش را صرف خرید یک 
دستگاه پخش سی دی کند؛ پسری 

یک ماشــین چمن زنی خریده بود تا 
بتواند با زدن چمن ها کار وکاســبی 

راه بیندازد.
هنگامی که وســیلۀ موردنظر فرزند 
شما با نظریات شما هماهنگی داشته 
باشــد، می توانید اجازه بدهید آن را 
بخرد. اگر انتخاب او مورد تأیید شما 
نیســت، او در این مورد تجربه پیدا 
می کند و متوجه می شــود که خرید 

کردنش درست بوده یا غلط.
نظــارت در مــورد پــول فرزندتان 
مشکل ساز است و شــما و فرزندتان 
مرتب بر ســر این موضوع مجبور به 
جروبحث کردن خواهید شــد. برای 
نظریات خــود ارزش قائل شــوید و 
به فرزندتان چه با گفتار و چه با رفتار 

و کردار نشــان دهید که چگونه باید 
خرج و پس انــداز کنــد و چگونه و 

به نحو احسن از پولش استفاده کند.
الزم اســت به او یــاد بدهید که پول 
خــودش را چگونه مدیریــت کند و 
مسئولیت خرج کردن آن را به عهده 
بگیرد. ولی نباید موضوع را با تنش و 
احساس گناه در او به پایان برسانید. 
به او بفهمانید که پول می تواند موجب 
خوشحالی و خوشــبختی شود و اگر 
آن را صحیح خرج کنــد، می تواند  از 
داشتن پول لذت ببرید. نباید بی رویه 
پول خرج کنــد ولی گاهــی اوقات 
می تواند برای ســرگرمی و چیزهای 
 موردعالقــۀ خــودش ولخرجــی 

کند.

تصمیم گیری کودک برای پول  توجیبی اش!

الزم است به او 
یاد بدهید که پول 
خودش را چگونه 

مدیریت کند و 
مسئولیت خرج 

کردن آن را به عهده 
بگیرد. 

اکثر والدین دوست دارند بچه هایشان مسئولیت خرج 
کردن پول هایشان را  خودشــان قبول کنند و در مورد 
مقدار پولی که دارند، برنامه ریزی کرده و آن را معقوالنه 
خرج کنند و برای آیندۀ خود مقداری پس انداز داشته 

باشند.
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Afghanistan business 
advisor Ahmad Sadat said 
to ILNA news agency that 
we are looking to establish a 
joint bank with Iran.
Speaking to ILNA 
correspondent, he said 
"Setting up a joint bank 
or opening a branch of an 
Afghan bank in Iran is 
requested and the Afghan 
government reviews the 
request."
“Afghanistan is currently 
negotiating with Iranian 
officials establishment of a 

joint bank,” he said.
“If this is done, money 
transfer problems will 
be resolved for Iranian 
businessmen, especially in 
investing so Iranians can 
easily transfer their money,” 
he added
Head of the Iran-Afghanistan 
Joint Chamber of Commerce 
said before that central 
banks in the two countries 
are looking for ways to 
resolve problems hurting 
banking ties between the 
two neighbors. 

ICT minister says 
Nahid satellite 
has not yet been 
launched
Iran’s Minister of 
Communications and 
Information Technology, 
Mohammad Javad Azari 
Jahromi announced that 
final phases of delivering 
Nahis satellite to Defense 
Ministry are underway 
but the satellite has not 
yet been launched.
Azari Jahromi made the 
remarks on Saturday 
while accompanied local 
journalists at the Tehran-
based space research 
center, showing them 
the satellite.Speaking 
about rumors circulated 
regarding Nahid satellite 
explosion at the space 
center meant to launch 
it, he said, “I have no idea 
about what American 
officials say over the 
Semnan space center and 
the defense minister, who 
is in charge, should make 
a comment on this”.
Iran attends 
International 
Tourism Industry 
Expo
China International 
Tourism Industry Expo 
(CITIE) started work 
in presence of various 
countries namely Iran 
in Guangzhou Import 
and Export Complex, 
Guangdong province.
Over 3,000 companies 
from 60 countries 
participated in the event 
and 500,000 people are 
predicted to visit the 
exhibition.Guangdong 
province with about 
110 million population 
and $950b foreign trade 
balance is the richest 
province in China.In the 
wake of lifting one-way 
visa for Chinese nationals 
which started on July 16, 
the Chinese will be able 
to travel to Iran for 21 
days stay with no visa.
Iran has entered China 
tourist destination list 
since 2011.According 
to the public relations 
office of the presidential 
office, the Iranian cabinet 
passed the law on June 
23, at the suggestion 
of the Ministry of 
Foreign Affair and 
the Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism 
Organization.

economy
What’s News

ISFAHAN
N E W S

News

Economy
Sunday,September 1, 2019, No.312

ISFAHAN
N E W S 04

Iran eyes to establish joint bank with 
Afghanistan

He made the 
remarks in an 
interview with 
China's state-
run Xinhua news 
agency published 
on Friday.

“We believe that the United 
States is pushing a new sort 
of violent unilateralism, an 
extremist unilateralism, 
which destroys all the 
foundations of global 
order,” said Zarif, as quoted 
by Press TV.He made the 
comment in response 
to a question whether 
he agreed with China’s 
Foreign Minister Wang Yi 
that the Iran 2015 nuclear 
deal - officially known as 
the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) – is 
in fact a contest between 
unilateralism and 

multilateralism.
Elaborating on the reasons 
why the US sticks to 
unilateralism and the best 
way to counter it, Zarif noted, 
“Multilateralism is the best 
counter-measure against 
unilateral tendencies by the 
United States.”He also said 
that the US and particularly 
the administration of Trump 
“strongly believes in the use 
of coercive measures”, which 
“usually threaten the lives 
of ordinary citizens,” and 
“that is why Iran and China 
rightly called these actions by 

the United States economic 
terrorism.”He also insisted 
that “dialogue and working 
for the common good and 
common destiny” were the 
best ways to deal with the 
“very negative tendencies” 
promoted by Washington.
“That’s how we view the Belt 
and Road Initiative (BRI) as 
a program and as a process 
to bring about greater 
economic connectivity and 
greater economic growth 
and development to the 
countries within the BRI,” the 
Iranian foreign minister said, 

adding that this is the reason 
why Iran has supported 
the initiative and is a major 
partner to it.
Zarif also said that the BRI 
is important for Iran since 
“we see the Belt and Road 
Initiative as a possibility 
to enhance growth and 
connectivity and also to 
address some of the regional 
problems, including drug 
trafficking, poverty.”
He also said that Iran can 
willingly offer both its 
North-South and East-West 
corridors to promote the BRI.

Happened over the last 
week of August;
IME witnessed growth in 
trading volume, value
During weekdays ending up to August 29, 
while 680,291 MT of commodities worth over 
$666 million were traded on Iran Mercantile 
Exchange, the trading volume and value 
experienced a growth of 169 and 81 percent, 
respectively.According to the report from IME 
International Affairs and PR, last week, on the 
domestic and export metal and mineral trading 
floor of IME, 223,889 MT of various products 
worth close to $281 million were traded.On 
this trading floor, 219,577 MT of steel, 1,460 
MT of copper, 2,720 MT of aluminum, 120 MT 
of molybdenum concentrates and 14 kg of gold 
bullion were traded by customers.The report 
declares that on domestic and export oil and 
petrochemical trading floors of IME, 456,052 
MT of different commodities with the total value 
of $397 million were traded.

Iran to host Project 
Management 
Championship in Asia
The Project Management Championship will be 
held in Tehran University with participation of 
some Asian countries.Iran was elected to host 
the Asian Project Management Championship 
2019 by International Project Management 
Association (IPMA). The university students 
from Asian countries will participate at this 
competition.
The championship team will compete 
in the Russian World Project Management 
Championship.One of the main goals of this 
competition is to portray projects by using 
the art of photography and film-making or 
animation (multi-media). The festival will 
begin in late November 2019.The Project 
Management Championship is a 3 stage 
competition consisting of a qualification round, 
the national finals and the international final. 
The international final will be hosted each 
year by a different country.PM Championships 
is targeted at full-time students at higher 
education studying project-related courses. 
Its core objectives are to enhance student 
involvement in the field of project management, 
to raise the interest in professional project 
management at a national and international 
level, as well as to advance the dialogue, the 
knowledge sharing and know-how between 
research and the business world.

$24m Invested in Payam 
SEZ, Airport
 Iran’s private sector invested 2.68 trillion rials 
($24.2 million) in Payam Special Economic 
Zone & Payam International Airport in Karaj, 
the central city of Alborz Province, during 
the five months to Aug. 22, which indicates 
a threefold rise compared with last year’s 
corresponding period.According to the official 
website of Payam International Airport & 
Special Economic Zone on www.payamaviation.
ir, the investments will help create more than 
1,700 jobs.As the closest special economic 
zone to Iran’s capital city Tehran, Payam Special 
Economic Zone plays an important role in the 
country’s production cycle and job creation. 
The zone has attracted many companies and 
investments in ICT and knowledge-based areas.
Payam SEZ is spread across 3,600 hectares, 
according to Financial Tribune.

Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif, while voicing Iran's support 
for China's Belt and Road Initiative (BRI), 
said the program brings greater economic 
connectivity to participating countries.

Belt-Road Initiative brings greater economic 
growth: FM Zarif
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He also said 
that Iran can 
willingly offer 
both its North-
South and East-
West corridors 
to promote the 
BRI.
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CBI chief says Iran’s 
economy steady again
Governor of Central Bank of Iran 
Abdolnaser Hemmati on Saturday gave 
an upbeat report about recovery of Iran’s 
economy, saying that national economy 
currently enjoys stability.
He made the remarks in his speech to 
the 30th Conference on Islamic Banking 
underway in the Iranian capital.
Hemmati said that the restoration 

of stability in the Iranian economy is 
fundamentally due to stability in the 
forex market coupled with a gradual fall 
in foreign exchange rates over the past 
months.   
He said that the gradual reduction of 
monthly inflation since last March to 
levels under 1% this month is indicative 
of the reduction of the impacts of 
fluctuations of foreign exchange rates.  
Besides the efforts to bring liquidity 
under control, the CBI is now most 

concerned about ways to provide 
financial resources for the production 
sector, Hemmati said.  
The partial improvement of some 
economic indicators compared to 
figures from the last year is indicative 
of US failure to achieve its goals, the CBI 
governor said, however, noting that 
removal of Iran’s economic problems, 
particularly reforming the national 
budgeting, requires sound measures 
and policies.   

Iran eyes to establish 
joint bank with 
Afghanistan
Afghanistan business advisor Ahmad 
Sadat said to ILNA news agency that 
we are looking to establish a joint bank 
with Iran.
Speaking to ILNA correspondent, he 
said "Setting up a joint bank or opening 

a branch of an Afghan bank in Iran is 
requested and the Afghan government 
reviews the request."
“Afghanistan is currently negotiating 
with Iranian officials establishment 
of a joint bank,” he said.“If this is done, 
money transfer problems will be 
resolved for Iranian businessmen, 
especially in investing so Iranians can 
easily transfer their money,” he added
Head of the Iran-Afghanistan Joint 

Chamber of Commerce said before that 
central banks in the two countries are 
looking for ways to resolve problems 
hurting banking ties between the two 
neighbors. Hossein Salimi pointed to a 
new approach adopted by the Tehran 
government that supports trade with 
neighbors in the light of US sanctions.
Afghanistan is one of the countries in 
which Tehran has invested hope to 
boost exports.



US shows flexibility in 
issuing waivers for Iran’s oil 
sales: Araghchi
 Iranian deputy Foreign Minister for Political 
Affairs, Abbas Araghchi stressed that Iran’s 
return to full implementation of 2015 nuclear 
deal is condition on the country’s legal 
demands, such as oil sales and banking ties, 
fully met.
“When the Europeans, including France, 
persuade US President Donald Trump with 
their initiative, it means that ‘maximum 
pressure’ has failed to achieve its aims and 
there is a division. They should fulfill Iran’s 
demands because we have said that Iran’s 
demands in the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), specifically regarding oil sales 
and banking ties, should be met for us to return 
to full implementation of the deal,” Araghchi 
added.Mentioning G7 summit and Iranian 
Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif’s visit 
to France, the official said, “French President, 
Emmanuel Macron had held meeting with 
Trump on the sideline of G7 summit and the 
American side has shown some flexibility in 
issuing waivers for Iran’s oil sales”.
Elsewhere in his remarks, Araghchi insisted 
that US’ policy against Iran and the JCPOA has 
isolated the country.“This is the very split that 
has opened up in America’s maximum pressure 
policy and the very achievement that Iran is 
obtaining in its maximum resistance policy,” 
he highlighted.“Iran’s foreign policy has been 
successful in resistance against US’ maximum 
pressure policy,” Araghchi added.

  Iran’s air defense ahead of 
its plans: cmdr.
Commander of Army Air Defense Force 
Brigadier General Alireza Sabahifard said that 
the country’s air defense sector had made great 
progress during recent years and is ahead of its 
predicted plans.
He made the remarks on Saturday in Tehran 
while renewing allegiance to the high ideals 
of the Late Founder of the Islamic Revolution 
Imam Khomeini (RA) at his mausoleum
“The train of air defense is on the rail of progress 
and in the Second Phase of the Revolution, it will 
offer many surprises which will assure friends 
and frighten enemies,” he added.
Referring to recent achievements of air 
defense, namely Bavar-373 missile system and 
Falagh radar, the commander added that this 
progress shows Iran is capable of designing 
and manufacturing different equipment in the 
defense sector.Iran’s defense sector has seen 
many great achievements made by Iranian 
engineers during recent years. The most recent 
unveiling came last week as domestically made 
Bavar-373 air defense system came on stream. 
Tehran has repeatedly announced that its 
military power is just aimed at defending the 
country against threats and does not present 
any threat to others.

Trump at point below zero

By: Hanif Ghaffari
If the trend continues until 
next year's presidential 
election, Trump will surely 
lose the election. Polls in 
the states of Wisconsin, 
Pennsylvania, Florida, 

Michigan and Ohio show that the 
US president has little chance of 
winning in those states. Even in some 
US states, like Texas, Trump has little 
chance of winning.
Undoubtedly, one of the main factors 
that have reduced Trump's power is 
his economic defeat against Beijing. 
The President of the United States of 
America is now backing below zero, 
even before Year 2016. America's 
trade deficit with China has grown 
from $ 346 billion (2016) to $ 419 
billion (2019). On the other hand, 
by the end of the 2018, we saw a 7 

percent increase in Chinese imports 
to the United States.
The Chinese have undoubtedly 
suffered the worst blow to 
Washington with the clever 
devaluation of the yuan and its 
important decision not to buy 
American agricultural products. 
However, Beijing has not yet entered 
US assets in China (worth over a 
trillion dollars)!
At present, the United States is 
trying to use all its means to fight 
China: from insuring Taiwan 
to interfering with Hong Kong 
protests and consulting with Tibet! 
Even the United States is trying to 

pressure China in the face of the 
crisis in North Korea. Essentially 
one of the main reasons for the US's 
negative and deterrent intervention 
in the Korean Peninsula, as well as 
Washington's blocking of direct 
talks with Pyongyang and Seoul, is 
confrontation with Chinese power 
in East Asia.
Finally, the United States will 
definitely lose the game to Beijing! 
The cost of a defeat for Donald 
Trump will be very heavy, and 
even that could be one of the major 
reasons for the failure of the US 
president in next year's presidential  
election.

US President Donald Trump is having a hard time. 
He lost the trade war with Beijing after three years 
of trying. Failure to align US businesses, farmers and 
citizens with Trump policies, along with warnings from 
US analysts and economists have led the US president 
to defeat his main economic competitor.
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 Iran Becoming Heavyweight 
in Drone, Air Defense Industry: 
Commander
TEHRAN (Tasnim) – The Islamic Republic is turning into a hub 
of drone technology and air defense power, commander of Air 
Defense Force of the Iranian Army said.In comments on Saturday 
morning, Brigadier General Alireza Sabahifard said Iran is 
becoming a hub of drone power and is well ahead of schedule in the 
air defense sector.“We are equipped with various types of drones 
and quadcopters with different capabilities,” he said.Highlighting 
Iran’s success in manufacturing a broad range of air defense 

missile systems and radars, the commander said Iranian experts 
have the capability to design and mass-produce command and 
control systems as well as various types of air and cyber defense 
equipment.On August 22, Iran unveiled its homegrown long-
range air defense missile system, dubbed “Bavar-373”.
The long-range air defense system is capable of detecting up to 100 
targets, tracking 60 of them, and engage with six concurrently.A 
distinguishing feature of Bavar-373 is its vertical launching 
system with square launchers, mostly used for air defense on 
warships.Bavar-373 uses a long-range, phased array fire-control 
radar, dubbed Me’raj-4.
The air defense system employs three different types of missiles 
to hit targets at various altitudes.

Iranian military experts and 
technicians have in recent 
years made great headways in 
manufacturing a broad range 
of indigenous equipment, 
making the armed forces self-
sufficient in the arms sphere.
Iranian officials have repeatedly 
underscored that the country will 
not hesitate to strengthen its military 
capabilities, including its missile power, 
which are entirely meant for defense, and that Iran’s 
defense capabilities will be never subject to negotiations.

The Chinese have 
undoubtedly 
suffered the 
worst blow to 
Washington 
with the clever 
devaluation of 
the yuan and 
its important 
decision not to 
buy American 
agricultural 
products. 
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  Iran’s Air Defense to 
Overpower Enemy If It Makes A 
Mistake: Commander
Commander of the Iranian Army Ground Force Brigadier 
General Kiomars Heidari highlighted the country’s military 
preparedness to counter foreign threats and said the Islamic 
Republic’s air defense forces will overpower the aggressors.In 
a speech in the northern province of Semnan on Friday night, 
Brigadier General Heidari pointed to a recent move by Iran to 
shoot down a US spy drone in southern territorial waters and 
said, “Today, the Islamic Republic of Iran’s airspace is the most 
secure in the world.”
“Whenever the enemy makes a mistake, the sharp eyes of our 
country’s Air Defense (Force) will not give it any opportunity 

(to respond) and will face down the aggressors in a fraction 
of (a second),” the commander added.He further highlighted 
the importance of Iran’s power and called on all people of the 
country to preserve and protect it.The remarks came against 
the backdrop of increased tensions between Iran and the US 
after the Islamic Republic shot down an advanced US spy drone 
over its territorial waters.The Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) said on June 20 that a US spy drone that violated 
the Iranian territorial airspace in the early hours of the day 
was shot down by the IRGC Aerospace Force’s air defense unit 
near the Kooh-e-Mobarak region in the southern province of 
Hormozgan.The intruding drone was reportedly shot by Iran’s 
homegrown air defense missile system “Khordad-3rd”.Later 
on the same day, US President Donald Trump said he had called 
off a retaliatory attack on a number of targets in Iran and said 
that he was ready to speak with Iranian leaders and come to an 

understanding 
that would allow the country to improve 

its economic prospects. “What I’d like to see with Iran, I’d like 
to see them call me.”

Solution to providing 
sustainable security 
in Persian Gulf: 
transition from 
coalition logic
By: Farid Haeri
 The security of the Persian Gulf region is 
provided in sustainable form only when 
solutions to the logic of play with zero 
algebraic output are put aside.
Following recent unrest in the Persian 
Gulf, the United States, claiming to 
establish security in Strait of Hormuz 
(the largest oil artery in the Persian 
Gulf), has sought to establish a military 
alliance in the Persian Gulf to allow 
precise monitoring of the flow of traffic 
of oil tankers from different countries 
around the world.
On that basis, the US Secretary of State, 
Mike Pompeo, traveled to Saudi Arabia 
in June to discuss military alliances with 
Saudi leaders and asked them for help to 
form a military alliance. Furthermore, 
Pompeo named Saudi Arabia and the 
United Arab Emirates as the strategic 
partners, describing the purpose of 
forming a military alliance in the Persian 
Gulf as strict monitoring of oil tankers 
traffic in the Strait of Hormuz, and that 
the alliance against Iran should extend 
beyond the countries around the Persian 

Gulf, i.e. in Asia and Europe.
Shortly after the British oil tanker was 
seized, US President Donald Trump 
officially called on the international 
community to join the US military 
coalition, but the request has not yet 
been met.
The Secretary of State, Pompeo, in 
response to a worldwide negative 
reaction to this request, personally 
pursued the matter from each of 
countries around the Persian Gulf and 
Europe to convince the international 
community to join the US military 
alliance against Iran in the Persian Gulf.
The US request was met only with the 
slight agreement of countries such 
as Britain, Australia, Bahrain and the 
Zionist regime, and many countries are 
now unwilling to cooperate with the 
United States and are proceeding quite 
conservatively.
Moreover, Some European countries 
stated that they are not willing to 
participate in the coalition alone, but 
that if the European Union is present 
they will participate. Japan, one of 
the strongest countries in Asia, has 
announced that it will personally 
provide security of its own tankers. 
These countries are reluctant to break 
off their relations with Iran and put their 
policies under the policy of maximum 
pressure that serves the interests of the 
United States.

Now the question that comes to mind 
is whether or not the United States will 
succeed in this coalition.
Certainly the United States, as a global 
power with the support of Israel, Britain, 
Bahrain and Australia, will strive to 
make the Persian Gulf ’s security “more 
internationally”. The United States seeks 
to show Iran as a threat to the world 
and to enter various countries into the 
coalition under the pretext of this matter 
and thus has invited its allies to join the 
alliance.
Most countries, however, are reluctant 
to participate in the American puzzle 
against Iran and do not want to break off 
their relationship with Iran. Countries 
such as Japan, New Zealand and the 
Netherlands that have economic ties 
with Iran have responded to the US 
request ambiguously; these responses 
indicate that their leaders are not 
looking for being enemy with Iran.
An important point to note here is that 
Pompeo, for the first time during his visit 
to Saudi Arabia, discussed the issue of a 
military alliance in the Persian Gulf and 
named Saudi Arabia and United Arab 
Emirates as two reliable supporters and 
strategic partners. In spite of this matter, 
none of the two countries accepted to 
join the coalition. It seems that these two 
countries are afraid of jeopardizing their 
interests vis-á-vis Iran and are unwilling 
to join the coalition.
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Iran, 
Indonesia 
Discuss 
Consular 
Affairs

D i p l o m a t i c 
d e l e g a t i o n s 
from Iran and 
Indonesia held 
the fifth joint 
meeting on 
consular affairs 
in the Indonesian 
city of Yogyakarta.
The Friday 
meeting was 
attended by 
an Iranian 
delegation led 
by the Director-
General of 
the Consular 
Department of the 
Iranian Ministry 
of Foreign Affairs 
and an Indonesian 
delegation led 
by the Deputy 
D i r e c t o r a t e 
General of 
Protocol and 
Consular Affairs 
at the Ministry of 
Foreign Affairs of 
Indonesia.
In the meeting, the 
two delegations 
discussed the 
common consular 
issues, including 
visa affairs, the 
issues relating 
to university 
students, the 
judicial affairs, as 
well as the issues 
s u r r o u n d i n g 
prisoners of the 
two countries, the 
migrants and the 
refugees.
They also 
welcomed the 
ratification of two 
bills on mutual 
legal assistance 
in criminal 
matters and 
the extradition 
of criminals, 
and expressed 
hope that Iran 
and Indonesia 
would soon sign 
a cooperation 
agreement in 
the fight against 
drug trafficking, 
according to the 
Foreign Ministry’s 
website.
In the gathering, 
the Iranian 
delegation called 
for efforts to 
extradite the 
Iranian convicts 
from Indonesia 
and improve the 
conditions of 
Iranian inmates 
in that country.
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1.4 tons of illicit drugs seized in joint police operation in 
Tehran
The police forces of Semnan province, Iran have seized 1,400 kg of illegal 
drugs in collaboration with police forces of Tehran and Alborz provinces.
Police Chief of Semnan province Colonel Abdollah Hassani said Saturday 
that following comprehensive intelligence activities, the police forces 
of the province seized 1.4 tons of illicit drugs in collaboration with police 
forces of Tehran and Alborz provinces during an operation which was 
destined to central parts of Iran form east borders.
During the operation, three smugglers were arrested, he added, saying that the 
force is on the move to find other elements of the drug trafficking band.According to the police 
chief, the big haul included 1,340 kg opium and 68 kg morphine.

Iranian Defense Minister 
Brigadier General Amir 
Hatami says the country’s 
satellite program is 
advancing according to a 
well-established program.
“The Defense Ministry 
is working on four to five 
research satellites, and we 
hope the projects will be 
completed by the yearend 
[March 2020],” Brigadier 
General Hatami said 
Thursday.
Reacting to speculations 
circulating in some foreign 
media over the potential 
launch of a new satellite by 
Iran in the near future, the 
defense minister said, “The 
Defense Ministry carries 
out its research activities 
on launching satellites 
and rockets in accordance 
with a well-established 
program.”
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Morning call to prayer : 
05:14:21  
Noon call to prayer : 
13:03:25   
Evening call to prayer: 
19:46:38  
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“When the Europeans, including France, 
persuade Trump with their initiative, it 
means that ‘maximum pressure’ has failed to 
achieve its aims and there is a division. They 
should fulfill Iran’s demands because we 
have said that Iran’s demands in the JCPOA, 
specifically regarding oil sales and banking 
ties, should be met for us to return to full 
implementation of the deal,” Araghchi told 
a state Radio program on Thursday night.
The multilateral nuclear deal has been 
in jeopardy since US President Donald 
Trump pulled his country out of the JCPOA 
in May last year and stepped up sanctions 
on the Islamic Republic in what he called 
‘maximum pressure’ campaign.
Under the deal, signed between Iran and 
the five permanent members of the United 
Nations Security Council – the United States, 
France, Britain, Russia and China – plus 
Germany, Tehran undertook to put limits 
on its nuclear program in exchange for the 
removal of nuclear-related sanctions.

Since May, Iran has introduced cuts to its 
nuclear commitments twice in compliance 
with articles 26 and 36 of the JCPOA. Iran 
says these measures will be reversible 
as soon as Europe finds practical ways to 
shield the Iranian economy from unilateral 
US sanctions, which were imposed last 
year when Washington withdrew from the 
nuclear deal.
“What we have proposed to Europeans is 
to either buy our oil for their companies 
through obtaining US’s permission or if 
they cannot do this, provide the Islamic 
Republic with credit lines in proportion to 
the same amount of our oil sales. Our return 
to full JCPOA implementation is impossible 
without these measures,” Araghchi added 
in the interview.
Pointing to France’s initiative to salvage the 
deal in G7 summit in Biarritz, he highlighted 
that “the American side has shown some 
flexibility in issuing waivers for Iran’s oil 
sales.”“This is the very split that has opened 
up in America’s maximum pressure policy 
and the very achievement that Iran is 
obtaining in its maximum resistance policy,” 
he highlighted“There will be strenuous and 
complicated negotiations ahead of us for 
arriving at a specific formula,” to salvage the 
JCPOA, the deputy FM added.

The black-and-white photo showed the 
fire-blasted launch site at a space center in 
northern Iran including a damaged gantry 
service tower and a downed mobile erector 
launcher.
Trump, in his tweet, cited the specific location 
of the site, saying the United States was not 
involved in the “catastrophic accident during 
final launch preparations for the Safir SLV 
Launch at Semnan Launch Site One in Iran.”
Speaking to reporters at the White House later 
on Friday, Trump defended his posting of the 
photo and reiterated that the United States had 
nothing to do with the incident.
“We had a photo. I released it, which I have the 
absolute right to do,” Trump said.

He claimed the Iranians “were going to set off a 
big missile and it didn’t work out too well. Had 
nothing to do with us.”
“I wish Iran best wishes and good luck in 
determining what happened at Site One,” 
Trump said in his tweet.
Patrick Eddington, a former CIA satellite 
imagery analyst, said the photograph tweeted 
by Trump appeared to be a classified image 
taken by a U.S. spy satellite.
The Pentagon did not have any immediate 
comment.
Tehran denies the U.S. accusation that 
such activity is a cover for ballistic missile 
development.
The Trump administration has ratcheted 
up economic pressure on Iran this year 
with economic sanctions to try to force it to 
renegotiate a pact reached with world powers 
in 2015 limiting its nuclear program. Trump 
withdrew the United States from the pact in 
May last year.
Trump has offered to hold talks with Iran but 
Tehran says first it must get relief from U.S. 
sanctions.

Iran to fully implement JCPOA only if its demands 
are met: Araghchi

Trump tweets photo of Iran rocket site and says US 
'not involved' in failed launch; Reuters

Iran’s Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi said that 
Tehran’s return to full implementation of 2015 nuclear 
deal is conditioned on the country's legal demands, such as 
selling its oil, fully met.

U.S. President Donald Trump on Friday posted on Twitter 
a photo of what appeared to be the site of a failed Iranian 
satellite launch, raising questions about whether he had 
disclosed U.S. surveillance secrets.

Tehran denies 
the U.S. 
accusation that 
such activity 
is a cover for 
ballistic missile 
development.

“What we have 
proposed to 
Europeans is to 
either buy our oil 
for their companies 
through obtaining 
US’s permission or 
if they cannot do 
this, provide the 
Islamic Republic 
with credit lines in 
proportion to the 
same amount of 
our oil sales. Our 
return to full JCPOA 
implementation is 
impossible without 
these measures,” 
Araghchi added in 
the interview.

EU Will Keep Working 
to Preserve JCPOA: 
Mogherini
The European Union will work to maintain the 2015 
nuclear deal between Tehran and world powers, EU 
Foreign Policy Chief Federica Mogherini said.“My 
role...is to preserve the full implementation of the 
existing agreements. Again if something else can be 
built on it, this would be welcomed and accompanied 
by the European Union,” Mogherini told reporters 
during an EU foreign ministers meeting in Helsinki 
on Friday.“Our work is to continue to ensure that there 
is full compliance from the Iranian side to its nuclear 
commitments,” she added.

Under the deal, reached between Iran and the five 
permanent members of the United Nations Security 
Council – the United States, France, Britain, Russia and 
China – plus Germany, Tehran undertook to put limits 
on its nuclear program in exchange for the removal of 
nuclear-related sanctions.Mogherini also said that 
the existing nuclear deal must not be sacrificed as part 
of any measure taken by Washington to forge a new 
security agreement with Tehran.
At the G7 summit in Biarritz, US President Donald 
Trump showed openness to his French counterpart's 
proposal of a summit with Iranian President Hassan 
Rouhani.US Defense Secretary Mark Esper followed 
up on Wednesday by urging Tehran to engage, but 
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
said Washington must first return to the deal and halt 
"economic terrorism" against his country.

EU Favors Iran-US Talks, But 
Focused on Preserving JCPOA
 The European Union is always in favor of talks, including 
between Iran and the United States, but its constant focus 
has been on preserving the 2015 nuclear deal, formally 
known as the Joint Comprehensive Plan of Action, the bloc's 
diplomatic chief said on Thursday.
"The method of talks is always the one we prefer; it is always 
the one we encourage … [and] invite our partners to take 
part on, on the basis … of respect of international rules 
and norms," Federica Mogherini said, when asked about 
possible Iran-US negotiations upon arrival for the meeting 
of EU defense and foreign ministers in Helsinki, Finland, 
EEAS reported. 
She added, however, that "first and foremost, what is 
existing [the nuclear deal] needs to be preserved".
Washington and Tehran have been locked in a bitter 
standoff since last year when US President Donald Trump 
unilaterally pulled out of the nuclear deal and reimposed 
sanctions on Iranian economy, according to Financial 
Tribune.

Tensions rose dramatically following several incidents 
in the Persian Gulf, including attacks on international 
merchant vessels in May and June, which the US used as 
grounds to step up pressure against Tehran. 
Iran has adopted a reciprocal plan by gradually exceeding 
the limits set in the nuclear deal in phases, but has declared 
that all moves would be reversed as soon as the economic 
damage of the US sanctions is compensated by other parties.
French President Emmanuel Macron last week presented 
a proposal to either soften sanctions on Iran or provide 
a compensation mechanism in return for Tehran's full 
compliance with the pact. 
The idea of direct talks between the two grew this week 
after Macron expressed hope during the G7 Summit last 
week that a meeting between Trump and President Hassan 
Rouhani could happen within weeks. 
German Foreign Minister Heiko Maas welcomed the 
"greater willingness for dialogue" seen since the G7 and 
urged Iran to engage."Everyone must contribute, including 
Iran, towards de-escalating the situation in the region and 
we want to play our part too,” Maas told reporters before the 
meeting in Helsinki.
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شــیروانی  حمیدرضــا 
مدیرعامل شــرکت عمران 
ابتدای در این نشست شرح 
مختصری از سابقه تاریخی 
فوالدشهر، چکونگی شکل 
گیری آن و وظایف شرکت 
عمران در قبال این شــهر 
پرداخت و اظهار داشت: شهر فوالدشهر 
که اولین و با قدمت ترین شهر جدید بین 
شهرهای جدید کشــور پس از انقالب 
می باشد و از سال 1347 به عنوان شهرک 
سازمانی ذوب آهن در اختیار دولت بوده 
است. پس ازانقالب اسالمی در قالب طرح 
امایش سرزمین و مکان یابی شهرهای 
جدید کشور بر اساس مصوبات شورای 
عالی معماری و شهرسازی، فوالدشهر 
نیز بعنوان یکی از شهرهای جدید کشور 
تعیین و معرفی شد. بر این اساس شرکت 
عمران بعنوان یک شــرکت صد در صد 
دولتی که بصورت درآمــد هزینه اداره 
می گردد تأســیس گردید، اهم وظایف 
این شرکت بر اساس اساسنامه ای که به 
تأیید شورای نگهبان هم رسیده متولی 
تفکیک، آماده سازی و واگذاری اراضی 

دولتی این شهر است.
شیروانی ضمن اشــاره به ساخت و ساز 
بافت اولیه شهر و طراحیان توسط موسسه 
گیپروگر اتحاد جماهیر شوروی در قالب 
شهرک سازمانی ذوب آهن، فوالدشهر را 
به عنوان موزه شهری معرفی کرد که هم 
اکنون محل بازدید دانشجویان معماری 

و شهرسازی می باشد.

   میزان ارائه خدمات شــهرداری 
فوالدشهر مثال زدنی است

اکنــون شــهرداری بعنــوان متولی 
شهرمســئولیت نظارت صدور پروانه و 
نگهداری شــهر در محــدوده و حریم 
مصوب را بعهده دارد و انصافاً میزان ارائه 
خدماتش مثال زدنی است و در مقایسه 
با شــهرهای دیگر بهتریــن مجموعه 
کارامد نیروی انسانی و رسیدگی را دارد، 
فوالدشــهر با 65 متر سرانه فضای سبز 
بیشترین ســرانه فضای سبز شهری در 
کشور را دارا می باشد که این مهم توسط 
شهرداری فوالدشهر علیرغم مشکالت 
مالی و ابی به بهترین شــکل ممکن در 
حال حفظ, توسعه و نگهداری می باشد. 
شرکت عمران نیز به لحاظ تعالی شهر 
در چارچوب اساسنامه مصوب و قانون 
همسو و همدل با سایر مسؤالن و ادارات 
و ارگان های شهر فعالیت و ارائه خدمت 

می کنیم.

   رد شایعه پایان کار شرکت عمران 
در مسکن مهر فوالدشهر

مدیر عامل شــرکت عمران شهر جدید 
فوالدشهر در پاســخ به خبرنگاران با رد 
شایعه پایان کار شرکت عمران در مسکن 
مهر گفت: ما بر اساس قانون به وظایف 
خود عمل کرده و در کنــار دیگر ارگان 
ها بدون مداخله در کار یکدیگر حضور 
فعال خواهیــم داشــت. در امر تحویل 
واحدهای مسکن مهر، کار ما، در سال 98 
پایان خواهد یافت، لذا در دیگر وظایف 
باقیمانده در تأمیــن و تکمیل خدمات 

زیربنائی و روبنائی برابــر قانون همراه و 
متعهد خواهیم بود

    تحویل 1000 واحد مسکن مهر به 
متقضیان

وی مسکن مهر فوالدشهر را با داشتن 31 
هزار واحد بزرگترین مسکن مهر استان 
اصفهان دانســت و تصریح کرد: تقریباً 
پروسه تحویل باقیمانده واحدهای مسکن 
مهر و مشکل دار پرونده اش در حال بسته 
شدن می باشد و از نیمه دوم سال گذشته 
چیزی بنام مســکن مهر فاقد متقاضی 
نداریم، از سی و یک هزار واحد مسکونی 
مورد اشاره حدود بیست و پنچ هزار واحد 
در محالت فرهنگ و ایثار جانمایی شده 
است. حدود 15۰۰ واحد بعنوان پروژهای 
مشکل دار باقی مانده که انشااهلل تا پایان 
شهریور ماه همزمان با آغاز هفته دولت 
1۰۰۰ واحد آن را تحویل مالکین و 5۰۰ 
واحد دیگر آن تا پایان سال تکمیل و به 

متقاضیان تحویل داده خواهد شد

   واگذاری ۵ هزار واحد مسکونی 
بشکل مشارکت با بخش خصوصی

مدیر عامل شرکت عمران خاطر نشان 
کرد: واگذاری اراضی توســط شــرکت 
عمران به دو صورت انجام می شود: یک 
شکل آن انجام آگهی فراخوان عمومی 
اســت که واگذارشــوندگان موظف به 
ســاخت زمین در بازده زمانی 36 ماهه 
می باشد، وی شکل دوم واگذاری اراضی 
را مشارکت با انبوه ساز و بخش خصوصی 
در قالب زمین و پروانه از دولت، و ساخت 
توسط شریک، دانســت و افزود: بالغ بر 
5۰۰۰ هزار واحد مســکونی در آگهی 
فراخوان مشارکت شرکت عمران حائز 
امتیاز و ارزیابی کیفی گردیده اند و باید 
بزودی نقشــه معماری بر روی اراضی 
توسط آنان تهیه تا پس از تکمیل روال 
قانونی مربوطه اراضی برای آغاز عملیات 

ساخت به انبوه سازان تحویل داده شود.

   علت توقف عملیات اجرایی پروژه 
قطار شهری اصفهان - فوالدشهر

حمید رضا شیروانی علت توقف عملیات 
اجرایی قطار شهری اصفهان – فوالدشهر 
را کریدوری دانســت که قباًل برای آن 
طراحی شده بود. این مسیر بعلت عبور 
از میان ساختمان های موجود, مشاعی 
بودن اراضی کشاورزی به لحاظ بحث های 
تملک، میزان تعداد پالک های واقع در 
مسیر, مشاعی بودن عمده اراضی واقع 
در طرح و تبعات اجتماعی و کشاورزان 

روبرو شده بود.
وی افــزود: طرح اصالحی در شــورای 
ترافیک استان تصویب و مقرر شده پس 
از بررسی و درصورت تصویب نهایی و بالغ 
توسط شورای عالی ترافیک کشور، قطار 
برقی اصفهان - فوالدشــهر با هزینه ای 
بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان از وســط 
اتوبان ذوب آهن به صورت رو ســطحی 
عبور نموده و با مشارکت شرکت عمران 
شهرهای واقع در مسیر و شرکت سهامی 
ذوب آهن احداث و به بهره برداری خواهد 

رسید.

   ساخت شهرک مسکونی خدماتی 
گردشــگری در مجــاورت برزن 

فرهنگ فوالدشهر
مدیرعامل شرکت عمران گفت: بدلیل 
بازنگری در طرح جامع و کاهش محدوده 
و حریــم فوالدشــهر حدود 2 هــزار و 
چهارصد هکتار از اراضی ملکی شرکت 
عمران از حریم فوالدشهر خارج گردید 
در حالیکه همچنان مالکیتش دراختیار 
شــرکت عمران می باشــد. بر اســاس 
مطالعات و طرح های باالدستی مصوب 
مقرر شده هزار و صد هکتار از این اراضی 
به مجموعه شهرک مسکونی، خدماتی و 

گردشگری اختصاص یابد.
وی با اشــاره بــه اینکه ایــن مجموعه 
مسکونی، خدماتی و گردشگری به شدت 
دارای پتانسیل اشتغالزائی، مؤثر در رونق 
تولید و تغییر ماهیت منطقه می باشد، 
گفت: این مجموعه که مجاور مســکن 
مهر به طول سه کیلومتر به سمت نجف 
آباد می باشــد، با همکاری و هماهنگی 
مدیران استانی و مدیریت شهری نجف 
آباد پس از طی مراحل قانونی و تصویب 
در شــورایعالی معماری و شهرســازی 
کشــور احداث می گردد و این مجموعه 
دارای کاربریهایی متنوع از قبیل: پیست 
اتومبیل رانی، باشگاه ورزش های هوایی، 
پایانه ترانزیت کاال، پیســت و مجموعه 
سوارکاری، شهرک سینمایی، مجموعه 
اقامتی، گردشــگری, تله کابین و »باغ 

شهر« می باشد.
در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن, 
19 هزار واحد مســکونی در برزن دیار 
فوالدشهر ساخته می شــود. شیروانی 
با بیان اینکه در قالــب برنامه اقدام ملی 
تولید و عرضه مسکن مکلف به ساخت 
و تولید 19 هزار واحد مسکونی با الویت 
در برزن دیار فوالدشهر شده ایم، گفت: 
 )D( ســطح جمعیت پذیری برزن دیار
حدود 6۰ هزار نفر اســت که براساس 
فراخوان عمومی مشــارکت, واگذاری 
به شرط ساخت و اماده ســازی اراضی 
اقدامات چشــمگیری در جهت عمران 
و ابادانی شــهر با همکاری انبوه سازان 
و شورای اسالمی و شــهرداری محترم 
فوالدشهر صورت پذیرفته است. وی در 
ادامه افزود شرکت عمران میزبان 64۰۰ 
نفر از خانواده شهداء و ایثارگران استان 
در این برزن شــده که براساس توافقات 
انجام شده سازمان ملی زمین و مسکن 
متعهد به اماده سازی و واگذاری اراضی 
جهت احداث چهار هزار واحد مسکونی و 
شرکت عمران نیز نسبت به اماده سازی 
و واگذاری اراضی جهت ساخت 24۰۰ 
واحد مسکونی به خانواده محترم شهدا 
و ایثارگران استان با معرفی بنیاد شهید 

استان اصفهان اقدام نموده است.

   وظایف و تعهدات قانونی شرکت 
عمران در فوالدشهر

مدیر عامل شرکت عمران فوالدشهر در 
پاسخ خبرنگارانی که در مورد تعهدات 
و محــدوده فعالیــت شــرکت عمران 
پرســیدند، گفت: محدودهالیت ما در 
قالب اساســنامه مصوب شرکت عمران 
شهرجدید فوالدشهر که به تأیید شورای 
محترم نگهبان قانون اساسی رسیده است 
می باشــد که طیف متنوعی از اقدامات 
از قبیل واگذاری اراضی تهیه طرح های 
شهرسازی موضوعات حقوقی و خدماتی 
در حدود تعیین شــده و اماده ســازی 
اراضی شــامل: تعیین بر و کف تسطیح 
و اجرای آسفالت معابر پیاده رو و جوی 
 و جدول بر روی اراضــی مورد واگذاری

 می باشد

    همدلی و کمک های بالعوض به 

شهرداری توسط شرکت عمران
شــیروانی با بیــان اینکه فوالدشــهر 
دوره شــکل گیری خود را پشــت سر 
گذاشــته و در دوران بلوغ و شــکوفایی 
خود نیاز به هماهنگی و همکاری همه 
ارگان ها با یکدیگر دارد، گفت: براساس 
هماهنگی های صورت گرفته با شورای 
محترم اســالمی شهر و شــهرداری و 
تصویب مجمع عمومی شرکت عمران 
شهرهای جدید کشورمجموعا زمین هایی 
به ارزش تقریبــی 25 میلیارد تومان به 
صورت بال عوض به شهرداری فوالدشهر 
برای خرید نردبان آتش نشانی 56 متری 
مخصوص ســاختمان های بلند مرتبه 
فوالدشهر تخصیص یافت، همچنین در 
جهت تأمین زیرساخت های شهری یک 
قطعه زمین در محدوده شهر و مجاورت 
اتوبان ذوب آهن بــه پایانه حمل و نقل 
شهری فوالدشهر با مساحت 1۰ هکتار 
تخصیص یافت، این در حالی اســت که 
ملک مورد نیاز کاربری مصوب تجاری 
داشته و شرکت عمران با تغییر کاربری 
امکان ساخت پایانه ای جدید برای رفاه 

شهروندان فوالدشهر فراهم کرد.

   تکمیل ساخت مسیر دوچرخه 
سواری

شیروانی از اجرای مسیر دوچرخه سواری 
به طول 1۰ کیلومتــر حدفاصل برزن 
فرهنگ )مســکن مهر( تا محور ورودی 
فوالدشــهر، جهت فعالیت های ورزشی 
بــرای عالقمندان بــه ورزش دوچرخه 
ســواری به صورت حرفه ای خبر داد و 
اعالم نمود تاکنون قسمت عمده عملیات 
اجرایی ان در مسکن مهر انجام و بزودی 
تکمیل مسیر با اقدامات اجرایی از طریق 

انتخاب پیمانکار اغاز می شود.

   ساخت شش واحد آموزشی در 
طول یکسال توسط شرکت عمران

مدیرعامل شــرکت عمــران در زمینه 
خدمات رسانی و توســعه مسکن مهر 
گفت: در سال 96 با عنایت به روند استقرار 
و ســکونت مردم در مسکن مهر و پیش 
بینی های صورت گرفته ساخت و تحویل 
واحدهای اموزشی مورد نیاز در دستور 
کار و الویت امور اجرایــی قرار گرفت و 
در این راستا طی مدت یکسال 6 واحد 
آموزشی در مســکن مهر فوالدشهر با 
عرصه بین 5 هزار تــا 1۰ هزار متر مربع 
احداث گردید، این در حالی اســت که 
در ســنوات قبل میانگین ساخت واحد 
آموزشــی بــه ازای هر 1.5 ســال یک 
واحد آموزشی در فوالدشــهر بوده، اما 
با همت کارکنان شــرکت عمران و اخذ 
مجوز از شــرکت مادر تخصصی جهت 
ســاخت این فضاهای اموزشی با رشد 
قابل توجهی توانستیم 6 واحد آموزشی 
دیگر را در طول یک سال ساخت و آماده 
بهره برداری کنیم و با این پیش بینی و 
اقدام بموقع ضمن ایجــاد رفاه و ارامش 
خاطر شهروندان از بروز بحران اجتماعی 
و اموزشــی طبق بیان ریاست محترم 
آموزش و پرورش بخش فوالدشــهر در 

مسکن مهر جلوگیری گردید.

   میزان خدماتی که شــهرداری 
فوالدشهر در شهر انجام می دهد 

مثال زدنی و مایه مباهات است
مدیر عامل شرکت عمران در نشست با 
اصحاب رسانه گفت: روند رشد جمعیت 
در شهرهای جدید به این نحو است که 
هر پنج سال جمعیت این شهرها دو برابر 
می شود که در مراحل ابتدایی تاثیرگذار 
نیســت اما به مرور زمان با بیشتر شدن 
جمعیت وضعیت خدمات بحران ســاز 
می شــود از همین رو بر اســاس قانون 
شهرهای جدید دســتگاه های خدمات 
رسان مکلف اند به گونه ای برنامه ریزی 
کنند که متناســب با پیشــرفت شهر 
نسبت به استقرار دستگاه های خدمت 
رسان در سطح شــهر اقدام نمایند. که 
این روند در شــهرهای جدید از جمله 
فوالدشهر این اتفاق نمی افتد. هم چنین 
تبصره ای در قانون پیش بینی شده است 
که شــرکت عمران می تواند در صورت 
اخذ مجوزات قانونــی الزم خدماتی از 
جمله ساخت: مدرسه, مسجد و برخی 
از فضاهای خدماتی را در شهر انجام و در 
قالب مالیات خود این اقدامات را لحاظ 
نمایند. لیکن تصور عمومی این است که 
این گونه خدمات وظیفه شرکت عمران 
است؛ درصورتی که بر اساس اساسنامه 
شرکت عمران که به تأیید شورای نگهبان 
نیز رسیده است تکلیف شرکت عمران 
جهت اماده سازی اراضی تعیین بر و کف، 
آسفالت، احداث جوی و جدول و پیاده رو 

تعیین گردیده است
حمیدرضا شیروانی افزود: به دلیل این که 
برخی از دستگاه ها نسبت به انجام تکالیف 
خود در فوالدشهر متناسب با نیاز ساکنین 
بدالیل مختلف اقدام نمی نمایند, شرکت 
عمران ورود می کند و متاسفانه این ورود 
چون مکرر شده به حساب وظیفه ذاتی 
شرکت عمران گذاشته می شود که این 

گونه نیست.
وی در ادامــه اضافه کــرد: طبق قانون، 
زمانی که جمعیت در شــهرهای جدید 
از 1۰ هزار نفر فراتر می رود شهرداری در 
این شهرها مستقر خواهد شد. در شهر 
فوالدشهر نیز با گذشتن جمعیت از 1۰ 
هزار نفر شهرداری در این شهر مستقر 
شد و طبق قانون شهرهای جدید پس 
از استقرار شهرداری وظیفه نگهداری از 
شــهر, صدور پروانه و نظارت بر ساخت 
وسازها و موارد تعیین شــده در قانون 
با شهرداری اســت و شرکت عمران نیز 
می بایســت نســبت به انجام عملیات 
آماده سازی و واگذاری اراضی در اراضی 
باقیمانده اقدام کنــد. وی افزود میزان 
خدماتی که شهرداری فوالدشهردر شهر 
انجام می دهد واقعآ مثــال زدنی و مایه 
مباهات اســت. بعنوان نمونه بیشترین 
سرانه فضای سبز در مجموعه شهرهای 
کشور با 65 متر مربع به ازای هر نفر در 

فوالدشهر اســت؛ حفظ و نگهداری از 
فضای سبز شــهری و رفت و روب معابر 
و جمع اوری زبالــه و ارائه خدمات آتش 
نشانی و ایمنی در کنار ســایر اقدامات 
عمرانی شــهرداری با راهبری شورای 
محترم اسالمی شهر یکی از سخت ترین 
وپر هزینه ترین فعالیت هایی است که در 
مجموعه شهری وجود دارد که با افتخار 
می توان بیان کرد در شــهر فوالدشهر 
بهترین مجموعه رســیدگی به شهر را 
شهرداری فوالدشهر و بیش از مقدورات 
خود بصورت بی منت و بدون هرگونه ادعا 
انجام می دهد و از این بابت از زحمات این 
عزیزان که در رشد و بالندگی شهر تأثیر 

بسزایی داشته است قدردانی می نمایم.

   امضاء تفاهم نامه ســاخت 1000 
واحد مسکونی برای اسکان پرسنل 

ذوب آهن
حمیدرضا شیروانی همچنین افزود: از 
انجا که تعداد قابل توجهی از ســاکنین 
فوالدشــهر را کارکنان، بازنشستگان و 
کارمندان شرکت ســهامی ذوب آهن و 
شرکت های اقماری آن تشکیل می دهند، 
بدنبــال پیگیری ها و تعامل مســتمر 
و متقابل مدیران ذوب آهن و شــرکت 
عمران فوالدشهر و با توجه به پتانسیل 
و توانمندی هــای ذوب آهن در تأمین 
مصالح، ماشــین آالت و نیروی اجرایی 
جهت انجام ساخت و ساز, توافق نامه ای با 
هدف اسکان پرسنل ذوب آهن در سایت 
محله ظفر فوالدشهر )B9( با مساحت 
14 هکتار و دارای طرح تفضیلی مصوب 
با مدیرعامل ذوب آهن مبادله شــد. و 
طبق آن مقرر شد، 1۰۰۰ واحد مسکونی 
به همراه احداث تأسیســات زیر بنائی و 
اماکن روبنائی مخصــوص خانوارهای 
 ذوب آهن در بازده زمانی 36 ماه ساخته

 شود.
همچنین شرکت ســهامی ذوب آهن 
متعهد شــد، همزمان نسبت به ساخت 
عملیــات محوطــه ســازی، فضاهای 
آموزشی، ورزشــی، خدماتی، بهداشتی 
و درمانی اقدام نماید. همچنین برآورد 
اولیه انجام این امور بالغ بر 4۰۰۰ میلیون 
ریال است. منصور یزدی زاده مدیرعامل 
شــرکت ذوب آهن، در این نشست نیز 
گفت: هدف از انعقاد ایــن تفاهم نامه را 
مشــارکت در ســاخت واحد مسکونی 
باتوجه بــه مســئولیت های اجتماعی 

کارخانه جهت کارکنان شرکت دانست.
وی افــزود: ذوب آهــن اصفهــان، 
اولویت هایی چون تولید، تأمین مواد اولیه، 
مسائل زیست محیطی و مسئولیت های 
اجتماعی را با هم پیش می برد و ساخت 
این هزار واحد مســکونی نیز در همین 
راستا صورت می گیرد. مهندس یزدی 
زاده با بیان اینکه از سال 73 تا سال 81 
در فوالدشهر ساکن بوده و با ویژگیهای 
این شهر آشناست، افزود: این واحدهای 
مسکونی باید به نحوی ساخته شود که در 

خور نام ذوب آهن اصفهان باشد و الگویی 
برای ساختمان سازی در این شهر گردد.

   واگذاری زمین رایــگان برای 
تأســیس موزه نســخه خطی 

فوالدشهر
 مدیرعامل شرکت عمران اظهار داشت: با 
توجه به وجود موزه نسخ خطی و ظرفیت 
بی بدیل این مجموعه تاریخی برای شهر 
جدید فوالدشهر با موافقت هیئت مدیره 
شــرکت عمران فوالدشــهر و تصویب 
مجمع عمومی شــهرهای جدید کشور 
زمینی به مساحت 12۰۰ متر مربع در 
مرکز برزن دوم فوالدشهر برای ساخت 
موزه کتب و نسخ خطی اختصاص و به 
زودی کلنگ احداث آن بــه زمین زده 

خواهد شد.

  عرصه واحدهای مسکن مهر با 
تصحیالت ویژه به متقاضیان واگذار 

می شود
حمیدرضــا شــیروانی در خصــوص 
عرصه های 99 ســاله مســکن مهر نیز 
تصریح کرد: مالکان مسکن مهر مالک 
اعیان )ساختمان( مسکن مهر هستند و 
عرصه )زمین( این ساختمان متعلق به 
دولت است که 99 ســال در اجاره آنان 
خواهد بود بنابراین چنانچه مالکان این 
واحدها )بلوک ســاختمان ها( به طور 
جمعی درخواست خرید عرصه نمایند 
دولت با ارائه تصحیالتی ویژه و با قیمت 
کارشناسی روز این عرصه را به متقاضیان 

واگذار می کند.

   برپای نمایشگاه صنایع دستی 
هنرمندان فوالدشهر توسط شرکت 

عمران فوالدشهر
شیروانی خاطرنشان کرد: در کنار امور 
عمرانی در مقابل حوزه اجتماعی شهر 
احساس مســئولیت خواهیم نمود و در 
این راستای طبق دستورالعمل معاونت 
توسعه اجتماعی شهرهای جدید کشور 
همراه با جشنواره کشوری صنایع دستی 
شــهروندان شــهرهای جدید کشور، 
اولین نمایشــگاه بزرگ صنایع دستی 
شــهروندان را به مدت یک هفته برگزار 
کرده ایــم تا هنرمندان عزیز این شــهر 
با رونمایی از خالقیت هنــری خود در 
جهت پویایی فرهنگــی و کارآفرینی، 
 نقــش در جهــت رونق تولید داشــته 

باشند.
مدیر عامل شرکت عمران ادامه داد: 18۰ 
نفر از هنرمندان در 75 غرفه نمایشگاهی 
آثار خود را در معرض دیــد عموم قرار 
داده اند و بزودی با داوری و کارشناســی 
آثار، چند نفر از هنرمندان فوالدشــهر 
بعنوان نماینده هنر فوالدشهر و استان 
اصفهان در جشنواره کشوری که بناست 
در اســتان تهران برگزار شود، شرکت و 
با هنرمندان دیگر شهرها رقابت هنری 

خواهند نمود.

کنفرانس خبری مشترک با حضور مدیران عامل شرکت عمران فوالدشهر وکارخانه ذوب آهن برگزار شد؛

دست همکاری بنیانگذار و توسعه دهنده شهرجدید فوالدشهر

فوالدشهر دوره 
شکل گیری خود را 
پشت سر گذاشته 
و در دوران بلوغ و 

شکوفایی خود نیاز به 
هماهنگی و همکاری 

همه ارگان ها با 
یکدیگر دارد

کنفرانس خبری مشترک مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر 
و مدیر عامل ذوب آهن با حضور خبرنگاران برگزار شــد. 
این نشست خبری شامل دو بخش بود که در بخش نخست 
مدیرعامل شرکت عمران با پرداختن به سؤاالت خبرنگاران 
روزنامه های اســتان اصفهان، خبرگزاری های سراسری و 
فعالین فضای مجازی و صدا و سیما سپری شد. در بخش دوم 
نیز میزبان برنامه به مراه منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان کنفرانس خبری مشترک برگزار کرد که در این 
نشست فرماندار لنجان و مسئوالن شهری فوالدشهر نیز 
حضور داشتند. در ادامه مشروح این نشست را به تفضیل 

می خوانید.

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

 شروع عملیات اجرایی و افتتاح پروژه عمرانی با هزینه 65 میلیارد در هفته دولت
اخباراصفهان: مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهربودجه تکمیل پروژه های عمرانی شرکت عمران در 
هفته دولت را 65 میلیارد تومان عنوان کرد.  حمید رضا شیروانی که درنشست خبری افتتاح و کلنگ زنی 
و تکمیل پروژه های عمرانی شرکت عمران در هفته دولت سخن می گفت، اظهار داشت: تحویل هزارواحد 
مسکن مهرازهزار و پانصد واحد باقیمانده و مشکل دار به متقاضیان، اغاز عملیات نازک کاری و تکمیل 

بیمارستان )مرکز جامع سالمت( در محله ایثار چهار به همراه ساخت یک پایگاه اورژانس با اعتباری بالغ بر 
4 میلیارد تومان، اغاز بهره برداری بخش مهمی از تکمیل عملیات اماده سازی محالت مسکن مهر در قالب 

اسفالت و روشنایی و پیاده رو سازی معابر و محوطه های عمومی و تکمیل مدرسه گلبهار تکمیل پروژه های آبرسانی 
و شبکه های فاضالب شهری در محالت مختلف شهر است.این مقام ارشد عمرانی در ادامه به اعالم بخشی از از پروژه های 

در حال اجرا و تکمیل در سطح شهر از قبیل: مسجد و مجموعه مذهبی مرکز برزن دو شهر جدید فوالدشهر، تکمیل پمپ خانه و خط انتقال 
آب مسکن مهر و شبکه فاضالب, تکمیل آماده سازی معابر اصلی و فرعی، پیاده روها، محور میانی و محوطه سازی برزن دیار، ساخت شش عدد 
پست برق در محور اصلی شهر و اجرای عملیات برق رسانی و روشنایی با هزینه ای بیش از 1۰ میلیارد تومان بعنوان بزرگ ترین پروژه روشنائی 

در شهرستان و استان را جزو افتخارات خدمتگزاران مردم در شرکت عمران شهرجدید فوالدشهر برشمرد.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      حمیدرضا شیروانی: میزان خدماتی که شهرداری فوالدشهر در شهر انجام می دهد مثال زدنی و مایه مباهات است

 طبق قانون، زمانی که جمعیت 
در شهرهای جدید از 10 هزار 
نفر فراتر می رود شهرداری 

در این شهرها مستقر خواهد 
شد. در شهر فوالدشهر نیز 

با گذشتن جمعیت از 10 هزار 
نفر شهرداری در این شهر 

مستقر شد
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