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یک منبع آگاه  ؛

 موضوع ابطال آراء مینو خالقی
  روی میز هیأت عالی

 حل اختالف

شهردار مباركه خبر داد : رئیس كمیته فري استایل فدراسیون اسكیت: مسئول بسیج سازندگی شهرستان مباركه :

 13 میلیارد ریال تسهیالت
 اقتصاد مقاومتی در مباركه 

پرداخت شد

 آغاز دوره جدید 
 تبلیغات شهری با 
محوریت دیابت

استان اصفهان
  یكي از قطب هاي

 ورزش اسكیت است

  آگهی مزایده عمومی ) نوبت دوم (
دستگاه مزایده گزار :  شهرداری مباركه

  آگهی مناقصه عمومی   ) نوبت اول (

دستگاه مناقصه گزار  :  شهرداری مباركه

شرایط شرکت در مزایده:
1- واریز مبلغ %5 کل قیمت پایه کارشناسي بابت سپرده شرکت در مزایده جهت هر پالك بحساب سیبای 0105193396003 بنام شهرداری

2- مبلغ سپرده واریزی در صورت برنده شدن متقاضی بعنوان بخشی از ثمن معامله تلقی و در صورت انصراف متقاضی مبلغ سپرده وی بنفع شهرداری ضبط 
می گردد.

3- هزینه های مزایده )منجمله کارشناسی ، نقل و انتقال و ...( و نیز  کسورات قانونی متعلقه بعهده برنده گان مزایده می باشد.
4- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.

5- محل دریافت اسناد مزایده : شهرداری مبارکه ،امور قراردادها - تلفن: 031-52402021 با واریز مبلغ 500/000 ریال جهت هر مورد مزایده
6- مهلت دریافت اسناد  : در ساعات اداری از تاریخ درج آگهي تا تاریخ 1395/02/26 خواهد بود  .

7- مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشنهادات : مزایده گران بایستي پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 1395/02/28  بشرح 
ذیل به دبیرخانه محرمانه این شهرداری )حراست ( تسلیم و رسید دریافت دارند:

پاکت الف( سپرده شرکت در  مزایده ،اسناد و شرایط مزایده که به امضا و مهر شرکت کنندگان رسیده باشد.
پاکت ب( برگ پیشنهاد قیمت )طبق فرم پیوست(

تبصره 1: پیشنهادات  مزایده از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ،قلم خوردگی ،عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد.
تبصره 2: کلیه پاکتهای الف و ب بایستی در یک لفاف بزرگ بسته بندی شده و در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.

8 - شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد و به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ،فاقد سپرده،مشروط و کمتر از قیمت پایه اعالم شده ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

9 - زمان بازگشایی پیشنهادات :  ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1395/02/29  با حضور  اعضای کمیسیون معامالت  در  محل ساختمان شهرداري
10 - الزم به ذکر است مطابق ماده 7  آیین نامه مالی شهرداریها کمیسیون از روز قرائت پیشنهادات حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی و نظر 

خود را اعالم می نماید که این مدت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
11 - هرگاه مشخص شود که پیشنهاد دهندگان به ضرر بیت المال )شهرداری( با هم تبانی کرده اند ضمن اعالم مراتب به مراجع ذیصالح برابر مقررات کشوري 

با آنان برخورد می گردد.
12 - سپرده نفرات اول ، دوم و سوم تا فروش قطعه زمین مذکور به نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماند. چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی شهرداری 
ظرف مدت هفت روز نسبت به خرید زمین )پرداخت کل مبلغ پیشنهادی( اقدام ننماید ؛ در این صورت ضمن عدم پذیرش هیچگونه عذر و بهانه اي ، سپرده 

وي بنفع شهرداری ضبط گردیده و شهرداري  با نفرات بعدي وارد معامله خواهد شد.
13 - پرداخت هرگونه هزینه از قبیل تنظیم سند انتقال و ... ؛ همچنین تامین آب ، برق ، گاز و سایر خدمات مورد نیاز بعهده برنده  مزایده )تحویل گیرنده ، 

متقاضي( می باشد و شهرداری از این بابت به هیچ وجه تعهدی نخواهد داشت.
14 - برنده  مزایده  تعهد می نماید در مکان تحویلی منحصراً بمقدار مجاز و طبق نقشه و پروانه صادره )که طبق ضوابط و مقررات  شهرداری در آینده به هزینه 

تحویل گیرنده اخذ خواهد شد( احداث بنا نماید و در صورت احداث ساختمان خالف ، نسبت به اصالح ساختمان یا تمکین به رای شهرداري اقدام نماید.

 شرایط متقاضیان :

خالی  ظرفیت  رعایت  با  معتبر  بندی  رتبه  و  تائید صالحیت  دارای  یا حقوقی  حقیقی  اشخاص  کلیه   )  الف 

 ) مجاز ( ارجاع کار

ب(  داشتن تجهیزات ، امکانات ، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه های مذکور

ج(  توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد 

مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه : 5% مبلغ کل برآورد اعتبار ؛  بصورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی 

در وجه شهرداری مبارکه 

محل دریافت اسناد مناقصه : مبارکه - میدان انقالب ، ساختمان شهرداری ، امور قرادادها )031-52402021(

مبلغ خرید اسناد مناقصه : 500/000 ریال بابت هر پروژه 

تاریخ فروش اسناد مناقصه : در ساعات اداری تا روزشنبه مورخ 1395/03/08

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری : تا  روز دوشنبه  مورخ 1395/03/10 تا پایان 

وقت اداری 

زمان و محل تشكیل كمیسیون بازگشایی پیشنهادات : راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1395/03/11

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است .

شهرداری در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد .

محمد شرفا – شهردار مباركهمحمد شرفا – شهردار مباركه

مدت انجام كاربرآورد اعتبار )ریال(عنوان پروژهردیف

1
عملیات مرمت و لکه گیری و ترمیم ترانشه و آسفالت ریزی 

 در محالت سطح شهر 
)نصیر آباد، مبارکه ، قهنویه ، صادقیه ، نهچیر ، محمدیه (

4 ماه6/000/000/000

2
عملیات مرمت و لکه گیری و ترمیم ترانشه و آسفالت ریزی 

 در محالت سطح شهر ) صفائیه، دهنو ، درچه ، شیخ آباد ،
 سرارود ، اسماعیل ترخان ، تقی آباد(

4 ماه 6/000/000/000

رکود در بازارکار قربانی گرفت؛

اسناد جدید از كارنامه 
اشتغالی دولت

2

 واكنش طیب نیا به حقوق های
 چند ده میلیونی مدیران بیمه مركزی

تومانی  میلیون  ده  چند  حقوقی  فیش های  انتشار  به  اقتصاد  وزیر 
مدیران ارشد بیمه مرکزی واکنش نشان داد و دستور پیگیری سه 

گانه این موضوع را صادر کرد.
در   88 سال  در  بود،  شده  خریداری  وقت  مرکزی  بانک  توسط 

 رییس شورای شهر مبارکه :
فصل جدید سیاست مدیریت شهری 

مباركه توجه ویژه به سرمایه گذاری است
تجاری  و  استخر  مجموعه  زنی  کلنگ  آیین  در  طاهری  خلیل 
تبریک عید مبعث  با  المبین و فروشگاه بزرگ فدک  بلوار فتح 
افزود: اولین خروجی و برونداد سرمایه گذاری ، کارآفرینی در  24

توسط شهرداری وشورای اسالمی شهر کرکوند صورت گرفت:
تقدیر ازچهار سال خدمات بی شائبه وتالش صادقانه دكتر علی ایران پور

5
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2
حقوق های چند ده میلیونی

رکود در بازارکار قربانی گرفت؛ ادامه ستون سمت راست    

اسناد جدید از كارنامه اشتغالی دولت

وزیر اقتصاد به انتشار فیش های حقوقی چند ده میلیون تومانی 
مدیران ارشد بیمه مرکزی واکنش نشان داد و دستور پیگیری 

سه گانه این موضوع را صادر کرد.
امور  وزیر  نیا  طیب  علی  کرد:  اطالع  کسب  مهر  خبرنگار 
اقتصادی و دارایی، در پی اطالع از فیش های حقوقی چند ده 
میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، اخیرا دستور رسیدگی 
به این موضوع و ارائه یک گزارش جامع را صادر کرده است.

وزارت  بیمه  و  بانکی  امور  معاونت  به  خطاب  دستور  این 
بازرسی وزارت  دفتر  ایران و  بیمه مرکزی  اقتصاد، رئیس کل 
امور اقتصادی و دارایی صادر شده و براساس این دستور، قرار 

است این گزارش در هفته جاری به وزیر اقتصاد ارائه شود.
نیا برای پیگیری و رسیدگی به این موضوع،  در دستور طیب 
این  حقوقی  فیش های  در  مندرج  ارقام  و  اعداد  بررسی  بر 
ارائه  خواستار  همچنین  اقتصاد  وزیر  است.  شده  تاکید  افراد 
توضیحات قانع کننده در صدور فیش ها و دریافت حقوق های 

چند ده میلیونی توسط این افراد شده است.
به گزارش مهر، فیش های حقوقی برخی از اعضای هیات عامل 
و معاونان بیمه مرکزی با نام آنها بر روی برخی از سایت ها و 

رسانه های خبری منتشر شده است.
سه  که  دهد  می  نشان  مدیران  این  فیش های حقوقی  مشاهده 
دریافت  حقوق  تومان  میلیون   ۱۸۰ مرکزی  بیمه  ارشد  مدیر 

می کنند و حقوق تنها یک نفر ۸۷ میلیون تومان بوده است.
وام ضروری ۴۰۰ میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه 
میلیون   ۳۳ العاده  فوق  کاری  اضافه  تومانی،  میلیون   ۴ کاری 
تومانی و برخی ارقام دیگر نیز در این فیش ها درج شده است.

خشم کارکنان بیمه مرکزی از دریافت حقوق 
نجومِی مدیران؛

وقتی مدیران ارشد بیمه هفت برابر 
حداقل حقوق پایه یک كارمند عادی 

حقوق دریافت می كنند
فرو دست  کارکنان  عمده  پدیده ای، سرخوردگی  چنین  نتیجه 
این سازمان از دریافت حقوق ناچیز و پرده برداری غیر رسمی 
فیش  نحیف  صفحات  در  مندرج  درشت  غایت  به  ارقام  از 
حقوقی است که با دیدن آن، دود از کله هر بیننده ای به آسمان 

بلند می شود.

جهان نیوزـ   زلزله در برج رومی بیمه مرکزی، شکاف فروخفته 
میان مدیران و طبقه فرودسِت این سازمان را بیش از گذشته 
آشکارتر کرده و اکنون دیگر، زمزمه دریافت حقوق و مزایای  
افسانه ای اعضای هیات عامل ، از راهروهای ساختمان خیابان 
شبکه  رگ های  در  و  رفته  فراتر  سابق(،  )آفریقای  "ماندال" 

مجازی سراسر کشور دست به دست می شود.
فرو دست  کارکنان  عمده  پدیده ای، سرخوردگی  چنین  نتیجه 
این سازمان از دریافت حقوق ناچیز و پرده برداری غیر رسمی 
فیش  نحیف  صفحات  در  مندرج  درشت  غایت  به  ارقام  از 
حقوقی است که با دیدن آن، دود از کله هر بیننده ای به آسمان 

بلند می شود. 
براستی مگر نه اینکه ماده ۷6 قانون خدمات کشوری تصریح 
برابر  هفت  از  بیشتر  نمی تواند  دولت  در  فردی  هیچ  می دارد، 
کند!  دریافت  حقوق  عادی  کارمند  یک  پایه  حقوق  حداقل 
پس اعضای هیات عامل بیمه مرکزی چگونه می توانند ارقامی 

اینچنین درشت را به کیسه خود سرازیر سازند؟
به  خطاب  مرکزی  بیمه  کارکنان  اعتراضی  نامه  بررسی 
قرار  ها  رسانه  اختیار  در  آن  از  نسخه ای  که  رئیس جمهوری 
تصویری  سازمان،  این  در  فراگیر  تبعیض های  پیرامون  گرفته 
جالب از اقدامات رئیس کل و هیات عامل در بیمه مرکزی را 

به نمایش می گذارد.
بر اساس سنوات گذشته و در پایان هر سال، مجوز پرداخت 
سقفی مشخص از اضافه کار به عنوان ردیف خارج از شمول 
از ناحیه وزیر امور اقتصادی و دارایی اخذ و در میان جملگی 
کارکنان تقسیم می شده است. این بار اما، علی طیب نیا، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی با نصف سقف اعتبار درخواست شده 
نیز در  سال  9۴ موافقت کرده که گمان می رود، هیات عامل 
اقدامی جالب، تصمیم به اختصاص این اعتبار در دایره خودی 

کرده اند.
از قرار معلوم،علی طیب نیا، رئیس مجمع بیمه مرکزی پیرامون 
نحوه توزیع آن دستوری صادر نکرده که این فراموشی وزیر، 
به سود هیات عامل و دلخوری شدید سایر کارکنان فرودست 

تبدیل شده است.
پیش درآمد چنین دلخوری هم، استقبال کم فروغ و توام با کم 
محلی کارکنان در جریان دید و بازدید با محمد ابراهیم امین و 

هیات همراه بوده است. 
اتفاقی که به شدت باعث رنجش سکاندار بیمه مرکزی شده و 
در همین کش و قوس فرصت باقیمانده دید و بازدید، فشار 

مدیر دفتر رئیس کل تا حدودی کارگر

تعداد شاغالن سال ۹4تعداد شاغالن سال ۹2استان

۱۲۱۴۴۷۷۱۲۰۵۷۵۱آذربایجان شرقی

۹۷۲۲۱۲۹۲۴۲۰۶آذربایجان غربی

۳۹۷۴8۷۴۰۲۳۱۴اردبیل

۱۴۳۰۷۷8۱۴8۷۶۴۵اصفهان

۷۰۷۶۱۷۷۱۷۷۱۵البرز

۱۳۷۹۷۰۱۴۶۵۹۷ایالم

۲۶۴۷۴۲۲۵8۶۴۵بوشهر

۳۵۴۳۹۵۳۳۶۵۴۵۲۷تهران

۲۲۹۶۱۳۲۴۲۹۱۹چهارمحال و بختیاری

۲۱۳۶8۲۱8۷۱۳۴خراسان جنوبی

۱8۳۷۹۹۷۱8۰۳۷۴8خراسان رضوی

۲۴۰۳۲۵۲۲۵۹۲۷خراسان شمالی

۱۱۷۱۲۶۰۱۲۰۵۲8۶خوزستان

۲۹8۴۹۰۲8۹۰۴۳زنجان

۱۶۹۵۶۱۱88۶۷8سمنان

تعداد شاغالن سال ۹4تعداد شاغالن سال ۹2استان

۴۵۴۰۷۹۴۶۶۶۹۲سیستان و بلوچستان

۱۳۴۷۰۳۶۱۳۰۰۲۶۰فارس

۳۷۱8۴۷۳۶۱۳۷۴قزوین

۳۱8۱۰۲۳۰۴۹۰۲قم

۴۱۰۰۹۴۴۳۱۶۰۴کردستان

۷۳۳۷۲۷۷۴۵۹۳۹کرمان

۵۲۳۲۹۰۵۱۶۷۹۷کرمانشاه

۱۲8۳۶۹۱۳۷۷8۰کهگیلویه و بویراحمد

۵۲۰۹۹۱۴۵۹۰۳۷گلستان

۷۷۶۰۰۲۷۶۵۵۲۱گیالن

۴۱8۳۶۰۴۱۹۷۰۵لرستان

۹۴88۷۰۹۰۵۹۳۴مازندران

۴۱۱۵۰۹۳۹۰۵۹۴مرکزی

۳۶۳۱۹۴۳8۹۹8۴هرمزگان

۴۹۹۲۶۹۵۰۷۷۳۳همدان

۲۹۱۲۶۴۲۶۰۲۹۹یزد

باوجود اینکه دولت می گوید در فاصله 9۲تا 9۴ حدود 
آمارهای رسمی چنین  اما  ایجاد شده  میلیون شغل   ۱.۲
چیزی را نشان نمی دهدواشتغال خالص دراین دوره نه 
تنها بیشتر نشده بلکه ۴۱هزار نفر هم کمتر شده است. 

به گزارش  مهر، بررسی عمکلرد دولت در بازار کار در 
فاصله سال های 9۲ تا 9۴ نشان می دهد که در این دوره 
نه تنها چیزی بر تعداد شاغالن در بازار کار کشور اضافه 
نشده بلکه در سال 9۴ نسبت به 9۲ به میزان ۴۱۸۷۷ نفر 
نیز از تعداد شاغالن کاسته شده است؛ بنابراین در طول 
دوره فعالیت دولت تدبیر و امید، اشتغال کشور تقریبا به 

حالت راکد و توقف درآمده و قفل شده است.
به عبارت دیگر، ورودی های دوره مورد بررسی به بازار 
کار که در جستجوی شغل بوده اند به دلیل نبود فرصت 
و عدم ایجاد زمینه های جدید شغلی، به صف بیکاران 
پیوسته اند و در آمارهای مربوط به جمعیت فعال کشور 
قرار دارند. اما وزارت کار و دولت معتقد است قریب به 
اتفاق جمعیت فعال جدید شاغل شده اند و لیست بیمه 
بیمه لزوما  آن هم موجود است، در صورتی که لیست 
نمی تواند گویای اشتغال جدید باشد چون افرادی پس 

از سال ها اشتغال در بازار کار ممکن است بیمه شوند.
هرچند بیمه شدن شاغالن از سر اجبار و یا اراده شخصی 

می تواند نشانه ای از محکم شدن پایه های شغلی و امید 
به آینده بهتر کاری داشته باشد اما اینکه مقامات دولتی 
بنابراین جمعیت  بیشتر شده،  بیمه  لیست  بگویند چون 
درست  لزوما  اند،  شده  شاغل  هم  کشور  جدید  فعال 
بیمه  از  بخشی  شد،  عنوان  که  همانگونه  چون  نیست، 
جدید )دولت می گوید اشتغال جدید( اگر ایجاد شده 
باشد که آمارهای وزارت کار آن را در فاصله 9۲ تا 9۴ 
نشان نمی دهد، مربوط به شاغالن غیررسمی و نیروهایی 
می شود که شاغل بوده ولی به هر دلیلی بیمه نداشته اند.

استان های دارای یک میلیون شاغل
در  خالص  اشتغال  تعداد  کاهش  حتی  و  ماندن  ثابت 
این  به سال 9۲ نشان دهنده  کشور در سال 9۴ نسبت 
است که جمعیت فعال جدید شانس زیادی برای یافتن 
پیوسته  بیکاران  صف  به  باید  احتماال  و  نداشته  شغل 
باشند. در عین حال، فاصله ظرفیت های اشتغال در بین 
و  است  تامل  قابل  و  زیاد  بسیار  نیز  های کشور  استان 
آمارها به خوبی نشان دهنده دالیل مهاجرت از شهرهای 
کوچک به کالنشهرها و همچنین از روستاها به شهرها 

است.
به صورت کلی، در سال 9۴ بیشترین شاغالن کشور در 
استان های آذبایجان شرقی با یک میلیون و ۲۰۵ هزار 

نفر، اصفهان با یک میلیون و ۴۸۷ هزار نفر، تهران با ۳ 
میلیون و 6۵۴ هزار نفر، خراسان رضوی با یک میلیون 
و ۸۰۳ هزار نفر، فارس با یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
و خوزستان با یک میلیون و ۲۰۵ هزار نفر ساکن بوده 
اند و به بیان دیگر، استان های یاد شده دارای جمعیت 

شاغل باالی یک میلیون نفر هستند.
در این بین، استان هایی مانند یزد با ۲6۰ هزار نفر شاغل، 
 ۱۸۸ سمنان  نفر،  هزار   ۱۳۷ با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
 ۲۲۵ شمالی  خراسان  نفر،  هزار   ۲۸9 زنجان  نفر،  هزار 
هزار نفر، خراسان جنوبی ۱۸۷ هزار نفر، چهارمحال و 
بختیاری با ۲۴۲ هزار نفر، بوشهر ۲۵۸ هزار نفر و ایالم 
با ۱۴6 هزار شاغل؛ کمترین ظرفیت های بازار کار کشور 

را دارا هستند. 
بین استان تهران با ۳ میلیون و 6۵۴ هزار شاغل و استان 
میلیون   ۳ شاغل،  هزار   ۱۳۷ با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تهران  دیگر،  عبارت  به  است.  فاصله  نفر  هزار   ۵۱6 و 
نسبت به کهگیلویه و بویراحمد دارای ۲6.۵ برابر بازار 
کار بزرگتر است و این فاصله عمیق و شکاف عجیب 
وضعیت توزیع امکانات و فرصت های شغلی، همچنین 
را  کشور  در   ... و  گرفته  های صورت  گذاری  سرمایه 

نشان می دهد.

 واكنش طیب نیا به حقوق های چند 
ده میلیونی مدیران بیمه مركزی

 افتاده و مدیر اداری این سازمان توانسته بخش کوچکی 
 از حضور کم رنگ کارکنان را در این مراسم جبران سازد.

کارمندان  که  اند  داشته  اذعان  معترض  کارکنان  اساس  این  بر 
تصمیم گرفته اند تا به نشانه اعتراض، نسبت به دریافت حقوق 

و مزایای ۸۷ میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی در دیدار 
نوروزی، حضور نیابند.

دریافت حقوق و مزایای باالی هیات عامل یکی از مهمترین 
بندهای اشاره شده در نامه اعتراضی بوده که می افزاید: از زمان 
ریاست  محمد ابراهیم امین بر بیمه مرکزی، حقوق و مزایای 
هیات عامل به صورت نجومی افزایش یافته و حتی بخشی از 
حقوق ماهیانه اعضای هیات عامل که بیش از ۲۰۰ میلیون ریال 

بوده خارج از فیش به آنها پرداخت می شود.
در ادامه این نامه آمده که با گذشت دو سال همچنان هیچگونه 
سیاستی برای نظارت و کنترل بارار بیمه ای کشور طراحی نشده 
و بیشتر فعالیت ها مقطعی است، عدم بکارگیری  نیروی انسانی 
متخصص و انتخاب مدیران بی تجربه به صورت مستقیم و با 
اقدامات،  این  که  گرفته  صورت  مرکزی  بیمه  کل  رئیس  نظر 

تحت الشعاع برخی روابط سیاسی انجام پذیرفته است.
کارکنان معترض در نامه خود آورده اند که در کنار هیات عامل 
ناکارآمد که هدف خاصی را دنبال می کنند، این  ناهمگون و 
اواخر هم یک فرد با دو سال سابقه در بیمه مرکزی به صورت 
تحمیلی و فرمایشی به عنوان قائم مقام بیمه مرکزی منصوب 
شده که نه تنها حضور وی مثمر ثمر واقع نشده بلکه حاکی از 
فقدان دیدگاه شایسته ساالرانه بوده که باعث بی انگیزگی در 

بین کارکنان شده است.
کارکنان معترض، هشداد داده اند که اصرار در جداسازی بخش 
اتکایی بیمه مرکزی هم نه تنها منجر به تضعیف این سازمان 
دولتی خواهد شد بلکه تاسیس یک شرکت  ملی اتکایی موجب 

ایجاد رانت در این بخش خواهد شد. 
بر  ای  بیمه  های  بندی شرکت  رتبه  نامه هم،  این  انتهای   در 
یکصد  وام  پرداخت  کاربردی،  غیر  های  شاخص  اساس 
نرخ  با  بدنی  های  خسارت  تامین  صندوق  از  تومانی  میلیون 
پرداخت  بیمه مرکزی،  دفتر حقوقی  به مدیر  بهره ۴ درصدی 
مقام وی  قائم  به هیات عامل و  از فیش حقوقی  مبالغ خارج 
برای   بورسی  با کارگزاران  ارتباط  مزایا،  برابر حقوق و  تا سه 
خرید و فروش واستفاده از رانت های اطالعاتی و معامالتی، 
سپرده گذاری هدفمند در بانکها، عدم توجه به مسائل معیشیتی 
از  انبوهی  بخش  دستوری  ورود  و  مرکزی  بیمه  بازنشستگان 
که   مطالعه  بدون  آنهم  بورسی  بازارهای  به  مرکزی  بیمه  منابع 
از  دیگری  بخش  عنوان  به  داشته،  زیان  درصد   ۲۵ دستکم 
مواردی قید شده که اعتراض کارکنان بیمه مرکزی را به دنبال 

داشته است. 
چنانچه  اما  نامه،  این  محتوای  به  بیشتر  پرداختن  از  صرفنظر 
اظهارات کارکنان معترض بیمه مرکزی پیرامون اتفاقات رخداده 
در دوران سه ساله اخیر مدیریت بیمه مرکزی قرین به صحت 
باشد، چگونه می توان این اظهارات محمد ابراهیم امین را در 
ایران  در  کرد:"ما  تفسیر  کشور  بیمه  جمع حسابرسان صنعت 
بسیاری  که  بودیم  روبرو  گذشته  سال   ۸ در  مفاسدی  با  هم 
همه  این  چطور  داشتند  سوال  دلسوزان  و  صاحبنظران  از 
اقتصادی روی  موسسات  در  و  ها  بیمه  ها،  بانک  در  اتفاقات 
 می دهد ولی گزارش های بازرسی و حسابرسی آالرم و هشدار 
نمی دادند و افشا نمی کردند؛ به نظرم همة این اتفاقات یک 
نتیجه را به ما می رساند و آن اهمیت کارِ بازرسی و حسابرسی 
کنندگان  اداره  و  مسئوالن  به  چقدر  کار  این  اینکه  و  است 
اطمینان خاطر می دهد که جریان فعالیت های اقتصادی به نحو 

صحیح و منطبق بر ضوابط و استانداردها صورت می گیرد.
این به نظر من آغاز فساد است که وقتی یکی دو نفر در بانک 
یا بیمه همه کاره می شوند اینها هستند که منابع بیمه ها را برای 
بیزنس های دیگر صرف می کنند . یا در بانک به خودشان و 
موسسات زیر مجموعه شان وام می دهند ) فساد از همین چا 

پیدا می شود(."
 منبع:نسیم 

موضوع ابطال آراء منتخب اصفهان به هیأت عالی حل اختالف 
ارجاع داده شده است و نتیجه آن به زودی جهت استحضار مقام 

معظم رهبری تقدیم خواهد شد. 
یک منبع آگاه در دبیرخانه هیأت عالی حل اختالف و تنظیم 
از  یکی  آراء  ابطال  موضوع  کرد:  اعالم  سه گانه  قوای  روابط 
در  اسالمی  شورای  مجلس  دهم  دوره  انتخابات  داوطلبان 
اصفهان هفته گذشته به این هیأت ارجاع شده است که نتایج 
معظم  مقام  استحضار  جهت  به زودی  ان شاءاهلل  بررسی ها 

رهبری مدظله العالی تقدیم خواهد شد.

جدول وضعیت شاغالن استان ها از ۹2 تا ۹4

 خبر

 موضوع ابطال آراء مینو خالقی
 روی میز هیأت عالی حل اختالف

باستناد بند 4 صورتجلسه 13۹4/12/0۹ كمیسیون نظارت شهرستان مباركه مستندا به موضوع تبصره 3 ماده 22 
قانون نظام صنفی ،چون درنظر است انتخابات مدیره وبازرس اتحادیه مربوطه كه شرایط آنها بشرح ذیل اعالم 
می گردد ،دعوت به عمل می آید كه از روز دوشنبه مورخ ۹5/02/20 لغایت ۹5/03/06  به مدت 15 روز كاری 
انتخابات اتحادیه صنفی واقع در اداره صنعت ،معدن  با دردست داشتن مدارک زیربه هیات اجرایی برگزاری 

وتجارت شهرستان مباركه مراجعه وثبت نام نمایند .
شرایط داوطلبین :

1-  تابعیت جمهوری اسالمی ایران 
2-  اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 

3-  نداشتن سوء پیشینه کیفری 
4-  عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر و ورشکستگی

5-  عدم اعتیاد به مواد مخدر 
6-  عدم اشتهار به فساد 

7-  داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره 
8-  حداکثر سن در زمان ثبت نام 75 سال 

9-  داشتن پروانه کسب معتبر)پروانه کسب معتبرمجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نشده ،صاحب آن 
تغییر شغل نداده وواحد صنفی خود را به غیر واگذار نکرده ویا اجاره نداده باشد وواحد صنفی فعال ومکان 

تغییر نیافته باشد .(
10-  وثاقت وامانت 

مدارک مورد نیاز :
1-  شش قطعه عکس 4*3 ویا 4*6

2-  اصل وتصویر پروانه کسب دائم
3-  اصل وتصویر شناسنامه 

4-  اصل وتصویر کارت ملی 
5-  اصل وتصویر مدرك تحصیلی 

الزم به توضیح است انتخابات هیات مدیره وبازرس به طور جداگانه در یک روز بوده 
وداوطلبین فقط می توانند در یكی از موارد داوطلب باشند.

 آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیات مدیره و 
بازرس اتحادیه صنف پوشاک فروشان شهرستان مباركه 

هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان مباركه
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درحالی بانک مرکزی به بهانه نداشتن پول کافی برای پرداخت وام 
۱۰ میلیونی ازدواج سنگ اندازی می کند که به تازگی حدود ۷۴۰۰ 
میلیارد تومان بابت فروش محصوالت خودروسازان و لوازم خانگی 

پرداخت کرده است.

مبنی  مجلس  اخیر  مصوبه  با  ها  بانک  و  مرکزی  بانک  مخالفت 
برافزایش وام ازدواج جوانان به ۱۰ میلیون تومان درحالی به بهانه 
نداشتن پول ادامه دارد که بررسی جزئی در دخل و خرج نظام بانکی 

نشان میدهد بانک مرکزی منابع کافی در اختیار دارد.
هرچند قانونگذار محل تأمین منابع برای وام جدید ازدواج را ۷۰ 
هزار میلیارد تومان سپرده های جاری بانک ها در نظر گرفته ولی اگر 
بانک مرکزی و بانک ها استفاده از این منابع را ممکن نمی دانند چرا 

بانک مرکزی از منابع خود برای جوانان استفاده نمی کند؟
"خرید  ندای  قبل و درست زمانی که مردم  ماه  بانک مرکزی چند 
و  دولت  کمک  به  بودند  داده  سر  را  ممنوع"  صفر  خودروی 

خودروسازان آمد و مانع از تشدید این رویه شد.
طبق اعالم، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکنون برای ۱۲۴ هزار 
دستگاه خودرو تأمین اعتبار شده و بعد از مکاتبات وزارت صنعت 
قرار شد به ۱9 هزار و 9۷۵ متقاضی دیگر وام پرداخت شود یعنی 
در مجموع  ۱۲9 هزار و 9۷۵ خودرو تأمین اعتبار می شود که با این 
کار تمام افراد ثبت نام کننده در این طرح مشمول وام بانک مرکزی 
تخصیص  بخش  این  به  نیز  اعتبار  تومان  میلیارد   ۳۲۰۰ و  شده اند 

داده شده است.
که  خودروسازان  علیه  هجمه  شد  باعث  که  تومانی  میلیارد   ۳۲۰۰
آنهاست، فروکش  نقدهای بسیاری متوجه عملکرد و کیفیت  اتفاقا 
کند از منابع بانک مرکزی تأمین شد. بانک مرکزی در این طرح به 

هر متقاضی ۲۵ میلیون تومان وام داد.
اعتباری  خرید  کارت  مرکزی،  بانک  منابع  استفاده  از  دیگر  نمونه 
کاالست، در این طرح نیز ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی 
افراد بازنشسته می  به سه بانک عامل داده شده تا به متقاضیان که 

باشند حداکثر 6 میلیون تومان وام پرداخت شود.
برای  کافی  منابع  تواند  می  بخواهد  اگر  مرکزی  بانک  بنابراین 
نیست  نیازی  و  دهد  اختصاص  ازدواج  میلیونی   ۱۰ وام  پرداخت 
که هنوز قانون ابالغ و اجرا نشده سنگ اندازی کرده و اعالم کند: 
جوانانی که متقاضی دریافت این وام هستند باید مدت طوالنی تری 

در صف وام ازدواج بمانند!
 
منبع:تسنیم

کارشناس اتوماسیون و ابزار دقیق ریخته گري مداوم از ارتقاء سیستم 
براي  پروژه  این  با اجراي  داد و گفت:  ماشین ۴ ریخته گري خبر 
به  ایراني  شرکت  یک  همکاري  با  مبارکه  فوالد  شرکت  بار  اولین 
دانش سیستم هاي اتوماسیون سطح یک ریخته گري دست پیدا کرد.
نوع از  سابق  سیستم  افزود:  خبر  این  اعالم  با  قاسمي   حسین 

 PLCهاي ABB بود که تکنولوژي ساخت آن به بیش از۴۰ سال 
تأمین  قبیل: عدم تولید و  از  باز مي گردد و داراي اشکاالتي  پیش 
کارتهاي استفاده شده ، سیستم HMI کند با امکانات کم، مستهلک 
افزاري،  و سخت  افزاري  نرم  ظرفیت  بودن  تکمیل  قطعات،  بودن 
آرشیو ضعیف،  آن،  به  مربوط  و مشکالت  درایو  فالپي  از  استفاده 
Level2 و... را در  مانند  با سیستمهاي جدید  ارتباط  امکان  عدم 

بر داشت. 
وي افزود: بدین منظور با توجه به مشکالت فوق پروژه اي با عنوان 
ارتقا اتوماسیون تعریف شد که با همکاري شرکت ایریسا و قسمت 
ماه سال  بهمن  آغاز و در  پروژه در سال گذشته  این  امورمهندسي 

جاري به طور کامل مورد بهره برداري قرار گرفت.
کارشناس اتوماسیون و ابزار دقیق ریخته گري مداوم در خصوص 
این  اتوماسیون  سیستم  ارتقا  جهت  شد:  یادآور  پروژه  این  اجراي 
شامل  که  شد  استفاده  زیمنس   S7 ۴۰۰ نوع   PLC از  پروژه 
 )Input/Output(۴۰۰۰ تقریبا  بکارگیري  با   PLC عدد  سه 
به  مربوط  خاص  هاي   FUNCTION MODULE سیگنال، 
 FIBER پالــــس ژنراتورهـــــــا و استفــــاده از شبـکه هاي

OPTIC، PROFIBUS، ETHERNET مي باشد.
گفت:  و  نمود  اشاره  پروژه  این  اجراي  مزایاي  به  ادامه  در  ایشان 
بزرگ  نمایشگرهاي  بومي سازي  پروژه،  این  اجراي  مهم  نکات  از 
و  میگرفت  قرار  استفاده  مورد  در سطح سایت  که  بود  و کوچکي 
اینکه  میباشد، ضمن  با شبکه پروفي باس  ارتباط  داراي تکنولوژي 
در این پروژه سعي شد سیستم HMI به نحوي تهیه شود که امکان 
عیب یابي در کمترین زمان و به ساده ترین شکل توسط بهره بردار 

قابل انجام باشد.
این پروژه میتوان  قابل توجه دیگر  از نکات  قاسمي تصریح نمود: 
به اجراي آن در زمان شات دان هاي برنامه ریزي شده این ماشین 
اشاره کرد به نحوي که هیچ گونه توقفي به سیستم در رابطه با اجراي 
این پروژه صورت نگرفت و براي دستیابي به این مهم در هر زمان 
توقف، کنترل قسمتي از سیستم قدیم به سیستم جدید واگذار میشد 
و طبیعتًا تغییرات در سیستم قدیم نیز اعمال میشد تا عملکرد هر دو 

سیستم در یک زمان دچار اختالل نگردد.
وي یادآور شد: در این پروژه سعي شد با صرفه جویي در مصرف 
بومي  و  درگیر  افراد  دانش  و  توان  از  استفاده حداکثري  و  قطعات 
سازي بعضي از قطعات هزینه ي پروژه از مبلغ پیشنهادي به صورت 
قابل توجهي کمتر شود، ضمن اینکه از نکات بارز دیگر این پروژه، 
نظارت آن بود که توسط بهره بردار و همکاري امور مهندسي بدون 
بکارگیري پیمانکار انجام گرفت که خود باعث کاهش قابل توجهي 

در هزینه هاي باال سري پروژه گردید.
قاسمي در پایان از کارکنان بهره بردار ماشین ۴ ریخته گري، شرکت 
ایریسا، مهندسي کارخانه و کلیه ي کساني که به نحوي در انجام این                                  

پروژه همکاري داشته اند تقدیر و تشکر نمود.

بی تدبیری های اقتصادی كماكان ادامه دارد؛

خبر

 خبر

یک واحد آالینده صنعتي هوا در نزدیک پارك ملي و پناهگاه 
حیات وحش "قمیشلو" استان اصفهان به کاشت یکهزار و ۵۰۰ 
درخت سازگار با محیط زیست و جریمه نقدي توسط مراجع 

قضایي محکوم شد.

)پاما(،  اصفهان  اطالع رساني محیط زیست  پایگاه  به گزارش 
انتشار دود غلیط  از طریق  آلودگي هوا  این واحد که موجب 
شده بود بدلیل بي توجهي به اخطارها و پیگیري هاي محیط 

زیست و نارضایتي مردم به مراجع قضایي معرفي شد.
در جریان رسیدگي به این پرونده در دادگاه، تخلف این واحد 
صنعتي مبني بر تهدید علیه بهداشت عمومي و رعایت نکردن 
قانون نحوه جلوگیري از آلودگي هوا، محرز تشخیص داده شد.

این واحد صنعتي را عالوه بر کاشت درخت سازگار  دادگاه، 
رفع  و  زیست  محیط  اداره  نظارت  تحت  زیست  محیط  با 
در حق صندوق  ریال  میلیون   ۴۰ پرداخت  به  ُملزم  آالیندگي 

دولت محکوم کرد.
داشتن  وجود  با  قمیشلو  وحش  حیات  پناهگاه  و  ملي  پارك 
ارزش زیستگاهي ناشي از حیات وحش گیاهي و جانوري، از 
نیز داراي اهمیت  بناهاي عصر قاجار  قلعه ها و  حیث وجود 

است.
سابقه حفاظت از این پارك به سال ۱۳۴۳ برمي گردد و پیش 
السلطان فرزند ارشد  از شکارگاه هاي معروف ظل  نیز  از آن 

ناصرالدین شاه بوده است.
غرب  کیلومتري شمال   ۲۰ در  هکتاري  هزار   ۱۱۳ منطقه  این 
هاي  زیستگاه  داراي  مزبور  منطقه  است.  واقع  اصفهان  شهر 
با معتدل  اقلیم  داراي  و  ماهوري  تپه  کوهستاني،   دشتي، 

 زمستان هاي سرد است. 
پستاندار،  گونه   ۳۷ گیاهي،  گونه   ۳۳۴ منطقه  این  در  تاکنون 
از  ۸۲ گونه پرنده و ۳۲ گونه خزنده شناسایي شده است که 
بُز، قوچ  آنها مي توان به گرگ، روباه، کفتار، َکل و  مهمترین 
پرندگان  انواع  و  عقاب طالیي  کوچک،  دلیجه  آهو،  میش،  و 

خشکزي مانند کبک، تیهو اشاره کرد. 

رئیس مرکز بهداشت مبارکه گفت: از آغاز برنامه تحول سالمت 
به  این شهرستان نسبت  تاکنون، تعداد زایمان هاي طبیعي در 

مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است.

طبیعي  زایمان  بیشتر  ترویج  اینکه  بیان  با  محمدجعفري  دکتر 
نیاز به فرهنگ سازي دارد، افزود: در گذشته حدود ۳۵ درصد 
از زایمان ها در مبارکه بصورت طبیعي و 6۵ درصد سزارین 
بود که با اجراي طرح تحول نظام سالمت، آمار زایمان طبیعي 

در این شهرستان به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
جعفري افزود: با اجراي طرح تحول نظام سالمت بسیاري از 
مشکالت شهرستان در زمینه کمبود نیروي انساني، تجهیزات 

پزشکي و فضاي فیزیکي برطرف شد.
و  شهري  جمعیت  در  دیابت  به  مبتالیان  آمار  گفت:  وي 

روستایي مبارکه حدود پنج هزار نفر است.
هفتم  تا  یکم  از  سالمت  هفته  هاي  برنامه  افزود:  جعفري 
اردیبهشت با شعار غلبه بر دیابت و حساس سازي مردم نسبت 

به این بیماري خطرناك، به اجرا درآمد.
غیرواگیر  هاي  بیماري  امروز  دنیاي  در  کرد:  اضافه  وي 
مهمترین عامل به خطر افتادن سالمت انسانهاست و عالوه بر 
آنها هزینه زیادي را متوجه یا کنترل   عوارض سنگین، درمان 

 خانواده ها مي کند در حالي که فرهنگ سازي براي پیشگیري 
از این بیماري ها مي تواند بسیار کم هزینه و کم عوارض باشد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان مبارکه گفت:هدف از برگزاري 
راستاي  در  رساني  اطالع  و  سازي  فرهنگ  سالمت،  هفته 
براي  زندگي  هاي  روش  اصالح  بر  تاکید  و  سالمت  ارتقاي 
تامین سالمت مردم بویژه با موضوع شعار سال، تبیین اهمیت 
سالمت در برقراري توسعه پایدار و تبیین شعار انسان سالم، 

محور توسعه پایدار است.
سالمت  هاي  ایستگاه  هفته  این  در  همچنین  کرد:  بیان  وي 
از  پرستار  و  پزشک  حضور  با  و  دایر  شهرداري  میدان  در 

خون فشار  و  خون  قند  تست  رایگان  بصورت  مردم   عموم 
 انجام شد.

گفت:سال  مبارکه  شهرستان  سازندگی  بسیج  مسئول 
به  مقاومتی  اقتصاد  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۱۳ گذشته 

بسیجیان شهرستان مبارکه اعطا شد،
سرگرد مهرداد عقیلی در نشست خبری افزود: با اعطای 
این تسهیالت بیش از ۱۱۴ عرصه اقتصاد مقاومتی مورد 

بهره برداری قرار گرفت. 
در  شهرستان  سازندگی  بسیج  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
 سال 9۴ گفت:پرورش قارچ، ایجاد کارگاه های قالیبافی،

مرزعه های پرورش زعفران، پرورش مرغ، پرورش دام 
سبک و سنگین، مرغ بومی وسایر ماکیان،ایجاد گلخانه 
صنعتی و سنتی، کارگاههای خیاطی، مزرعه های تولید 
تبدیلی  صنایع  باغات،  کومپوست،احیائ  ورمی  کود 
کوچک و خانگی از جمله طرح های اجرا شده اقتصاد 

مقاومتی در مبارکه است.
اعطای  از طریق  از ۳۰۰ شغل مستقیم  بیش  وی گفت: 

تسهیالت اقتصاد مقاومتی در شهرستان ایجاد شد.
وی با بیان اینکه آموزش، بازاریابی و فروش محصوالت 
مسئوالن  با  تعامل  و  آنها  مشکالت  رصد  بسیجیان، 
 ۲۰ از  بیش  گفت:  داریم،  کار  دستور  در  را  شهرستان 
و فنی  آموزش  های  دوره  و  کالس  ساعت  نفر   هزار 

از  نفر   ۵۰۰ برای  کشاورزی  های  کالس  و  ای  حرفه   
بسیجیان شهرستان برگزار شده است.

مدارس  نوسازی  و  بهسازی  گذشته  افزود:سال  وی 
شهرستان با حضور ۱6۰ نفر از دانش آموزان شهرستان 

انجام شد.

عقیلی با اشاره به اینکه در طرح هجرت دانش آموزی 
به  کمک  و  آموزان  دانش  فراغت  اوقات  سازی  غنی 
آموزش و پرورش مورد توجه است، گفت: در این طرح 

بیش از ۲ هزار متر مربع از مدارس رنگ آمیزی و بیش 
از ۲ متر مربع از مدارس فضا سازی، بهسازی و نوسازی 
شد و بیش از یکصد میز و نیمکت مورد بازسازی قرار 

گرفت.
اینکه  بیان  با  مبارکه  شهرستان  سازندگی  بسیج  مسئول 
چندین همایش در زمینه علمی کردن کشاورزی و باال 
برگزار شد،  برای کشاورزان شهرستان  بهره وری  بردن 
برنامه  مقاومتی  اقتصاد  های  عرصه  سازی  گفت:قطبی 

اصلی ما در سال 9۵ است.
های  کارگاه  ایجاد  زمینه  در  سازی  فرهنگ  افزود:  وی 
صنایع تبدیلی از قبیل عصاره گیری، کمپوت ، کنسانتره 
و خشک کردن میوه ها را با هدف افزایش ارزش افزوده 
بسیج  کار  دستور  در  جات  صیفی  و  باغی  محصوالت 

سازندگی قرار دارد.
سازندگی  بسیج  وهمکاری  مشارکت  به  اشاره  با  وی 
آموزی،  سواد  طرح  مورد  در  آموزی  سواد  نهضت  با 
گفت: سال گذشته با همکاری اداره آموزش و پرورش 
بی  و  سوادان  کم  از  نفر   ۴۵ از  بیش  مبارکه  شهرستان 
سوادان شهرستان مورد آموزش قرار گرفتند که این طرح 

در سال جاری هم ادامه پیدا خواهد کرد.

 هادی حطیم مدیر شعب بانک ملت استان اصفهان همراه  
بانک ضمن حضور در  این  از دیگر مسئولین  با دو تن 
این  عامل  مدیر  صادقی  مهندس  با  اصفهان  آهن  ذوب 

شرکت دیدار وگفتگو نمودند.
و  واقتصادی  مالی    ، خرید  معاونین  که  دیدار  دراین 
داشتند  حضور  نیز  آهن  ذوب  فروش  و  بازاریابی 
موفقیت  وآرزوی  تبریک  مهندس صادقی ضمن عرض 
برای هادي حطیم که اخیراً سرپرستی شعب بانک ملت 
مناسبات  به  اشاره  با  است   شده  دار  عهده  را  استان 
قبلی  بانک ملت با ذوب آهن اصفهان ونقش تسهیالت 
درتمامی  اقتصادی  های  بحران  از  رفت  دربرون   بانکی 
ذوب  مانند  تولیدی  شرکت  یک  وخصوصًا  ها  شرکت 
درارائه  که  بانک خواست  این  از سرپرست جدید  آهن 
و  عدالت  ها  وام  بازپرداخت  ونحوه  بانکی  تسهیالت 

منطق اقتصادی حاکم باشد. 
موجود  شرایط  یادآوری  با  درادامه  صادقی  مهندس 
 ، اولیه  ومواد  انرژی  مصرف  کاهش  درزمینه   شرکت 
وافزایش   ۲ توازن  پروژه  اجرای  تولید،  شدن  اقتصادی 

تولیدات شرکت افزود : این شرکت درحال بازپرداخت 
حجم عظیم بدهی ۵ هزار و6۰۰ میلیارد تومانی خود بوده 

وسعی داردکه این بدهی ها را با فروش و به کارگیری 
زمین ها وتملکات مختلف  خود تسویه نماید. لذا دراین 
درخواست  ملت  بانک  جمله  واز  ها  بانک  تمام  از  راه 
اعتباری مناسب برای ذوب آهن،  با تعیین حد  دارد که 
روز  به  را  خود  های  وام  پرداخت  واقساط  تسهیالت 

به  آهن  ذوب  جایگاه  گرفتن  درنظر  وبا  کرده  رسانی 
تولیدی  شرکت  ویک  بانکی  بزرگ  مشتری  یک  عنوان 
بزرگ ، نرخ سود وام ها و دیرکرد جریمه ها را متوازن 

ومنطقی نمایند.
دراین دیدار ، سرپرست شعب بانک ملت استان اصفهان 
آهن  وذوب  ملت  بانک  قبلی  مناسبات  یادآوری  با  نیز 
آهن  ذوب  و  معادن  با  خود  قبلی  آشنایی  از  اصفهان 
اصفهان سخن گفت وافزود: اهمیت جایگاه این مجتمع 
عظیم صنعتي برای من درحدی است که درابتدای حضور 
خود دربانک ملت اصفهان ، ذوب آهن را به عنوان اولین 
سازمان مورد بازدید خود انتخاب کرده ودرنظر دارم که 
اقساط ذوب آهن را بلندمدت کنم وقراردادهای قبلی را 
درقالب قراردادهای جدید تنظیم وبرقرار نمایم.سرپرست 
شعب بانک ملت استان درپایان با اشاره به مسئولیت های 
درکنار  ملت  بانک  که  شد  یادآور  بانک  این  اجتماعی  
خدمات و تسهیالت بانکی خود ، همواره به نقش آفرینی 
نیز  وتولید  سالمت   ، اجتماعی  های  مسئولیت  درزمینه 

توجه دارد.

در  اصفان  آهن  ذوب  عامل  مدیر  صادقي  مهندس 
این  در  کارگر  و  کار  جهاني  روز  گرامیداشت  مراسم 
شرکت یادآور شد که اقدامات ذوب آهن براي بهبود و 

پیشرفت، در حال به بارنشستن است  . 
وي افزود : ذوب آهن اصفهان بدهي کالني دارد و براي 
حل این مشکل اقدامات گسترده اي جهت کاهش هزینه 
تا  انجام است که حاصل آن  انجام شد و درحال  تولید 
کنون کاهش قیمت تمام شده  به ازاي هر کیلو محصول 
باید  اینکه این رقم  نهایي ،  ۵۰۰ تومان مي باشد ضمن 
کار  مرحله  این  در  اما  یابد  کاهش  دیگر  تومان   ۲۰۰ 

سخت تري پیش رو داریم  .
مدیر عامل ذوب آهن به سیاست هاي کارخانه در زمینه 
فروش محصوالت اشاره کرد  و یادآور شد : عالوه بر 

بهبود استراتژي هاي فروش ذوب آهن ،  خوشبختانه با 
افزایش تعرفه واردات و افزایش قیمت هاي بین المللي 
فوالد ، وضع این شرکت بهتر شده و ما اکنون شمش خود 
را باقیمتي بیش از سال گذشته به فروش مي رسانیم. در 
حال حاضر بازار فروش با قیمت مناسب فراهم است و 
ما باید تولید را بیشتر کنیم و همزمان کاهش مصرف مواد 

اولیه  و کاهش هزینه تولید را ادامه دهیم . 
مهندس صادقي امنیت شغلي را براي قشر تالشگر کارگر 
در  سیاستي  هیچ     : کرد  تاکید  و   دانست  مهم  بسیار 
جهت تعدیل نیرو نداریم و هیچ کس شغل خود را در 
ذوب آهن اصفهان از دست نخواهد داد و با بهبود شرایط 

اقتصادي شرکت ، اشتغال زایي نیز صورت مي گیرد .
اصفهان به عنوان کارگر نمونه مورد تجلیل قرار گرفتند . در ادامه این مراسم ،  تعدادي از تالشگران ذوب آهن 

دربازدید سرپرست شعب بانک ملت استان از ذوب آهن تاکید شد:
افزایش همكاری ها ومناسبات بانک ملت و ذوب آهن اصفهان  با منطق اقتصادی

تاکید مهندس صادقي در مراسم جشن روز جهاني کار و کارگر در ذوب آهن ؛
اقدامات ذوب آهن براي بهبود و پیشرفت ، در حال به بارنشستن است

مدیران بانک مركزی بودجه برای خالی 
نمودن پاركینگ خودروساز های داخلی 

دارند، ولی برای وام ازدواج، نه!

تجلیل از كارگران شهرداری دیزیچه به مناسبت روز جهانی كار و كارگر

13 میلیارد ریال تسهیالت اقتصاد مقاومتی در مباركه پرداخت شد

 خبر

به مناسبت روز جهانی کار و کارگر مهندس 
کارگران   از  دیزیچه  شهردار  راسخ  ثابت 
زحمتکش و تالشگر شهرداری تقدیر و تجلیل 

به عمل آوردند.
بازوان  گفت:کارگران  راسخ  ثابت  مهندس 
تعالی و  حرکت هر جامعه ای به سوی رشد، 
شکوفایی هستند بی شک همه پیشرفت های 
حاصل در مسیر زندگی نشأت گرفته از رشد 
و پویایی فکر وگسترش اندیشه ورزی است 
و  اندیشه  فرصت  از  که  ای  جامعه  هر  در  و 
شود  استفاده  بهتر  هنرمندکارگران  بازوی 

خواهد  دوچندان  رونقی  پیشرفت  و  توسعه 
یافت .

و  کار  جهانی  روز  ماه  اردیبهشت  دوازدهم 
کارگران  از  که  است  مناسبی  فرصت  کارگر 
زحمت کش ، پرتوان و تالشگر که با همت 
واالی خود چرخ صنعت و تولید را به گردش 
در می آورند و کار را عبادت، و تالش خود را 
در سرنوشت ملت و این مملکت مؤثر می دانند 
خداوند  درگاه  گردد.از  قدردانی  و  تجلیل 
با موفقیت و  توأم  افزون  توفیق روز  سبحان، 

بهروزی برای این عزیزان خواستارم. 

یک واحد صنعتي آالینده هوا در اصفهان 
به كاشت 1500 درخت محكوم شد

 تعداد زایمان هاي طبیعي در مباركه 
5 درصد افزایش یافت

 ارتقاء سیستم اتوماسیون ماشین 4
 ریخته گری شركت فوالد مباركه
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زمینه  در  های خوبی  پتانسیل  مبارکه  گفت:شهر  مبارکه  شهردار 
سرمایه گذاری دارد و در مزایده هایی که برگزار کردیم نشان داد 

که از قابلیت های خوبی برخوردار است 
تجاری  و  استخر  مجموعه  زنی  کلنگ  آیین  در  شرفا  محمد 
مبعث  عید  تبریک  با  فدك  بزرگ  فروشگاه  و  المبین  فتح  بلوار 

افزود:کارهای بزرگی را در این شهر می توانیم انجام دهیم.
سرمایه  باب  زنی  کلنگ  دو  این  انجام  با  امیدواریم  گفت:  وی 

گذاری در شهر مبارکه باز شود.
مشکالت  وجود  با  گذشته  سال  مبارکه  افزود:شهرداری  شرفا 

اقتصادی، حدود ۱۵ پروژه  عمرانی را به بهره برداری رساند.
حضور  با  شهرداری  های  افتتاحیه  از  مرحله  دو  گفت:در  وی 
استاندار ، پروژه های باالی ۱۰ میلیارد شهر مبارکه از جمله پارك 
هشت بهشت ، پل شهید مدنی، میدان قهنویه ، پارکینگ طبقاتی و 

میدان شهدای احمدپور به بهره برداری رسید.
به  توجه  از سیاست های شهرداری  یکی  مبارکه گفت:  شهردار 

درآمدهای پایدار است .
وی افزود: همه شهرداری ها در سالهای اخیر به دنبال درآمدهای 

پایدار بودند.
شرفا گفت: شهر مبارکه از نظر فاصله نزدیک  تا مرکز استان، آب 
و هوای مناسب ، آثار تاریخی و صنایع از جذابیت های خوبی 

برخوردار است .
وی افزود: متاسفانه صنعت در شهرستان مبارکه سنگینی می کند 
و هروقت نامی از مبارکه برده می شود همه از صنعت آن نام می 
برند و اعالم می کنند که با وجود صنایع ، شهرداری از درآمد 

خوبی برخوردار است و هیچ مشکلی ندارد .
فروش  عدم  لحاظ  به  اخیر  سال  دو  در  گفت:  مبارکه  شهردار 
صنایع ، آسیب بزرگی به شهر و شهرستان مبارکه وارد شده است.
مبارکه  شهرستان  های  شهرداری  های  زیرساخت  افزود:  وی 

آمادگی این تنش و کمبود را نداشت.
بهره  به  را  ها  پروژه  سختی  به  گذشته  سال  کرد:  تصریح  شرفا 

برداری رساندیم اما سال 9۵ واقعا کارها به سختی پیش می رود.
و  شد  مطرح   9۴ سال  در  گذاری  سرمایه  موضوع  گفت:  وی 
خوشبختانه اعضای شورای شهر به خوبی حمایت کردند و دفتر 

مشارکت های مردمی را در شهرداری تاسیس شد.
از سال گذشته  مبارکه  پتانسیل های شهر  مبارکه گفت:  شهردار 
مردمی  های  مشارکت  دفتر  توسط  گذار  سرمایه  جذب  برای 

پیگیری شد.
هفت  و  کارشناسی  کمیته  جلسه   ۱۰ از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
جلسه کمیته عالی برگزار کردیم، گفت: پس از تصویب اساسنامه 
بومی  و  اصالحات  شهر،  شورای  توسط  گذاری  سرمایه  دفتر 

سازی برای شهر مبارکه انجام شد.
رقابتی  در شهر یک موضوع  اینکه سرمایه گذاری  بیان  با  شرفا 
است، اظهار کرد: دو مرحله مزایده در روزنامه های کثیراالنتشار 

چاپ شد و بنرهایی در سطح شهر نصب شد .
شهردار مبارکه گفت: پروژه استخر در زمینی به مساحت ۳ هزار و 

۲۸۰ متر مربع است که زمین و پروانه ها توسط شهرداری واگذار 
می شود و ساخت توسط سرمایه گذار انجام می شود.

وی گفت: بعد از اتمام پروژه به نسبت سرمایه ای که شهرداری و 
سرمایه گذار ارائه می کنند تقسیم بندی می شود و هر کسی سهم 

خود را بدست می آورد.
شهردار مبارکه گفت: امروز دولت، شهرداری ها و شرکت های 

صنعتی بدنبال استفاده از سرمایه گذار هستند.
وی گفت: منطق به ما می گوید که برای کار در شهری همچون 
گذاران  سرمایه  یا  و  شهر  مردم  گذاری  سرمایه  از  باید  مبارکه 

بیرونی استفاده کنیم.
از سال گذشته  بزرگ فدك هم  مبارکه گفت: فروشگاه  شهردار 
مطرح و در این مورد چندین مکان به سرمایه گذار پیشنهاد شد.

قرار  موافقت  مورد  مبارکه  اتوبوسرانی  جنب  زمین  گفت:  وی 
گرفت و برای  ایجاد فضای رقابتی سالم مزایده مطرح و مراحل 

قانونی پیگیری شد.

شرفا گفت: زمین و پروانه این طرح هم توسط شهرداری واگذار 
می شود و ساخت و ساز توسط بخش خصوصی انجام خواهد 

شد.
وی گفت: سرمایه گذاری این طرح از نوع "بی او تی" است و 
پس از گذشت۱۰ سال سرمایه گذار کل ساختمان را در اختیار 

شهرداری قرار می دهد.
اینکه  از نظر  شهردار مبارکه گفت: سال گذشته  قلعه نهچیر را 
با  دارد  قرار  کنار شهر  تاریخی و در  با سابقه خوب  ساختمانی 

هزینه ۴ میلیارد تومان  آماده سازی کردیم . 
استقبال  نوروز  عید  ایام  در  مردم  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  وی 
خوبی از این بنای تاریخی داشتند، افزود: مردم مبارکه نشان دادند 
که مردمی تاریخ دوست هستند و این امر کار ما را سخت تر کرد.
بدنبال جدی  بطور   9۵ سال  برنامه  در  گفت:  مبارکه   شهردار 
شهروندان  به  و  کنیم  تکمیل  را  مجموعه  این  که  هستیم  این   

ارائه دهیم.

سیاست  جدید  گفت:فصل  مبارکه  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
به  ویژه  توجه  مبارکه  شهر  اسالمی  شورای  و  شهری  مدیریت 

بخش سرمایه گذاری است.
تجاری  و  استخر  مجموعه  زنی  کلنگ  آیین  در  طاهری  خلیل 
تبریک عید مبعث  با  بزرگ فدك  المبین و فروشگاه  فتح  بلوار 
افزود: اولین خروجی و برونداد سرمایه گذاری ، کارآفرینی در 

شهر است.
وی گفت: سرمایه گذاری مقدمه اشتغال و درآمد پایدار است.

طاهری گفت: سرمایه گذاران در شهر مبارکه متعهد شدند که در 
بخش کارآفرینی از همه شهروندان استفاده کنند.

وی اظهار کرد:در سرمایه گذاری، شهرداری و سرمایه گذار باید 
منتفع شوند.

رییس شورای اسالمی شهر مبارکه گفت: اولین مسئله در اقتصاد 
مقاومتی ، شفاف سازی سرمایه گذاری است و برای اینکه امنیت 

سرمایه گذار را فراهم کنیم باید صداقت داشته باشیم.
گذار  سرمایه  چندین  از  استخر  پروژه  اجرای  برای  افزود:  وی 
دعوت کردیم و در نهایت با سرمایه گذار فعلی به نتیجه رسیدیم.

وی گفت: در پروژه بازار بزرگ فدك هم با آورده ای بیش از ۱۰ 
میلیارد توسط سرمایه گذار ، قصد داریم بخشی از هزینه های 

شهر مبارکه را کاهش دهیم.
طاهری با بیان اینکه در این مجموعه هم اصل و اساس فعالیت ما 
کارآفرینی است، افزود:بر سر موضوع اشتغال با سرمایه گذار این 
پروژه به توافق رسیدیم و قرار بر این شد که ۸۵ درصد اشتغال 

این پروژه به شهرداری و مدیریت شهری واگذار شود.

طاهری گفت: در ساخت این بازار کامال از سازه فلزی استفاده 
شده و در بازدیدی که از سپاهان شهر، خمینی شهر، شاهین شهر 

داشتیم، بازارهای این مجموعه با موفقیت اجرا شده بود.
رییس شورای شهر مبارکه گفت: در ساخت مجموعه بازار فدك 
گذار  آورده سرمایه  با  و  می شود  ارائه  توسط شهرداری  زمین 

ساخت و ساز انجام می شود.
طاهری گفت: امیدواریم این پروژه ها در مدت یک سال و سه 
برداری  بهره  به  باقیمانده  شهر  شورای  فعالیت  دوره  از  که  ماه 

برسد.
وی افزود: سرمایه گذار قول اجرای طرح در هشت ماه را داده و 

حداکثر در ۱۴ ماه تکمیل خواهد شد.
رییس شورای اسالمی شهر مبارکه گفت: برای ساخت مجموعه 

از  یکی  با  رود  زاینده  حاشیه  در  رفاهی  و  خدماتی،تفریحی 
سرمایه گذاران کشور وارد مذاکره شده ایم و سرمایه گذار در 
 ۱۵ مجموعه  یک  در  را  طرح  این  که  شده  متعهد  اول  مرحله 

هکتاری اجرا کند.
وی افزود: مصوبه اولیه این طرح اخذ شده و به شهردار ابالغ 

شده و درآینده نزدیک کلنگ زنی خواهد شد.
به  نهچیر  قلعه  نیز  گردشگری  حوزه  در  گفت:  طاهری 
چهارقسمت تقسیم شده که یک قسمت را شهرداری شروع کرد 
و برای قسمت های دیگر از کلیه سرمایه گذاران دعوت می کنیم 

تا با شهرداری وارد مذاکره شوند.
ولی  مجتمع  نیز  بازرگانی  و  تجاری  حوزه  در  افزود:  وی 
میلیارد   ۳۰۰ گذاری  سرمایه  با  سمبلیک  میدان  و  عصر)عج( 

کارشکنی  با  ای  عده  و  شدیم  مواجه  مهری  بی  با  اما  آوردیم 
اجازه کار را ندادند.

ایرانیان  همه  برای  گذاری  سرمایه  فضای  امروز  گفت:  طاهری 
از آنها دعوت  در شهر مبارکه مهیاست و برای سرمایه گذاری 

می کنیم.
در  را  تفریحی  ورزشی،  دهکده  احداث  برنامه  گفت:  وی 
همه از  بتوانیم  امیدواریم  و  کنیم  می  دنبال  رود  زاینده   حاشیه 

 سرمایه گذاران استفاده کنیم.
وی گفت: با مجموعه ایثارگران در زمینه حمل و نقل ریلی و 

مسافربری وارد مذاکره شده ایم.
طاهری گفت: در مورد مجموعه ایستگاه مترو نیز با فوالد مبارکه 

مذاکراتی را برگزار کردیم .

هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی

 شهردار مبارکه در آیین کلنگ زني مجموعه استخر و تجاري بلوار فتح المبین و فروشگاه فدك :4

شهر مباركه از پتانسیل ها و قابلیت های خوبی در زمینه سرمایه گذاری برخوردار است

 رییس شورای شهر مبارکه در آیین کلنگ زني مجموعه استخر و تجاري بلوار فتح المبین و فروشگاه فدك :

فصل جدید سیاست مدیریت شهری مباركه توجه ویژه به سرمایه گذاری است
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آقای مهندس موسوی شهردار کرکوند به اتفاق مدیران وپرسنل اداری شهرداری به مناسبت نهم اردیبهشت 
روز ملی شوراها با حضور در دفتر شورای اسالمی شهر کرکوند با ریاست واعضای شورای اسالمی  دیدار 
واین روز را تبریک گفتند.مهندس موسوی در این مراسم ضمن تبریک روزشوراها و اعیاد ماه مبارك رجب از 
تالش همه اعضای شوراها طی ادوار گذشته تقدیر وتشکر نمودند .ایشان شورا ها را نهادی مقدس وارزشمند 
دانستند واز حسن نیت، صداقت، همراهی وهمدلی اعضای شورای شهر کرکوند که همراه شهردار ومجموعه 
که  دادند  اطمینان  ایشان  وبه  نمودند  تشکر  هستند  وظیفه   وانجام  ومشکالت  مسائل  پیگیرحل  شهرداری 
مجموعه شهرداری ضمن رعایت صرفه وصالح شهرداری وامانتداری با وجود شرایط بد اقتصادی در انجام 
امور محوله پرتوان خدمت رسانی را انجام داده ودرراستای رهنمودهای مقام معظم رهبری والگو قراردادن 

شعار مقاومت اقتصادی اقدام وعمل خواهند نمود. 
مهندس موسوی در پایان آرزوی سالمتی وموفقیت در کارها را برای اعضای شورای اسالمی شهر از خداوند 

متعال خواستار شدند.

برگزار گردید  بمناسبت روز جهانی کاروکارگر  مهندس موسوی در مراسم جشن ویژه پرسنل شهرداری که 
در جمع پرسنل شهرداری وخانواده های ایشان ضمن تبریک روز جهانی کار وکارگر به کارگران زحمتکش 
شهرداری ، مناسبتها واعیاد ماه رجب را به این عزیزان  تبریک گفتند.ایشان ضمن تشکر از تالشها وکوشش های 
شبانه روزی  پرسنل در ارائه خدمت به شهر وشهروندان ،خطاب به ایشان وظیفه اول شهرداری را تامین نشاط 

و سرسبزی برای شهروندان کرکوند ومحالت عنوان کردومردم را ولی نعمت برشمردند.
وی درخصوص جذب وبکار گیری نیروی جدید در شهرداری گفت :جذب نیرو در شهرداریها همچون سایر 

نهادها فقط از طریق آزمون میسر است. 
ایشان همچنین سال 9۴ را سال پرتالشی برشمردندو ازاعضای  شورا ی شهروهمه پرسنل بخاطر همراهی وهم 

دلی شان تقدیروتشکر نمود وعنوان داشت ان شاء اهلل با اختصاص بودجه در سال 9۵ شاهد پیشرفت در اجرای 
پروژه های عمرانی در سطح شهر باشیم ونیز از خانواده پرسنل به جهت همراهیشان تقدیر وتشکر نمودند.در 
این مراسم نیز بمناسبت گرامیداشت نهم اردیبهشت روز شوراها با اهدای لوح تقدیر از اعضای شورای اسالمی 

شهر تقدیر بعمل آمد.

هفته  و  مطهری  مرتضی  شهید  واخالق  علم  استاد  شهادت  سالروز  بمناسبت 
بزرگداشت  مقام معلم شهرداری وشورای اسالمی شهرکرکوند مراسم  بزرگداشت 
کرکوند  شهر  وفرهنگیان  ومعلمان  وشهرستان  شهر  مسئولین  با حضور  معلم  مقام 

برگزار گردید.
تالش  از  تشکر  ضمن  شهر  اسالمی  شورای  ریاست  ملت  آقای  برنامه  آغاز  در 
در  که  است  باعث خوشحالی  که   داشتند  ابراز   مدعوین   به  وخیرمقدم  معلمان 
خدمت معلمان وفرهنگیان ارزشمند شهرمان هستیم .رئیس شورا  با تقدیر وتشکر از 
زحمات چهار ساله دکتر ایرانپور نماینده مجلس  که میهمان ویژه این مراسم بودند  
گفتند وی حق بزرگی برگردن ما دارند وامید وارم پس از دوران نمایندگیشان شاهد 
تداوم خدمات ایشان در شهرستان باشیم .ایشان همچنین با اشاره به اینکه شهرستان 
با وجود مسئوالن سخت کوش  الحمداهلل  که  است  وقابلی  پویا  مبارکه شهرستانی 
ودلسوز امید آن می رود که با تعامل سازنده مسئوالن ونماینده بعدی شاهد تداوم 
پیشرفت در  شهرستان باشیم .ریاست شورا که خود نیز از فرهنگیان بازنشسته می 
باشد در وصف شغل زیبای معلمی گفت: اگر دوباره متولد شوم وبتوانم شغلی را 

برای زندگی انتخاب کنم آن شغل حتما معلمی است .وی فرهنگیان را فعاالن در 
تمامی امور جامعه دانسته وخواستار استفاده از فرهنگیان در پیشبرد امور فرهنگی 

شهر شدند.
سپس آقای مهندس موسوی شهردار کرکوند با قرائت بیت شعری با این مضمون  که

دانی که عاشقی بی ادعا معلم است        شمع همیشه روشن دوران معلم است
کالم خود را آغازنمود و با عرض سالم وادب واحترام مقدم همه مدعوین محترم  
بویژه معلمان را  که پس از یک روز کاری و برگزاری کالس درس در این جلسه 
حاضر شده بودندگرامی داشته و اعیاد مبارك ماه رجب و روز شوراها و روز جهانی  

کار وکارگررا تبریک گفتند.
ایشان همچنین  یاد وخاطره شهید بزرگوار مطهری را گرامی داشته  وهفته معلم را 
خالصانه  به  جامعه معلمان بخصوص معلمان شهر کرکوند تبریک گفتند.مهندس 
موسوی با اشاره به اینکه فرهنگ زیر ساخت همه مسائل وابعاد زندگی اجتماعی 
است نقش معلمان را در این برهه از دوران که با تهاجم فرهنگی مواجه هستیم  مهم 
وگام برداشتن در این مسیر را سخت عنوان کرده و آرزوی  صحت وسالمتی برای 

معلمان درپیشبرد اهداف عالی فرهنگی نمودند.
شهردار کرکوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بحمداهلل شاکله 
مدیریت  اولویت  از  را  فرهنکی  مسائل  به  توجه  است  فرهنگی  غالبا  شورای شهر 
شهری دانست وعنوان داشت رسالت شهرداری خدمت بی منت به همه مردم شهر 
ومحالت است و با ذکر این نکته که بیش از ۵۰۰ وظیفه مختلف برای شهرداریها 
تعریف شده است سر لوحه قرار دادن شعار سال را برای الگوی عمل خود از اهداف 
مجموعه شهرداری  از سوی  ها  هزینه  کنترل  بر  تاکید  با  برشمردند.وی  شهرداری 
بعنوان یک وظیفه مهم  در راستای احقاق شعار اقتصاد مقاومتی از شهروندان انتظار 
مالی  مشکالت  حل  با  انشائاهلل  تا  نمودند  خیررا  ودعای  ،حمایت  صبوری   ، صبر 
عرصه برای خدمت بیشتر واجرای پروژه ها فراهم گردد. ایشان در پایان از چهار 
ساله تالش بی شائبه وخدمت بی منت دکتر ایرانپور به شهرستان بویژه شهر کرکوند 
تقدیر وتشکر نموده وآرزوی سالمتی این بزرگوار را ازخداوند منان خواستار شدند.
از  جاری  مناسبتهای  تبریک  با  نیز  مجلس  نماینده  ایرانپور  دکتر  برنامه  پایان  در 
وشهر  مبارکه  ستان  شهر  فرهنگیان  بویژه  اسالمی  ایران  فرهنگیان  همه  زحمات 

کرکوند که  در راستای اعتالی میهن اسالمی و انتقال علم ودانش به دانش آموزان 
تالش میکنند تشکر وتقدیر نمودند.دکتر ایرانپور گفت : بحمد اهلل با دعای خیر مردم 
شهر کرکوند وحمایت مسئولین شهر امروز بخشی ازمطالبات مردم شهر کرکوند در 
زمینه های شبانه روزی شدن درمانگاه واخذ مجوز اورژانس ۱۱۵ از وزیر بهداشت و 
همزمان با تامین یک دستگاه امبوالنس تامین شده است . همچنین در بحث فاضالب 
شهری شهر کرکوند تنها شهری است در کشور با جمعیت زیر ده هزار نفر با تامین 
۲۰ میلیارد تومان از بخش صنعت بحث فاضالب آن حل شده وامروزمقدار کمی 
از اجرای آن باقی مانده است. در بحث تامین امنیت که از خواسته های بحق مردم 
با همکاری  اینها  اندازی کالنتری شدیم که همه  بود موفق به کسب مجوزات راه 
شهرداری وشورای اسالمی شهر میسر گردید .وی در خصوص خانه معلم شهرستان 
گفت که این مرکز  با تامین اعتبارات و اجرای پروژه تا چند روز آینده افتتاح ومورد 
بهره برداری قرا رمیگیرد.ایشان در پایان با درود به روح پرفتوح حضرت امام)ره( 
وآرزوی سالمتی برای رهبر انقالب موفقیت همه خدمتگزاران را از خداوند متعال 

خواستار شد

طی مراسمی از سوی شهرداری وشورای اسالمی شهر کرکوند وبا حضور مسئولین شهر، شهرستان ودر حضور معلمین گرانقدر شهر کرکوند ازچهار سال خدمات بی شائبه وتالش صادقانه جناب آقای دکتر علی ایران پور نماینده محترم مردم شریف شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی دوره نهم تقدیر وتشکر بعمل آمد.

توسط شهرداری وشورای اسالمی شهر کرکوند صورت گرفت:
تقدیر ازچهار سال خدمات بی شائبه وتالش صادقانه دكتر علی ایران پور نماینده محترم مردم شریف شهرستان مباركه

دیدار شهردار و پرسنل شهرداری شهركركوند با شورای اسالمی این شهر به مناسبت  روز ملی شوراها

شهردار شهر کرکوند در جشن ویژه پرسنل شهرداری به مناسبت روز جهانی کاروکارگر :

 تامین نشاط و سرسبزی برای شهروندان شهركركوند ومحالت ، وظیفه اول شهرداری

 بمناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم و به همت شهرداری وشورای اسالمی شهرکرکوند برگزار شد :

جشن بزرگداشت مقام معلم با حضور مسئولین شهر ،شهرستان و فرهنگیان شهر كركوند 
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ایران در ماه مارس با تولید یک میلیون و۲9۰ هزارتن آهن اسفنجي به روش 
احیا مستقیم جایگاه خود در تولید این محصول میاني را حفظ نمود. کل تولید 
سه ماهه اول سال ۲۰۱6در ایران به ۳.۷ میلیون تن رسید که اندکي بیش از 
هند، کشور  و  ایران  از  پس  باشد.  مي  هند  کشور  در  تني  میلیون   ۳.6 تولید 

عربستان سعودي با فاصله زیاد از این دو کشور در جایگاه سوم قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ما در جریان چهارمین همایش آهن اسفنجي و گندله متال 
بولتن که هفته گذشته در دبي برگزار شد، بهرام سبحاني مدیرعامل فوالدمبارکه 
و رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در سخنراني خود که در افتتاحیه این 

همایش برگزارگردید، ضمن اشاره به جایگاه صنعت فوالد در ایران و جهان، 
افزایش  و درخصوص  نمود  اشاره  ایران  در  اسفنجي  آهن  تولید  مزیتهاي  به 
توضیحاتي  اجرا  دست  در  طرحهاي  از  برداري  بهره  با  محصول  این  تولید 

ارائه کرد.
خاطرنشان مي گردد راه اندازي گرم واحد احیا مستقیم طرح فوالد سفید دشت 
چهارمحال بختیاري با هدف تولید سالیانه ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجي در هفته 
جاري آغاز مي گردد تا بعنوان اولین طرح از مجموعه پروژه هاي موسوم به 
طرحهاي استاني توسط شرکت فوالد مبارکه در آستانه بهره برداري قرار گیرد.

اروپا،  ایران و  مالي جهان در سومین مجمع  شرکت هاي بزرگ معدني و 
آمادگي خود را براي سرمایه گذاري در بخش صنعت و معدن ایران اعالم 

کردند.
در سومین مجمع ایران و اروپا که با حضور بیش از ۴۰۰ مدیر و کارشناس 
در  جهان  اي  بیمه  و  مالي  صنعتي،  معدني،  هاي  شرکت  ترین  بزرگ  از 
عامل  مدیر   )Jeremy Weir( ویر  برگزار شد، جرمي  زوریخ سوییس 
شرکت ترافیگورا )Trafigura( سومین شرکت بزرگ مواد خام دنیا، پس 
از مذاکره با دکتر مهدي کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو از آمادگي این 

شرکت براي حضور و سرمایه گذاري در صنعت مس ایران خبر داد.
 )Gerard Terneyre( همچنین در دیدار مهدي کرباسیان با ژرارد ترنِیره
قائم مقام شرکت والورِك )Vollourec( که در زمینه هاي صنعت، انرژي، 
راه  براي  بر سرمایه گذاري مشترك  فعالیت مي کند، طرفین   ... ساخت و 

اندازي کارخانه تولید » لوله هاي فوالدي بدون درز« توافق کردند.
 KBC از سوي دیگر مالقات با مدیر ارشد مؤسسه جهاني مالي و بیمه اي

که مقر آن در بروکسل است براي تأمین مالي و سرمایه گذاري در بخش 
در سومین  اختصاصي  هاي  نشست  دیگر  از  ایران  معدني  و صنایع  معدن 
نخست  مرحله  در  نشست  این  در  بي سي،  کي  بود.  اروپا  و  ایران  مجمع 
موافقت خود را براي تأمین مالي طرح هاي توسعه اي به ارزش ۵۰ میلیون 

یورو اعالم کرد.
در این مجمع که تعدادي از شرکتها و بانکهاي بزرگ ایراني حضور داشتند، 
بیش از ۵۰ سخنران از ایران و سایر کشورها به ارایه فرصت هاي همکاري 
و سرمایه گذاري ها با ایران پرداختند. موضوع سخنراني ها دوره پسابرجام 
ایران، زنجیره تأمین و تولید، انرژي و  اقتصاد  ایران، نقش بانک ها در  در 
انرژي هاي تجدید پذیر، استراتژي هاي رقابت پذیري جهاني و نقش صنایع 

مادر در ایران بود.
بهرام سبحاني مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه و رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد در این اجالس طي سخناني به تشریح وضعیت صنعت فوالد کشور و 

برنامه هاي آتي آن پرداخت.

مدیران  همراه  به  جنوبي  کره  پوسکوي  شرکت  عامل  مدیر   
پوسکو  شرکت  و   E&C پوسکو  شرکتهاي  معاونین  و  عامل 
دووکره جنوبي و نمایندگان آنها، روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت 
از فوالد مبارکه بازدید نمودند تا ضمن آشنایي با خطوط تولید 
را  مابین  في  همکاري  هاي  زمینه  فوالدي،  بزرگ  شرکت  این 

مورد بررسي قرار دهند.
پوسکو  شرکت  مدیرعامل  کیون  دکتر   ، خبرنگارما  گزارش  به 
فوالدمبارکه در جمع  مدیران شرکت  و  معاونین  با  نشستي  در 
فوالد  شرکت  مستمر  پیشرفت  به  توجه  با  گفت:  حاضرین 
اول  تراز  شرکت  یک  عنوان  به  میتواند  شرکت  این  مبارکه، 

حضوري موفق در بازار جهاني داشته باشد.
همکاري  زمینه  کرد:  نشان  خاطر  پوسکو  شرکت  مدیرعامل 
به  توجه  با  که  امید  و  است  زیاد  مبارکه  فوالد  با  مشارکت  و 
صنایع متعدد و بسیار و همچنین وجود معادن سنگ آهن، زغال 
سنگ و گاز طبیعي در ایران، بتوانیم همکاري متقابل و خوبي 

را برقرارنماییم.
با  شرکت  این  گفت:  پوسکو  شرکت  فعالیت  به  اشاره  با  وي 
داشتن ۱۰۰ نمایندگي در دنیا و تولید فوالد به میزان ۳۷ میلیون 
به  قادر  فوالد  تولید  زمینه  در  مشاوره  بر  عالوه  سال،  در  تن 

همکاري با شرکت فوالد مبارکه در زمینه هاي فني و مهندسي، 
انرژي، فناوري اطالعات و ... نیز خواهد بود.

و  جمهور  رییس  حضور  پوسکو،  شرکت  عامل  مدیر 
همکاري  ساز  زمینه  را  ایران  در  جنوبي  کره  کشور  بازرگانان 

از  ما  امروز  بازدید  داشت:  اظهار  و  دانست  کشور  دو   مناسب 
و  منظور شروع همکاري  به  فوالدساز خاورمیانه،  ترین  بزرگ 

آشنایي با صنایع ایران از جمله فوالدمبارکه برنامه ریزي شد که 
این بازدیدها وضعیت موجود فوالد در ایران را بهتر مشخص 

مي کند.
با فوالد مبارکه را روشن دانست و گفت:  وي آینده همکاري 
شرکت  فني  کارشناسان  و  مهندسین  با حضور  بعد  مرحله  در 
بیشتر  ها  همکاري  زمینه  مبارکه  فوالد  شرکت  در  پوسکو 

مشخص خواهد شد.
بهره  معاون  زاده  ارباب  محمود  نشست  این  در  است  گفتني 
و  فوالدمبارکه  استراتژي  تبیین  با  مبارکه  فوالد  برداري شرکت 
همچنین اهداف و موفقیتهایي که این شرکت در سالهاي قبل با 
تالش کارکنان خود کسب نموده، اظهار امیدواري کرد با ارتباط 
این شرکت  پوسکو،  مبارکه و شرکت  فوالد  مابین شرکت  في 

همچنان در افق آینده بدرخشد.
این گزارش حاکي است، در این نشست محمدعلي شهریاري 
از  ارائه گزارش  به  معاون شرکت فني و مهندسي فوالدمبارکه 

فعالیتهاي این شرکت پرداخت.
في  زمینه همکاریهاي  در  متقابل  پاسخ  و  پرسش  با  دیدار  این 
با  پوسکو  شرکت  همراه  هیئت  و  مدیرعامل  سوي  از  مابین 

معاونین و مدیران فوالدمبارکه پایان پذیرفت.

 توافقات شركت های بزرگ معدنی با ایران در سومین نشست
 ایران و اروپا در زوریخ 

فوالد مباركه به عنوان یک شركت تراز اول می تواند حضوری موفق در بازار جهانی داشته باشد 

ایران بزرگترین تولیدكننده آهن اسفنجی دنیا 

تجلیل از معلمان شهر دیزیچه توسط مهندس ثابت راسخ شهردار و شورای اسالمی شهر
به مناسبت سالروز شهادت مرتضی مطهری و بزرگداشت مقام شامخ معلم مهندس ثابت راسخ شهردار و اعضای محترم شورای اسالمی شهر با حضور درمدارس شهر از زحمات معلمان قدردانی و با اهدای لوح از آنها تجلیل به عمل آورده شد.
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هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی

رئیس کمیته فري استایل فدراسیون اسکیت:
استان اصفهان یكي از قطب هاي ورزش اسكیت است

لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور:
یاران مباركه اولین شكست خود را تجربه كرد

تاج اصفهانی ها بر سر فدراسیون فوتبال 

امام جمعه مبارکه:
ورزشكاران نمایندگان و سفیران خوبی برای كشور ما هستند

شهردار مبارکه: 
وظیفه خودمان می دانیم كه تا جایی كه در توان داریم از این تیم فوتبال ساحلی یاران حمایت كنیم

مسابقات اسكیت فري استایل كشور در مباركه آغاز شد

 مسابقات اسكیت فری استایل قهرمانی كشور
 با معرفی نفرات برتر در مباركه پایان یافت

کرسی  بر  توانست  رأی   ۵۰ کسب  با  تاج  مهدی  بار  این 
ریاست پرطرفدارترین رشته ورزشی ایران تکیه زند.

مهدی تاج با کسب ۵۰ رای با اکثریت آرا توانست برای 
چهار سال پیش رو بر کرسی فدراسیون فوتبال تکیه بزند.

از  و  است  اصفهان  در   ۱۳۳۸ بهمن ماه  یکم  متولد  تاج 
مدیران سرشناس ورزش کشور محسوب می شود؛ پیش از 
این تاج نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان 

لیگ فوتبال ایران بوده است.

کل  اداره  مسئول  و  مقام  قائم  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
بازرگانی استان اصفهان، معاونت فروش و صادرات شرکت 
سهامی ذوب آهن اصفهان، معاونت فروش و عضو هیأت 
مدیره مجتمع فوالد مبارکه، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 
فوالد غدیر و مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت فوالد 

متیل در سابقه مدیریتی خود دارد.
وی که در دومین دوره لیگ برتر توانست با فوالد مبارکه 
برتر  لیگ  قهرمان  غیرتهرانی  تیم  اولین  عنوان  به  سپاهان 

شود، سابقه فعالیت در هر دو تیم اصفهانی را دارد.
همچین تاج پیش از این سابقه مدیر عاملی باشگاه فوالد 
ذوب آهن،  باشگاه  مدیره  هیأت  ریاست  سپاهان،  مبارکه 
ریاست هیأت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، عضویت 
در هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس، نایب رئیسی فدراسیون 
داوران  کمیته  ریاست  لیگ،  سازمان  ریاست  فوتبال، 
در  را  دیگر  مدیریتی  سوابق  برخی  و  فوتبال  فدراسیون 

فوتبال ایران تجربه کرده است.
وی که در زمان حضورش در رأس سازمان لیگ تعامالت 
توانست  باشگاه ها داشت، در زمان مدیریتش  با  را  خوبی 

مسابقات را با نظم بهتری نسبت به دوره های قبلی برگزار 
کند.

مهدی تاج نزدیک ترین گزینه به کادر فنی تیم ملی است 
و پیش از این تفکرات این دو به هم نزدیک تر بود و حال 
باید دید با آمدن تاج به رأس فوتبال کشور شرایط تیم ملی 

چگونه می شود.
توانست  لیگ  سازمان  در  حضورش  زمان  در  تاج 
و  مالی  مسائل  در  اما  دهد  انجام  را  خوبی  جوان گرایی 

قراردادها انتظارات را برآورده نکرد.
با  کاندیدا  سه  فوتبال،  فدراسیون  انتخاباتی  مجمع  در 
یکدیگر رقابت می کردند که پیروزی تاج به نسبت به دو 
به  اتفاق  این  نیز  نهایت  حریف دیگر محتمل تر بود و در 

وقوع پیوست.

گفت:  اسکیت  فدراسیون  استایل  فري  کمیته  رئیس 
استان اصفهان یکي از قطب هاي ورزش اسکیت و 

رشته زیبا و مهیج فري استایل محسوب مي شود.

فاطمه کاکاوند در حاشیه برگزاري مسابقات اسکیت 

فري استایل قهرماني کشور ، افزود: استان هاي تهران 
ورزش  این  در  برتر  استانهاي  از  نیز  مازندران  و 

محسوب مي شوند.
به جمع  هم  همدان  استان  تازگي  به  اظهارکرد:  وي 

استانهاي مطرح پیوسته است.
فري  رشته  و  اسکیت  ورزش  داد:  ادامه  کاکاوند 
استایل در سال هاي آینده گسترش و توسعه بیشتري 

در کشور پیدا خواهد کرد.
وي افزود: روز به روز تعداد استانهایي که به رشته 
فري استایل گرایش پیدا مي کنند رو به افزایش است.
رئیس کمیته فري استایل فدراسیون اسکیت گفت: تا 
دو سه سال آینده بیشتر استانهاي کشور به این رشته 

روي خواهند آورد.
وي افزود: در این دوره از مسابقات که به مدت دو 
برگزاري  حال  در  مبارکه  شهرستان  میزباني  به  روز 

است ۴۰ ورزشکار در چهار رده سني حضور دارند.
رشته فري استایل از سال ۸۷ بصورت اجرایي وارد 

کشور شده حدود 9 سال در ایران فعالیت دارد.
رئیس کمیته فري استایل با بیان اینکه نفرات برتر این 
مسابقات به اردوي تیم ملي دعوت مي شوند، گفت: 
و  جهاني  مسابقات  به  اعزام  براي  ملي  تیم  اردوي 

آسیایي یک ماه دیگر برگزار خواهد شد.
مسئول کمیته فرهنگي و همگاني فدراسیون اسکیت 
نیز در حاشیه برگزاري این مسابقات در گفت و گو 
با ایرنا گفت: مسابقات قهرماني کشور بصورت آزاد 

و انفرادي برگزار مي شود.
و  فني  کمیته  مسئوالن  گفت:  زاده  ممي  مهدي 
این مسابقات حضور  نیز در  استعدادیابي فدراسیون 
دارند و ورزشکاراني که از استیل و تکنیک مناسبي 

برخوردار باشند را انتخاب مي کنند.

هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی 
کشور با شکست یاران مبارکه به پایان رسید.

در این هفته از رقابت ها تیم پدیده کاسپین ساری 
نتیجه 6 بر ۲ مقابل مقاومت تیران به برتری  با 
دست یافت و یاران مبارکه با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل 

خزر رودسر شکست خورد.
فوتبال  برتر  لیگ  ششم  هفته  زمان  هم  نتایج 

ساحلی کشور:
کاسپین ساری 6 تیران ۲

قو انزلی ۴ ملوان بندرگز ۱
موج گناوه ۲ پارس جنوبی 6
یاران مبارکه ۲ خزر رودسر ۳

شهرداری تبریز ۵ گلساپوش ۴

با  ورزشکاران   امروز  گفت:  مبارکه  جمعه  امام 
خوبی  نمایندگان  و  سفیران  مناسب،  نقش  ایفای 

برای کشور ما محسوب می شوند.
محمدی  جواد  محمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
بین  ساحلی  فوتبال  مسابقه  برگزاری  از   پس 
تیم های یاران مبارکه و خزر رودسرافزود:مسئوالن 
که  تیمی  بویژه  ورزشکاران  و  جوانان  تشویق  با 
نقش کشوری دارد، انگیزه بیشتری به آنها می دهند.

مبارکه  یاران  تیم  گفت:  محمدی  االسالم  حجت   
یکی از تیم های برتر کشور است که در لیگ برتر 
حمایت  و  تشویق  کند،  می  بازی  ساحلی  فوتبال 
این تیم تاثیر مطلوبی در گرایش جوانان جامعه به 

ورزش دارد.
و  مبارکه  شهردار  با  همراه  امروز  کرد:  اظهار  وی 
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه برای 
مشاهده  و  ورزشکاران  تشویق  قوت،  خدا  عرض 

فعالیت های آنها در این مکان حاضر شدیم.
امام جمعه مبارکه با بیان اینکه با رایزنی و تشویق 
سعی می کنیم از این تیم حمایت کنیم، گفت: قول 
معتمدین  با  رایزنی  طریق  از  که  دهیم  می  مساعد 
صنایع  و  ها  شهرداری  جمله  از  اسپانسرها  شهر، 
شهرستان تا جایی که در توان داشته باشیم به این 

ورزشکاران و تیم انها کمک کنیم
عدم  و  امروزی  زندگی  به  توجه  با  افزود:  وی   

تحرك، قطعا ورزش یکی از مسائل مورد نیاز جامعه 
ما بویژه جوانان است  .

قهرمانی  ورزش  گفت:  محمدی  االسالم  حجت 
طرفداران خاص خودش را دارد و بخش عمده ای 

از جامعه را تشکیل می دهد.
وی گفت: اگر به ابعاد مختلف ورزش توجه داشته 

باشیم بیشتر برای آن ارزش قائل خواهیم بود.
برروی  ورزش  نقشی  گفت:  مبارکه  جمعه  امام 

اجتماعی،  نظر  از  و  انسان  روان  و  جسم  سالمتی 
انکار ناپذیر است.

وی افزود: جوانی که در اوج هیجانات جوانی است 
سوپاپ  کند  تخلیه  را  خود  ورزش  طریق  از  اگر 
اطمینان خوبی برای سالمتی او محسوب می شود 
اما اگر هیجانات جوانی تخلیه  از راه درست تخلیه 
نشود انحرافات و مسائل دیگری را بدنبال خواهد 

داشت.

جایگاه  در  مبارکه  یاران  تیم  گفت:  مبارکه  شهردار 
تا  که  دانیم  می  وظیفه خودمان  و  دارد  قرار  خوبی 

جایی که در توان داریم از این تیم حمایت کنیم .
محمد شرفا پس از برگزاری مسابقه فوتبال ساحلی 

بین تیم های یاران مبارکه و خزر رودسر افزود:
فوتبال  تیم  دو ساله مشکالت  یکی  پروسه  در یک 

ساحلی یاران مبارکه را برطرف خواهیم کرد.
 وی افزود: تیم مبارکه از نظر رده بندی در جایگاه 
تا  که  دانیم  می  وظیفه خودمان  و  دارد  قرار  خوبی 

جایی که در توان داریم از این تیم حمایت کنیم .

شرفا با بیان اینکه امروز همراه با  امام جمعه مبارکه 
به دعوت موسسه ورزشی یاران مبارکه در این مکان 
حاضر شدیم و از نزدیک مسابقه را مشاهده کردیم، 
نقطه  هم  تیم  مسئولین  و  کرد:ورزشکاران  اظهار 

نظرات و خواسته های خود را بیان کردند.
و  تالش  به  نیاز  برتر  لیگ  در  بازی  افزود:  شرفا   

زحمت فراوان دارد .
شهر  افتخار  باعث  یاران  تیم  اینکه  بیان  با  شرفا 
مبارکه است، گفت: قبال هم از طریق رسانه ها پیگیر 
وضعیت تیم یاران مبارکه بودم و از جایگاه این تیم 

در رده چهارم جدول اطالع داشتم.
جدول  ریزی،  ماسه   ، زمین  سایت،  افزود:کل  وی 
توسط  اطراف  های  فنس  و  روسازی  پیاده  اطراف، 

شهرداری اجرا شده است .
 شهردار مبارکه با بیان اینکه اطراف زمین هنوز نیاز 
به کار دارد، افزود:شرایط اقتصادی شهرداری مناسب 
نیست اما بررسی و رفع مشکالت و کمبودهای زمین 

این تیم را در دستور کار خود قرار می دهیم.
هم  گذشته  در  شهرداری  اینکه  بیان  با   وی 
کمک هایی به این تیم داشته است، گفت: می طلبد 

بتوانیم  تا  باشند  پیگیر  شهرستان  مسئولین  همه  که 
مشکالت زمین را مرتفع کنیم.

شرفا افزود: مهمترین مشکل تیم یاران مبارکه مسئله 
مالی بود که با توجه به جذب اسپانسر مرتفع خواهد 

شد.
وی گفت: یکی دیگر از مشکالت این تیم وضعیت 
نظر  از  مسابقات  برگزاری  محل  و  زمین  فیزیکی 
ها  رختکن  و  بهداشتی  تماشاچیان،سرویس  جایگاه 

است .
شهردار مبارکه گفت: تدارکات مناسب در روحیه تیم 

و تماشاچیان هم تاثیرات مطلوبی خواهد داشت .
  وی افزود: تامین مسائل رفاهی در روند بازی تیم 
تاثیرات مثبتی دارد و این امر را با تصویب الیحه و 
کمک شورای شهر در برنامه خودمان قرار می دهیم.
و  برق  تامین  تیم  این  اول  اولویت  گفت:  شرفا 
با  را  مشکل  این  کنیم  می  سعی  که  است  روشنایی 
برگزاری  و  تمرین  امکان  تا  کنیم  برطرف  سرعت 

مسابقه در شب را داشته باشند.
انجام  ادامه  در  را  رفاهیات زمین  افزود: مسائل  وی 

خواهیم داد

انتخابي تیم ملي براي  مسابقات اسکیت فري استایل قهرماني کشور و 
میزباني شهرستان  به  پنجشنبه  آسیایي و جهاني روز  به مسابقات  اعزام 

مبارکه آغاز شد.

این مسابقات با حضور ۴۰ ورزشکار از سراسر کشور و به مدت دو روز 
در سالن ورزشي ایثار شهرستان مبارکه برگزار مي شود.

در روز اول )پنجشنبه( مسابقات دختران و روز دوم ) جمعه ( مسابقات 
پسران برگزار مي شود.

استایل قهرماني کشور در چهار گروه سني ۱۱  مسابقات اسکیت فري 
تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۴ سال ، ۱۴ تا ۱6 سال و ۱6 سال به باال در حال 
برگزاري است. در روز اول این دوره از مسابقات ۱۴ نفر در رده گروه 
سني ۱۱ تا ۱۲ سال، ۱۰ نفر در گروه سني ۱۲ تا ۱۴ سال، 6 نفر در گروه 
سني ۱۴ تا ۱6 سال و ۱۰ نفر در گروه سني ۱6 سال به باال حضور دارند.

نفرات برتر این مسابقات به اردوي آماده سازي تیم ملي براي شرکت در 
مسابقات آسیایي و جهاني اسکیت فري استایل دعوت مي شوند. 

رقابت هاي آسیایي این رشته از ۲۳ اکتبر تا اول نوامبر ) دو تا ۱۱ آبان 
( در چین و رقابت هاي جهاني آن از ۱۸ تا ۲۲ نوامبر ) ۲۷ و ۲۸ آبان ( 

در تایلند برگزار خواهد شد. 
رشته فري استایل از سال ۸6 وارد ایران شده و برترین ورزشکاران این 

رشته در استان اصفهان حضور دارند.
9۰ درصد ورزشکاران رشته فري استایل از استان اصفهان هستند.

فری  رشته  کشور  قهرمانی  آزاد  اسکیت  مسابقات 
استایل جمعه شب با معرفی نفرات برتر در شهرستان 

مبارکه به پایان رسید.
شعبانی،  مژده   ، مسابقات  این  بانوان  بخش  در 
بهارسادات صابرعلی و آیالر بهارلویی در رده سنی 
شیدا  و  یاوری  مژده  احمدی،  ترانه  سال،   ۱۲ ۱۱تا 
روح اللهی در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال، زهرا باقرزاده، 
سحر غیور و زهرا غالمی در رده سنی ۱۴ تا ۱6 سال 
و مهرنوش نکوگل، مینا عابدینی و شقایق گلگونه در 
رده سنی باالی ۱6 سال به ترتیب مقام های اول تا 

سوم هر کدام از رده های سنی را کسب کردند. 
همچنین در بخش مردان که در دومین روز مسابقات 
محمدپارسا  خسروانی،  سبحان  ترتیب  به  برگزارشد 

تا   ۱۱ سنی  رده  در  محمد حسین صادقی  و  مرادی 
۱۲ سال، مسیح فنایی، محمد امین عباسیان و سجاد 
خسروانی در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال، رضا لسانی، 
رده سنی ۱۴  در  امیرمحمد سواری  و  علی شجاعی 
تا ۱6 سال و مهدی محمدی، ساالر ظریفی و سعید 
داوودی در رده سنی باالی ۱6 سال مقام های اول تا 

سوم را بدست آوردند.
رئیس کمیته فری استایل فدراسیون اسکیت شامگاه 
با شرکت ۸۷ ورزشکار  مسابقات  این  افزود:  جمعه 
به میزبانی شهرستان  دختر و پسر در مدت دو روز 

مبارکه برگزار شد.
مسابقات ۴۰  از  این دوره  در  افزود:  کاکاوند  فاطمه 
روزهای  در  پسر  ورزشکار   ۴۷ و  دختر  ورزشکار 

پنجشنبه و جمعه در چهار رده سنی ۱۱ تا ۱۲ سال، 
تا ۱6 سال و باالی ۱6 سال به  ۱۲ تا ۱۴ سال، ۱۴ 

رقابت با یکدیگر پرداختند.
از  ورزشکارانی  مسابقات  این  در  گفت:  کاکاوند 
بختیاری،  و  چهارمحال  اصفهان،  تهران،  های  استان 
همدان  و  رضوی  خراسان  البرز،  مازندران،  قزوین، 
حضور داشتند. وی گفت: نفرات برتر هر گروه سنی 
به اردوی تیم ملی، که یکماه دیگر جهت آماده سازی 
چین  آسیایی  مسابقات  و  تایلند  جهانی  مسابقات 

برگزار می شود دعوت خواهند شد.
مسابقات آسیایی چین از ۲۳ اکتبر تا اول نوامبر در 
نوامبر   ۲۲ تا   ۱۸ از  تایلند  جهانی  مسابقات  و  چین 

برگزار خواهد شد.

مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال در شرایطی با انتخاب مهدی 
تاج به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون برگزار شد 
از  درست  رئیس  نشدن  مشخص  مورد  در  برخی  گمانه زنی   که 

آب در نیامد. 
انتخابات  مجمع  نهایت  در  فراوان  های  قوس  و  کش  از  پس 
هجدهم  شنبه  امروز  دقیقه   9:۳۰ ساعت  از  فوتبال  فدراسیون 
نهادهای  نمایندگان  مجمع،  اعضای  حضور  با  ماه  اردیبهشت 
نظارتی، وزیر ورزش و جوانان و مسئوالن فدراسیون فوتبال در 
سالن همایش های آکادمی ملی المپیک برگزار شد شد و در پایان 
با کسب ۵۰ رای جانشین علی کفاشیان در ریاست  تاج  مهدی 

این فدراسیون شد.
به شرح  فوتبال  این مجمع ترکیب مدیریت فدراسیون  پایان  در 

زیر انتخاب شد:
رئیس : مهدی تاج

نایب رئیس اول: علی کفاشیان
قرار  و  نیاورد  رای  پست  این  برای  اسالمیان  دوم:  رئیس  نایب 

است برای سازمان لیگ سرپرست گذاشته شود
نایب رئیس سوم )بانوان( : الهه عرب عامری

اصفهانیان،  فریدون  طالقانی،  کاظم  رئیسه:  هیات   اعضای 
هدایت اهلل ممبینی، محمود شیعی و حیدر بهاروند

رئیس جدید فدراسیون فوتبال را بیشتر بشناسید



صاحب امتیاز و مدیر مسئول :
بابک ایران پور

سر دبیر : دکتر علی ایران پور

  دوشنبه 20  اردیبهشت 13۹5 

شماره 348 
 سال هشتم  

تلفن : 031-52419057-52418280-52418283
نمابر : 031-52413449  

سامانه پیام کوتاه 5000512033

 نشانی دفتر :  اصفهان ، میدان الله ، ساختمان 
مجتمع مطبوعاتی اصفهان ، طبقه سوم 

کد پستی : 81989-95530
چاپ : سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی 

دکتر فتح اله جعفري گفت:طراحي و نصب تبلیغات هشدار دهنده 
در زمینه دیابت تاثیر مطلوبي در آگاه سازي مردم جامعه و کاهش 

آمار اینگونه بیماري ها در سطح شهرستان خواهد داشت.
وي افزود: امیدواریم اینگونه اقدامات شهرداري در آینده نیز تداوم 
آگاهي  و  رساني  اطالع  به  نیز  بعدي طرح  مراحل  و  باشد  داشته 
بخشي در زمینه سایر مسائل و مشکالت بهداشتي و درماني جامعه 

اختصاص پیدا کند.
در  قدم  اولین  رساني  گفت:اطالع  مبارکه  بهداشت  مرکز  رییس 
پیشگیري از ابتال به بیماري هاست و روشنگري و آگاهي بخشي 

به مردم سالمت آنها را تضمین مي کند.

وي با بیان اینکه همه ادارات و ارگانها باید براي ارتقاي سالمت 
جامعه با ما همکاري داشته باشند گفت: ارتقاي سالمت جامعه با 
نقش  بهداشت  شبکه  و  پرورش  و  آموزش  شهرداري،  همکاري 
روان  و  به سالمت جسم  توجه  فرهنگ  نهادینه شدن  در  اساسي 

در جامعه دارد.
جعفري با بیان اینکه وزارت بهداشت به تنهایي نمي تواند سالمت 
جمله  از  ارگانها  و  ادارات  سایر  باید  کند،گفت:  تامین  را  جامعه 
شهرداري ها، آموزش و پرورش، بهزیستي و ... ما را در این مسیر 

یاري دهند.
افتادن سالمت  خطر  به  عامل  مهمترین  امروزه  اینکه  بیان  با  وي 

زندگي،  سبک  گفت:تغییر  است،  غیرواگیر  هاي  بیماري  انسانها 
و  دخانیات  سیگار،  مصرف  کم،  بدني  فعالیت  نامناسب،  تغذیه 
مشروبات الکلي ۴ عامل عمده ایجاد بیماري هاي غیر واگیر است.

بر  عالوه  غیرواگیر  هاي  بیماري  کنترل  یا  درمان  گفت:  جعفري 
در  کند  مي  ها  خانواده  متوجه  را  زیادي  هزینه  سنگین،  عوارض 
حالي که فرهنگ سازي براي پیشگیري از این بیماري ها مي تواند 

بسیار کم هزینه و کم عوارض باشد.
وي با بیان اینکه دیابت یک بیماري خاموش است و ممکن است 
کرد: الزم  اظهار  باشند،  نداشته  اطالع  بیماري خود  از  مبتال  افراد 
است افرادي که استعداد ابتال به دیابت را دارند، آزمایش هاي قند 

خون را به طور منظم انجام دهند.
را  دیابت  بیماري  علت  مبارکه  شهرستان  بهداشت  مرکز  رییس 
بدن،  انسولین  ناکافي  تولید  بدن،  انسولین  عملکرد  در  اختالل 
افراد باالي ۳۰سال  ناتواني بدن در مصرف قند برشمرد و گفت: 
،افراد چاق، افراد با تحرك ناکافي و داراي سابقه فامیلي در معرض 

ابتال به این بیماري هستند.
و  شهري  جمعیت  در  دیابت  به  مبتالیان  آمار  اینکه  بیان  با  وي 
روستایي مبارکه حدود پنج هزار نفر است، گفت: اکنون در تمام 
مردم  به  که  دارد  وجود  تغذیه  کارشناس  جامعه،  سالمت  مراکز 
مشاوره رایگان مي دهند و شناسایي افرادي که در معرض دیابت یا 

مبتال به آن هستند، از مهم ترین وظایف آنها است.
جعفري اظهار کرد: دیابت تمامي اعضاي بدن را به طور مستقیم 
و یا غیرمستقیم درگیر مي کند، اما به بخشي از ارگان هاي حیاتي 
بدن از جمله قلب، کلیه، چشم، اعصاب و عضالت آسیب بیشتري 

مي رساند.
رییس مرکز بهداشت مبارکه با بیان اینکه آموزش و اطالع رساني 
است،  انسان  جسمي  و  روحي  سالمت  کننده  تضمین  موقع  به 
افزود:مقابله با بیماري دیابت مستلزم اطالع رساني و آگاهي دهي 
اطالعات  سازي،  فرهنگ  با  باید  بنابراین  است  مردم  به  بیشتري 

عمومي را در این زمینه افزایش داد.

محمد شرفا هدف از ارائه این طرح ها را اطالع رساني و حساس سازي عموم 
تبلیغات شهري  نقش  به  اشاره  با  عنوان کرد. وي  دیابت  بیماري  به  نسبت  مردم 
افزود: حرکت سالمت محور  دانش و فرهنگ عمومي حوزه سالمت،  ارتقاء  در 
شهرداري با هدف آگاه سازي  و ایجاد حساسیت بیشترشهروندان نسبت به مسائل 

مربوط به سالمت فردي، خانوادگي و آموزه هاي خود مراقبتي است.
 شهردار مبارکه گفت: باید اهمیت و جایگاه سالمت را در بین شهروندان فرهنگ 
سازي کنیم، تا با افزایش آگاهي آنان در خصوص انواع بیماري ها و راه هاي مقابله 

و پیشگیري با آن، بتوانند زندگي سالم و عاري از هر گونه بیماري داشته باشند.

شرفا با بیان این که تبلیغات شهري در قالب یک بیان هنري تصویر مي شود، در 
خصوص تبلیغات جدید تابلو هاي شهروندي گفت :مسئله سالمت امري جدي 
است، و تبلیغات شهري مي تواند به شکل هوشمندانه اي به موضوع فرهنگ سازي 

سالمت بپردازد .
گفتني است ، کمیته فرهنگ شهروندي شهرداري مبارکه بصورت ماهیانه اقدام به 

نصب تابلوهایي در زمینه ارتقاي فرهنگ شهروندي مي نماید .
دیابت  موضوع  با  هایي  طرح  نصب  با  خود  تبلیغات  جدید  دوره  در  کمیته  این 
در  تغذیه سالم شهروندان  و  زندگي  فرهنگ سازي سبک  را در جهت  پیام هایي 

سطح شهر اکران نموده است .
توانایي  آن  در  که  است  بدن  در  متابولیک  اختالل  نوعي  قند،  بیماري  یا  دیابت 
 تولید انسولین در بدن از بین مي رود یا بدن در برابر تولید انسولین مقاوم شده و 
نمي تواند عملکرد طبیعي خود را انجام دهد و در نهایت قند خون افزایش مي یابد.
وجود مقدار فراوان قند در خون نیز در درازمدت به بخش هاي مختلف بدن آسیب 
مي رساند که آسیب به قلب، رگ هاي خوني،  کلیه ها،  دستگاه تناسلي و دستگاه 

عصبي و بینایي از آن جمله است.
بر اساس برآوردها، در سال ۲۰۰۸ در جهان حدود ۳۵۰ میلیون نفر به این بیماري 

مبتال بوده اند و شیوع این بیماري بویژه در کشورهاي فقیر و در حال توسعه در 
حال افزایش است.

در سال ۲۰۱۲ دیابت علت مرگ حدود ۱.۵ میلیون نفر در دنیا بود که بیش از ۸۰ 
درصد آن در کشورهاي فقیر و در حال  توسعه رخ  داده است و برآوردها نشان 

مي دهد که این بیماري به هفتمین علت مرگ تا سال ۲۰۳۰ تبدیل خواهد شد.
دیابت دو نوع یک و دو دارد که در نوع یک، نقص تولید انسولین و در نوع دو 
مقاومت پیش رونده بدن به انسولین مشهود است. مهمترین عامل ابتال به دیابت 

نوع ۲ چاقي و کم تحرکي فرد است.

محوریت  با  هایي  ارائه طرح  قالب  در  مبارکه  اجتماعي شهرداري  فرهنگي  امور 
"دیابت "  در دوره جدید تبلیغات شهري به این موضوع مهم پرداخته است. 

پدیده  توسعه  و  گیري  شکل   ، نیوز  مبارکه  خبري  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 

شهرنشیني، تغییر الگوي  غذایي و کاهش تحرك و فعالیت بدني مناسب، شرایط 
آورده  پدید  دیابت  بیماري  به  ابتال  و  قند خون  میزان  افزایش  براي  را  مساعدي 
 است.  هم اکنون در جهان حدود ۴۰۰ میلیون نفر به دیابت مبتال هستند و پیش بیني 

مي شود این رقم در  سال ۲۰۳۵ به بیش از 6۰۰  میلیون نفر افزایش یابد واین در 
حالیست که در ایران نیز بیش از ۱۰ درصد از جمعیت بالغ را  دیابتي ها تشکیل 

مي دهند و نیمي از آنها هنوز از ابتالي خود به بیماري دیابت  بي اطالع هستند. 

اعتماد  ارائه منابع اطالعاتي قابل  الزم به ذکر است  آموزش همگاني سالمت و 
براي ترویج خود مراقبتي در برابر بیماري هاي ساده مي تواند حداقل یک پنجم از 

مراجعات پزشکي را کاهش دهد.

شهردار مبارکه خبر داد :

آغاز دوره جدید تبلیغات شهری با محوریت دیابت 

رئیس مرکز بهداشت مبارکه:
اقدامات مناسب فرهنگي و اجتماعي شهرداري مباركه نقش مهم و تاثیر بسیاري در ارتقاي سالمت شهروندان مباركه دارد

ارتقا دانش و فرهنگ عمومي حوزه سالمت از طریق تبلیغات شهري

نشست صمیمي شهردار مباركه با مسئولین خانه هاي فرهنگ شهرداري مباركه 

اولین حرکت سالمت محور با هدف آگاه سازي  و ایجاد حساسیت بیشتر شهروندان نسبت به مسائل مربوط به سالمت فردي، خانوادگي و آموزه هاي خود مراقبتي

گذري بر تابلوهاي فرهنگ شهروندي شهر


