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ــادی و  ــور اقتص ــر کل ام ــر و مدی ــده وزی نماین
دارایــی اســتان اصفهــان دربــاره شناســایی اموال 
مــازاد دســتگاه های اجرایــی گفــت: ذی حســابان 
ــازاد  ــوال م ــه ام ــی درزمین ــور مال ــران ام و مدی
کــه می توانــد بــرای دولــت درآمــدزا باشــد، 
ــند و در  ــته باش ــت الزم را داش ــری و جدی پیگی
ــاط ضــرورت دارد مستندســازی الزم را  ــن ارتب ای
انجــام دهنــد؛ همچنیــن اقدامــات الزم درزمینــه 
ثبــت گزارش هــای مربوطــه در ســامانه ســادا بــه 

ــرد. ــژه در دســتورکار قــرار گی صــورت وی
ــالگرد  ــن س ــتانه چهلمی ــی در آس ــی صبوح عل
ــه  ــامی و ده ــکوهمند اس ــاب ش ــروزی انق پی

ــران  ــا ذی حســابان و مدی فجــر و در نشســت ب
اســتان  اجرایــی  مالــی دســتگاه های  امــور 
اصفهــان کــه در محــل ســالن جلســات اداره کل 
ــد،  ــزار ش ــتان برگ ــی اس ــادی و دارای ــور اقتص ام
ــاش و  ــت: شایســته اســت ذی حســابان ت گف
ــرای انضباط بخشــی بیشــتر  هماهنگــی الزم را ب

ــی اســتان داشــته باشــند. ــور مال ــه ام ب
وی افــزود: ضــروری اســت ذی حســابان بــا 
برنامه ریــزی مناســب و تمهیــدات الزم درزمینــه 
انجــام امــور مراجعــان بــه دســتگاه ها بــا رویکــرد 
حــل مشــکل و پاســخگویی شایســته به مــردم، 
موجبــات رضایتمنــدی مراجعــان را فراهــم کنند.

صبوحــی بیان داشــت: با اســتفاده از مولدســازی 
کشــور  و  اســتان  در  دولــت  دارایی هــای 

محدودیت هــای نقدینگــی خزانــه را می تــوان 
کاهــش داد کــه در ایــن راســتا اهتمــام و جدیت 
همــکاران ذی حســاب مــورد انتظــار جدی اســت.

مدیــر کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان 
ــابان  ــط ذی حس ــری الزم توس ــن پیگی همچنی
نیمه تمــام  طرح هــای  واگــذاری  درزمینــه  را 
ــوال  ــر ام ــوان ناظ ــه عن ــی ب ــتگاه های اجرای دس

ــرار داد. ــد ق ــورد تأکی ــت م دول
وی همچنیــن دربــاره تســویه اســناد )اوراق( 
تســویه خزانــه بیــان داشــت: ذی حســابان 
ــه  ــه نزدیک شــدن ب ــا توجــه ب پیگیــری الزم را ب
ــل  ــل از تکمی ــند و قب ــته باش ــال داش ــان س پای
ظرفیــت ایــن اوراق نســبت به اســتفاده از اســناد 
به ویــژه درزمینــه بدهــی شــهرداری ها اقــدام 

ــد. ــل آورن ــه عم الزم را ب
 وصولی درآمدهای 9ماهه اول سال 

جاری 26درصد افزایش داشته است
ــس  ــی و رئی ــاون نظــارت مال ــز مع ــه نی در ادام
خزانــه معیــن اســتان اصفهــان گفــت: وصولــی 
ــغ 4  ــاری مبل ــال ج ــه اول س ــای 9ماه درآمده
ــوده  ــان ب ــون توم ــارد و 290 میلی ــزار و 6 میلی ه
ــل  ــدت مشــابه ســال قب ــا م ــه در مقایســه ب ک
ــه مبلــغ  26درصــد افزایــش داشــته و نســبت ب
ــه رو  ــش روب ــد کاه ــا 25درص ــده ب پیش بینی ش
مجموعــه  تــاش  بــا  امیدواریــم  هســتیم. 
ــد  ــدود 95درص ــه ح ــتان ک ــی اس ــور مالیات ام
شــامل  را  پیش بینی شــده  درآمدهــای  از 
ــه  ــال ب ــان س ــا پای ــری را ت ــن کس ــود، ای می ش

ــانیم. ــل برس حداق
نماینــده وزیــر و مدیــر کل امــور اقتصــادی 
و دارایــی اســتان اصفهــان دربــاره وضعیــت 
ــی  ــال مال ــت س ــه نخس ــی 9ماه ــارات ط اعتب
نیــز گفــت: تخصیــص اعتبــارات هزینــه ای 
ــت  ــتان اس ــارات اس ــد اعتب ــامل 72/69درص ش
از  دریافتــی  آن  معــادل 67/49درصــد  کــه 
خزانــه بــوده اســت و معــادل همیــن مبلــغ بــه 
دســتگاه های اجرایــی پرداخــت شــده کــه از ایــن 
درصــد حــدود 50درصــد آن حقــوق بــوده و بقیــه 
کــه حــدود 17/49درصــد اســت در قالــب ســایر 
ــی  ــتگاه های اجرای ــه دس ــه ای ب ــارات هزین اعتب
ــوق پرداخــت  ــزان حق ــه می ــا توجــه ب اســتان ب

ــت. ــده اس ش
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شهرستانها
بازدید شهردار نجف آباد از 
کشتارگاه صنعتی این شهر

مســعود منتظــری نجف آبــادی،  کیمیای وطن
شــهردار نجف آبــاد، در جلســه کشــتارگاه حضــور یافت 

و از رونــد اقدامــات در حــال انجــام کشــتارگاه صنعتــی 
نجف آباد بازدید کرد.

در ایــن جلســه و بازدیــد کــه ابوترابــی رئیــس شــورای 
ــاد، مغــزی قائم مقــام شــهردار،  اســامی شــهر نجف آب
فاضــل معــاون امــور زیربنایــی و حمــل و نقل شــهری و 
جمعــی از مدیــران شــهری حضور داشــتند، از رونــد امور 
و پیشــرفت و ضعف هــا و قوت هــای پــروژه بــه صــورت 

ــی بازدید شــد.  میدان
منتظــری در ایــن زمینــه گفــت: عملیــات اجرایــی اولین 
فــاز کشــتارگاه صنعتــی نجف آبــاد بــا صــرف اعتبــاری 
بیــش از 8 میلیــارد تومــان بــه پایــان رســیده و در حــال 
حاضــر دو مناقصــه دومیــن فــاز آن بــه ارزش 12 میلیارد 
تومــان شــامل خریــد تجهیــزات و تکمیــل ســاختمان و 
ابنیــه برگــزار شــده و تعییــن پیمانــکار صــورت گرفتــه و 

قــرارداد آن امضــا شــده کــه در حــال کارنــد. 
ــده در  ــه صرف ش ــادی از بودج ــش زی ــزود: بخ وی اف
اولیــن فــاز کشــتارگاه، طــی رایزنی هــای گســترده 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــق دفت ــه از طری صورت گرفت
ــا  ــت ب ــرار اس ــز ق ــاز نی ــن ف ــده و در دومی ــن ش تأمی
صــرف بودجــه 15 میلیــارد تومانــی عــاوه بــر ســاخت 
ــه،  ــن مجموع ــه و بخش هــای دیگــری از ای تصفیه خان
تجهیــزات مــورد نیــاز آن هــم خریــداری و نصــب شــود. 
شــهردار گفــت: تجهیــزات کشــتارگاه هم اکنــون در حــال 
نصــب اســت؛ آغــل کشــتارگاه، ســالن کشــتار و اداری به 
اتمــام رســیده و نمــای بیرونــی کشــتارگاه نیــز در حــال 

ــت.  انجام اس
وی در ادامــه افــزود: ســالن اصلــی کشــتارگاه بــا 
مســاحتی بیــش از 2650 مترمربــع در دو طبقــه، آغــل 
ــالن  ــع، س ــزار و 50 مترمرب ــای 3 ه ــوع زیربن ــا مجم ب
ــع،  ــزار مترمرب ــی 2 ه ــاحت تقریب ــا مس ــرد ب پیش س
بخــش فــرآوری ضایعــات در 760 مترمربــع و قســمت 
اداری بــا مســاحت 530 مترمربــع ازجملــه بخش هــای 
در نظــر گرفتــه شــده بــرای کشــتارگاه صنعتــی نجف آباد 

ــوند. ــوب می ش محس

برگزاری جلسه 
 بررسی رفع مشکالت 

آب و فاضالب شهری طالخونچه
جلســه بررســی رفــع مشــکات آب و  کیمیای وطن
فاضــاب شــهری و پیگیــری مســائل مربــوط بــه 
احــداث فاضــاب شــهر طالخونچــه بــا حضــور مدیر کل 
ــای  ــهردار، اعض ــدار، ش ــان، فرمان ــتان اصفه ــای اس آبف
شــورای اســامی شــهر، ریاســت آبفــای شهرســتان و 
ــان اداره کل آب و فاضــاب اســتان در شــهرداری  معاون

طالخونچه برگزار شد.

برگزاری دومین جلسه مهارت های 
آموزشی در شهرداری گز

مهارت هــای  جلســه  دومیــن  کیمیای وطن
آموزشــی ارتباطــی ویژه کارگران شــهرداری شــهر گــز روز 
چهارشــنبه 26 دی بــا حضــور 50 نفــر از کارگــران در محل 
ــوان  ــی بان ــون فرهنگی اجتماع ــات کان ــالن اجتماع س

شهر گز برگزار شد. 

ــد  ــناس ارش ــادی، کارش ــم عب ــن دوره خان ــاور ای مش
ــود. ــی، ب ــی بالین روان شناس

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در نشست با مدیران مالی دستگاه های اجرایی:

تسویه اسناد خزانه مورد توجه مدیران مالی دستگاه های اجرایی قرار گیرد

اخبارکوتاه
محصوالت ریلی ذوب آهن 

آماده صادرات به دیگر کشورهاست
جمعــی از مدیــران عامــل شــرکت های حمــل و  کیمیای وطن
ــن  ــور در ذوب آه ــن حض ــور ضم ــهری کش ــار ش ــی و قط ــل ریل نق
اصفهــان و بازدیــد از خــط تولیــد ازجملــه نــورد 650 )کارگاه تولیــد ریل( 
و فوالدســازی ایــن شــرکت در جلســه ای بــا حضــور معاونــان و مدیران 

ذوب آهن اصفهان دیدار و گفت وگو کردند.
در ایــن بازدیــد حســین رجــب صاحــی مدیــر کل دفتــر حمــل و نقــل 
ــیر  ــور، اردش ــای وزارت کش ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــی س ریل
احمــدزاده مدیــر عامــل اتحادیــه قطارهــای شــهری کشــور و مدیــران 
ــم،  ــران، ق ــان، ته ــق اصفه ــهری مناط ــار ش ــازمان های قط ــل س عام
مشــهد و بهارســتان اصفهــان نظــرات و خواســته های خــود را دربــاره 
ریل هــای تولیــدی ذوب آهــن اصفهــان و چگونگــی تأمیــن نیــاز خــود 
از محصــوالت ایــن شــرکت بــا معاونــان ذوب آهــن اصفهــان، نعمت هللا 
ــرداری  ــاون بهره ب ــان مع ــرداد توالیی ــی، مه ــاون بازرگان ــنی مع محس
 و مهــدی نصــر معــاون توســعه و برنامه ریــزی شــرکت مطــرح 

کردند.
در ایــن جلســه مهــدی نصــر، معــاون برنامه ریــزی و توســعه 
ذوب آهــن، اظهــار داشــت: زنجیــره تولیــد ریــل در ذوب آهــن تکمیــل 
ــروژه VD در بخــش فوالدســازی  ــز پ ــا انجــام موفقیت آمی شــده و ب
شــمش بــا کیفیــت الزم بــرای ریــل نیــز توســط ایــن شــرکت تولیــد 
شــده و محصــوالت ریلــی ذوب آهــن اصفهــان عــاوه بــر پاســخگویی 
بــه ظرفیت هــای موجــود ریــل مصرفــی کشــور، آمــاده صــادرات بــه 

دیگــر کشورهاســت.

 امضای تفاهم نامه احداث
1200 واحد مسکونی در شهر بهارستان

تفاهم نامــه احــداث 1200 واحــد مســکونی در شــهر  کیمیای وطن

ــر کل راه و  ــی، مدی ــا امیرخان ــور حمیدرض ــا حض ــتان ب ــد بهارس جدی
ــر عامــل  ــه امضــای محمدرضــا احمــدی، مدی شهرســازی اســتان، ب
ــاد  ــر کل بنی ــی، مدی ــران بهارســتان، و غامحســین خان شــرکت عم

مسکن انقاب اسامی، رسید.
حمیدرضــا امیرخانــی، مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان، در این بــاره 
گفــت: از 400 هــزار واحــد مســکونی در برنامــه وزارت راه و شهرســازی و 
بــا دســتور مقــام عالی وزارت، ســهم شــهرهای جدیــد اصفهــان 35000 
واحــد اســت کــه 21000 واحــد آن در شــهر بهارســتان احــداث خواهــد 

شـد.
وی بیــان داشــت: تعهــد اجــرای ایــن پروژه هــا تــا ســال 1399 اســت 
ــا  ــکونی ب ــد مس ــداث 1200 واح ــه اح ــر تفاهم نام ــال حاض ــه در ح ک
مشــارکت بنیــاد مســکن انقــاب اســامی و شــرکت عمران بهارســتان 

بســته شــد.
از 21000 واحــد مســکونی در برنامــه، 3500 واحــد بــه صورت مشــارکتی 
و 17600 واحــد در قالــب محله ســازی و آماده ســازی اجرایــی خواهــد 

شـد.

ح »زندگی به رنگ خدا« در بقاع  اجرای طر
متبرکه ناحیه دو شهرستان اصفهان

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه دو  کیمیای وطن

شهرســتان اصفهــان گفــت: تاکنــون 110 نفــر در دوره هــای آموزش هــای 
مهارت هــای فــردی در قالــب طــرح »زندگــی بــه رنــگ خــدا« 

ثبت نام کرده اند.
حجت االســام ســید محمد هــادی روح االمینــی اظهــار داشــت: 
براســاس اقدامــات بــه عمــل آمــده طــرح »زندگــی بــه رنــگ خــدا« 
ــارف  ــر مع ــرای نش ــردی ب ــای ف ــطح مهارت ه ــای س ــدف ارتق ــا ه ب
اســامی و اهــل بیــت)ع( بــا رویکــرد تبدیــل بقــاع متبرکــه بــه قطــب 
ــه دو  ــاخص ناحی ــه ش ــاع متبرک ــر بق ــرم مطه ــوار ح ــی در ج فرهنگ

ــان در حــال اجراســت. شهرســتان اصفه
وی در ادامــه افــزود: در قالــب ایــن طــرح دوره هــای آموزشــی 
ــا همــکاری و مشــارکت  فرزندپــروری، ازدواج و مهارت هــای فــردی ب
ــز  ــط مراک ــد، توس ــوزوی دارن ــات ح ــه تحصی ــرب ک ــان مج مربی
امامــزاده  خوراســگان،  ابوالعبــاس)ع(  امامــزاده  فرهنگی قرآنــی 
اســحاق)ع( خوراســگان و امامــزاده محســن)ع( وحیــد بــا حضــور 110 

ــت. ــزاری اس ــال برگ ــر در ح نف
ــان  ــه دو شهرســتان اصفه ــه ناحی ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
ادامــه داد: در پایــان نیــز بــه شــرکت کنندگان در ایــن دوره هــای 

آموزشــی گواهــی پایــان دوره اعطــا می شــود.

گروه اصفهان فرزانه افسرطه
F.Afsartaha@eskimia.ir

در نشســت مشــترک شــورای اسامی اســتان اصفهان 
ــا  ــتان ب ــای اس ــامی بخش ه ــورای اس ــای ش و رؤس
ــا حضــور  ــاد مســکن انقــاب اســامی ب ــران بنی مدی
مدیــر کل دفتــر امــور روســتایی اســتانداری اصفهــان، 
مهم تریــن مشــکات مربــوط بــه اجــرای طــرح هــادی 
در مناطــق روســتایی عنــوان و آنچــه بیشــتر در قالــب 
درخواســت نماینــدگان ادارات بنیــاد مســکن در مناطق 
مختلــف مطــرح شــد، تفویــض اختیــار بــه ادارات بنیاد 

مســکن انقــاب اســامی بــود.
ــتان  ــامی اس ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــر کل بنی مدی
اصفهــان در جلســه هم اندیشــی شــورای اســامی 
اســتان و رؤســای شــورای اســامی بخش هــای 
ــه  ــه همــکاری همه جانب ــا اشــاره ب ــان ب اســتان اصفه
ــف  ــای مختل ــتا و بخش ه ــامی روس ــوراهای اس ش
اســتان، از پیشــنهاد بودجــه 98 خبــر داد و گفــت: 
17درصــد از منابــع موجــود در اختیــار روستاهاســت و 
توانســته ایم دو برابــر ســهمیه اســتان را بــه واگــذاری 

ــم.  ــاص دهی ــن اختص زمی
ــک  ــتا تمل ــش از 350 روس ــون در بی ــت: اکن وی گف
هــزار  از 56  بیــش  و  اســت  امکان پذیــر  زمیــن 
قطعــه زمیــن واگــذار شــده کــه اگــر ایــن امــر اتفــاق 
نمی افتــاد، شــاید 30درصــد جمعیــت باقی مانــده نیــز 

روســتا را تــرک می کردنــد. 
ــر داد و  ــتایی خب ــای روس ــنددارکردن خانه ه وی از س
افــزود: 190 هــزار جلــد ســند در روســتاها صــادر شــده 
اســت؛ ضمــن آنکــه صــدور ســند بــرای 10 هــزار واحــد 

مســکونی را در برنامــه داریــم. 
خانــی در اشــاره بــه اعتبــارات بهســازی مســاکن 

روســتایی و احــداث واحدهــای مســکونی بیــان 
داشــت: طبــق مصوبــه مجلــس، بنیــاد مســکن 
ــکونی  ــد مس ــزار واح ــاالنه 20 ه ــاخت س ــده دار س عه
اســتان  ایــن  بانک هــای  ولــی  در روستاهاســت؛ 
تســهیات مقاوم ســازی مســکن روســتایی را بــا 
ــرار  ــردم ق ــار م ــخت گیرانه در اختی ــای س تضمین ه
ــی  ــزی مبن ــک مرک ــای بان ــد و بخش نامه ه می دهن
ــن  ــا تضمی ــهیات ب ــت تس ــودن پرداخ ــر بامانع ب ب
زنجیــره ای در اســتان اصفهــان اجــرا نمی شــود. 

وی از شــکل گیری نظــام مهندســی فنــی در روســتاها 
ــاد  ــن نه ــد توســط ای ــز بای ــد وام نی ــه تأیی ــر داد ک خب

صــورت گیــرد. 
غامحســین خانــی از اقداماتــی در راســتای مهاجــرت 
معکــوس صحبــت کــرد و گفــت: افــراد غیربومــی نیــز 
می تواننــد مجــوز ســاخت در روســتا را دریافــت کننــد. 
وی بــا ابــراز گایــه از ثبت نشــدن تســهیات زنجیــره ای 
در اســتان اصفهــان و بازســازی فقــط 25درصــد 
ــا 41درصــد  مســاکن روســتایی اســتان در مقایســه ب

ــر  ــن ام ــرای ای ــری ب ــر، از پیگی ــتان های دیگ در اس
ــر داد.  خب

وی در ادامــه بــه بیشــترین و پرحجم تریــن بازســازی 
در مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه توســط اصفهــان اشــاره 
ــزار  ــداث و 56 ه ــد اح ــزار واح ــزود: 27 ه ــرد و اف ک

واحــد بازســازی شــده اســت.
ــا اشــاره  ــاد مســکن ب ــران روســتایی بنی ــاون عم مع
بــه وظایــف حــوزه بنیــاد روســتایی، تهیــه طرح هــای 
امکان ســنجی ســکونت روســتایی، طرح هــای هــادی 
بهســازی بافــت روســتایی و طــرح هــدف گردشــگری 
و مــوارد دیگــر را برشــمرد و از نقــش کلیــدی روســتاها 

در توســعه پایــدار کشــور ســخن رانــد.
وی افــزود: در ابعــاد سیاســی و امنیتــی، هــر روســتا 
در منطقــه خــود می توانــد نقــش یــک پاســگاه را ایفــا 

 . کند
کریمــی از کاهــش یــک درصــدی جمعیــت روســتایی 
طبــق سرشــماری 95 خبــر داد کــه جمعیت روســتایی 
اســتان اصفهــان 12درصــد بــوده و 3 هــزار و 497 

روســتا بــا جمعیــت ســاکن و غیرســاکن داریــم. 
ــه  ــادی تهی ــرح ه ــتا ط ــرای 883 روس ــت: ب وی گف
شــده و در صــورت تأمیــن اعتبــار بــرای بقیــه روســتاها 
ــال 98، 118  ــود. در س ــرا می ش ــرح اج ــن ط ــز ای نی
روســتا مشــمول طــرح هــادی هســتند کــه بــا توجــه 
بــه میــزان اعتبــارات، امــکان تحقــق بــرای 118 روســتا 

وجــود نــدارد. 
وی از طــرح هــدف گردشــگری بــرای 180 روســتا 
بافــت  اینکــه 120 روســتا دارای  ســخن گفــت و 

شــده اند. تعییــن  ارزشــمند 
مدیــر کل دفتــر امور روســتایی و شــوراها از اســتانداری 
اصفهــان بنیــاد مســکن را نهــادی انقابی و یــادگار امام 

ــزوم هدف گــذاری، برنامه ریــزی  ــر ل ــوان و ب راحــل عن
و تهیــه بانــک اطاعاتــی منســجم تأکیــد کــرد و اظهــار 
ــاء  ــی، احص ــد نظارت ــزاری، بع ــامانه نرم اف ــت: س داش
ــع مشــکات، شناســایی پتانســیل ها  مشــکات و رف
و اشــتغال زایی در روســتاها از اهــداف ایــن نهــاد 
ــه دلیــل فقــدان  اســت و تحقق نیافتــن ایــن مــوارد ب

ــت.  ــدی اس اولویت بن
ــتورکار  ــدی را در دس ــد اولویت بن ــرد: بای ــد ک وی تأکی
قــرار دهیــم؛ ضمــن آنکــه بنیاد مســکن، مســئول تهیه 

هزینــه طــرح هــادی اســت.
اســامی  شــورای  مشــترک  اجــاس  ادامــه  در 
اســتان و رؤســای شــورای اســامی بخش هــای 
اســتان بــا مدیــران بنیــاد مســکن، نماینــدگان بنیــاد 
ــش  ــکات بخ ــریح مش ــه تش ــف ب ــق مختل از مناط
ــرای  ــادی ب ــای بنی ــه راه حل ه ــد. ارائ ــود پرداختن خ

توســعه اهــداف گردشــگری، توجــه بــه تقویــت 
عوامــل فرهنگــی و بومــی روســتا، احــداث ورزشــگاه، 
حفاظــت از محیــط زیســت و توســعه مشــارکت های 
روســتاییان،  زندگــی  بهبــود ســطح  و  اجتماعــی 
تکمیــل طرح هــای نیمه تمــام و تقویــت مشــاغل 
خانگــی، حفــظ پتانســیل های تاریخــی، تفویــض 
ــران شهرســتان ها در راســتای  ــه مدی ــل ب ــار کام اختی
تمرکززدایــی و اینکــه مدیــر بــدون رفت وآمدهــا بتوانــد 
ــه توســعه  پیگیــر مســائل روســتایی باشــد، کمــک ب
اقتصــاد ســبز، درنظرگرفتــن اعتبــارات برحســب نــرخ 
تــورم و به روزشــدن طــرح هــادی، آینده نگــری و 
چشــم انداز روســتا، حفــظ جایــگاه آرای بنیــاد مســکن 
ــی و  ــای اصل ــای روســتا از جاده ه و اصــاح ورودی ه
ــرای حفــظ روســتاها،  ــادی ب دیگــر فعالیت هــای جه
عمده تریــن مــوارد مطرح شــده در ایــن جلســه بودنــد.

،،
ح هــادی تهیــه  بــرای 883 روســتا طــر
شــده و در صــورت تأمیــن اعتبــار بــرای 
اجــرا  ح  طــر ایــن  نیــز  روســتاها  بقیــه 

د می شــو

در اجالس مشترک شورای اسالمی استان و رؤسای بخش ها با مدیران بنیاد مسکن انقالب اسالمی عنوان شد:

یخی و ایجاد اشتغال پایدار یستی، تار توسعه کشور در گرو توسعه روستا و حفظ عوامل ز

واحــد  آزاد  دانشــگاه های  جدیــد  رئیــس  کیمیای وطن
مبارکــه و مجلســی در آییــن تکریــم رؤســای ســابق واحدهــای 
شــهر مجلســی و مبارکــه و معارفــه رئیــس جدیــد ایــن واحــد 
دانشــگاهی کــه بــا حضــور رئیــس هیئــت امنــای دانشــگاه آزاد 
اســتان اصفهــان برگــزار شــد، گفــت: دو واحــد مبارکــه و شــهر 
مجلســی آوازه خوشــنامی و افتخــارات متعدد علمی، پژوهشــی، 

فرهنگی و ورزشی شان در تمامی کشور پیچیده است.
ــون در دهــه ســوم  ــه اینکــه هم اکن ــا اشــاره ب ــاری ب محمــد گلن
ــی و  ــزود: هم افزای ــم، اف ــر می بری ــه س ــگاهی ب ــت دانش فعالی
ــث  ــا باع ــی زمینه ه ــود در تمام ــای موج ــتفاده از ظرفیت ه اس

ــن دو واحــد دانشــگاهی شــده اســت. قدرتمندشــدن ای
از بزرگ تریــن  ایــن دو واحــد مجموعــه ای  وی ادامــه داد: 
فرهنگــی  و  ورزشــی  آزمایشــگاهی،  کارگاهــی،  امکانــات 
ــارب  ــر تج ــه ب ــا تکی ــه ب ــد ک ــای داده ان ــود ج ــتان را در خ اس
کارکنــان  و  علمــی  هیئــت  اعضــای  توانمندی هــای  و 
ادامــه  بــه نحــو مطلــوب  بــه فعالیــت خــود   می تواننــد 

دهند.
گلنــاری بــا بیــان ابعــادی از طــرح پژوهشــی آمایــش ســرزمینی 
شهرســتان مبارکــه گفــت: شهرســتان مبارکــه بــا جمعیــت حدود 
ــع اســتان را دارد کــه  150 هــزار نفــری بیشــترین ســهم از صنای

ــود  ــوزان وج ــری دانش آم ــزار نف ــت 26 ه ــان جمعی ــن می در ای
قابلیــت جــذب و هدایــت تحصیلــی بــاالی ایشــان به ایــن واحد 
ــای  ــر بق ــدی ب ــر تأیی ــه مه ــد و البت ــد می ده دانشــگاهی را نوی

فعالیــت ایــن دو واحــد پرافتخــار کشــور اســت.
ــعه  ــی توس ــهر مجلس ــه و ش ــای مبارک ــد واحده ــس جدی رئی
و  فنــی  آموزش هــای  اجتماعــی،  فرهنگــی،  فعالیت هــای 
حرفــه ای و توســعه رشــته ها را از اهــم برنامه هــای خــود بیــان و 
در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد تعامــل ســازنده با نماینــده محترم 
مجلــس، فرمانــدار و ســایر مدیــران شهرســتان و تدابیر شایســته 
موجبــات بهبــودی شــرایط ایــن دو واحــد دانشــگاهی را فراهــم 

کنــد.
ــا  ــز ب ــان نی ــای دانشــگاه آزاد اســتان اصفه ــت امن ــس هیئ رئی
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــامی اس ــگاه آزاد اس ــه دانش ــه اینک ــاره ب اش
جمعیــت کارمنــد و هیئت علمــی بیــش از 3500 نفــری، 16درصد 
از ســهم دانشــجویی اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت، 
افــزود: خط مشــی مســئولیت اســتان در نگــرش همه جانبــه بــه 

موضوعــات اساســی 28 واحــد دانشــگاهی اســت.
و رشــد  مراکــز  اســتارتاپ ها،  فعال ســازی   وی 

پارک هــای علــم و فنــاوری را هــدف اصلــی دانشــگاه آزاد عنــوان 
. کرد

ــه  ــک ب ــدف کم ــا ه ــه ای ب تفاهم نام کیمیای وطن
ارتقــای کیفیــت زیرســاخت های فرهنگــی در حــوزه 
حمــل و نقــل شــهری و جــاده ای، زمینه ســازی 
بــرای ترویــج و گســترش مباحــث آموزشــی در 
حــوزه حمــل و نقــل و ترافیــک درون شــهری و 
ــد توســعه  ــه رون برون شــهری و همچنیــن کمــک ب
ــا  ــک ب ــل و ترافی ــل و نق ــوزه حم ــی در ح فرهنگ
مشــارکت در تهیــه محتــوای فرهنگــی و آموزشــی و 
اجــرای برنامه هــای مشــترک بیــن معاونــت حمــل 
ــان و اداره کل  ــهرداری اصفه ــک ش ــل و ترافی و نق

راهداری و حمل و نقل جاده ای امضا شد.
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــه  ــای  تفاهم نام ــم امض ــان در مراس ــتان اصفه اس
همــکاری و مشــارکت معاونــت حمــل و نقــل و 
ــداری  ــان و اداره کل راه ــهرداری اصفه ــک ش ترافی
و حمــل و نقــل جــاده ای درزمینــه توســعه فرهنــگ 
در  فرهنگ ســازی  گفــت:  آمــوزش  و  ترافیــک 
ــر  ــا اگ ــرل آالیندگی ه ــل و کنت ــل و نق ــوزه حم ح
بــه صــورت اســتانی مــورد توجــه قــرار گیــرد، 
ــازی  ــد. فرهنگ س ــم می زن ــی را رق ــات خوب اتفاق

ــترش  ــتان گس ــطح اس ــد در س ــه بای ــن زمین  در ای
یابد.

مهــدی خضــری اظهــار داشــت: اجــرای رویدادهــای 
ــزم شــهرداری  ــوا« نشــان دهنده ع »قصــه آدم و ه
ــن  ــت ای ــت و باب ــی هواس ــش آالیندگ ــرای کاه ب
نــگاه بایــد بــه فعــاالن ایــن عرصــه تبریــک گفــت. 
ــه  ــم ک ــد کرده ای ــز تأکی ــان نی ــتاندار اصفه ــه اس ب
ــی  ــم. یک ــاش می کنی ــی ت ــش آالیندگ ــرای کاه ب
ــه  ــی پایان ــتا جابه جای ــن راس ــم در ای ــکات مه از ن
امیرکبیــر بــا ســه هــزار کامیــون بــه خــارج از شــهر 

اســت.
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان اصفهــان گفــت: بــرای کاهــش آلودگــی هــوا 
ــل  ــز وارد عم ــتان نی ــزرگ اس ــای ب ــد کارخانه ه بای
ــد. ــه دارن ــرا نقــش مهمــی در ایــن زمین شــوند؛ زی

وی بــا اشــاره بــه اقدامــات زیرســاختی در راســتای 
کاهــش آلودگــی هــوا افــزود: فعالیــت دســتگاه ها 
و سیســتم های نظارتــی و مراکــز معاینــه فنــی 
خودروهــای ســبک و ســنگین در کاهــش آلودگــی 

هــوا بســیار مؤثــر اســت.

 فعال سازی استارتاپ ها، مراکز رشد و
پارک های علم و فناوری، هدف اصلی دانشگاه آزاد

 فرهنگ سازی در حوزه ترافیک 
باید در سطح استان گسترش یابد

گهی مناقصه عمومی آ

داود بحیرایی، شهردار بهارستان

شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه 1258/ش ب مورخ 96/11/30 و ردیف اعتبار 
شماره 350108 شهرداری بهارستان نسبت به برگزاری مناقصه عمومی عملیات اجرایی مالون کاری و 

سنگ فرش مسیر کوهنوردی پارک کوهستان )جنوب پارک بهشت( با شرایط زیر  اقدام نماید: 
1-متقاضیان می توانند از تاریخ  97/11/01 تا تاریخ 97/11/15 جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری 

بهارستان مراجعه نمایند. 
2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهرداری روز سه شنبه مورخ 

1397/11/23
3- زمان بازگشایی پیشنهادات در روز چهارشنبه راس ساعت 14 مورخ 1397/11/24 

4- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 424.000.000 ریال می باشد. 
5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است. 

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است. 
گهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 7- هزینه چاپ آ

گهی مزایده  آ

رضا رضایی، مدیر عامل سازمان 

سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه به استناد مجوز شماره 97/3930 مورخ 97/10/22 شورای 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  خط  از  برداری  بهره  گذاری  وا به  نسبت  دارد  نظر  در  شهر  اسالمی  محترم 
واحد نجف آباد به ایستگاه صمدیه اصفهان و بالعکس از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد  متقاضیان شرکت در این مزایده دعوت می شود جهت 
مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/11/16 به سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه 
مراجعه و پیشنهادات خود را تاپایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  97/11/21 به دبیرخانه محرمانه 
210.000.000ریال  مبلغ  می بایستی  مزایده  در  شرکت کنندگان  نمایند.  تحویل  نجف آباد  شهرداری 
یا واریز به حساب شماره  بانکی و  وجه سپرده شرکت در مزایده را به صورت ضمانت نامه معتبر 
0106318384009سازمان اتوبوسرانی نجف آباد نزد بانک ملی به همراه پیشنهادات خود ارائه نمایند. 
هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب ضبط 
خواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و سازمان در 

رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
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