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بانک قوامین استان اصفهان در نظر دارد واحدهای نیمه کاره مسکونی متعلق به شعبه مبارکه خود را با شرایط ذیل از طریق 
مزایده عمومی به صورت جزئی و یا به طور کامل به فروش برساند . لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 95/03/05 لغایت 
95/03/20 همه روزه از ساعت 8 صبح لغایت 14 به استثناء ایام تعطیل جهت اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم 

شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادت به آدرس مبارکه ، خیابان حافظ غربی ، نبش کوچه اباذر شعبه بانک قوامین مراجعه نمایند .
پس از بازدید و تکمیل مدارک و فرم های مربوطه مدارک ،  بصورتی به آدرس اصفهان ، خیابان سجاد ، حد فاصل آپادانا و سپه ساالر ، مدیریت شعب بانک 
قوامین – واحد پشتیبانی پست نمایند که حداکثر تا تاریخ 95/04/05 تحویل گردد. بدیهی است به مدارکی که پس از این تاریخ وصول گردد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد .
) بانک در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است (  

شرایط خصوصی و مشخصات واحدها :

مدیریت شعب بانک قوامین استان اصفهان 

قیمت پایهمشخصاتطبقهکاربریپالک ثبتیردیف

1

2/2867

مسکونی237/41
حدود 65 درصد نازک کاری انجام شده- اسکلت بتنی ، سقف تیرچه بلوک ، بدنه گچ و خاک ، 
دربهای خارجی پروفیل آهن ، دربهای داخلی چوپی ، لوله کشی آب و فاضالب و برق ، دارای 

چاهک آسانسور ، راه پله نیمه کاره

5.520.000.000

در حد سفت کاری )گچ و خاک( اسکلت بتنی ، سقف تیرچه بلوک ، لوله کشی آب و فاضالب و مسکونی2237/41
برق ، نصب چهارچوب ، دارای چاهک آسانسور ، راه پله نیمه کاره

3.562.000.000

در حد سفت کاری )گچ و خاک ( اسکلت بتنی ، سقف تیرچه بلوک ، لوله کشی آب و فاضالب و مسکونی3231/6
برق ، نصب چهار چوب

3.374.000.000

آگهی مزایده عمومی امالک بانک قوامین

 سه شنبه؛ زنگ پایان مجلس نهم 

شهردار اصفهان ؛

رئیس انجمن خبرگان کشاورزان استان اصفهان: 

 "تونل بهشت آباد" به نام اصفهان به کام دیگران
زمین های کشاورزی باالدست زاینده رود از حق آبه اصفهان تغذیه می کند 

 در این شماره می خوانید 

 در جلسه اختتامیه چه می گذرد؟

 گفتمان سازی در روابط عمومی باید 
جایگزین تبلیغات زائد شود

صفحه 2

صفحه 2
صفحه 2

رئیس انجمن خبرگان کشاورزان استان اصفهان با طرح این سؤال که 
چرا ۲۵۰ میلیون مترمکعب آبی که سهم اصفهان بود به استان دیگر 

رفته است، گفت: قرار بود ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب به اصفهان 
بیاید اما به استان های یزد و کرمان انتقال داده شده است. 

اسفندیار امینی در گفت وگو با تسنیم درباره تونل بهشت آباد اظهار 
صفحه 2داشت: تونل بهشت آباد یک بحث قدیمی است و با ...    

استاندار اصفهان:
موانع اعطای تسهیالت بانکی به 
واحدهای تولیدی برداشته شد

 صفحه 2

فرماندار مبارکه: 
آب موجود جوابگوی کشت محصوالت 

دارای نیاز آبی باال نیست

 صفحه 3

گمنامی سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در اوج خوشنامی

 صفحه 4

 تأمین نیاز صنایع پایین دستی
 اولویت فوالد مبارکه 

 صفحه 5

قرعه کشی جوایز خوش حسابی عوارض 
نوسازی شهرداری مبارکه

 صفحه 6

پیام قدردانی و تشکر 
دکتر علی ایران پور 
نماینده و خادم مردم 

شریف شهرستان مبارکه 
در نهمین دوره مجلس 

شورای اسالمی

 تنها دستگاه سي تي اسکن 
شهرستان مبارکه به بهره برداري رسید

 آئین افتتاح از سي تي اسکن بیمارستان
  حضرت محمد رسول ا... )ص(

با حضور معاون وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي

وآموزش  ،درمان  بهداشت  وزیر  پرستاري  معاون  حضور  با 
شهرستان  مردم  نماینده  پور  ایران  شهرستان،دکتر  پزشکي،فرماندار 
علوم  دانشگاه  ریاست  مقام  اسالمي،قائم  شوراي  مجلس  در  مبارکه 
پزشکي اصفهان،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،شهردار 
ومردم  مسئوالن  از  وجمعي  شهرمبارکه  اسالمي  شوراي  واعضای 
شهرستان، سي تي اسکن بیمارستان حضرت محمد رسول ا... مبارکه 

افتتاح شد.

» واردات بی رویه «  بالی جان » فوالد «



هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی
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 خبر

استاندار اصفهان: خبر    

موانع اعطای تسهیالت بانکی به واحدهای تولیدی برداشته شد

رئیس انجمن خبرگان کشاورزان استان اصفهان: 

 "تونل بهشت آباد" به نام اصفهان به کام دیگران

و  چهارصد  در  اسالمی  شورای  نهم  مجلس  اختتامیه  مراسم 
بیست و ششمین جلسه صحن علنی برگزار خواهد شد. 

نمایندگان مجلس نهم شورای اسالمی روز سه شنبه در چهارصد 
و بیست و ششمین جلسه صحن علنی مراسم اختتامیه دوره نهم 
مجلس را برگزار خواهند کرد تا بتوانند در فضای روشن تری 

کارنامه ۴ سال فعالیت خود در خانه ملت را بررسی کنند.
قرار است در ابتدای جلسه علنی روز سه شنبه که جلسه ۴۲۶ 
رئیس  سخنرانی  و  قرآن  تالوت  از  پس  است،  نهم  مجلس 
در  مجلس  نظارت  معاونت  گزارش  اسالمی،  شورای  مجلس 
مورد عملکرد مجلس شورای اسالمی در حوزه نظارت قرائت 

شود.
یادگاری  عکس  علنی  صحن  در  هم  با  نمایندگان  ادامه  در 

خواهند گرفت.
پس از آن لوح تقدیری از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی 
به نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسالمی تقدیم شده و 
نمایندگان در حیاط مجلس عکس یادگاری خواهند گرفت تا 
افتتاحیه مجلس دهم  ۴ روز دیگر یعنی شنبه ۸ خرداد جلسه 

برگزار شود.
مجلس نهم شورای اسالمی دارای ۲۹۰ نماینده بود که در این 
دارای  نماینده   ۲۴ دیپلم،  فوق  مدرک  دارای  نماینده   ۱ میان 
مدرک کارشناسی، ۱۲۰ نماینده دارای مدرک کارشناسی ارشد 

و ۱۰۷ نماینده دارای مدرک دکتری دارند.
داشتند،  حضور  روحانی  نماینده   ۳۴ مجلس  دوره  این  در 
اکثریت  هستند،  زن  نماینده   ۱۰ نماینده،   ۲۹۰ از  همچنین 
نمایندگان دوره دهم در سن ۴۶ تا ۵۰ سال قرار داشته و ۱۱ نفر 

از نمایندگان دارای سن ۳۱ تا ۳۵ سال هستند.
هیات رئیسه سنی مجلس در افتتاحیه مجلس نهم عبارت بود از:

االسالم  حجت  تهران)رئیس(،  نماینده  مرندی  سیدعلیرضا 
نژاد  حسن  محمد  رئیس(،  )نائب  قم  نماینده  آشتیانی  رضا 
نماینده  جراره  ابوالقاسم  و  اول(  جلفا)دبیر  و  مرند  نماینده 

بندرعباس)دبیر دوم(
علی الریجانی نماینده مردم قم در ۴ سال عمر مجلس نهم بر 

این مجلس ریاست کرد.
فعالیت خود  دهم  دولت  سال  آخرین  با  همزمان  نهم  مجلس 
را آغاز کرد اما بیشتر سالهای فعالیتش در دوره دولت تدبیر و 
امید بود و در هر دو دولت روزهای پر فراز و نشیبی را پشت 
برجام بررسی  روزگار  در  آن  ایام  مهمترین  که  گذاشت   سر 

 ثبت شد.

بانکی  مقررات  و  قوانین  موانع  گفت:  اصفهان  استاندار 
مشکل  تولیدی  واحدهای  به  مالی  تسهیالت  اعطای  در 

دار برطرف شد.
رسول  اصفهان  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
زرگرپور که در هفتمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت 
تمام  افزود:  گفت،  می  سخن  استان  مقاومتی  اقتصاد 
محدودیت مالیاتی، بیمه اجتماعی و تسهیالت بانکی که 
ممک  واحدها  این  به  تسهیالت  اعطای  شد  می  باعث 

نباشد، برداشته شد.
شمول  از  را  تسهیالت  نوع  این  دولت  داد:  ادامه  وی 
قوانین و مقررات بانک مرکزی استثناء کرده و زمان ارائه 
تسهیالت از ثبت درخواست تا ارائه تسهیالت یک ماه 

در نظر گرفته شده است. 
خروج  برای  دولت  کرد:  خاطرنشان  اصفهان  استاندار 
تحقق  جهت  در  اقتصادی  رونق  به  ورود  و  رکود  از 
اعطای  از جمله  ای  بسیار گسترده  اقدامات  شعار سال، 
تولیدی،  صنعتی،  دار  مشکل  واحدهای  به  تسهیالت 

کشاورزی و خدماتی را در دستور کار قرار داده است.
زرگرپور اظهار کرد: در این قالب مبلغ ۱۰ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت ارزان قیمت به ۶۰۰ واحد تولیدی استان 

اصفهان پرداخت می شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه این تسهیالت به واحدهایی 

که مشکالت تامین سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت 
دارند پرداخت می شود، افزود: برای واحدهای کوچک 
به  و  ریال  میلیارد   ۱۰ حداکثر  کارگر   ۵۰ از  کمتر  با 
میلیارد   ۳۰ حداکثر  کارگر  یکصد  تا  متوسط  واحدهای 

ریال تسهیالت پرداخت می شود.
و  تولیدی  صنعتی،  طرح   ۱۲۲ به  گفت:  زرگرپور 
کشاورزی استان که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

نیز تا  اند  دارند و بدلیل نبود سرمایه ثابت معطل مانده 
سقف ۲۰ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت خواهد شد.

وی در باره واحدهای بزرگی که بیش از یکصد کارگر 
دارند، گفت:  برای ارائه تسهیالت به این واحدها از طریق 
ستاد مرکزی تسهیل و رفع موانع ملی تصمیم گیری می 

شود.
افزود:  و  کرد  اشاره  یاب"  "بهین  سامانه  به  زرگرپور 
واحدهایی که خود را مستحق اخذ تسهیالت می دانند 

باید در این سامانه ثبت نام کنند.
مشکالت  رفع  برای  باید  مدیران  براینکه  تاکید  با  وی 
مردم جسارت به خرج دهند و در راه رفع مشکالت قدم 
مشکالت  حل  برای  مقرارت  و  قوانین  افزود:  بردارند، 
مردم تدوین شده است نه برای دو چندان شدن مشکالت.
دارای حدود  استان کشور  ترین  بعنوان صنعتی  اصفهان 
۹ هزار و ۱۶۰ واحد صنعتی و تولیدی کوچک، متوسط 
و بزرگ ثبت شده است که حدود ۲۵۰ هزار کارگر در 

آنها مشغول کارند.
بر اساس آمار اعالم شده، ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی 
با  نیز  برند و ۴۰ درصد  استان در تعطیلی بسر می  این 

کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند.

زمین های کشاورزی باالدست زاینده رود از 
حق آبه اصفهان تغذیه می کند 

با  اصفهان  استان  کشاورزان  خبرگان  انجمن  رئیس 
طرح این سؤال که چرا ۲۵۰ میلیون مترمکعب آبی که 
سهم اصفهان بود به استان دیگر رفته است، گفت: قرار 
به  اما  بیاید  اصفهان  به  مترمکعب آب  میلیون  بود ۱۸۰ 

استان های یزد و کرمان انتقال داده شده است. 
تونل  درباره  تسنیم  با  گفت وگو  در  امینی  اسفندیار 
بحث  یک  بهشت آباد  تونل  داشت:  اظهار  بهشت آباد 
که صورت  بررسی هایی  و  مطالعات  با  و  است  قدیمی 
این تونل یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون  گرفته، حجم آب 
میزان  این  گذشته  سال   ۱۵ طول  در  اما  بود  مترمکعب 
 ۵۸۰ به  و  شد  تغییر  دستخوش  نامعلوم  دالیل  به  آب 
میلیون مترمکعب آب تبدیل شد که قرار شد ۲۵۰ میلیون 
مترمکعب این آب به اصفهان بیاید و درواقع این طرح به 

نام اصفهان و به کام دیگر استان ها شد.
به  آب  مترمکعب  میلیون  اکنون ۲۵۰  اینکه  بیان  با  وی 
یزد  افزود:  است،  رفته  شرب  آب  اسم  به  یزد  استان 
استانی است که ۹۴۰ هزار نفر جمعیت دارد و با فرض 
اینکه هیچ آبی از قدیم در این استان نبوده، نیاز واقعی 
اما  است  مترمکعب  میلیون  از ۵۰  کمتر  استان  این  آب 

بااین حال ساالنه ۶۵ میلیون مترمکعب آب به این استان 
انتقال داده می شود.

رئیس انجمن  خبرگان کشاورزان استان اصفهان با طرح 
این سؤال که چرا ۲۵۰ میلیون مترمکعب آبی که سهم 
قرار  کرد:  بیان  است،  رفته  دیگر  استان  به  بود  اصفهان 
به  اما  بیاید  اصفهان  به  مترمکعب آب  میلیون  بود ۱۸۰ 
استان های یزد و کرمان انتقال داده شد و این آب قرار 
بود جایگزین حق آبه زیست محیطی و کشاورزی استان 

اصفهان باشد و مشخص نیست که چه دست هایی پشت 
پرده است.

وی با بیان اینکه این انتقال آب به دلیل بحث  های علمی، 
اجتماعی و مردمی نیست و البی هایی صورت می گیرد 
که ما از آن بی خبر هستیم، تصریح کرد: درباره اصفهان 
یک جو اصفهان ستیزی وجود دارد و در هر زمینه در 
مقابل اصفهان مقاومت می شود و دلیل این موضوع عدم 
با  باید  نمایندگان  و  است  اصفهان  از  درست  شناخت 
ملی  در سطح  را  اصفهان  واقعیت های  بیشتری  انسجام 

مطرح کنند.
امینی ادامه داد: مسئوالن همیشه سعی کردن که اصفهان 
در حالی  این  دهند،  نشان  پرآب و رنگ  استان  را یک 
نیست  چهارباغ  و  خواجو  پل  اصفهان  همه  که  است 
بلکه اصفهان متحمل مشکالتی نظیر مهاجرت و ایجاد 
پروژه های ملی است که منافع آن ملی بوده اما به ضرر 

اصفهان هستند.
واقعی  جاذبه های  دادن  نشان  با  باید  کرد:  بیان  وی 
اصفهان، توسعه زمین های کشاورزی باالدست زاینده رود 
را که از حق مردم اصفهان تغذیه می شوند را نیز نشان داد 
هم چنین باید خشکی شرق اصفهان و فقر و کمبودهای 

استان را نیز در سطح کالن بیان کرد.

 سه شنبه؛ زنگ پایان مجلس نهم 

 در جلسه اختتامیه چه می گذرد؟

شهردار اصفهان:
 گفتمان سازی در روابط عمومی 
باید جایگزین تبلیغات زائد شود

شهردار اصفهان گفت: در کارکرد روابط عمومی، توجه به گفتمان 
سازی و ایجاد روابط عمومی دانش محور باید جایگزین تبلیغات 

زائد شود.
مهدی جمالی نژاد در 
جشنواره  یازدهمین 
برترین  معرفی 
های  عمومی  روابط 
در  اصفهان  استان 
بازرگانی  اتاق  محل 
اصفهان افزود: اقتدار 
سازمانی به معنی در 
مدیر  نبودن  دسترس 
به  اقتدار  بلکه  آیین ها نیست،  با وی در  و همراهی یک هیات 

معنی قدرت گفتمانی و برقراری تفاهم است.
وی اضافه کرد: روابط عمومی ها نباید اجازه دهند دستگاه خود 

درگیر مسائل حاشیه ای شود.
شهردار اصفهان به اهمیت دانش محور شدن واحدهای مختلف 
دانش محور،  افزود: روابط عمومی  و  اشاره کرد  ارگان  در یک 
در  محور  دانش  ترافیک  حوزه  یا  محور  دانش  گردشگری 

شهرداری می تواند پیشرفت این بخش را رقم بزند.
وی همصدایی و گفتمان واحد در یک ارگان را مهم دانست و 
گفت: این گفتمان یکسان و عدم چند صدایی، موفقیت و اقتدار 

سازمان را در پی دارد.
جمالی نژاد افزود: روابط عمومی های ُمدرن با محور قرار دادن 
علم باید با پویش آگاهانه و فعالیت مبتنی بر تحقیق، میان ارگان 

و مردم تفاهم ایجاد کنند.
جمالی نژاد، دوری از حاشیه، تعامل و نقد صحیح فعالیت ها را 

الزمه توسعه اصفهان عنوان کرد.
استان  عمومی  روابط  فرهنگی  انجمن  سوی  از  جشنواره  این 
اصفهان، با سنجش عملکرد و آثار روابط عمومی ها در محورها 

و موضوعات مختلف در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 
در  استان  مختلف  سازمانهای  و  ها  ارگان  های  عمومی  روابط 
جشنواره امسال از طرف هیات داوران در ۹ موضوع ارزیابی و 

امتیاز دهی شدند. 
را  خود  فعالیت  اصفهان  استان  عمومی  روابط  فرهنگی  انجمن 
حقیقی  عضو   ۲۰۰ از  بیش  تاکنون  و  کرد  آغاز   ۱۳۷۶ سال  از 
و  عمومی  روابط  با  مرتبط  های  کارشناسان حوزه  و  مدیران  از 

رسانه دارد. 
و  استان  در  عمومی  روابط  گردهمایی   ۷۰ از  بیش   برگزاری 
برپایی  همچنین  و  مختلف  شهرهای  در  آموزشی  های  دوره 
جشنواره برترین روابط عمومی ها و نمایشگاه روابط عمومی از 

دیگر فعالیتهای این انجمن در سالهای اخیر محسوب می شود. 

بسم ا... الرحمن الرحیم
آگاه  و  بصیر   ، فهیم  مردم  بویژه  و  اسالمی  ایران  بزرگوار  مردم  خادمی 
نهمین دوره مجلس شورای  نماینده  به عنوان  مبارکه در ۴ سال  شهرستان 

اسالمی افتخار ماندگاری برای این فرزنِد کمترین بود که به پایان رسید.
موضوعات  جمیع  گرفتن  نظر  در  با  مبارکه  شهرستان  بزرگوار  مردم  یقینًا 
 ، اسالمی  ایران  علیه  استکبار و غرب  ظالمانه  تحریم های  کشور همچون 
مشکالت اقتصادی ناشی از محقق نشدن بسیاری از درآمدهای دولت ، رکود 
در تولید و صنعت و ... اذعان خواهند نمود که در ۴ سال فعالیت دوره نهم 
مجلس شورای اسالمی این حقیر همه تالش و کوشش خود را مصروف 
جبران بخشی از عقب ماندگی های شهرستان در حوزه های مختلف آموزش 
و پرورش ، آب ، برق ، راه ، ورزش ، آموزش عالی ، کشاورزی ، بهداشت و 
درمان ، رفع مشکالت صنایع ، اثبات آالیندگی صنایع ، ارتقاء استاندارد امداد 
و نجات جاده ای و ... نمودم که البته شایستگی شما مردم بزرگوار، اقداماتی 
مشکالت  و  مالی  منابع  کمبود   ، بضاعت  وجود  با  ولی  بود  این  از  بیش 
اقتصادی موجود در کشور اما در مجموع زمینه ساز حرکت رو به جلوی 
توسعه و عمران شهرها و روستاهای شهرستان شد که از این بابت خدای 
متعال را شاکرم که توفیق خدمت بی منت و خادمی شما بزرگواران را در 

این دوران سخت نصیب این حقیِرکمترین نمود .
آبرسانی به شهرمجلسی و شهرک صنعتی مبارکه و روستای دهسرخ ، تامین 
۳۰ میلیارد ریال اعتبار مازاد بر بودجه های آموزش و پرورش از طریق وزیر 
به عنوان سرانه مدارس و تجهیزات و تکمیل خانه معلم ، تامین روشنایی 
و نصب پایه های برق جاده پلیس راه تا زیباشهر با هزینه ۲۷ میلیارد ریال، 
احداث ۵ پایگاه امداد و نجات هالل احمر ، تکمیل خانه معلم شهرستان 
پس از ۲۴ سال ، تکمیل پروژه فاضالب شهر مبارکه پس از ۲۴ سال ، اجرای 
فاضالب شهر کرکوند ، پیگیری الحاق طرح فاضالب شهرهای زیباشهر - 
دیزیچه و طالخونچه به قرارداد خرید پسآب فاضالب توسط شرکت فوالد 
مبارکه ، اخذ ۴ مجوز پایگاه اورژانس ۱۱۵ و احداث ۲ پایگاه آن تاکنون ، 
تامین ۳۵ میلیارد ریال اعتبار برای حوزه بهداشت و درمان از جمله تکمیل 
فاز یک اورژانس بیمارستان حضرت محمد رسول ا... )ص( ، اخذ مجوز 
بیمارستان  برای  تجهیزات  تامین   ، شهرستان  اسکن  تی  سی  تنها  افتتاح  و 
اجتماعی  تامین  درمانگاه  تنها  شدن  روزی  شبانه  مجوز  اخذ   ، شهرستان 
شهرستان ، اخذ مجوز شبانه روزی شدن تنها درمانگاههای زیباشهر و کرکوند 
و راه اندازی آنان ، اخذ مجوز کالنتری کرکوند و دهسرخ و راه اندازی هر 
دو کالنتری، اخذ مجوز و راه اندازی نمایندگی انتقال خون شهرستان ، اخذ 
مجوز و راه اندازی ثبت احوال در شهرهای دیزیچه و طالخونچه ، تامین ۸۰ 
میلیارد ریال اعتبار از طریق شرکت سیمان سپاهان برای تکمیل چهاربانده 
امام رضا )ع( شهر دیزیچه ، تامین ۴ میلیارد ریال اعتبار برای درمانگاه شهر 
دیزیچه ، تامین ۱۲ میلیارد ریال اعتبار از طریق بنیاد مسکن برای روستاهای 
بخش مرکزی و گرکن جنوبی ، اخذ مجوز ، تاسیس و راه اندازی شهرداری 

شهر مجلسی ، تامین مجوز استفاده از آب زاینده رود برای سالهای ۹۳ و ۹۴ 
برای کشت پاییزه و بهاره کشاورزان عزیز، اخذ مجوز تقاطع غیر همسطح 
سه راهی طالخونچه و باند دوم زیرگذر ورودی روستای دهسرخ ، تامین 
تامین  برای  ریال  میلیارد   ۱۰ تامین   ، زودان  تا  فخرآباد  پل  مسیر  آسفالت 
روشنایی ورودی تعدادی از روستاها و رفع افت فشار و جابجایی تیرهای 
برق روستاهای شهرستان مبارکه ، تامین ۴۰ میلیارد ریال برای اجرای پروژه 
های آموزشی - ورزشی و خدماتی در شهر مجلسی ، پیگیری و اخذ مجوز 
احداث خوابگاه ورزشکاران ) در حال احداث ( ، اخذ مجوز و راه اندازی 
۴ خانه ورزش روستایی ، اخذ مجوز احداث سالن ورزش زورخانه ای و 
باستانی در شهر مجلسی و افتتاح آن، اخذ مجوز تاسیس سازمان آتش نشانی 
شهرداری مبارکه ، اخذ مجوز و بازگشایی درمانگاههای قلعه مبارکه - محله 
لنج زیباشهر و محله حسن آباد شهر دیزیچه ، دعوت و حضور بی سابقه 
بیش از ۸۰ وزیر - معاون وزیر و مسئوالن ملی به شهرستان مبارکه ، تشکیل 
بیش از ۳۰۰ جلسه دیدارعمومی با مردم عزیز شهرستان در مساجد ، اخذ 
۶ میلیارد ریال برای تکمیل سالن ورزشی آموزش و پرورش در محله دهنو 
مبارکه و صدها  به مساجد شهرستان  میلیارد ریالی  ، کمک ۲  مبارکه  شهر 
اقدام دیگر که در این مجال نمی گنجد گوشه ای از اقدامات و تالشهای 
اینجانب در جهت انجام وظیفه و ادای دِین به امانتی بود که در انتخابات 

مجلس نهم در اسفندماه ۱۳۹۰ در اختیار حقیر قرار گرفت .
اینجانب بعنوان خادم کوچک مردم شریف شهرستان مبارکه و سرباز نظام 
مقدس جمهوري اسالمي و والیت ضمن ادای احترام به روح بلند و ملکوتی 
گرانقدر  شهدای   ، )ره(  خمینی  امام  حضرت  اسالمی  انقالب  کبیر  معمار 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس وآرزوی صحت و سالمتی و طول عمر با عزت 
برای مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای ) مدظله العالی( ،  از همراهي  
و همدلي مردم عزیز و قدرشناس شهرستان مبارکه و بویژه خانواده معظم 
کارگري، بازاریان،فرهنگیان،جامعه  و  ایثارگران،روحانیون،اصناف  و   شهدا 

ورزشکاران،کشاورزان،رانندگان، روسا و پرسنل خدوم وکارمندان ادارات و 
نهادها، دانشگاهها و بانکها و همه مدیران و مسئولین عزیز استاني و شهرستاني 
فرماندار،بخشداران،اعضاي  جمعه،فرماندار،معاون  محترم  ائمه  باألخص 
روستا،شوراهاي  و  شهر  اسالمي  شوراهاي  محترم  تامین،اعضاي  شوراي 
و  نظامي  دهیاران،نیروهاي  و  مرکزي،شهرداران  و  جنوبي  گرکن  بخش 
شهرهاي  گرانقدر  مردم  همه  و  شهرستان  بسیج  مقاومت  انتظامي،نیروي 
نیز  و  ، کرکوند و مجلسي و محالت  زیباشهر، طالخونچه  مبارکه،دیزیچه، 
اهالي بزرگوار بیست و چهار روستاي بخش مرکزي و گرکن جنوبي در طي 
چهار سال توفیق خدمتگزاري به مردم تشکر و از عموم مردم و مسئولین 
از بابت قصور و کوتاهي هاي سهوي طلب حاللیت نموده و براي منتخبین 
مردم در دوره دهم مجلس شوراي اسالمي و نیز منتخب مردم شریف مبارکه 

آرزوي توفیق روز افزون مسئلت می نماید.
دکتر علی ایران پور

پیام قدردانی و تشکر دکتر علی ایران پور نماینده و خادم مردم شریف شهرستان مبارکه در نهمین دوره مجلس شورای اسالمی
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 ۱۸ ماده  شش  بند  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیئت 
ممنوعیت  بر  مبنی  اعتبار  و  پول  عالی  شورای  دستورالعمل 
اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک 

برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ هفتم اردیبهشت 
۹۵ با حضور رئیس جدید و معاونین دیوان عدالت اداری و 
رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس 
پایگاه  به شرح زیر که در  آراء  اکثریت  با  بررسی  از بحث و 
نیز موجود است به صدور رأی مبادرت  اطالع رسانی دیوان 

کرده است.
مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چک اصالحی سال ۱۳۸۱، بانکها 
بیش  که  را  اشخاصی  جاری  حسابهای  کلیه  اند  شده  مکلف 
از یک بار چک بالمحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور 
کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها 
اینکه در بند ۶ ماده  باز نکنند. نظر به  حساب جاری دیگری 
۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب دوم خرداد 
۹۱ شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور 
رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین 
بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 
۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان 

عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
بنا بر این گزارش شورای پول و اعتبار مرکزی به موجب ماده 
۱۸ دستورالعمل حساب جاری، برای کلیه اشخاص دارای چک 
این  رفع  برای  که  است  نموده  وضع  محرومتیهایی  برگشتی، 
محرومیتها بایستی مطابق با بندهای ۱ تا ۵ این ماده رفتار شود.

در واقع هر کس چک برگشتی داشته باشد و آن چک برگشتی 
حتی منجر به صدور کیفرخواست هم نشده باشد باید یکی از 
اقدامات ۱ تا ۵ ماده مذکور را انجام دهد در غیر این صورت 
باید طبق بند ۶ ماده مذکور، ۷ سال از تاریخ صدور گواهی عدم 

پرداخت آن بگذرد تا چک برگشت شده رفع سوء اثر شود!!
مدت  اوالً:  قانون صدور چک،   ۲۱ ماده  که  حالیست  در  این 
سال   ۳ را  حساب  افتتاح  یا  دسته چک  داشتن  از  محرومیت 
اعالم کرده است و ثانیًا: این محرومیت و ایجاد سوء اثر را تنها 
برای اشخاصی در نظر گرفته که چک برگشتی آنان منجر به 

تعقیب و صدور کیفرخواست شده باشد. 

سلطاني معاون فرماندار مبارکه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي 
که با حضور جانشین فرماندهي سازمان بسیج سازندگي سپاه 
شکل  از  هدف  گفت:  گردید  برگزار  )عج(  الزمان  صاحب 
گیري انقالب اسالمي اعتالي کلمه حق و جاري ساختن دین 

مبین اسالم بوده است .
قسم  دشمنان  انقالب  ازابتداي   : ساخت  نشان  خاطر  وي 
در  دادندو سعي  قرار  تنگنا  در  را  اسالمي  خورده، جمهوري 
دولت  و  مردم  توسط  امور  تمامي  در  پیشرفت  از  جلوگیري 

دارند.
سلطاني با بیان اینکه اقتصاد مقاومتي یک اقتصاد ایده آل است 
منابع کشور و  افزود:  کند  پویایي  ایجاد  بایستي در جامعه  و 

منابع ارزي بایستي مدیریت شود .
در  انقالب  معظم  رهبر  مکرر  تاکیدات  به  فرماندار  معاون 
فعالیتها  همه  افزود:  و  نمود  اشاره  مقاومتي  اقتصاد  خصوص 
بایستي دانش محور شوند و با تاسي از فرمایشات مقام معظم 
رهبري سعي در راه تحقق این امر داشته باشیم که این موضوع 
توطئه  نمودن  خنثي  و  کشور  دروني  نیروي  تقویت  باعث 

دشمنان خواهد شد.
وي با اشاره به تشکیل ۵ کمیته ستاد اقتصاد مقاومتي در جلسه 
گذشته، ضمن تقدیر از برنامه های بسیج سازندگی در سالهای 
تاکید  مقاومتی  اقتصاد  برنامه های  اجرای  راستای  گذشته در 
نمود : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و اداره فني و حرفه اي 
نسبت به تشکیل کمیته هاي فرهنگي و آموزشي اقدام نمایند 
برگزاري جلسات  نیز موظف هستند ضمن  کلیه کمیته ها  و 
اقتصاد مقاومتي به صورت ماهیانه ، گزارش اقدامات خود را 

به فرمانداري منعکس نمایند.
تعاوني  تقویت شرکتهاي  و  توسعه  لزوم  بر  تاکید  با  سلطاني 
جهت عرضه محصوالت و تولیدات داخلي شهرستان افزود: 
توسعه و تقویت این تعاوني ها در شهرستان بایستي مد نظر 
بازار  به  ها  شرکت  این  طریق  از  محصوالت  و  بگیرد  قرار 

عرضه شود.
بسیج  سازمان  فرماندهي  جانشین  دانشور  مهندس  ادامه   در 
هاي  مولفه  تبیین  به  )عج(  الزمان  صاحب  سپاه  سازندگي 
مربوط به اقتصاد مقاومتي از دیگاه مقام معظم رهبري پرداخت 

وبا اشاره به مطرح شدن کلمه اقتصاد مقاومتي براي اولین بار 
در سال ۸۶ توسط رهبر معظم انقالب ، افزود : تاکیدات مکرر 
با  نامگذاري شعار سال  مقاومتي و  اقتصاد  بر روي  له  معظم 
موضوع اقتصادي حاکي از عدم اقدام کاربردي در زمینه اقتصاد 

و نارضایتي ایشان بود .
براي شکوفایي  را  مولفه   ۱۱ رهبري  معظم  مقام   : وي گفت 
اقتصاد و خود کفایي کشور مطرح نمودند که از این تعداد ۵ 
مولفه از جمله ترویج فرهنگ کار و کارافریني، مردمي کردن 
حمایت   ، اسراف  از  پرهیز  و  مصرف  الگوي  اقتصاد،اصالح 
از تولید ملي و مصرف کاالهاي داخلي و ... مربوط به مردم 
مي باشد که همگان مکلف هستند آن ها را سرلوحه زندگي 

خود قرار دهند.
براي  دانشگاهي  التحصیالن  فارغ  انتظار  به  اشاره  با  دانشور 
که  کشور  فعلي  شرایط  با  افزود:  دولتي  ادارات  در  جذب 
و  دانشجویان  است  محدود  دولتي  ادارات  استخدام  شرایط 
دستگاههاي  در  باشند  داشته  انتظار  نبایستي  التحصیالن  فارغ 
دولتي مشغول به کار شوند بلکه بایستي خودشان کارآفریني 

کند .
وي با بیان اینکه طرح هاي اقتصاد مقاومتي براي تامین امنیت 
حوزه غذایي توسط بسیج سازندگي تشکیل شد، گفت: در۳ 

سال گذشته توسط بسیج سازندگي استان ۱۰۰ میلیارد تومان 
اندازي  راه  به  منجر  که  گردید  توزیع  استان  در سطح  اعتبار 
۷۵۰۰ واحد تولیدي به صورت خرد و کالن و اشتغال ۹۵۰۰ 

نفر شد.
صاحب  سپاه  سازندگي  بسیج  سازمان  فرماندهي  جانشین 
تاکید بسیج سازندگي تهیه وتولید  اینکه  بیان  با  الزمان )عج( 
محصول سالم و قانون مداري است ، افزود: با توجه به اینکه 
وظیفه ما عمل به منویات مقام معظم رهبري در راستاي تحقق 
موظف  دستگاهها  و  ادارات  همه  باشد،  مي  مقاومتي  اقتصاد 
گام  مقاومتي  اقتصاد  نمودن  عملیاتي  و  زمینه  این  در  هستند 

بردارند.
از  شهرستان  مقاومتی  اقتصاد  های  کارگروه  جلسه  ادامه  در 
ارائه  به  ها  شهرداری   ، سازندگی  بسیج   ، کشاورزی  جمله 
گزارش و مصوبات و موضوعات مطروحه در کارگروه های 

خود پرداختند.
مصوبات  به  سازندگی  بسیج  کارگروه  دبیر  عقیلی  سرگرد 
و  میوه  مبادله  مرکز  تاسیس  خواست  در  جمله  از  کارگروه 
ملی  سامانه  ایجاد  پیشنهاد  خواست  شهرستان،در  بار  تره 
ثبت و رصد محصوالت کشور جهت جلوگیری از ضایعات 
کشاورزی ،ترویج مصرف کاالهای تولید ملی در سطح ادارات 

فرماندار مبارکه گفت: میزان آب ذخیره شده پشت سد زاینده 
نیاز  دارای  محصوالت  کشت  برای  کشاورزان  جوابگوی  رود 

آبی باال نیست.

علی اصغر ذاکری در دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب 
این شهرستان افزود: اکنون حدود ۳۲۵ میلیون لیتر آب در پشت 
از  باید  به کشاورزان  قبلی  سد ذخیره شده است و طبق اعالم 

کشت محصوالت با نیاز آبی باال خودداری شود.
وی با اشاره به بارندگی های اخیر و حجم آب در پشت این 
سد بر ضرورت مصرف بهینه آب شرب و کشاورزی تاکید کرد 
و گفت: کشاورزان باید از کاشت محصوالتی نظیر برنج و پیاز 

خودداری کنند.

ذاکری گفت: طبق قانون، امسال پرداخت خسارت به کشاورزان 
امکانپذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان باید محصوالت خود را در برابر 
حوادث احتمالی بیمه کنند تا در موقع بروز خسارت بتوانند از 

خدمات بیمه کشاورزی استفاده کنند.
رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مبارکه از برنامه 
ریزی این شورا برای کاهش خسارت وارد شده به کشاورزان 
خبر داد و گفت: مسئوالن باید طوری عمل کنند که عالوه بر 
از  و  شود  وارد  کشاورزان  به  خسارت  کمترین  قانون،  اجرای 

هرگونه تنش در شهرستان جلوگیری کنند.
فرماندار مبارکه با اشاره به قانون هوشمند سازی چاه های آب 
مجاز، از آمادگی کامل اداره برق و منابع آب این شهرستان برای 

هوشمند سازی چاه ها خبر داد.
وی گفت: کشاورزانی که دارای چاه مجاز هستند باید در اسرع 
سازی  هوشمند  برای  شهرستان  برق  اداره  به  مراجعه  با  وقت 

سیستم چاه های خود اقدام کنند.
شهرستان مبارکه رتبه اول صنعت و رتبه دوم کشاورزی استان 

اصفهان را دارد.
را  مبارکه  شهرستان  نفری  هزار   ۱۴۰ جمعیت  عمده  بخش 
کشاورزی  درآمدشان  راه  تنها  که  دهند  می  تشکیل  کشاورزان 

است.
بیشترین محصوالت کشاورزی این شهرستان برنج، گندم، جو، 
صیفی جات و باغ های میوه از جمله گیالس و هلو و زردآلو 

است.

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  نمایندگی  سرپرست 
و  نمایشگاه  برپایی  از  مبارکه  شهرستان  گردشگری  و 

کارگاه دائمی صنایع دستی در این شهرستان خبرداد.

کارگاه  و  نمایشگاه  این  اینکه  بیان  با  رهبری  اله  ولی 
شاه  تاریخی  حمام  محل  در  دستی  صنایع  دائمی 
افتتاح شد، اظهار کرد: این  صفی در شهرستان مبارکه 
شهرستان  هنرمندان  از  حمایت  راستای  در  نمایشگاه 
محلی  و  بومی  هنرهای  احیای  جهت  در  و  مبارکه 

احداث شده است.
رهبری گفت: برپایی نمایشگاه و فرشگاه صنایع دستی 

باعث آموزش و ترویج صنایع دستی می شود.
در  غرفه  شش  نمایشگاه  این  در  کرد:  تصریح   وی 
رشته های میناکاری، چرم دوزی ، گلیم بافی ، قلم زنی 

و دوختهای سنتی دایر است.
مجموعه تاریخی حمام شاه صفی در مرکز شهر مبارکه، 
قدمتی چند صدساله دارد و پایه ریزی اولیه این بنا، به 

زمان شاه صفی الدین اردبیلی برمی گردد و سپس در 
به  دلیل  همین  به  و  شد  تعمیر  و  مرمت  قاجار،  دوره 

»حمام نو« شهرت یافت. 
بازارچه صنایع دستی در  نمایشگاه و  تاریخی  اثر  این 

شهرستان مبارکه است.
در مجموعه تاریخی حمام شاه صفی یا حمام نو، شش 
میناکاری،  گلیم،  و  فرش  زنی،  قلم  آموزشی  کارگاه 

دوخت چرم، سرمه دوزی و نقاشی سنتی دائر است. 
قاجار  زمان  از ساختمان های  بقایایی  روبروی حمام، 
باقی مانده است که در صورت توجه و مرمت آنها این 
مکان قابلیت تبدیل شدن به یک مجموعه تاریخی در 

مرکز شهر مبارکه را دارد. 
در شهرستان مبارکه بیش از ۳۰۰ اثر تاریخی شناسایی 
به  آثار ملی  اثر در فهرست  تعداد ۳۰  این  از  شده که 

ثبت رسیده است. 

فرماندار مبارکه: 
آب موجود جوابگوی کشت محصوالت دارای نیاز آبی باال نیست

دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان مبارکه

 نمایشگاه و کارگاه دائمی صنایع دستی
 شهرستان مبارکه افتتاح شد

دوره محرومیت صدور دسته چک برای 
افراد دارای چک برگشتی تغییر کرد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر دیزیچه روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر دیزیچه
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سه دهه پیشینه شهادت طلبی و ایثار در جبهه های امنیت و اقتدار، پشتوانه ماندگار 
نهادی است که در عرصه مجاهدت های خاموش، یکه تازی بی چون و چرا و 
سنگرنشینی بی ادعاست و علیرغم اینکه نام وزارت را یدک می کشد، اما به واقع 
های  از حضور ذی شعور سرمایه  متشکل  از یک ضابط،  فراتر  که  است  نهادی 
انسانی تکرارنشدنی نظام و جامعه، به پاسداری از ارزشها و دستاوردهای بی بدیلی 
اشتغال دارد که با دو مؤلفه شهادت طلبی و هشیاری همه جانبه و مهارت محور، 

موفقیت در مأموریت های ذاتی اش را ضمانت می کند.

شاخصه بارز مجاهدان خاموش که دو مدال ارزشمند از دو مصداق الهِی والیت 
را بر سینه دارند و طی آن از امام راحل، مدال سربازی گمنام امام زمان)عج( و از 
رهبری معظم انقالب، مدال مجاهدان خاموش را هدیه گرفته اند، اتصال اعتقادی 
آنها به والیت مطلقه فقیه و التزام دوگانه فکری و عملی آنها به این کانون هدایت 
الهی است و نکته جالب اینجاست که همه کشورهای دنیا با واژه سرباز گمنام، 
باالترین  برپا کرده و  یادبودی  نمادین و  یا  مأنوسند و حتی مقبره های واقعی و 
ادای  به  یا موظف  را مجاب و  عالیرتبه خارجی  میهمانان  مقامات کشور و حتی 
احترام رسمی به ساحت آنها دانسته و همواره نگاه تکریمی و یا زبان تجلیل در 
قبال آنها دارند، اما تفاوت مشهود آن سرباز گمنام و این سرباز گمنام، در تعلق 
خاطر نیروهای خدوم و ایثارگر وزارت اطالعات به ساحت امامت و والیت است 
که در آن، سربازان گمنام آقا امام زمان)عج(، مجاهدان خاموش فی سبیل اهلل اند 
که اساس پیکار و مجاهدت آنها با دشمنان عنود اسالم، توکل به خداوند، انجام 

تکالیف شرعی و جلب رضایت الهی است.
از دو تفکر ناب  امام زمان)عج(، برخورداری  آقا  استثنایی سربازان گمنام  شناسه 

والیی و جهادی است که در آن، نامی ترین بی نام ها، در فرهنگ خود، وظیفه 
گرایند، نه نتیجه گرا! فلذا تنها و تنها انجام تکلیف الهی را نشانه موفقیت و پیروزی 
همانند  و  ندارد  جایی  و  راهی  آنها  کربالیی  فرهنگ  در  و شکست  دانسته  خود 
یا  و  پیروزی  حالِت  دو  هر  در  است،  شده  تجربه  مقدس  دفاع  در  که  فرهنگی 

شکست ظاهری، خود را پیروز واقعی می دانند.
اطالعاتی است و  و  امنیتی  یعنی  فرانظامی،  آن  اقتدار  اساس  که  امروز  دنیای  در 
پرکردن بسیاری از خالءها، منوط به کارآیی سازمانهای امنیتی است، تا جائی که 
حتی سرقت های بزرگ علمی و فناوری و یا جبران خالء و فقدان برخورداری 
عهده  به  خالق،  و  ناب  های  اندیشه  و  مغزها  از  ابرقدرت  بظاهر  کشورهای 
عملیاتهای اطالعاتی است که طی آن با عملیات فریب و مستمّر، مهاجرت نخبگان 
به  منحصراً  نظامی که  براندازی  استثناء  به  نیز  و  این کشورها محقق می شود  به 
و  فرهنگی  براندازی  به  موسوم  عملیات  هرگونه  گردد،  برمی  مسلح  نیروهای 
اعتقادی، فروپاشی رفتاری و اخالقی و نیز سرنگونی سیاسی و اجتماعی نظامها و 
دولت های معارض، منوط به حجم تحرکات اطالعاتی و امنیتی و کسب و جمع 

آوری داده های ارزشمند از محیط های عملیاتی است.
گستردگی روز افزون وظایف و مأموریت های تخصصی سازمان های اطالعاتی 
اینتلجنت  اسرائیل،  موساد  امریکا،  سیای  سازمانهای  آنها  مشهورترین  که  دنیا 
ارزیابی  اوالً  اند، نشان می دهد که  انگلیس  ام آی سیکس  با محوریت  سرویس 
ابرقدرتها از عملکرد این سازمانها بسیار باالست و ثانیًا دو سوم تحرکات سیاسی 
دنیا، پنهان و مخفیانه در حال انجام است و تکیه کردن به ظواهر و اطالعات منتشره 
براندازی های  اجتماعی و  آفرینی  انقالب  به قدرت  با توجه  از سوی رسانه ها، 

متنوع سازمان های اطالعاتی دنیا، قطعًا ساده لوحی محض است.
خوشبختانه جمهوری اسالمی ایران، با حفظ ارتش و نیز پیدایش و گسترش چشم 
نواز و دل انگیز سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج، هیچگونه نگرانی ناشی از 
اقتدار نظامی ابرقدرتها و کشورهای متحد با آنها ندارد و اتفاقًا آنها همواره نگران 
اقتدار نظامی ما بوده و رونمایی های ابزاری ما نیز برای آنها محیرالعقول و حیرت 
انگیز است و در این میان، نقطه قوت دوم نظام مقدس جمهوری اسالمی، اقتدار 
عملکردی وزارت اطالعات است که علیرغم فقدان پیشینه اطالعاتی و عدم حفظ 
بی  ناظران  های  ارزیابی  عرصه  در  توانسته  سابق،  منحوس  رژیم  امنیت  سازمان 
عمل  جهان  اطالعاتی  کار  کهنه  سازمانهای  برترین  همردیف  المللی،  بین  طرف 
کرده و در دقیق ترین عملیاتها، همه مصاف ها را بدون استثناء به نفع خود تمام 
کرده و دست زبده ترین اطالعاتی های دنیا را در پوست گردو بگذارد که در این 
میان، عملیات بسیار پیچیده و مدرن دستگیری عبدالمالک ریگی سرکرده یکی از 
گروهک های تروریستی شرق کشورمان که البته تنها بخشی از آن رسانه ای شد، 

بارزترین نمونه ای است که در یکی دوسال اخیر اتفاق افتاده است.
وزارت اطالعات از بدو تأسیس تاکنون از کار در کردستانات گرفته تا نقش آفرینی 
در دفاع مقدس و نیز استمرار همان فرهنگ مجاهدت در سالهایی که مردم بظاهر 
جنگی را احساس و لمس نمی کنند، اما ترور دانشمندان هسته ای انجام می پذیرد، 
نفوذ و کارشکنی در مراکز هسته ای ما شکل می گیرد، فتنه ۱۸ تیر ۷۸ و یا فتنه ۸ 
ماهه سال ۸۸ با آن حجم طراحی و اجرا می شود و این همه شبکه های ماهواره ای 
و اجتماعی با هدایت تخصصی و حمایت مالی و حقوقی سازمان های اطالعاتی 
 با قوت تمام  علیه ما به فعالیت می پردازند و انقالب های اجتماعی موسوم به 
استارت  ما  اجرا در جامعه  برای  نارنجی و غیره  و  انقالب های رنگی، مخملین 
می خورند و در همه این سنگرها و خاکریزها که جای حضور نظامی و شلیک 

نیروهای مسلح نیست، دقیقًا بر محور نیازها و ضرورت های حکومتی عمل کرده 
و سربازی گمنام خود را برای این نظام والیی به تجلی درآورده است.

میدان مجاهدت سربازان گمنام آقا امام زمان)عج(، در کمین گاهها، مخفی گاهها، 
پرتگاه ها، بزنگاه ها، وعده گاه ها و غفلت گاه هایی است که در آن دشمنان ما 
توان  در اصل می  اند و  نظام  نگهبانان  آلودگی  منتظر خواب  و  بیدار عمل کرده 
گفت که مجاهدتهای اطالعاتی، مجاهدتهایی بی سرو صدا، بی تبلیغات، بی هیاهو 
 و به تعبیر رهبر معظم انقالب، مجاهدتهایی خاموش اند که باز هم به استناد وعده 

معظم له، پاداش های بزرگی دارند.
از  هم  و  جهانی  های  چالش  از  هم  باید  همزمان  بطور  که  اطالعات   وزارت 
چالش های داخلی عبور کند، تنها تشکل اطالعاتی دنیاست که اوالً کاماًل مستقل 
و ثانیًا دارای مجبوبیت و پشتوانه مردمی است که یکی از اساسی ترین پایه های 
موفقیتش، اطالعات مردمی و مشارکت گسترده مردم در راستای تحقق اهداف بلند 

اطالعاتی و امنیتی است.
همه جانبه بودن این تشکل اطالعاتی و امنیتی و قدرت انطباق پذیری آن با سایر 
این  که  است  دیگری  بارز  های  ویژگی  از  قضایی،  و  انتظامی  و  نظامی  نهادهای 
وزارتخانه را دارای شرایط منحصر بفردی کرده است، طوریکه همکاری متقابل با 
نهادهای مذکور، تأثیر شگرفی در کیفیت بخشیدن و سرعت دادن به مآموریت های 
آنها داده و از طرفی حتی قوی ترین سازمان های اطالعاتی دنیا را شگفت زده و 

انگشت به دهان کرده است.
ایران  که  مستحضرند  دنیا  امنیتی  و  اطالعاتی  کارشناسان  و  سیاسی  ناظران  همه 
اسالمی با توجه به ماهیت حکومتش و بیرون بودن از جرگه نظم استکباری جهان، 
همواره در معرض تهاجمات امنیتی است و در این شرایط سخت، امن نگه داشتن 
جامعه و حفاظت از جان و مال و ناموس مردم و جلوگیری از شکل گیری حتی 
یک انفجار و یا استمرار بخشی به برخی از سریال های هدفمند ترور، بی تردید 
از اعجازهای بزرگ قرن ماست که به واسطه همین حلقه همکاری و همدلی و 
 انجام درست مأموریت های ذاتی و پرهیز هوشمندانه از موازی کاری ها و تداخل 

کاری ها محقق شده و ما امروز، امن ترین کشور جهانیم.

امنیتی که اگر فشار جهانی تحریم از ایران اسالمی برداشته شود، یقینًا با اقبال های 
گسترده جهانی، زمینه میزبانی از سرمایه های کالن سرمایه گذاران خارجی را نیز 
فراهم خواهد کرد و شکوفایی اقتصادی ایران نیز در بستر امنیت پایداری که امروز 

در جامعه ما حکمفرماست، به سرانجام خواهد رسید.
خدا را شاکریم که ما را به نعمت برخورداری از الهی ترین سربازان و مجاهدان 
فی سبیل اهلل متنعم کرده و امروز ما در سایه ایثار آنها در امنیت کامل بسر برده و 
استکبار در حسرت ناامن کردن جامعه ما نقره داغ شده است و هر بار که خواست 
شرایط  و  سرنوشت  به  را  ما  و  داده  شکل  ایران  در  را  ها  ناامنی  از  سریالی  تا 
کشورهای ناامن منطقه نزدیک و شبیه سازد، با هوشیاری مردم و نیروهای خدوم 
تا به  پا درازتر به خانه برگشته و مجبور شد  از  انتظامی، دست  امنیتی، نظامی و 

ضعف و ناکارآمدی خود در قبال ایران اسالمی اذعان و اعتراف کند.
انقالبی  نهاد  بودنش یک  وزارتخانه  از  قبل  که  تشکیالت والیی  این  به هر حال 
است، مرهون خلوص، والیتمداری و جانفشانی شهدا و جانبازانی است که امروز 
علم افتخار و پرچم اقتدار ایران اسالمی اند و سربازان گمنام امام زمان)عج( نیز 
همواره از آنان الگو گرفته و بر اساس راهی که آنها نشان داده اند، به تعبیر امام 
راحل، حفظ نظام جمهوری اسالمی را از اوجب واجبات دانسته و در راه سربلندی 

آن از هیج تالش ایثارگرانه ای دریغ نمی ورزند.
در پایان ضمن تبریک صمیمانه این هفته ارزشمند به سربازان گمنام امام زمان)عج( 
و بدرقه معنوی آنان در راه دراز و پرخطری که در پیش دارند، برای ادامه توفیقات 
از  پرهیز  و  والیی  و  انقالبی  منش  همین  استمرار  بر  و  کرده  دعا  آنها  روزافزون 
دلسردی هایی که می تواند اراده آنها را مستأصل کرده و از حجم اراده و شدت 
و  راحل  امام  های  رهنمود  از  استعانت  با  نیز  و  نموده  تأکید  بکاهد،  آنان  انگیزه 
رهبری معظم انقالب، یادآور شده که امروز ما بیش از هر زمان دیگر به هشیاری و 
تحرک گسترده برای حفظ نظام از شّر پلیدترین اتحادهای استکباری و صهیونیستی 
نامالیمات و  از  برای خدا کار می کند،  باشیم کسی که  باید معتقد  نیاز داریم و 
نیز  که همینگونه  نمی شود و صدالبته  دلسرد  نداشته و هرگز  ها هراسی  سختی 

هست.

هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی

گمنامی سربازان گمنام امام زمان)عج( در اوج خوشنامی4

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مبارکه روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مبارکه

 میالد یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی )عج( 
بر عموم شیعیان مبارک باد



 معاون فروش و بازاریابي فوالد مبارکه در گفتوگویي کوتاه 
ضمن اشاره به تاریخچه عملکردي فوالدمبارکه در تأمین نیاز 
داخل به ورقهاي فوالدي تحلیل خود از آینده بازار فوالد و 
استراتژیهاي شرکت فوالدمبارکه درحوزه بازاریابي و فروش 

را ارائه نمود.
جلب  مطلب  این  به  را  عزیز  خوانندگان  توجه  ادامه   در 

مي کنیم.
سهم  با  منطقه  فوالدساز  بزرگترین  عنوان  به  مبارکه  فوالد 
برداري  بهره  ابتداي  از  کشور،  فوالد  تولید  از  ۵۰درصدي 
انواع  تن  ۸۵میلیون  از  بیش  عرضه  و  تولید  با  تاکنون 
نظیر  دستي  پایین  صنایع  نیاز  تأمین  فوالدي،  محصوالت 
سیاالت،  انتقال  ساختماني،  پروفیل  و  لوله  خودروسازي، 
صنایع بستهبندي و... را اولویت اصلي خود قرار داده و بر 
خود فرض میداند در جایگاه یک صنعت مادر و در جهت 

حمایت از تولید داخل همواره این رسالت را دنبال کند.
به  اخیر  سالهاي  داخل طي  بازار  تقاضاي  اینکه  به  توجه  با 
سبب رکود در بخشهاي محرک مصرف فوالد کشور دچار 
به   ۹۰ در سال  تن  میلیون   ۱۱.۵ از  و  افت چشمگیري شد 
همزمان  و  رسید  گذشته  سال  در  تن  میلیون   ۸.۵ حدود 
۴درصدي  هاي  تعرفه  کد  از  استفاده  با  فوالد  واردات 
فوالدهاي ممزوج و اختصاص ارز مبادله اي و کاهش شدید 
قیمت جهاني، به شدت رشد کرد و به ۳.۷ میلیون تن بالغ شد 
که رشدي ۳۲درصدي نسبت به سال قبل داشت، فوالدمبارکه 
بخشي  توانست  خود  هاي  توانمندي  و  قابلیتها  به  توجه  با 
بازار  افزایش حضور در  از افت تقاضاي داخل را از طریق 

صادرات جبران کند.
افزایش  و  جهاني  هاي  قیمت  شدید  کاهش  حال  این  با 
واردات در کنار افت تقاضاي داخل، فشار سنگیني را متوجه 

فوالدسازهاي داخل کرد به گونه اي که صنعت فوالد کشور 
در سال گذشته تنها با ۵۵درصد ظرفیت خود اقدام به فعالیت 

کرده است.
تلخ در حالي رخ داد که توسعه صنعت فوالد  این واقعیت 
و  اقتصادي  توسعه  در  آن  استراتژیک  اهمیت  علت  به 
اشتغال کشور در اهداف سند چشم انداز تا بیش از دو برابر 
ظرفیتهاي فعلي هدفگذاري شده است که با توجه به سرمایه 
این بخش  این صنعت و حال و روز فعلي فعاالن  بر بودن 
که در حال دست و پا زدن جهت حفظ بقاي خود هستند، 
تحقق این چشم انداز دشوار خواهدبود. دولت یازدهم نیز از 
ابتداي سال جاري و البته دیرتر از سایر کشورهاي تولیدکننده 
فوالد اقدام به افزایش تعرفه ها از ۱۵درصد به ۲۰درصد و 
مسدود کردن راههاي فرار واردکنندگان از طریق بهره گیري 
با  مقایسه  در  که  کرد  ممزوج  فوالدهاي  هاي  تعرفه  کد  از 

سایر کشورها که به سرعت افزایش تعرفه واردات را عملیاتي 
کردند دیرتر اقدام کرد.

قیمتهاي جهاني  اخیر  افزایش  کنار  در  تعرفه  اعمال  هرچند 
میتواند براي صنعت فوالد کشور امیدبخش باشد، اما با توجه 
از  قبل  سال  دو  قیمتهاي  با  هنوز  جهاني  قیمتهاي  اینکه  به 
آن فاصله زیادي دارد تداوم پوشش حمایتي تعرفه را امري 

از  حاصل  رواني  جو  البته  است.  کرده  موجه  و  ضروري 
قیمتهاي جهاني که سبب افزایش نسبي قیمتهاي داخلي شده 
این  میرسد  نظر  به  داخلي  مؤثر  تقاضاي  نبود  به  توجه  با  و 
روند ادامه دار نبوده و انتظار ایجاد رونق محسوس در بازار 
فوالد براي سال جاري دور از دسترس باشد، بنابراین کماکان 
ناپذیر  اجتناب  داخل  نیاز  تأمین  کنار  در  به صادرات  توجه 
صادرات  افزایش  همواره  نیز  دولتمردان  که  همچنان  است، 
غیرنفتي و کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي را مورد توجه قرار 

داده اند.
قاعده خاص خود  بازارهاي صادراتي  البته حضور مؤثر در 
را دارد و حمایت بیشتر دولت در این زمینه را مي طلبد و 
یکي از دغدغه هاي مهم صادرکنندگان تثبیت یا کاهش نرخ 
دالر در مقابل تورم داخلي است که قیمت تمامشده تولید را 
افزایش و درآمدهاي صادراتي شرکتها را متأثر از این تثبیت 
کار  به  ابتداي شروع  در  دالر ۳۷۰۰توماني  نرخ  اگر  میکند. 
دولت تدبیر و امید همزمان با نرخ تورم داخلي افزایش یافته 
بود، استراتژیهاي صادراتي دولت محترم بیش از پیش محقق 
و امکان واردات کاالهاي مصرفي و قابل تولید در داخل را 

محدود مي کرد

اندازی  راه  ابتدای  از  خاورمیانه  فوالدساز  بزرگترین  عنوان  به  فوالدمبارکه 
تاکنون توانسته بخش عمده نیاز صنایع اصلی و محوری کشور را پاسخ دهد. 

با این حال، این تولیدکننده فوالد، همچنان از برخی چالشها رنج میبرد.
» واردات بی رویه « یکی از چالشهایی است که نه تنها فوالدمبارکه را تهدید 

میکند، بلکه اقتصاد کشور نیز از این هجمه در امان نخواهد بود.

محمود اکبری، معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالدمبارکه در این خصوص و 
با اشاره به جایگاه شرکت فوالدمبارکه در میان دیگر صنایع اظهار داشت: فوالد 
 ۵۰ سهم  دارای  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  فوالدساز  بزرگترین  عنوان  به  مبارکه 
درصدی از تولید فوالد کشور می باشد. این شرکت از ابتدای بهره برداری تاکنون 
با تولید و عرضه بیش از ۸۵ میلیون تن انواع محصوالت فوالدی تخت، موتور 
محرک صنایع پایین دستی و استراتژیک کشور بوده و همواره رویکرد حمایتی از 
تولید داخل را به عنوان رسالت اصلی سرلوحه کار خود قرار داده و در حال حاضر 
حدود ۹۰۰ تولید کننده بزرگ و متوسط و نزدیک به ۳۰۰۰ مصرف کننده کوچک، 
محصوالت فوالد مبارکه را مصرف میکنند. این شرکت با سهم حدود ۵ درصدی 
از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت، نقش مؤثر و غیرقابل انکاری در شکل 
گیری و رونق صنایع پایین دستی ایفا نموده و برای بیش از ۳۵۰ هزار نفر اشتغال 
مستقیم و غیرمستقیم در کشور  ایجاد نموده است، پس رشد و بالندگی این ثمره 

عظیم انقالب اسالمی، تداوم بخش حیات و سرزندگی سایر صنایع خواهد بود.
اکبری،  شرایط گذشته، حال و آینده فوالدمبارکه را تشریح نمود و افزود: طی 
سالهای اخیر روند کاهش مصرف در بازار داخل به سبب رکود در بخش های 

بطوریکه مصرف  است،  داشته  ادامه  مستمر  به طور  فوالدکشور  محرک مصرف 
محصوالت فوالدی تخت  از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۸۹ به حدود ۸.۵ میلیون 
افزایشی واردات محصوالت فوالدی تخت  براین، روند  یافت. عالوه  تقلیل  تن 
به کشور، به سبب نبود پوشش تعرفه ای مناسب، طی این مدت ادامه داربوده و 
واردات در سال ۹۴ که عمدتًا در محدوده تولیدات داخلی بوده حدود ۸۳ درصد 
باالتر از دو سال قبل آن و ۳۲ درصد بیشتر از سال ۹۳ رشد را نشان میدهد به 
طوری که ورود انواع محصوالت فوالدی تخت به کشور، از مرز سه میلیون و 
فوالد  تولیدکنندگان  اغلب  تا  گردید  سبب  عوامل  این  گذشت.  هزارتن  هفتصد 
تا جاییکه در سال ۹۴  نمایند،  فعالیت  از ظرفیت خود  تر  پایین  بسیار  باالجبار، 
تخت  فوالدی  محصوالت  تولیدکننده  های  شرکت  شده  بهره-بردای  ظرفیت   ،
کشور، به حدود ۵۳ درصد رسید و فوالد مبارکه نیز برای اولین بار کمتر از ظرفیت 

خود فعالیت نمود.
 این واقعیت تلخ در حالی رخ داده که توسعه صنعت فوالد به عنوان یکی از مهم 
تا ۵۵   انداز ۱۴۰۴  ترین صنایع دارای مزیت نسبی در کشور که در سند چشم 
میلیون تن تولید )بیش از ۵/۲ برابر ظرفیت فعلی( هدف گذاری گردیده و فوالد 
مبارکه نیز با سهم ۴۵ درصدی نقش عمده ای در آن ایفا می نماید را با چالش 
جدی مواجه نموده است.  با توجه به شرایط فعلی و سرمایه بر بودن این صنعت، 
در صورت عدم حمایت های الزم از سوی دولت محترم، دست یابی به آن بسیار 

دشوار خواهد بود.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالدمبارکه واردات محصوالت فوالدی را مهم 
ترین چالش خواند و تصریح کرد: تولیدکنندگان جهانی فوالد هرچند، در سال 
گذشته باکاهش شدید قیمت فروش محصوالت روبرو شدند اما با توجه به کاهش 
چشمگیر قیمت مواد اولیه و انرژی در جهان، تولیدکنندگان جهانی فوالد توانستند 
با کاهش هزینه خرید مواداولیه و انرژی، بخشی از کاهش درآمد حاصل از کاهش 
قیمت  )کاهش  نمایند  را جبران  قیمت  فروش محصوالت و حاشیه سود خود 
جهانی سنگ آهن از ۱۶۸ دالر بر تن به حدود ۴۷ دالر بر تن و نفت از بشکه ای 
بیش از ۱۰۰ دالر به حدود ۴۰ دالر( اما شرایط برای تولیدکنندگان داخلی کاماًل 
بر عکس بود و عالوه بر کاهش قیمت فروش محصوالت، افزایش قیمت مواد 
اولیه و انرژی را هم تجربه کردند که این امر فشار مضاعفی را متوجه آنها نمود. بر 
این اساس دولت محترم با هدف جلوگیری از اعمال خسارات بیشتر  بر صنعت 
استراتژیک فوالد از ابتدای سال ۹۳  اقدام به اصالح تعرفه ها نمود، اما به دلیل 
تعریف تعرفه ها در سه گروه فوالدهای ممزوج )کیفی( به میزان ۴ درصد، ورق 
فوالی با ضخامت کمتر از ۳ میلی متر به میزان ۱۰درصد و سایر فوالدهای تخت 
به میزان ۱۵ درصد، واردکنندگان با بهره گیری از خال موجود، نسبت به واردات 
انواع محصوالت فوالدی با کد فوالدهای ممزوج و تعرفه ۴ درصد اقدام نمودند و 
عماًل اثر تعرفه ی وضع شده خنثی گردید و ضربه مهلکی بر پیکره صنعت فوالد 

کشور وارد آمد. رشد بی سابقه ۹۶۰ درصدی واردات آن نسبت به سال قبل و 
به لحاظ مقداری از ۲۰۳.۰۰۰ تن سال ۹۳ به حدود ۱.۹۶۰.۰۰۰ تن در سال ۹۴ 
گواه این امر می باشد.  عالوه بر آن باعث گردید که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان 
از درآمدهای تعرفه ای دولت نیزکاسته شود.  با این حال با پیگیری های مستمر 
و تحلیل کارشناسان مرتبط در وزارت خانه های مربوطه، مجدداً موضوع اعمال 

تعرفه ها مطرح و با اعمال افزایش مؤثر تعرفه ها از ابتدای سال جاری و مسدود 
اشتغال  تداوم  تولید، حفظ و  افزایش  امکان  ای،  تعرفه  راه های دور زدن  شدن 

صنایع فوالد مجدداً احیا گردید.
وی شیوه قیمت گذاری فوالد مبارکه را از طریق بورس کاال خواند و گفت: از 
مصوبه  )براساس  کشور  در  کاال  بورس  اندازی  راه  دنبال  به  تاکنون  سال ۱۳۸۲ 
هیأت محترم وزیران وقت و مجلس شورای اسالمی( با هدف ایجاد شفافیت در 
معامالت فوالد، فوالد مبارکه ضمن عرضه محصوالت خود از طریق بورس کاال،  
همواره به گونه ای عمل نموده تا صرفًا مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نهایی 
دریافت کننده کاالی عرضه شده باشند و از واسطه گری و سفته بازی جلوگیری 
به عمل آید که این امر همواره به تأیید سازمان ها و سایر مراجع قانونی رسیده 
مبارکه  فوالد  محصوالت  از  تن  میلیون   ۳۶ حدود  معامله  امر،  این  گواه  است. 
نهایی  تولیدکنندگان  به  آن  کاال و عرضه  بورس  از طریق  کنون  تا  از سال۱۳۸۴ 
می باشد که اطالعات کامل آن از طریق سایت بورس کاال و فوالد مبارکه قابل 
در  مبارکه  فوالد  محصوالت  قیمت  همواره  گذشته  سنوات  در  است.  دسترس 
در  قیمت  تعیین  مکانیزم  که  است  داشته  قرار  واردات  شده  تمام  قیمت  حدود 

بورس مؤید نیز این مطلب می باشد، لیکن در سال قبل که تولید کنندگان چینی 
به دامپینگ  اقدام  این کشور،  به پشتیبانی و پوشش حمایتی ۱۷ درصدی دولت 
بازارهای هدف بدون حمایت تعرفه ای  به  و عرضه گسترده محصوالت خود  
نمودند، امکان  رقابت و عرضه محصوالت زیر قیمت تمام شده از فوالد مبارکه 
سلب گردید و مشکل وجود تعرفه های متفاوت از جمله تعرفه فوالد های ممزوج 
)کیفی(، این نابرابری عرضه را برای تولید کنندگان از جمله فوالد مبارکه در مقابل 
واردکنندگان کاال تشدید کرد به نحوی که اگر مدیریت مناسب اعمال نمی شد 
امکان ایجاد بحران های گوناگون دور از ذهن نبود. با این حال قیمت محصوالت 
فوالد مبارکه در سال گذشته به دنبال کاهش تقاضای مؤثر در بورس کاال، روند 
نزولی به خود گرفت  و حدود ۱۶ درصد کاهش یافت. به دنبال افزایش قیمتهای 
جهانی در سال جدید ، مکانیزم بازار از طریق رشد نسبی تقاضا در داخل سبب 
اندکی افزایش در قیمت ها شد با این حال با توجه به اینکه هم چنان بازار داخل 
وارد فاز رونق کامل نشده، قیمت های فوالد کماکان ۷ تا ۱۰ درصد پایین تر از 
قیمت های سال ۹۳ می باشد که بدین ترتیب ادعای افزایش ناگهانی ۶۵ درصدی 

قیمت ورق داخلی از سوی برخی افراد قویًا  از واقعیت به دور است.
صادرات  شرایط  به  اشاره  با  فوالدمبارکه،  شرکت  بازاریابی  و  فروش  معاون 
بازارهای  در  شرایط حضور  اینکه   به  توجه  با  افزود:  مبارکه  فوالد  محصوالت 
با بازار داخل متفاوت بوده و رقابت یکی از عوامل مؤثر و تأثیرگذار  صادراتی 
امری  دنیا  تمامی  در  صادراتی  و  داخلی  فروش  های  قیمت  تفاوت  باشد،  می 
بدیهی است کما اینکه در کشوری نظیر چین که بزرگ ترین صادرکننده فوالد در 
جهان است محصوالت داخلی و صادراتی با اختالف قیمت عرضه می گردد و 
تولیدکنندگان جهان نظیر چین، کره ی جنوبی و ... در سال گذشته بخشی از زیان 

صادراتی خود را از محل فروش داخلی جبران نموده اند.
عالوه بر آن سیاست های صادراتی همواره باید ثابت، با دوام و بلندمدت باشد. بر 
این اساس فوالد مبارکه با توجه به قابلیت ها و توانمندی های خود طی سنوات 
گذشته  توانسته بخشی از اُفت تقاضای داخل  و نه تمامی آن را از طریق افزایش 
حضور در بازار صادرات جبران نماید. کاهش فروش فوالد مبارکه نسبت به سال 
قبل آن و موجودی باالی محصوالت  نیمه تمام در انبارها گواه این کاهش شدید 
فروش  سهم  یافته  افزایش  داخلی  تقاضای  هرگاه  حال  این  با  باشد.  می  تقاضا 

داخلی آن هم رشد داشته است.
با عنایت به موارد فوق و با توجه به روند نزولی و بی ثبات قیمت های جهانی طی 
هفته های اخیر و هم چنین نبود چشم انداز  اطمینان بخش در زمینه رشد مؤثر 
تقاضا در کوتاه مدت، تنها عاملی که می تواند روزنه امیدی برای تولید کنندگان 
داخلی فوالد باشد، حفظ پوشش حمایتی تعرفه های فعلی است که اعمال خدشه 
انگیزه  رفتن  بین  از  کشور،  فوالد  صنعت  پیکره  بر  دیگری  ضربه  مثابه  به  برآن 

سرمایه گذاری در این بخش و عدم تحقق اهداف سند چشم انداز خواهد بود.
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5 » واردات بی رویه «  بالی جان » فوالد «

همراه  هیئت  اتفاق  به  MCC چین  عامل شرکت  مدیر   شي شه 
و  معاونین  مدیرعامل،  با  نشستي  در  فوالدمبارکه  از  بازدید  ضمن 
مورد  را  فیمابین  همکاري  راههاي  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیران 

بررسي قرار دادند.
به گزارش خبرنگار ما در 
این نشست دکترسبحاني 
فوالد  شرکت  مدیرعامل 
با  داشت:  اظهار  مبارکه 
شرکت  تجربه  به  توجه 
و  طراحي  در   MCC
هاي  کارخانه  ساخت 
در  مشارکت  و  فوالدي 
فوالد  گانه   ۸ هاي  طرح 
این  نقش  و  ایران  در 
رهبر  عنوان  به  شرکت 
طرح  اجراي  کنسرسیوم 
دشت،  سفید  مجتمع 

موانع  رفع  دارد ضمن  انتظار  سي  ام سي  شرکت  از  مبارکه  فوالد 
در خصوص استفاده از تسهیالت اعتباري مربوطه، در اجرایي شدن 
شرایط  به  توجه  با  اینکه  نماید، ضمن  تسریع  سازي  فوالد  پروژه 
بازار تختال بنا داریم در پروژه مجتمع فوالدسفید دشت، طرح را به 

نوردگرم تبدیل نماییم.
مدیر عامل شرکت MCC نیز در این جلسه با ابراز خوشنودي از 

بازدید شرکت فوالد مبارکه گفت: گروه ام سي سي بزرگترین شرکت 
مربوط  خدمات  کننده  تأمین  و  متالورژي  هاي  پروژه  ساخت  در 
اختیار  در  با  که  باشد  متالورژي مي  تولید و عملیات شرکتهاي  به 
داشتن بیشترین منابع دولتي داراي باالترین ظرفیت تولید فوالد در 
 ۱۱ تاکنون  و  بوده  چین 
خالقیتهاي  با  کارخانه 
در  را  ملي  تکنولوژي 

چین ساخته است .
و  بازدید  از  هدف  وي 
عالي  مدیریت  با  نشست 
شرکت فوالد مبارکه را با 
توجه به اینکه سالهاست 
وارد  ایران  بازار  به 
شناخت   ، است  شده 
کننده  تولید  بزرگترین 
فوالد ایران بیان داشت و 
توسعه  داریم  بنا   : گفت 
فرصتهاي همکاري با شرکت فوالدمبارکه را نیز بررسي نماییم چون 
ما فقط تأمین کننده تجهیزات و سازنده پروژه ها نیستیم بلکه این 
همکاري ها مي تواند در زمینه هاي طراحي و بهینهسازي فرایندهاي 
تولید و توسعه محصوالت و پروژه هاي زیست محیطي نیز ادامه 
داشته باشد. گفتني است در جریان این نشست تبادل اطالعات در 

مورد پروژه هاي مشابه نیز مورد توجه قرار گرفت.

زمینه  در  انگلستان   CRU شرکت  جایگاه  به  توجه  با   
مهندسي  واحد  هماهنگي  با  فوالد،  بازار  تحلیل  و  مشاوره 
صنایع ، مدیر بازرگاني و فروش این شرکت با حضور در 
به  مدیران  و  معاونین  با  نشستي  در  مبارکه  فوالد  شرکت 

تحلیل بازارهاي فوالدي پرداخت.
به گزارش خبرنگار ما در این نشست نیکالس جیمز کولیر، 
مدیر بازرگاني و فروش شرکت CRU انگلیس ضمن ابراز 
نواحي  از  بازدید  براي  آمده  بعمل  هماهنگي  از  خرسندي 
را یک شرکت  این شرکت   ، مبارکه  فوالد  تولیدي شرکت 
با  گفت:  و  نمود  توصیف  روز  به  و  مطلوب  تکنولوژي  با 
مطالعات و بررسیهاي انجامشده در شرکتCRU، پیشبیني 
و  بود  به رشد خواهد  رو  آینده  در  فوالد  اوضاع  مي شود 
تولید فوالد چین نیز با کنترل و منطق مطلوبي ادامه خواهد 
قراضه،  و  آهن  سنگ  قیمت  بین  تناسب  ایجاد  با  و  یافت 
قیمتها واقعي تر شده و نوید این وجود دارد که با تغییرات 
پیشبیني شده در بازار تولید و مصرف فوالد جهان، وضعیت 
شرکت هاي فوالدي در خاورمیانه و ایران نیز رو به بهبود 
و ثبات خواهد بود، ضمن اینکه به دلیل تغییرات در حوزه 
قیمت سنگ آهن و قراضه، در آینده پیش بیني مي شود که 
از کوره  تغییر تکنولوژي  تولید فوالد کشور چین در مسیر 

بلند به کوره قوس قرار خواهد گرفت.
بررسي وضعیت فعلي صنعت فوالد چین و اهمیت توجه به 

آینده و صادرات فوالد  بیني وضعیت  ، بررسي و پیش  آن 

سایر  و  چین  در  فوالد  تولید  هاي  هزینه  مقایسه   ، چین 
بلند  کوره  روش  به  فوالد  تولید  مقایسه  رقیب،  کشورهاي 
کالف  قیمت  و  تولید  وضعیت  الکتریکي،  قوس  روش  و 
بررسي  خاورمیانه،  و  منطقه  در  فوالد  توسعه  دنیا،  در  گرم 
وضعیت فعلي و پیش بیني رفتار بازار سنگ آهن و همچنین 
ارائه آمار و ارقام پیرامون بهینه کاوي در بهره وري نیروي 
از  مختلف  هاي  شرکت  در  تعمیرات  و  ها  هزینه  انساني، 
دیگر مواردي بود که توسط مدیر بازرگاني و فروش شرکت 

CRU انگلیس مورد بررسي قرارگرفت
مدیر  اختصاصي  نشست  در  است،  حاکي  گزارش  این 
با نمایندگان واحدهاي   CRU بازرگاني و فروش شرکت
برنامه  بازار،  تحقیقات  برنامهریزي خرید،  مهندسي صنایع، 
ریزي جامع و سرمایه گذاري، تحقیق و توسعه و مهندسي 
شرکت  توسط  ارائه  قابل  خدمات  بررسي  ضمن  کارخانه 
شرکت  گزارشات  از  واحد  هر  انتظارات  بیان  و   CRU
تهیه شده  و  ارائه  قابل  نمونه گزارشات  مقرر شد   ،CRU

توسط CRU در اختیار واحدهاي مریوطه قرارگیرد.
مشاورهاي  شرکت  یک   CRU شرکت  است  گفتني 
خصوصي است که بر روي فلزات، معادن و مواد شیمیایي 
تمرکز دارد این شرکت در سال ۱۹۶۹ در شهر لندن تأسیس 
شد و داراي دفاتر متعددي در نقاط مختلف جهان از جمله 
چین، آمریکا، استرالیا، برزیل و… مي باشد. حوزه تمرکز 
محصوالت  از  وسیعي  طیف  شامل  شرکت  این  گزارشات 
میباشد که در آن به تجزیه و تحلیل بازار، نوسانات قیمت 
و سایر شاخص ها در ۲۴ بخش صنعت و معدن میپردازد 
هدف  حوزه  براي  مختلف  دورههاي  در  آن  وگزارشات 
ارسال میگردد. نتایج حاصل از گزارشات و تحلیل دادهها، 
نه تنها به وضعیت کنوني حوزههاي اشاره شده مي پردازد 
بلکه چشمانداز و شرایط بازار را با سناریوهاي مختلف براي 

آینده پیش بیني مي کند.

تأمین نیاز صنایع پایین دستی، اولویت فوالد مبارکه 

 تحلیل وضعیت بازار فوالد جهان در نشست با
 مدیر بازرگانی و فروش شرکت CRU انگلستان 

بازدید مدیر عامل شرکت MCC چین از شرکت فوالد مبارکه 

به  اشاره  با  سیاالت  و  انرژي  هاي  پروژه  اجراي  مدیر  استکي  علیرضا 
هوشمندسازي شبکه هاي بهم پیوسته توزیع انرژي الکتریکي گفت: امروزه 
شبکه هاي بهم پیوسته توزیع انرژي الکتریکي به دلیل نیاز روزافزون بشر از 
حد پایداري فراتر رفته و به مرز هوشمندسازي پا نهاده است به طوري که 
الکتریکي عماًل غیرممکن مینماید.  انرژي  انسان بدون حضور  ادامه حیات 
پست هاي فشار قوي در شبکه هاي توزیع انرژي الکتریکي نقش کلیدي 
را بعهده دارند و توزیع بهینه انرژي و انجام مانورهاي بهره برداري قطع و 
این سوییچگیرها غیر ممکن  انجام تعمیرات شبکه، بدون حضور  وصل و 

مي باشد .

استکي افزود: در این میان کلیدهاي قطع ولتاژ که به سکسیونر و یا ایزوالتور 
سوییچ Disconnector Switch هم معروف هستند یکي از ارکان 
و تجهیزات اصلي پستهاي فشارقوي مي باشد که با توجه به نوع پست هاي 
 INDOOR یا  داخلي  نوع  از  که  فوالد  فشارقوي نصب شده در صنایع 
CONVENTIONAL میباشند، تجهیز سکسیونر هاي ۶۳ کیلوولت با 
جریان نامي ۲۵۰۰ آمپر و قدرت اتصال کوتاه ۳۱.۵ کیلوآمپر میباشد که در 
حال حاضر در داخل کشور تولید نمیگردد و حداقل زمان الزم براي تأمین 

این تجهیز از شرکت هاي اروپایي بیش از ۸ ماه مي باشد.
مدیر اجراي پروژه هاي انرژي و سیاالت، عدم تأمین به موقع این تجهیزات 

اندازي کوره هاي هفتم و  افزود: در حقیقت راه  بار خواند و  را خسارت 
هشتم فوالدسازي و ترانس هشتم پست ۴۰۰ کیلوولت که در دي ماه سال 
تجهیزات  این  بدون  قرار گرفت  مدار  در  محترم  مدیرعامل  توسط  گذشته 
غیر ممکن بود و در غیر این صورت خسارتي بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال به 

شرکت تحمیل مي گردید.
وي افزود: با توجه به بروز مشکل در تأمین به موقع سکسیونرهاي شبکه 
توزیع برق ۶۳ کیلوولت در طرح توسعه ۷.۲ میلیون تن و لزوم تأمین به 
موقع سکسیونر و یا در شرایط سخت, تعویض تیغههاي اصلي سکسیونر از 
اهمیت خاصي جهت راه اندازي توسعه کوره هاي ۷ و ۸ برخوردار گردید 
که با همکاري چند شرکت تولیدي داخلي و انجام مهندسي هاي الزم ، آنالیز 
متریال و مراحل آبکاري نقره کنتاکتهاي ثابت و متحرک، تیغههاي سکسیونر 
ظرف مدت سه ماه در چند مرحله و با توجه به پیچیدگي هاي ابعادي و 

حساسیتهاي الکتریکي در چهار شرکت آماده و ساخته شد که پس از طي 
موفق عملیات تست هاي آزمون تحمل اتصال کوتاه، جریان نامي و پایداري 
حرارتي در مدار قرار گرفت و هم اکنون مدت ۶ ماه از زمان بهره برداري 

تعداد ۶ دستگاه از آن میگذرد.
استکي، هزینه خرید تیغه هاي مذکور را از شرکتهاي ایتالیایي و یا آلماني 
در  هزینه  این  گفت:  و  دانست  ریال  میلیون   ۳۶۰ از  بیش  واحد  هر  براي 
طرح بومي سازي شده نزدیک به ۱۴۰ میلیون ریال مي باشد که در صورت 
حمایت هاي بیشتر قابل تولید و بومي سازي به صورت کامل و تولید انبوه 
واحد  ها،  پروژه  اجراي  معاونت  هاي  ازحمایت  پایان  در  وي  باشد.  مي 
همچنین  و  سیاالت  و  انرژي  ناحیه  مدیریت  قوس،  هاي  کوره  تعمیرات 
مهندسي  نقش  که  آپادانا  فرآیند  احیا  و شرکت  داخلي  مجموعه شرکتهاي 

فعالي در دستیابي به هدف فوق ایفا کردند قدرداني نمود.

بومی سازی تیغه های ایزوالتورسوییچ های فشارقوی 63 کیلوولت 
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کد نوسازيشماره فیش
9400189631-110-28-19-0

کد نوسازيشماره فیشردیف

19400224411-111-49-12-0

29400195293-304-8-3-0

39400079962-211-21-8-0

49400220221-2-12061-19-0

59400353531-102-21-1-2

69400207773-305-14-25-0

79400013362-203-16-7-0

89400148883-301-21-8-0

99400012632-205-3-3-0

109400077772-211-9-16-0

119400277841-106-10-20-0

129400248461-106-48-10-0

139400233331-109-47-22-0

149400074642-201-43-9-0

159400096432-211-51-2-0

169400304471-108-11-10-3

179400100212-211-34-20-0

189400057752-208-4-12-0

199400049472-210-18-10-0

209400082652-211-3-36-0

کد نوسازيشماره فیشردیف

19400155113-301-5-16-0

29400133313-305-50-4-0

39400311171-106-7-1-2

49400105991-110-11-28-0

59400200901-111-34-7-0

کد نوسازيشماره فیشردیف

19400176741-111-36-24-0

29400252501-109-13-72-0

39400114711-103-33-80-0

49400186881-111-44-37-0

59400227911-109-53-73-0

69400196391-101-24-5-0

79400239461-102-47-13-0

89400316183-309-3-26-1

99400001802-210-4-21-0

109400212111-101-18-22-0

کد نوسازيشماره فیشردیف
19400200001-103-45-36-0
29400227701-109-53-53-0
39400311121-105-11-16-0
49400088682-212-25-57-0
59400311131-5-15033-1-2
69400233351-109-47-24-0
79400136241-102-85-3-0
89400228441-109-30-5-0
99400222631-105-43-75-0

109400084262-212-15-36-0
119400100632-213-68-26-0
129400200701-110-9-47-0
139400252651-109-13-11-0
149400062762-209-23-8-0
159400311181-106-7-1-3
169400044642-210-30-24-0
179400357021-3-13151-11-0
189400042482-210-25-19-0
199400272333-304-49-16-0
209400010511-108-26-17-0
219400219171-111-8-35-0
229400247071-103-15-16-0
239400309351-108-25-77-1
249400257851-105-61-73-0
259400056462-210-39-4-0

کد نوسازيشماره فیشردیف
269400139941-102-84-9-0
279400066622-204-14-2-0
289400222421-105-43-52-0
299400000091-108-4-7-0
309400160373-302-89-33-0
319400054552-209-18-22-0
329400007431-108-29-42-0
339400086632-212-27-41-0
349400080002-211-21-11-0
359400161833-301-74-22-0
369400075172-201-85-19-0
379400006001-108-18-33-0
389400062642-205-24-16-0
399400175853-308-1-5-0
409400209901-101-8-20-0
419400031332-201-48-3-0
429400198643-309-3-16-0
439400093892-212-17-80-0
449400113711-109-38-21-0
459400270073-302-60-24-0
469400086222-212-15-59-0
479400037842-201-10-9-0
489400043232-204-7-6-0
499400022481-104-4-3-0
509400063602-209-34-1-0

کد نوسازيشماره فیشردیف
519400228621-109-30-20-0
529400018221-107-6-49-0
539400228481-3-13078-8-0
549400258221-103-30-14-0
559400122003-305-36-22-0
569400064282-201-7-8-0
579400148853-301-21-5-0
589400321711-2-12146-15-1
599400314641-6-16052-46-1
609400350503-302-21-7-0
619400211581-106-37-32-0
629400066642-204-14-4-0
639400141913-305-45-13-0
649400223361-101-15-17-0
659400085222-212-20-1-0
669400089642-213-67-14-0
679400166391-101-10-55-0
689400199621-103-45-1-0
699400189861-110-28-44-0
709400105771-6-16018-4-0
719400031122-201-58-7-0
729400029492-210-20-23-0
739400069462-208-16-7-0
749400325253-302-66-2-0

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مبارکه
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تنها دستگاه سي تي اسکن شهرستان مبارکه به بهره برداري رسید
آئین افتتاح از سي تي اسکن بیمارستان حضرت محمد رسول اهلل 

مبارکه با حضور معاون وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي

،فرماندار  پزشکي  وآموزش  ،درمان  بهداشت  وزیر  پرستاري  معاون  حضور  با 
شوراي  مجلس  در  مبارکه  شهرستان  مردم  نماینده  پور  ایران  شهرستان،دکتر 
اسالمي،قائم مقام ریاست دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکي اصفهان،شهردار واعضای شوراي اسالمي شهرمبارکه وجمعي از مسئوالن 
ومردم شهرستان، سي تي اسکن بیمارستان حضرت محمد رسول اهلل مبارکه افتتاح 

شد.
دکتر محمد میرزا بیگي معاون وزیر بهداشت و درمان با اشاره به اجراي طرح تحول 
سالمت در دولت و تدبیر و امید ،افزود: این طرح سالها در قوانین مختلف تصویب 

گردیده بود و لیکن اجرایي نشده بود که خوشبختانه در چند سال اخیر با همت 
وزیر بهداشت و درمان اجرایي شد.

وي با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبري که فرمودند: کاري کنید که مردم زماني که 
بیمار مي شوند جز رنج بیماري رنچ دیگري نداشته باشند ، افزود: توجه به بهداشت 
و درمان مردم یکي از دغدغه هاي وزیر بهداشت و درمان کشور بود که وي سالمت 

را به گونه اي مطرح نمودند که در ردیف کارهاي برجسته دولت قرار گرفت.

دکتر میرزا بیگي به دغدغه مردم براي تامین هزینه هاي درماني خود اشاره نمود و 
خاطر نشان ساخت:از زماني که طرح تحول نظام سالمت اجرایي شد تا حدودي 

از دغدغه مردم باالخص افراد بي بضاعت کاست و مردم با دغدغه کمتري به مراکز 
بهداشتي درماني مراجعه نمودند.

ارائه  افزود: شناسایي و  اشاره نمود و  این طرح  ارزنده  نتایج  به محاسن و  ایشان 
خدمات درماني به حاشیه شهرها و مکان هاي دورافتاده، به کارگیري متخصصین 
نیروهاي بهداشتي درماني و اعزام به مناطق محروم و دورافتاده، تجهیز نمودن  و 
بیمارستانها و تاسیس بخش هاي جدید و  ازجمله اقدامات موثر در این زمینه مي 

باشد.
وي از به کارگیري ۱۷۰۰۰نفر در مراکز بهداشتي درماني و بیمارستان ها در سال 

گذشته در اجراي طرح تحول سالمت خبر داد و افزود: امسال نیز ۱۶۲۰۰ نفر نیروي 
بهداشتي درماني از جمله پزشک متخصص، پرستار و کادر درماني و  به صورت 

پیماني استخدام شدند.
معاون پرستاري وزیر بهداشت و درمان با اشاره به وجود هم دلي و هم گرایي در 
بین دولت و مجلس افزود: نمایندگان مجلس در اجراي طرح تحول نظام سالمت 
مردم  نماینده  و  مجلس  نمایندگان  تمامي  از  جادارد  کردندکه  ایفا  موثري  نقش 

شهرستان مبارکه به خاطر وفاق و همدلي در حوزه بهداشت و درمان تشکر نمایم.
وي با بیان اینکه پزشکان ، متخصصین و کادر درماني براي دریافت حق الزحمه 

خود باید یک پروسه چند ماهه در سازمان بیمه ها طي نمایند افزود: این امر موجب 
نارضایتي برخي از افراد گردیده که الزم است سازمان هاي بیمه با شتاب بیشتري 

نسبت به پرداخت حق الزحمه پزشکان اقدام نمایند.
وي از پیگیري هاي فرماندار شهرستان تقدیرو تشکر کرد وگفت:از بدو ورود به 
شهرستان مبارکه یکي از خواسته هاي به حق فرماندار شهرستان ، اختصاص سه 
تامهرماه سه پزشک متخصص  اله  انشا  بود که  بیمارستان  براي  متخصص وجراح 
ازجمله ارتوپد،جراح ومتخصص بیهوشي به بیمارستان شهرستان اضافه ودر خدمت 

به مردم شریف شهرستان قرار خواهد گرفت.

انقالب در هفته  با رهبر معظم  نیزبه دیدار هیئت دولت  فرماندار  ادامه ذاکري  در 
دولت اشاره کرد وگفت:در آن دیدار رهبر معظم انقالب سه موضوع مهم را جزء 
تورم  ،مهار  برجام  اجراي  شامل  که  برشمردند  وامید  تدبیر  دولت  موثر  اقدامات 
دولتي  مفتخریم  وما  بود  در کشور  تحول سالکت  وارتقاء جایگاه سالمت وطرح 

داریم که بحث سالمت مردم یکي از مهمترین دغدغه هاي ان است.
به حمداهلل در بحث سالمت  وامید  تدبیر  اذعان داشت: دولت  فرماندار شهرستان 

وآموزش  ودرمان  بهداشت  محترم  وزیر  از  دارد  که جا  برداشت  هاي خوبي  قدم 
پزشکي نیز تشکر کنیم.

وي با بیان اینکه از اجراي طرح تحول سالمت ،شهرستان مبارکه بي نصیب نمانده 
خاطر نشان ساخت:خوشبختانه امکانات وتجهیزات خوبي در این مدت به شهرستان 
بیمارستان  بهداشتي ودرماني در  امکانات  یافته که مي توان گفت تمام  اختصاص 
حضرت محمد رسول اهلل مبارکه فراهم شده ویکي از مهمترین مشکالت در حال 
درخواست  که  است  وجراح  ارتوپد،بیهوشي  متخصص  کمبود  بیمارستان  حاضر 
داریم معاون محترم دستورات الزم در خصوص تخصیص آنها به شهرستان صادر 

نمایند.
شهرستان  وروستاهاي  ها  شهر  بیشتر  حمداهلل  به  اینکه  بیان  با  شهرستان  فرماندار 

داشت:انصافا  اذعان  برخوردارند   ۱۱۵ اورژانس  وپایگاه  بهداشت  خانه  نعمت  از 
شهرداریها ودهیاریها همکاري خوبي با مسئوالن بهداشتي شهرستان داشته اند ومي 
توان گفت به نوعي بحث سالمت مردم جزء دغدغه هاي این عزیزان بوده که جا 
از شهردار واعضاي  نیز  پایان  تقدیر وتشکرشود. در  این عزیزان  از زحمات  دارد 
خرید  توماني  میلون   ۸۰۰ اعتبار  تخصیص  لحاظ  به  مبارکه  شهر  اسالمي  شوراي 

دستگاه سي تي اسکن بیمارستان با اهداء لوح تقیر وتشکر شد.

  آگهی مناقصه عمومی   )  نوبت دوم  (

دستگاه مناقصه گزار  :  شهرداری مبارکه

 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 شرکت 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 تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات : راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1395/03/11

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

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

محمد شرفا – شهردار مبارکه

مدت انجام کاربرآورد 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



صاحب امتیاز و مدیر مسئول :
بابک ایران پور

سر دبیر : دکتر علی ایران پور
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 نشانی دفتر :  اصفهان ، میدان الله ، ساختمان 
مجتمع مطبوعاتی اصفهان ، طبقه سوم 

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

مهندس ثابت راسخ شهردار محترم با حضور در منزل  چند شهید 
از شهر دیزیچه با خانواده این شهیدان واال مقام دیدار نمودند.

در این دیدار مهندس ثابت راسخ شهردار محترم با تجلیل از صبر، 
شهدا  خانواده  گفت:  شهدا  معظم  خانواده  های  فداکاری  و  ایثار 

داشت  نیاز  آنها  به  که کشور  زمانی   در  را  برومند خود  فرزندان 
در راه اسالم وانقالب تقدیم کردند و این اجری بی پایان در نزد 

خدای متعال خواهد داشت.
شورای  اعضای  مبارکه،   شهرستان  فرماندار  معاون  دیدار  دراین 

حضور  نیز  شهرستان  شهید  بنیاد  رئیس  و  دیزیچه  شهر  اسالمی 
داشتند. 

دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر دیزیچه با خانواده معظم شهدا 

   زبان آموزان برتر موسسه فرهنگی هنری سبحان

علی عطائی
 American English

File 1A

نام:
 دوره:
95امتیاز:

الهه سادات هاشمی
 American English

File 1A

 فاطمه وهابی
 American English

File 1B

ملیکا باقری
 American English

File 1B

شیوا خوشکام
 American English

File 1B

آوا دانش
 American English

File 1C

فاطمه صالحی
 American English

File 1C

ارسالن کاویان
 American English

File 1C

زکریا نجفیان
 American English

File 1C

فاطمه ایران پور
 American English

File 1C
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فرناز دهقانی
 American English

File 1C

فاطمه کریمیان
 American English
File Starter C     C

ستاره صالحی
Discussion 1

هما بهرامی
Discussion 1

نام:
 دوره:
امتیاز:

نام:
 دوره:
امتیاز:

نام:
 دوره:
امتیاز:

نام:
 دوره:
امتیاز:

علیرضا قربانی
 American English

File 2A

الهه رحمانی
 American English
File Starter C        C

زهرا دهقانی
Discussion 1

مهران کریمیان
Discussion 2

سمیرا محمدی
 American English

File 2A

محدثه عابدی
 American English
File Starter  C     C

مریم بهرامی
Discussion 1

بهار زارع
Discussion 2

هادی یلمه
 American English

File 2C

سعیده ایزدی
Discussion 1

مائده نصوحی
Discussion 1

نیلوفر امینی
Discussion 2

فاطمه کاظمی
 American English

File 3A

ندا ضیائی
Discussion 1

شادی دهقانی
Discussion 1

هاجر رحیمی
Discussion 2

مریم عطایی
 American English

File 4A

زهرا رحمانی
Discussion 1

ثمین بهرامی
Discussion 1

حسین ایرانپور
Discussion 2

زهرا نصیرزاده
 American English

File 4A

نرگس سالک
 American English

File 1A

مهدی مؤمن زاده
Discussion 1

زهرا فرهنگ
Discussion 3

  مجید ایرانپور               
   American English
                File Starter A       A

میترا مطلبی
Discussion 1

فاطمه یزدان گرای
Discussion 1

فاطمه باقریان
Discussion 3

بهنام شجاع
 American English
File Starter A         A

زهرا مختاری
Discussion 1

محدثه رضاقلیان
Discussion 1

محسن کرمی
Discussion 4

مریم خادمی آدرگانی
 American English
File Starter B       B

سارا صالحی
Discussion 1

زهرا بهرامی
Discussion 1

جای شما اینجا 
خالی است...
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