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رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: 
افزایــش درآمــد مــردم اســتان اصفهــان باید 
ــی و خصوصــی اســتان  ــرای بخــش دولت ب

شــود. هدف گــذاری 
مســعود گلشــیرازی در دیــدار بــا مدیــر کل و 
ــی اســتان  ــان اداره کل اقتصــاد و دارای معاون
اصفهــان تصریح کــرد: میزان تولیــد ناخالص 
داخلــی اســتان اصفهان نســبت بــه میانگین 

کشــور کمتــر اســت و ســازمان های دولتــی و 
بخــش خصوصــی بایــد تــاش بیشــتری در 

ایــن راســتا داشــته باشــند.
وی تأکیــد کــرد: جایــگاه اســتان اصفهــان در 
جــدول شــاخص های محیــط کســب و کار و 
میــزان بیکاری نشــان دهنده شــرایطی اســت 
کــه بــه همــت و تــاش جهادگونــه نیــاز دارد.

ــگاه ســازمان  ــر ن گلشــیرازی خواســتار تغیی
ــت:  ــد و گف ــی ش ــرار مالیات ــه ف ــی ب مالیات
افــرادی  از  می توانــد  ســازمان  ایــن 
کــه فــرار مالیاتــی دارنــد، دعــوت کنــد 
بــه جــای پرداخــت مالیــات در اســتان 
ســرمایه گذاری کننــد. ایــن روش باعــث 
ســرمایه گذاری  از  اســتان  می شــود 

شــود. بهره منــد  افــراد  ایــن   دوبــاره 
ــد از  ــرمایه گذاری جدی ــرد: س ــه ک وی اضاف
مالیــات اســتانی بــرای دولــت بایــد مهم تــر 

باشــد.
ــه  ــان در ادام ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات رئی
در  بایــد  مالیاتــی  درآمدهــای  گفــت: 
ــه  ــتان هزین ــادی اس ــاخت های اقتص زیرس
شــود تــا نتایــج آن بــرای مؤدیــان مشــخص 

ــد. ــن باش و مبره
موانــع  شناســایی  خواســتار  وی 
ــد و  ــان ش ــتان اصفه ــرمایه گذاری در اس س
گفــت: بخــش دولتــی و خصوصــی اســتان 
بــا همــکاری یکدیگــر می تواننــد ایــن موانــع 

را شناســایی و برطــرف کننــد.

گلشــیرازی یادآور شــد:رویکرد اصــاح و بهبود 
ــرمایه گذاری  ــد س ــب و کار، رش ــای کس فض
ــی  ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــی و ج داخل
و  دولتــی  بخــش  دســتورکار  در  بایــد 
گفت وگــو  شــورای  ازجملــه   خصوصــی 

باشد.
 وصول بیش از ۹۰درصد مالیات 

تکلیفی استان در سال گذشته
ــاد و  ــور اقتص ــر کل ام ــی، مدی ــی صبوح عل
دارایــی اســتان اصفهــان، در ایــن دیــدار گفت: 
اســتان اصفهــان در جــذب ســرمایه گذاری در 

کشــور رتبــه ششــم را دارد.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش حجم پرونــده ۲۵۱ 
ــان  ــی اســتان اصفه مکــرر در بخــش مالیات

گفت:بیــش از ۱۵۵۳ پرونــده در ایــن بخــش 
ثبــت شــده که تاکنون بــرای ۵۶۰ پرونــده رأی 

نهایــی صــادر شــده اســت.
پیشــنهادهای  انتقــال  خواســتار  وی 
بــه شــورای هماهنگــی  بازرگانــی  اتــاق 
ــاد و  ــه وزارت اقتص ــتگاه های زیرمجموع دس
دارایــی شــد و گفــت: در ایــن شــورا گمــرک، 
ــوال  ــه و ام ــورس، بیم ــی، ب ــا، مالیات بانک ه

ــد. ــت دارن ــی عضوی تملیک
صبوحــی از وصول بیــش از ۹۰درصــد مالیات 
تکلیفــی اســتان در ســال گذشــته خبــر داد و 
ــه ســال  ــان نســبت ب ــت: اســتان اصفه گف
قبل تــر ۳۵درصــد رشــد درآمــد مالیاتــی 

داشــته اســت. 
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منطقه3نجفآباد در
ــاد  ــه ۳ شــهرداری نجف آب ــر منطق مدی کیمیای وطن
ــر  ــزار مت ــش از ۱۵ ه ــر بی ــای اخی ــی هفته ه ــت: ط گف

الی روبــی و علف زنــی در نقــاط مختلــف منطقــه ماننــد 
خیابان هــای منتظــری و ۱۲۴ بــه همــراه بلوارهــای طالقانــی و 
آزادگان انجــام شــده و ضایعــات مربــوط بــه ایــن کار نیــز بــه 

سایت دفن بیست منتقل شده است.
حســین عزیزخانــی در مصاحبــه بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری 
شــهرداری بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: پاک ســازی و بارگیــری 
نخاله هــای هــر دو بانــد بلــوار آزادگان، حــذف علف هــای هــرز 
کنــار جــداول، کاشــت گل نرگــس در بلــوار دانشــگاه، تکمیــل 
ــار و  ــارک آبش ــوت در پ ــان ت ــره ای درخت ــاری قط ــبکه آبی ش
ــی  ــای ۱۲۹ و جنگل ــی در خیابان ه ــات علف زن ــام عملی انج
بــه همــراه بلوارهــای منتظــری، باهنر، دانشــگاه و طالقانــی، از 

دیگــر اقدامــات انجام شــده در ایــن مــدت هســتند.
عزیزخانــی از تخریــب و جمــع آوری آبنمای بلوار باهنــر و ایجاد 
باغچــه و گل کاری در ایــن مســیر بــه عنــوان دیگــر اقدامــات 
انجام شــده در ایــن مــدت نــام بــرد و اظهــار داشــت: ســم زنی 
در بلــوار دانشــگاه، کاشــت گل در بلــوار الغدیــر، نظافــت منظــم 
پارک هــای ســطح شــهر، بارگیــری نخاله هــای خیابــان ۱۲۴، 
پاک ســازی و بارگیــری محــدوده اطــراف کانــال آب و اجــرای 
جــوی خیابــان ۱۲۴ در بلــوار ســعیدی بــه همــت واحــد امانی، 

از دیگــر اقدامــات قابــل ذکــر در ایــن بــازه زمانــی هســتند.
عزیزخانــی همچنیــن بــه شســت و شــوی بیــش از ۲۴ هــزار 
ــاب و  ــدان انق ــد می ــه در نقاطــی مانن ــر از جــداول منطق مت
بلوارهــای الغدیــر و دانشــگاه اشــاره کــرد و گفــت: تســطیح و 
جمــع آوری خاک هــای بلــوار آزادگان حدفاصــل میــدان انقاب 
تــا حســینیه، جابه جایــی المان هــا، اجــرای جــدول بلــوار امــام 
ــای  ــردن چاله ه ــب و پرک ــی، تخری ــد امان ــط واح ــی توس عل
ــوار  ــس در بل ــت گل نرگ ــر و کاش ــوار باهن ــکل گرفته در بل ش
دانشــگاه، از دیگــر اقدامــات قابــل ذکــر در ایــن مدت هســتند.

ــا اعــام اجــرای سیســتم آبیــاری تحــت  ــر منطقــه ۳ ب مدی
فشــار درختــان تــوت کاشته شــده در پــارک آبشــار خاطرنشــان 
کــرد: بــه همــت واحــد امانــی کار سیمان کشــی جــوی بلــوار 
منتظــری و تکمیــل بلــوک فــرش پــارک دانشــجو نیــز انجــام 

گرفتــه اســت.

اسیدپاشیخانوادگی
اصفهان شاهینشهر در

رئیــس بیمارســتان ســوانح ســوختگی اصفهــان تأییــد کــرده 
ــط  ــان توس ــهر اصفه ــروز دو زن در شاهین ش ــح دی ــه صب ک

ــد. ــرار گرفته ان ــورد اسیدپاشــی ق ــا م ــی از آن ه شــوهر یک
ــار کــرد: دو زن در شاهین شــهر مــورد  ــدون عابدینــی اظه فری
اسیدپاشــی قــرار گرفته انــد. فــرد اســیدپاش شــوهر یکــی از 
آن هــا و علــت ایــن مســئله نیــز مشــکات خانوادگــی بــوده 

اسـت.
وی ادامــه داد: یکــی از مصدومــان ۱۰درصــد و دیگــری ۱۵درصد 
دچــار ســوختگی شــده اند. حــال هــر دو خــوب اســت. هــر 
چهار چشــم مصدومان ســالم اســت و شــدت اسیدپاشــی در 

حــد ضایعــات پوســتی بــود.

آیینجزءخوانیقرآنکریم
امامزادهسیدابراهیم)ع( در

لنجانبرپامیشود
خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رئیــس  کیمیای وطن
شهرســتان لنجــان گفــت: در مــاه مبــارک رمضــان همــه روزه 
آییــن جزءخوانــی قــرآن کریــم در جــوار حــرم مطهــر امامــزاده 

سید ابراهیم)ع( ورنامخواست لنجان برگزار می شود.
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــی اداره کل اوق ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
اســتان اصفهــان، حســین صفــری اظهــار داشــت: براســاس 
ــاع  ــل بق ــده و در راســتای تبدی ــه عمــل آم هماهنگی هــای ب
متبرکــه بــه قطــب فرهنگــی و در جهــت اجرای طــرح ضیافت 
ــی  ــارک رمضــان همــه روزه آییــن جزءخوان الهــی در مــاه مب
قــرآن کریــم در جــوار حــرم مطهــر امامــزاده ســید ابراهیــم)ع( 

ــزار می شــود. ورنامخواســت لنجــان برگ
وی ادامــه داد: ایــن محفــل نورانــی هر روز ازســاعت ۱۸ تــا اذان 
مغــرب بــا حضــور قاریــان و حافظــان برجســته در جــوار حــرم 

مطهــر ایــن امامــزاده عظیم الشــأن برگــزار می شــود.
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان لنجــان گفــت: 
ــام در  ــم علیه الس ــید ابراهی ــزاده س ــدس امام ــتان مق آس
شهرســتان لنجــان، شــهر ورنامخواســت و در خیابــان الغدیــر 

واقــع شــده اســت.

کلاقتصادوداراییاستاناصفهان: بامدیر دیدار رئیساتاقبازرگانیدر

 سرمایه گذاری جدید از محل مالیات های استانی برای دولت مهم تر باشد

اخبارکوتاه
عاملشرکتآبمنطقهایاصفهان: مدیر
مخزنسدزایندهرود نیمیاز

پرشدهاست
ــان  ــه ای اصفه ــر عامــل شــرکت آب منطق مدی کیمیای وطن
ــا افزایــش  ــده رود ب گفــت: حجــم آب موجــود در مخــزن ســد زاین
ــه ۶۱۴  ــته ب ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــدی نس ۱۹۰درص
میلیــون مترمکعــب رســیده و در حــال حاضــر ۵۰درصــد مخــزن ایــن 

سد پر است. 

مســعود میرمحمدصادقــی بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان بارندگی هــای 
اســتان از ابتــدای ســال آبــی جــاری تاکنــون بــه حــدود ۱۸۹ 
ــا  ــه ب ــم در مقایس ــن رق ــرد: ای ــار ک ــت، اظه ــیده اس ــر رس میلی مت
ــا  مــدت مشــابه ســال گذشــته بیــش از ۱۴۱درصــد و در مقایســه ب
ــرده  ــدا ک مــدت متوســط بلندمــدت حــدود ۲۵درصــد افزایــش پی

اســت. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه میــزان آب ورودی بــه مخزن ســد زاینــده رود 
ــارد  ــک میلی ــش از ی ــه بی ــون ب ــاری تاکن ــی ج ــال آب ــدای س از ابت
ــازه  ــن ب ــته در همی ــال گذش ــت: س ــت، گف ــیده اس ــب رس مترمکع
زمانــی ورودی بــه مخــزن زاینــده رود فقــط ۲7۵ میلیــون مترمکعــب 
بــوده اســت؛ ولــی بارندگی هــای مناســب ســال آبــی جــاری موجــب 
ــرز  ــون از م ــن ســد هم اکن ــه مخــزن ای ــا روان آب ورودی ب شــده ت

یــک میلیــارد مترمکعــب نیــز بگــذرد. 
ــم آب  ــزود: حج ــان اف ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
ــدی  ــش ۱۹۰درص ــا افزای ــز ب ــده رود نی ــد زاین ــزن س ــود در مخ موج
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه ۶۱۴ میلیــون مترمکعب 
ــر اســت.  رســیده و در حــال حاضــر ۵۰درصــد مخــزن ایــن ســد پ
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر ورودی بــه ســد زاینــده رود ۱۶۰ 

مترمکعــب و خروجــی ۹۲ مترمکعــب در ثانیــه اســت.

اعالمشرایطجدیدبرایتخصیص
سوختبهناوگانباربریدرونشهری

مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار  کیمیای وطن
شــهرداری اصفهــان از لــزوم دریافــت ســند حمــل، پروانــه فعالیت و 
پروانــه اشــتغال بــرای تخصیص ســوخت نــاوگان بــاری بــه رانندگان 

وانت بار حمل و نقل عمومی درون شهری خبر داد.
ــده از  ــدات اعام ش ــه تمهی ــر ب ــرد: نظ ــار ک ــبی اظه ــد طهماس مجی
ســوی مراجــع ذی صــاح در تکمیــل طــرح ملــی و یکپارچه ســازی 
ســاماندهی نــاوگان حمــل و نقــل بــار درون شــهری ســبک هماننــد 
نــاوگان دیــزل، تســهیاتی بــرای تخصیص ســهمیه ســوخت یارانه ای 
و بهره منــدی راننــدگان وانت بــار حمــل و نقــل عمومــی درون شــهری 
از ســایر خدمــات ازجملــه بیمــه راننــدگان مدنظر قــرار خواهــد گرفت.

ــای  ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــه س ــر اباغی ــا ب ــزود: بن وی اف
ــکان  ــام مال ــور ثبت ن ــری ام ــئول پیگی ــازمان، مس ــن س ــور ای کش
و راننــدگان خودروهــای مذکــور در ســامانه مدیریــت حمــل و 
ــر  ــاوگان بارب ــت ن ــه فعالی ــوز و پروان ــدور مج ــی و ص ــل عموم  نق

است.
مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار شــهرداری اصفهان 
تصریــح کــرد: متقاضیــان تســهیات می تواننــد در ســامانه بــه آدرس 
ــات  ــت اطاع ــرای دریاف ــام و ب ــه و ثبت ن www.utcms.ir مراجع
تکمیلــی دربــاره نحــوه صــدور مجــوز و پروانــه فعالیــت تحــت نظارت 
شــرکت های باربــری صاحــب صاحیــت بــه ســایت ایــن ســازمان 

بــه آدرس www.hamlebar.ir مراجعــه کننــد.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــرار  ــت: ق ــان گف ــهرداری اصفه ــه ۱۳ ش ــر منطق مدی
ــش  ــهر در بخ ــزرگ ش ــای ب ــی از پایانه ه ــت یک اس
ــل اندیشــه احــداث  ــان و در مجــاورت پ غــرب اصفه

شــود.
سلسله نشســت های  ادامــه  در  شــرفا  محمــد 
»سه شــنبه ها بــا رســانه، پاســخگویی در مســیر 
امیــد« اظهــار کــرد: پــارک کوهســتانی قائمیــه، پــروژه  
شــاخص منطقــه ۱۳ اســت. ایــن پــارک ۳7 هکتــار 
ــا و جــاده  مســاحت دارد کــه در آن چشــم اندازی زیب
ســامت پیش بینــی شــده و در بودجــه امســال اعتبار 
ــر  ــت آن در نظ ــاز نخس ــداث ف ــرای اح ــاز ب ــورد نی م

ــه شــده اســت. گرفت
وی ادامــه داد: پــروژه پــارک کوهســتانی قائمیــه، 
یکــی از پروژه هــای مشــارکتی و توســعه ای در منطقــه 
ــه لحــاظ  ــه را ب ــد قائمی ــه می توان ــود ک ــد ب ۱۳ خواه

ــد. اقتصــادی و اجتماعــی متحــول کن
از  اســتفاده  در  شــهرداری  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ظرفیت هــای بخــش خصوصــی و انجــام مشــارکت 
در اجــرای پروژه هــا اهتمــام ویــژه ای دارد، گفــت: 
ــع مشــکات و اجــرای  ــرای رف ــه نشــان داده ب تجرب
ــی  ــش خصوص ــدی بخ ــتفاده از توانمن ــا اس پروژه ه
کارســاز و راهگشاســت؛ بــه همین دلیل تــاش کردیم 
در زمینه هایــی کــه قابلیــت ســرمایه گذاری دارد، از 

ــم. ــتفاده کنی ــی اس ــش خصوص ــت بخ ظرفی
شــرفا خاطرنشــان کــرد: در ســال جــاری درصددیــم 
انتهــای خیابــان قائمیــه را بــه خیابــان آتشــگاه متصل 
و قائمیــه را از بن بســت خــارج کنیــم؛ از ایــن رو بــرای 

طراحــی ایــن پــروژه مشــاور بــه کار گرفته شــده اســت 
ــدام خواهــد شــد. خوشــبختانه ســال  ــه زودی اق و ب
ــت  گذشــته کمیســیون عمــران شــورای شــهر پذیرف
ــان  ــه خیاب ــه ب ــان قائمی ــای خیاب ــروژه اتصــال انته پ

آتشــگاه در دســت مطالعــه و طراحــی قــرار گیــرد.
 احداث پایانه های بزرگ غرب اصفهان در 

منطقه 13
وی بــا اشــاره بــه پروژه هــای شــاخص منطقــه ۱۳ در 
ــاز نخســت  ســال جــاری گفــت: تملــک و اجــرای ف
پایانــه غــرب، یکــی از پروژه هــای شــاخص امســال در 
منطقــه ۱۳ بــه شــمار مــی رود؛ زیــرا قــرار اســت یکــی 
از پایانه هــای بــزرگ شــهر در بخــش غــرب اصفهــان و 

در مجــاورت پــل اندیشــه احــداث شــود.
مدیــر منطقــه ۱۳ شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: 
ــک و  ــه تمل ــن پایان ــد زمی ــش از ۹۵درص ــون بی تاکن
بخشــی از آن آســفالت و جدول گــذاری شــده و در فاز 
نخســت ایســتگاه بی آرتــی زنــدان را در آنجــا مســتقر 
و پــس از تملــک کامــل زمیــن، اجــرای پایانــه غــرب را 

آغــاز خواهیــم کــرد.
ــده  ــرب در آین ــه غ ــداث پایان ــه اح ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: پایانــه غــرب ۶۰ هــزار مترمربــع زمیــن دارد کــه 
آزادســازی بخــش زیــادی از آن انجــام شــده و فقــط 
۳ هــزار مترمربــع آن باقــی مانــده و طــرح اجــرای آن 
هنــوز انجــام نشــده اســت؛ زیــرا تملــک آن بــه اتمــام 

نرســیده تــا وارد مرحلــه طراحــی و اجــرا شــویم.
شــرفا تصریــح کــرد: تملــک و اجــرای ادامــه خیابــان 
ــه  ــه البت ــه ک ــرار گرفت ــتورکار ق ــز در دس ــتگرد نی دس
۵۰درصــد آن ســال گذشــته افتتــاح و همچنیــن 
۶۰درصــد آزادســازی ایــن خیابــان انجام شــده اســت.

 طرح تعریض پل زندان در دستورکار
وی تأکیــد کــرد: در ســال جــاری بودجــه منطقــه ۱۳ 
شــهرداری اصفهــان ۱۰۰ میلیــارد تومــان درنظــر گرفتــه 
شــد کــه ۶۳درصــد آن بــه بخــش عمرانــی و ۳7درصد 

بــه بخــش جــاری اختصــاص یافتــه اســت.
وی دربــاره ســاماندهی ترافیــک ورودی غــرب اصفهان 
گفــت: طــرح تعریــض پــل زنــدان در دســتورکار قــرار 
ــد ورود  ــی نمی توان ــه تنهای ــهرداری ب ــا ش ــه؛ ام گرفت
پیــدا کنــد؛ بلکــه باید بــا همــکاری و تفاهم شــهرداری 
ابریشــم و اداره راه بــرای اجــرای طــرح تعریــض پــل 

زنــدان اقــدام کــرد.
مدیــر منطقــه ۱۳ شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد: 
ــه،  ــن منطق ــردم ای ــق م ــته های بح ــی از خواس یک
احــداث پارکینــگ اطــراف بیمارســتان میــاد اســت؛ 
از ایــن رو زمینــی بــرای احــداث پارکینــگ موقــت در 

ــم. ــر گرفته ای نظ
 راه اندازی بازار شب در منطقه 13

مدیــر منطقــه ۱۳ شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: 
درصــدد راه انــدازی بــازار شــب در منطقــه ۱۳ هســتیم؛ 
ــث  ــد و باع ــول می کن ــه را متح ــاد منطق ــرا اقتص زی

اشــتغال زایی بــرای افــراد می شــود.
ــه  ــه بازآفرینــی بافــت فرســوده محل ــا اشــاره ب وی ب
ــن مشــکل شــهرداری  ــع ای ــرای رف ــت: ب ــه گف قائمی
ــر  ــع در نظ ــزار مترمرب ــاحت ۲ ه ــه مس ــی را ب زمین
گرفتــه اســت؛ همچنیــن دولــت نیــز وعــده داده زمین 
ــا مشــکات  ــد ت ــرار ده ــار ق ــه را دراختی ــه لول کارخان

ــج برطــرف شــود. ــه تدری ــت فرســوده ب باف
 3 میلیارد ریال اعتبار برای احداث مرکز 

کنترل ترافیک

ــرل  ــز کنت ــرای احــداث مرک ــان اینکــه ب ــا بی شــرفا ب
ترافیــک در منطقــه ۱۳ حــدود ۳ میلیــارد تومــان 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه در نظ بودج
منطقــه ۱۳ بــا توجــه بــه اینکــه در ورودی شــهر 
ــرمایه گذاران و  ــرای س ــادی ب ــت زی ــرار دارد، جذابی ق

مهاجــران دارد.
وی بــا اشــاره بــه ایجــاد دفتــر تســهیل گری در 
محــدوده قائمیــه تصریــح کــرد: در ایــن منطقــه ۸۸ 
هکتــار بافــت فرســوده وجــود دارد کــه درصــدد احیای 
آن هســتیم؛ از ایــن رو دفتــر تســهیل گری در محلــه 
قائمیــه ایجــاد و مناقصــه بــرای به کارگیــری مشــاور 
انجــام شــده اســت تــا بــه ایــن موضــوع مهــم ورود 

پیــدا کنیــم.
ــرد:  ــد ک ــان تأکی ــهرداری اصفه ــه ۱۳ ش ــر منطق مدی
ــی را  ــرمایه گذاران پروژه های ــک س ــا کم ــهرداری ب ش
ــه  ــه را ب ــد منطق ــعه و رش ــا توس ــد ت ــف می کن تعری

ــراه داشــته باشــد. هم
 ساماندهی مشاغل مزاحم

وی بــا اشــاره بــه فعالیــت مشــاغل مزاحــم در بخــش 
ورودی ایــن منطقــه از ســمت اتوبــان ذوب آهــن گفت: 
مشــاغل مزاحــم آفتــی در شــهرهای مختلف هســتند 
کــه البتــه ســاماندهی بخشــی از آن هــا در ایــن منطقه 
ــاماندهی  ــرای س ــن ب ــت؛ همچنی ــده اس ــام ش انج
مشــاغل مزاحــم روبــه روی مجتمــع مســکونی ســپهر 

اقداماتــی در دســت انجــام اســت.
 مدیــر منطقــه ۱۳ شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
در ســال گذشــته ۲ میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای 
آســفالت معابــر منطقــه ۱۳ هزینــه شــد، گفــت: 
یکــی از موضوعــات نفســگیر شــهرداری ها، تملــک و 
آزادســازی بــرای اجــرای پروژه هاســت کــه می طلبــد 
بــا  بیشــتری  همــکاری  این  بــاره  در  شــهروندان 

ــند. ــته باش ــهرداری داش ش

داد: منطقه13شهرداریاصفهانخبر مدیر

احداث پایانه بزرگ غرب اصفهان در منطقه 13

ــوع  ــا موض ــراغ ب ــت های چهل چ سلسله نشس کیمیای وطن
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــا م ــان ب ــت« همزم ــه موفقی ــای نرفت »راه ه

برگزار می شود.
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــواده ب ــی خان ــز تخصص ــور مرک ــئول ام مس
اظهــار داشــت: امســال هشــتمین ســال برگــزاری نشســت های 
چهل چــراغ در ماه هــای رمضــان را پشــت ســر می گذاریــم. 
تــاش کردیــم در مــاه مبــارک رمضــان بــا حضــور دکتــر محمدرضا 
عابــدی و همراهــی مجموعــه مرکــز تخصصــی خانــواده ســازمان 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان، موضوعــات 
ــر  ــه صــورت دقیق ت حــوزه ارتباطــات اجتماعــی و روان شناســی ب
ــاه  ــددهنده م ــت رش ــود و از فرص ــرح ش ــهروندان مط ــرای ش ب
رمضــان اســتفاده کنیــم تــا بــه مســائلی کــه مــردم، خانواده هــا و 

جامعــه بــا آن هــا روبــه رو هســتند، بپردازیــم.
ــال های  ــه در س ــی ک ــرو موضوعات ــزود: پی ــجادزاده اف ــد س محم
ــه  ــال ب ــد، امس ــرح ش ــراغ مط ــت های چهل چ ــته در نشس گذش
موضــوع موفقیــت می پردازیــم؛ امــا قــرار اســت از زاویــه دیگــری 
کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده بــه ایــن موضوع نــگاه کنیــم و آن 
هــم، راه هــای نرفتــه ای بــوده کــه بــرای رســیدن به موفقیــت کمتر 

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ــان ۹۸  ــراغ رمض ــت های چهل چ ــه در نشس ــه اینک ــخ ب او در پاس
قــرار اســت بــه موفقیــت در کــدام حوزه هــا پرداختــه شــود، گفــت: 
ــتی  ــای نادرس ــت و راه ه ــای درس ــدا راه ه ــت ها ابت ــن نشس در ای
ــیم.  ــود، می شناس ــر می ش ــت ذک ــه موفقی ــیدن ب ــرای رس ــه ب ک

کتاب هــای زیــادی دربــاره موفقیــت نوشــته شــده، امــا ضــرورت 
دارد مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا بدانیــم کدام یــک از راهکارهــای 
ارائه شــده در آن هــا درســت و کــدام نادرســت اســت؛ چــون 
راهکارهــای نادرســت ذهــن مخاطــب را بــا موضوعــات عامه پســند 
درگیــر می کنــد و ریشــه واقعــی نــدارد. ایــن راهکارهــای نادرســت 
ــه  ــد ب ــا می توانن ــند، ام ــر باش ــگاه اول مؤث ــاید در ن ــت ش موفقی

ــراد و خانواده هــا آســیب برســانند. زندگــی اف
فرهنگــی،  ســازمان  خانــواده  تخصصــی  مرکــز  مســئول 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان خاطرنشــان کــرد: 
اردیبهشــت ماه  تــا ۳۰  از ۱۶  سلسله نشســت های چهل چــراغ 
ــاالر  ــا ۱۶ در ت ــاعت ۱۳ ت ــه از س ــای جمع ــز روزه ــه ج ــر روز ب ه
ــوار هشت بهشــت برگــزار  ــاغ گلدســته، بل ــان ب  ادب واقــع در خیاب

می شود.

رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان گفــت:  کیمیای وطن
دادگاه ویــژه رســیدگی بــه پرونده هــای جرائــم و مفاســد اقتصــادی 
ــه اخــال در نظــام  اصفهــان حکــم قطعــی و نهایــی ســه متهــم ب

اقتصادی کشور را صادر کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دادگســتری کل اســتان اصفهــان، احمد 
ــه  ــی س ــی و نهای ــم قطع ــدور حک ــه ص ــاره ب ــا اش ــروی وفا ب خس
متهــم بــه اخــال در نظــام اقتصــادی اظهــار داشــت: در ششــمین 
پرونــده مطرح شــده در دادگاه ویــژه جرائــم اقتصــادی اصفهــان بــا 
موضــوع اخــال در نظــام اقتصــادی کشــور از طریــق وصــول وجــوه 

کان بــه صــورت قبــول ســپرده اشــخاص حقیقــی، دادگاه بــا توجــه 
بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام کــرد.

وی افــزود: بدیــن ترتیــب دادگاه متهــم ردیــف اول جهانگیــر حجتی 
ــا  ــری ب ــه تحمــل ســه ســال حبــس تعزی ــد محمدرضــا را ب فرزن
ــده  ــاکی پرون ــه ۳۱ ش ــال ب ــت و رد م ــای بازداش ــاب روزه احتس

محکــوم کــرد.
ــاره متهــم ردیــف دوم و ســوم پرونــده بــه لحــاظ عــدم  دادگاه درب
احــراز وقــوع بــزه و بی توجهــی بــه اتهــام بــه نامبــردگان حکــم تبرئه 

صــادر کــرد.

 صدور حکم قطعی و نهایی 3 متهم اخالل 20 راه نرفته موفقیت را در »چهل چراغ« بپیمایید
در نظام اقتصادی در اصفهان

گهی مناقصه نوبت دوم آ

گهی مناقصه عمومی آ

شهرداری داران به استناد بودجه سال 98 در نظر دارد پروژه ذیل را به صورت پیمانی به واجدین شرایط )به شرکت های معتبر( از ردیف اعتبارات عمرانی شهرداری واگذار نماید. شرکت کنندگان 
باید قیمت  پیشنهادی خود را براساس متر طول  ارائه نمایند. 

1- جداول و کانیو دفع آبهای سطحی در سطح شهر با اعتبار بالغ بر  300/000/000 ریال
مشخصات اجرای کار

متقاضیان می توانند با مراجعه به واحد امور عمرانی شهرداری نقشه و مشخصات اجرایی را دریافت نمایند.
شرایط شرکت کنندگان

1- پیشنهاددهندگان باید دارای صالحیت فنی و رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و این صالحیت و رتبه بندی به تایید دفتر فنی استانداری و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
رسیده و اساسنامه شرکت ثبتی باشد.

2- پیشنهاددهندگان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
3- پیشنهاددهندگان باید معادل 5 درصد کل اعتبار را به صورت نقد به حساب 1 -4311846512 - 1414 شهرداری نزد بانک انصار شعبه داران واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی ضمیمه 

پیشنهاد خود بنمایند.
4-  پیشنهاددهندگان باید پیشنهادات خود را در سه پاکت الک و مهر شده به شرح ذیل از تاریخ 98/02/16 حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 98/02/26 به واحد حراست شهرداری تحویل 

و رسید دریافت نمایند.
پاکت الف: سپرده یا ضمانتنامه    پاکت ب: رزومه کاری، مدارک و اسناد مناقصه، گواهی ارزش افزوده و مشخصات کامل و آدرس و امضای پیشنهاددهنده

گهی شرکت در مناقصه که توسط پیمانکار مهر و امضاء شده باشد. پاکت ج: پیشنهاد قیمت و برگه آ
5- پیشنهادات رسیده در شنبه 98/2/28 با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت خواهد شد.

6 - کمیسیون در رد و یا قبول پیشنهادات مختار بوده و حق انتخاب دارد.
گهی رسیده  و یا مبهم و مخدوش باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 7- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آ

8- سپرده نفر دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداری باقی مانده و چنانچه نفر اول از عقد قرارداد پس از یک هفته خودداری نمود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد 
منعقد خواهد شد و نفر سوم هم به همین منوال خواهد بود.

9- شرکت کنندگان با مراجعه به واحد امور عمرانی شرایط مناقصه را دریافت نمایند.
10- کارفرما می تواند حداکثر تا 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ پیمان اضافه یا کسر نماید.

11 - کلیه هزینه  کارهای انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیری و بررسی صورت وضعیت های ارسالی، توسط کارفرما و تایید آن توسط مهندس ناظر شهرداری طبق مقررات به مرور زمان 
از طریق شهرداری قابل پرداخت خواهد بود.

12- شرکت کنندگان باید ذیل این برگه را به منزله قبول کلیه شرایط آن مهر و امضاء و سپس ضمیمه پیشنهاد نمایند.
13- هرگونه اختالف و اشکال براساس شرایط عمومی پیمان قابل بررسی می باشد.

14- ارائه گواهی نامه ثبت نام در نظام ارزش افزوده دارای اعتبار الزامی می باشد.
گهی  در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 15- کلیه هزینه های چاپ آ

16 - کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکاران می باشد.

شهرداری بهارستان در نظر دارد جهت انجام پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار نماید. 

کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می توانند از روز چهارشنبه مورخ 98/2/18 تا روز چهارشنبه مورخ  1- متقاضیان جهت 
98/3/1 همه روزه به جز روزهای تعطیل به واحد امور قراردادهای شهرداری بهارستان مراجعه و با ارائه خالصه سوابق اجرایی و اصل 

مدارک شرکت و معرفی نامه کتبی از شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند. 
2- پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/3/7 به واحد دبیرخانه محرمانه شهرداری 

بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند. 
3- پیشنهادهای رسیده ساعت 14 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 98/3/8 که در کمیسیون عالی معامالت در محل شهرداری بهارستان 

تشکیل می گردد، باز و قرائت خواهد شد. 
4- شهرداری بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار  است. 

5- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و 
سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد. 

گهی مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 6- هزینه چاپ آ

داوود بحیرایی، شهردار بهارستاناحمدرضا محسنی، شهردار داران

گهی مناقصه آ

محمدرضا احتشام زاده، شهردار خورزوق

شهرداری خورزوق به استناد مصوبه شماره 93 شورای محترم 
مقبره  اجرای  به  نسبت  دارد  نظر  در  خورزوق  شهر  اسالمی 
از  ریال   2.800.000.000 اعتبار  با  خورزوق  شهر  گمنام  شهدای 
شرکت  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام  عمومی  مناقصه  طریق 
در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و تحویل 
کثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/02/28 به امور  حدا

مالی شهرداری مراجعه نمایند.
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م الف: 451594

م الف 459511م الف458576

نوبت اول

سپرده شرکت در مناقصه 
)ریال( ردیف اعتباری برآورد اولیه )ریال( نام پروژه 

240.000.000 360907 4.648.370.417 عملیات تکمیل سفت کاری ساختمان فرهنگسرای خیابان ایثار


