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چند نفر  تا پایان سال  واکسن مى زنند؟واکسیناسیون  در مراکز جمعیتىدروازه کورش کشف شد فریدونى از من هم انتقاد مى کند جهان نمااستان ورزش جهان نما

تولید ماسک N95 با 
مشارکت فوالدمبارکه 

و دانشگاه صنعتى

چرا خیار و موز ارزان نمى شود؟
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با اتمام برگه هاى دفترچه 
بیمه نیازى به تعویض نیست

2 معضل ناشى
 از حاشیه نشینى

تحقق107 درصدى 
درآمدهاى مالیاتى در 

اصفهان 

7

دستور رئیس جمهور 
براى رسیدگى به 
مطالبات مردم 

اصفهان

خط تمام اتوماتیک تولید ماســک N95  با سرمایه گذارى 
فوالد مبارکه و با همکارى دانشــگاه صنعتى اصفهان، با 
حضور مدیرعامــل فوالد مبارکه و اعضاى هیئت رئیســه 
دانشگاه صنعتى اصفهان با ظرفیت 60 هزار ماسک در 24 

ساعت به بهره بردارى رسید. عظیمیان، مدیرعامل...

در پى درخواست نماینده مردم اصفهان در مجلس، 
رئیس دفتر ریاست جمهورى در نامه اى خطاب به 
وزیر نیرو و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
بررســى و اقدام الزم در خصوص اعــالم تاالب 
گاوخونى به عنوان منطقه حفاظت شده را خواستار 
شــد. موضوع تأمین آب اســتان اصفهان و جریان 
دائمى زاینده رود، همــواره یکى از مطالبات مردمى 
دیار نصف جهان بوده است، کشاورزان خواستار تأمین 
حق آبه خود هستند و از طرف دیگر خشکى زاینده رود، 
خشکى تاالب گاوخونى را به همراه داشته که تبعات 

زیست محیطى...
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انتخاب جانشین رحمان انتخاب جانشین رحمان 
دردسر جدید گاندوهادردسر جدید گاندوها

با برکنارى سرمربى ذوب آهن؛با برکنارى سرمربى ذوب آهن؛

7

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان پاسخ مى دهد

قالیباف:  علت سفر 
من  اطمینان بخشى 
به روسیه است

در اصفهان باالى شهر
پایین شهر نداریم

شــهردار اصفهان در نشســت هم اندیشــى با معتمدان، مردم، نخبگان 
و شــهروندان مشــارکت جو منطقه7 شــهردارى، اظهار کرد:  به عنوان 
شهردار شهر اصفهان، تقسیم بندى شمال و جنوب تهران را براى این شهر 
نمى پســندم زیرا معتقدیم در اصفهان باالى شهر، پایین شهر 

نداریم؛ گاهى عده اى بر این باور هستند...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 3 بخوانید

نقش 3 سهامدار 
بزرگ در انتقال
 آب خلیج فارس

 به اصفهان

36 شهر ممنوع براى سفر در تعطیالت پیش رو
2

محمد کریمى: محمد کریمى: 

قهرمانى نیم فصل به هیچ قهرمانى نیم فصل به هیچ 
دردى نمى خورد

فرا رسیدن 22 بهمن، سالگرد پیروزى انقالب اسالمى مبارك باد

7

درىىىىددردى نمى خورد دردى نمى خوردووخ

شــهردار اصفه
و شــهروندان
اصف شهردار شهر
نمى پس
ند

در آســتانه فرخنــده روز
22 بهمن ماه، تجلى   
شــکوهمند حماسه 
ملتى  ســرافرازى  و  
را به نظاره نشســته ایم 
که میثاق  بــا آرمان ها 
انقالب  دســتاوردهاى  و 
اســالمى را  براى احیاى همیشــگى و پاسداشت 
ارزش هاى انقــالب، فصلى نــو در تاریخ معاصر 
مى پندارند. دشمنان بدانند در رگ هاى انقالب ما، 

شعر ایستادگى جارى است.
ایام ا... دهه فجر و فرا رسیدن سالروز پیروزى انقالب 
اسالمى، بر فجر آ فرینان و  حق طلبان ایران اسالمى 

مبارك باد.
مهندس علیرضا طاالرى 
مدیر مجتمع طالى موته

رسول کربکندى:  رحمان فکر کرد آن رسول کربکندى:  رحمان فکر کرد آن 
مصوبه را من نوشتممصوبه را من نوشتم

رحمان چهارشنبه سورى اصفهانرحمان چهارشنبه سورى اصفهان
 را ندید! را ندید!
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استبه روسیه است روسیه وبه
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 با
ه
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گمانه زنى درباره حداقل حقوق کارگران در 1400 جهان نما
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در آستانه تعطیالت 22 بهمن، ستاد کرونا 36 شهر را پرخطر 
و سفر به آنها را ممنوع اعالم کرد. در بین این مناطق، جزایر 
قشم، هرمز و کیش نیز ممنوع الورود شده اند البته فقط براى 

خودروهاى شخصى و نه مسافران هوایى.
روز شــنبه 18 بهمن ماه سخنگوى ســتاد ملى کرونا از 
خیز این ویروس در بیشــتر شهرهاى کشــور خبر داد و 
اعالم کرد که 36 شــهر در استان هاى آذربایجان شرقى، 
اصفهان، خراســان شمالى، ســمنان، کرمانشاه، گیالن، 
مازندران، گلستان، هرمزگان، همدان و یزد نارنجى شده و 
در وضعیت پرخطر قرار گرفته اند. سیما الرى، سخنگوى 
وزارت بهداشت شــهرهاى پرخطر و نقاط بحرانى را که 

ممنوعیت تردد شامل حال آنها مى شود به تفکیک این گونه 
اعالم کرده است: عجب شیر در آذربایجان شرقى، زواره و 
اردستان در اصفهان، اسفراین در خراسان شمالى، گرمسار 
و ایوانکى در ســمنان، بافت در کرمان، پاوه در کرمانشاه، 
بندرگز و کردکوى در گلستان، آستانه اشرفیه، بندرانزلى، 
رشت، رودبار، رودسر، صومعه سرا و الهیجان در گیالن، 
آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، جویبار، رامسر، سارى، 
سوادکوه، قائم شهر، محمودآباد، نکا و نوشهر در مازندران، 
بستک، بندرلنگه، قشم، هنگام، الرك، هرمز، کیش، الوان 
و هندورابى در هرمزگان، بهار، تویسرکان، رزن و درگزین 

در همدان و ابرکوه در یزد.

روند واکسیناسیون با واکســن روسى از امروز سه شنبه 
آغاز مى شود. معاون بهداشــت وزارت بهداشت گفت: 
تا پایان سال 99، گروه آسیب پذیر فاز یک که حدود یک 

میلیون و 300 هزار نفر هستند، واکسینه مى شوند.
علیرضا رئیســى  افزود: اولویت بندى واکسیناسیون بر 
طبق سند ملى واکسیناسیون کووید 19 مصوب ستاد ملى 
مقابله با کرونا بوده و در فاز اول، کادر بهداشت و درمان 
و گروهى از سالمندان، معلولین و جانبازان که در مراکز 

نگهدارى مى شوند، واکسینه خواهند شد.
رئیسى یادآور شد: اولین گروهى که واکسینه مى شوند، 
پرسنل بخش کرونا و پرسنل ICU که مستقیمًا با افراد 

مبتال به کووید 19 سر و کار دارند، خواهند بود و بعد از آن 
به سراغ مراکز نگهدارى سالمندان، معلولین و جانبازان 
مى رویم. معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: 
خبر خوش دیگر اینکه واکســن از منبع دیگرى نیز به 
دستمان خواهد رسید و تا پایان ســال 99، گروه آسیب 
پذیر فاز یک که حدود یک میلیون و 300 هزار نفر هستند، 
واکسینه مى شوند. وى در خصوص میزان واردات واکسن 
کووید 19 گفت: تاکنون 20 هزار دوز واکســن کووید 
19 وارد شــده و هفته آینده نیز 100 هزار دوز دیگر وارد 
خواهد شد و به همین ترتیب محموله هاى بعدى نیز وارد 

خواهند شد.

36 شهر ممنوع براى سفر 
در تعطیالت پیش رو

چند نفر  تا پایان سال 
واکسن مى زنند؟

بازداشت عاقد 120کودك 
دادستان شهرســتان نمین    تسنیم|
گفت: عاقد 120 مورد کودك همسرى در نمین 
دستگیر و روانه زندان شــد که با بررسى هاى 
انجام شده متهمان شناســایى و دو دفترخانه 
پلمب شد. عظیم اکبرى گفت: تمامى متهمان 
شناســایى شــده اهل آبى بیگلوى شهرستان 
نمین که با ضمانت اخذ شــده عقد کرده بودند 

روانه زندان شدند.

تست PCR جعلى
سازمان  سخنگوى    جام جم آنالین |
هواپیمایى کشورى اعالم کرد: برخى مسافران 
هوایى با تست PCR جعلى به هواپیماها وارد 
مى شوند که البته در کشــورهاى دیگر نیز رخ 
داده و در جلسه مشترکى که با وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکى داریم آن را بررسى 
خواهیم کرد. محمد حســن ذیبخش افزود: به 
نظر مى رســد وزارت بهداشت راهکارى براى 

آن داشته باشد.

وجهه ما باالتر است!
کاوه صبــاغ زاده،    کافه سینما |
کارگردان فیلم ســینمایى «رمانتیسم عماد و 
طوبى» درباره انتخاب النــاز حبیبى به عنوان 
نقش اول زن فیلمش گفت: با دو بازیگر دیگر در 
نقش «عماد» و «طوبى» قرارداد داشتیم و به 
محض اینکه با على انصاریان قرارداد را در نقش 
پدر «طوبى» امضا کردیم از اینکه در کنار على 
انصاریان بازى کنند انصــراف دادند. آنها قائل 
به این بودند وجهه آنها باالتر از این است که با 
وى به عنوان یک فوتبالیست در قاب یک فیلم 
قرار گیرند تا اینکه در نهایت خانم الناز حبیبى با 
اعالم اینکه قبًال در پروژه اى با على همکارى 

داشته بازى در این فیلم را پذیرفت.

شوخى خیارى!
در چند روز گذشته    روزنامه خراسان |
دیگر گرانى موز، تخم مرغ، مرغ، گوشــت و... 
فراموش شــده و همــه از گرانى خیــار حرف 
مى زنند و البته دستمایه طنز کاربران شبکه هاى 
اجتماعى هم قرار گرفته که یکــى از این موارد 
بازنشــر یک خبر قدیمى اســت که در آن یک 
جوان مشــهدى قصد داشــته با خوردن 5 کیلو 
خیار خودکشى کند! کاربرى با اشاره به این خبر 
نوشت: «جالبه یک روز با خوردن 5 کیلو خیار مى 
خواستن خودکشى کنن ولى حاال اگه برى 5 کیلو 

خیار بخرى سکته مى زنى!» 

تعریف فراستى 
مسعود فراستى از بازى رؤیا    ایران آرت |
افشــار در فیلم «مامان» تعریف کرد و حضور 
او را نقطه قوت فیلم دانســت. فراستى در نقد 
فیلم «مامان» به کارگردانى آرش انیسى گفت:  
«مامان» فیلم خوبى نیســت اما اجراى«وان 
وومن شو» به حساب مى آید؛ من نزدیک بود 
10 دقیقه اول فیلم بیرون بزنم اما رؤیا افشار تا 
پایان، نگهم داشــت. فرض کنید به جاى رؤیا 
افشار بازیگر دیگرى بود؛ فیلم نابود مى شد پس 
این فیلم تمامًا متکى است به بازى رؤیا افشار و 

آفرین به رؤیا افشار.

3 میلیون نفر 
در «شاد» نیستند

وزیر آموزش و پرورش با بیان    ایسنا |
اینکه 2.5 تــا 3 میلیون دانش آمــوز ما امروز 
در شبکه شاد نیســتند گفت: این امر مى تواند 
دالیل متعددى داشــته باشــد. ممکن است 
برخى از آموزش فاصله گرفته باشــند، برخى 
در منطقه اى زندگى کنند کــه اینترنت وجود 
ندارد و یا به ابزار هوشــمند دسترسى نداشته

 باشند.

کابوس استکبار شده ایم
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران    تسنیم|
انقالب اســالمى با بیان اینکه توانمندى هاى سپاه 
هرروز زیادتر و شگرف تر مى شود، گفت: قابلیت هاى 
سپاه به کابوس استکبار جهانى تبدیل شده است و این 
دســتاورد ملى به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. سردار 
على فدوى با تصریح به اینکه آمریکا و هم پیمانانش 
در این چهل و دو ســال، هرچه در توان داشتند علیه 
انقالب اسالمى به کار بســتند، تأکید کرد: امدادهاى 
الهى کنار عمل به تکلیف باعث شــد مــردم ایران 
اسالمى بر دشــمنان پیروز شوند و توطئه هاى آنان را 

خنثى کنند.

2 ماه دیگر هم روى 4 سال
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه در    برترین ها |
برنامه گفتگوى خبرى شبکه 2 سیما گفت: ما عجله اى 
نداریم. مردم ما چهار سال ســختى را تحمل کردند 
و البته وظیفه ماست که این ســختى  کم شود. مردم 
چهار سال این سختى را تحمل کردند حاال دو ماه هم 
روى آن. آمریکایى ها دیرتر یا زودتر ناگزیر هستند به 
برجام برگردند و انتخاب بهترى ندارند. توافق بهترى 
نصیبشان نخواهد شد. خودشان که در مذاکرات بودند، 
مشاور امنیت ملى و رئیس جدید سیا در مذاکرات بودند 
و وزیر خارجه در حاشیه مذاکرات بوده  و قائم مقام وزیر 
خارجه در مذاکرات بوده است. همه اینها مى دانند این 

بحث ها جاى باز شدن مجدد ندارد.

ایران اعتراض کرد
ایران به وزارت خارجه روســیه    آفتاب  نیوز |
درباره اســتفاده از واژه جعلى  به جــاى خلیج فارس 
در حساب رســمى وزارت خارجه این کشور (به زبان 
عربى) اعتراض کرد. ســعید خطیب زاده، سخنگوى 
وزارت امور خارجه گفت: ایران نسبت به این موضوع 
اعتراض رســمى کرده و از طریق ســفارت ایران در 
مسکو، یادداشــت اعتراضى به وزارت خارجه روسیه 

ارائه شده است.

چه خبر از سرباز 
سیلى خورده؟

سردار سیدتیمور حسینى،    جام جم آنالین |
جانشین پلیس راهور ناجا درباره آخرین وضعیت مأمور 
سیلى خورده راهور مى گوید: بنابر تدبیر فرمانده ناجا، 
دغدغه نیروى انتظامى حمایت از تمام کارکنانى است 
که با صداقت و تالش مأموریت هاى محوله را انجام 
مى دهند؛ این موضوع خط قرمز پلیس است و ذره اى 
از آن کوتاه نمى آییم. قضیه پیــش آمده نیز از طریق 
دستگاه قضایى در حال پیگیرى است. سرباز مذکور هم 
کمافى سابق در مجموعه پلیس راهنمایى و رانندگى 

تهران مشغول گذراندن خدمت سربازى است.

5 تا دولت داریم!
  ایسنا| عباس آخوندى، عضو ســابق کابینه 
حسن روحانى معتقد است: در ایران تقریبًا پنج دولت 
داریم و وقتى کشورى پنج دولت داشته باشد کارآمدى و 
کارآیى در آن بى معنى است. آیا مجلس االن به وظیفه 
قانونگذارى اش عمل مى کند؟ یا کامًال به عنوان دولت 

رقیب عمل مى کند؟

امارات زودتر 
به مریخ مى رسد

کاوشــگر امارات متحــده عربى به نام    ایرنا |
«امید» براساس پیش بینى ها امروز سه شنبه 9 فوریه 
(21 بهمن) به مدار مریخ مى رســد. این کاوشــگر 
اولین فضاپیما از ســه فضاپیمایى است که در این ماه 
به این ســیاره سرخ مى رســد. امارات متحده عربى، 
چین و آمریکا همگى ماه ژوئیه گذشته طرح هایى را 
براى رسیدن به مریخ آغاز کردند. به همین مناسبت 
مکان هاى دیدنى سراسر امارات متحده عربى شب ها 
با چراغ قرمز روشن شده اند، و در روز بزرگ، برج خلیفه 
دبى، بلندترین برج جهان، مرکز نمایش یک جشــن 

بزرگ خواهد بود.

خبرخوان

هیئت مشترك ایرانى ایتالیایى پس از ده سال و در آخرین 
فصل از کاوش هاى باستان شناســى، موفق شدند اثبات 
کنند کورش بنیانگذار حکومت هخامنشى، فرمان ساخت 
دروازه پردیس پارسه را صادر کرده و این دروازه باشکوه 

در دوره فرزندش کمبوجیه به بهره بردارى رسیده است.
ـ ایتالیایى از سال  هیئت باستان شناسى مشــترك ایرانى 
1390 تــا 1399 طى ده فصل کاوش باستان شناســى 
مجموعه اسناد و مدارك گسترده باستان شناسى از این 

محوطه این موضوع را کشف کردند.
دروازه کشف شــده در محوطه تل آجرى واقع در ســه 
کیلومترى شمال غرب تختگاه تخت جمشید قرار دارد. این 
دروازه بنایى به ابعاد 30 در 40 متر به ارتفاع تقریبى 12متر 

بوده است. بنا داراى کریدورى در مرکز بوده که آن را اتاقى 
مستطیل شکل به ابعاد 8 در 12 متر تشکیل مى داده است 
و در درون این اتاق مرکزى چهار صندلى نشیمن وجود 
داشته است. این دروازه از مواد و مصالح خشت و آجر بنا 
شده است و سرتاســر نماى داخلى و بیرونى آن مزین به 

آجرهاى رنگین بوده است.  
مجموع اســناد نگارشــى، مواد و مصالح ســاخت بنا، 
موتیف هاى به کار رفته در تزیین نماى بنا، تاریخ گذارى 
کربن 14 و جنبه هاى تقدس و تشــرف بــه این دروازه 
نشــان مى دهد که این بنا پس از سال 539 قبل از میالد 
و به افتخار فتح بابل به دســتور کورش ســاخته شــده

 است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعى به 
چند پرســش درباره حذف دفترچه هاى بیمه درمانى از 

ابتداى اسفند ماه پاسخ داد.
شهرام غفارى در پاسخ به اینکه آیا ثبت نام و احراز هویت 
در ســامانه خدمات غیرحضورى سازمان تأمین الزامى 
است؟ اظهار کرد: ثبت نام در ســامانه، ضرورت شروع 
طرح ما نیست . در آینده ممکن اســت الزام باشد اما در 

حال حاضر جزو الزامات ما نیست.
وى  در پاســخ به اینکه دفترچه هاى فعلى که در دست 
مردم هستند تا چه زمانى قابل استفاده اند و آیا مراجعه 
به شعب براى دریافت دفترچه و استحقاق درمان به کلى 
متوقف خواهد شــد؟ گفت: بله، از ابتداى اسفند نیازى 
براى صدور دفترچه جدید نیست. بیمه شدگان مى توانند 
دفترچه هاى قدیم را اســتفاده کنند و اگر برگه دفترچه 
شان تمام شــد دیگر به شــعب مراجعه نکنند. در این 
صورت بیمه شده مى تواند با کارت ملى به مراکز درمانى 
مراجعه کند، مراکز بهداشتى و درمانى خدمات الزم را به 

وى ارائه مى دهند.
وى همچنین درباره مشــکالت احتمالى دریافت دارو 
بدون دفترچه بیمه گفت: قبًال پزشک داروها را در برگ 
دفترچه بیمه مى نوشت و بیمار آن را به داروخانه مى برد 
که از این پس دارو را در سربرگش مى نویسد و در کنار 
نام و نام خانوادگى، کدملى را هم ثبت مى کند. داروخانه 
با کدملى تشــخیص مى دهد که مراجعــه کننده بیمه 
شده است و استحقاق درمان دارد یا خیر و دارو را طبق 

تعرفه هاى بیمه اى ارائه مى دهد.
مدیرکل درمان غیرمستقیم ســازمان تأمین اجتماعى 
در پاســخ به اینکه اگر داروخانه اى به ســامانه تأیید 
نسخ متصل نباشــد مى تواند براى بیمار نسخه بپیچد 
گفت: اگر ســامانه داروخانه متصل نباشد چه با دفترچه 
و چه بى دفترچه، نمى توانــد دارو بدهد ولى اگر متصل 
باشــد هم با دفترچه بیمه و هم با ســربرگ پزشــک 
مى تواند دارو بپیچد و بهاى آن را طبق تعهدات بیمه اى 

محاسبه کند.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه مشــموالن سهام 
عدالت که روش غیرمستقیم را براى مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده بودند باید هرچه سریع تر در سجام ثبت نام 
کنند، گفت: انتخابات این شــرکت ها 20 اسفند برگزار 
مى شود و فقط افراد سجامى مى توانند در این انتخابات 

شرکت کنند.
على عسگرى ادامه داد: حدود 19 میلیون مشمول روش 
مســتقیم و حدود 30 میلیون نیز روش غیرمســتقیم را 
انتخاب کردند. افرادى که روش غیر مستقیم را انتخاب 
کردند از طریق شرکت هاى سرمایه گذارى سهام عدالت 

استانى بر سهام خود مدیریت دارند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد با تأکید بر 
اینکه افرادى که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند 

باید در سجام ثبت نام کنند، گفت: براى مشخص شدن 
روش سهامدارى غیرمستقیم ها در شرکت هاى استانى 
باید اعضاى هیئت مدیره انتخاب شوند و براى این منظور 

همه افراد باید در سجام ثبت نام کنند.
وى با بیان اینکه از 30 میلیون نفــر، 15 میلیون و 700 
هزار نفر در سجام ثبت نام کرده اند، گفت: براى برگزارى 
مجمع حداقل باید50 درصد ســهامداران حضور داشته 
باشند، اگر به حد نصاب نرسند مجمع دوباره 10 روز آینده 

و با هر میزان سهامدار برگزار خواهد شد.
به گفته عسگرى، مشــموالن براى کاندیدا شدن براى 
اعضاى هیئت مدیره باید در سامانه ستان ثبت نام کنند 
تا صالحیت آ نها بررسى شــود. این افراد تا پنجم اسفند 

فرصت ثبت نام دارند.
محمدباقر قالیباف در ساعات اولیه ورود خود به روسیه 
در نشستى با دیپلمات ها و رؤساى نهادهاى جمهورى 
اسالمى ایران در مســکو در محل سفارت ایران در این 
کشــور، ضمن تأکید بر اینکه روابط ما با روســیه باید 
راهبردى، مستمر و مداوم باشــد، گفت: علت سفر من 
به این کشــور اطمینان بخشى به روســیه بود تا بداند 
بروز هر اتفاقى در غرب هیچ تأثیرى بر روابط ما با آنها

 نمى گذارد.
رئیس قــوه مقننه کشــورمان افــزود: غرب گراها در 
کشــورمان در بحث همکارى هاى مشــترك ایران با 
روسیه و چین سنگ اندازى هایى مى کنند، مانند بحث 
برنامه راهبردى 25 ســاله ایــران و چین که ظرف 48 
ساعت هجمه اى را علیه چین به راه انداختند که موجب 
تعجب این کشور شد. همچنین شاهد بودیم که از روزى 
که سفر من به روسیه قطعى شد، هجمه هاى زیادى را 

به وجود آوردند.
وى با بیان اینکه در این سفر حامل پیام رهبرانقالب که 
حاوى ادامه دار بودن طرح هاى راهبردى میان ایران و 
روسیه است، براى رئیس جمهور روسیه هستم، اظهار 
کرد: با وجود این، شــاهدیم همان جریان ها، طى 24 
ساعت چه غوغایى علیه این ســفر به راه انداختند که 

بیانگر یک طراحى مشخص است.
قالیباف افزود: در برهه اى حتى زمانى که مى خواســتم 
زمان سفر به روســیه را به تعویق بیاندازم، رهبر معظم 
انقالب فرمودند این ســفر را بــه تأخیــر نیاندازید و 
تأکیدشان بر این بود که نکاتى را به صورت مکتوب به 

شما ارائه مى کنم تا به روسیه ببرید.

حداقل حقوق کارگران در ســال 1400 شمسى توسط 
شوراى عالى کار در هفته پایانى اســفند 99 یا در نیمه 
نخست فروردین سال 1400 مشخص مى شود. هنوز 
رقم دقیقى براى حداقل حقوق کارگران در سال 1400 
شمسى اعالم نشده اســت اما هر رقمى که باشد، بیش 
از 20 درصد از حداقل حقوق کارگران در ســال 1399 

است.
پس از اعالم رســمى حداقل حقوق کارگران در سال 
1400، معیار تعییــن حداقل بیمه شــدگان اجبارى و 
اختیارى و مشــموالن دریافت بیمه بیکارى در ســال 
آینده نیز توسط ســازمان تأمین اجتماعى مشخص و 
اعالم خواهد شــد. چون این ارقام، بســتگى به میزان 
حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 دارد و 

تا مشخص شدن آن باید صبر کرد.
هر ســال، میزان افزایش حقوق و دســتمزد کارگران 
حداقــل 50 درصد کمتــر از واقعیت هــاى اقتصادى 
است. امسال نیز با این بحران روبه رو بودیم و احتماًال 
در ســال ســخت تحریمى 1400 شمســى که سال 
رکود و تورم و تحریم اســت، با این چالــش ها مواجه

 باشیم.
رئیس فراکسیون کارگران مجلس شوراى اسالمى در 
ششم بهمن گفت که به پیشــنهاد نمایندگان مجلس، 
میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1400 شمسى را 
بین 35 تا 40 درصد پیشنهاد کردیم و احتماًال وضعیت 
افزایش حقوق کارگران در سال 1400 تا 15 اسفند 99 

نهایى شود.
اما با رد کلیات بودجه ســال 1400 در مجلس، اصالح 

بودجه در دولــت و تأیید الیحه در کمیســیون تلفیق 
مجلس، تا 15 اسفند 99 طول مى کشد و عمًال فرصت 
کافى در اختیار مجلس و دولت نیســت که تا 15 اسفند 
99، سر و سامانى به میزان افزایش حقوق کارگران در 
ســال 1400 بدهد. بنابراین انتظار مى رود مثل ســال 

99، وضعیت تعیین حداقل حقوق و دســتمزد و مزایاى 
کارگران در ســال 1400، به دقیقه 90 کشیده بشود و 

احتماًال در فروردین 1400 شاهد خبرهایى باشیم.
افزایش حقوق کارگران در سال 1400 شمسى احتماًال 
بیش از 30 درصد باشد و باید منتظر جلسه نهایى شوراى 

عالى کار باشیم. انتظار مى رود حداقل حقوق کارگران در 
سال 1400 از ماهانه 2/5میلیون تومان (بدون احتساب 
بن کارگرى و...) کمتر نباشــد. این یعنى اگر بیمه پرداز 
اختیارى تأمین اجتماعى باشــید، باید بیش از سال 99، 

بیمه پرداخت کنید.

گمانه زنى درباره 
حداقل حقوق کارگران در 1400

قالیباف:  علت سفر من  اطمینان بخشى به روسیه استهرچه سریع تر سجامى شوید!

دروازه کورش کشف شد

با اتمام برگه هاى دفترچه بیمه نیازى به تعویض نیست

  على زمانى / روزیاتو |
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2 معضل ناشى از حاشیه نشینى 
رئیس اداره امور اجتماعى شهردارى اصفهان گفت: 
مختل شـدن فرآیند تولید محصوالت کشـاورزى و 
دامى در روسـتا و اختـالل در نظم و امنیت شـهرها 
و توسـعه نامتـوازن آنها دو معضل ناشـى از حاشـیه 
نشینى است مسعود مهدویان فر تصریح کرد: در شهر 
اصفهان مناطق حاشـیه اى معدودى طى سال هاى 
مختلف ایجاد شـده و توسـعه یافته اسـت که تراکم 
جمعیتى باال، محیط زیسـت آلوده و غیربهداشـتى، 
ناهنجارى هـاى اجتماعى و آشـفتگى بنیان خانواده 
بـه شـکل چشـم گیـرى در آن مناطـق بـه چشـم

 مى خورد.

نوزاد یک روزه کرونا گرفت
مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر از ابتالى نوزاد 
یک روزه شاهین شهرى به ویروس کرونا خبر داد. على 
پارسا اظهار کرد: پس از تولد نوزاد در بیمارستان الزهراى 
اصفهان و اخذ تست کرونا از مادر و کودك نتایج ابتالى 
هر دو مثبت اعالم شد. وى با تاکید بر عدم انتقال کرونا به 
جنین از مادر مبتال و ابراز خرسندى از حال عمومى خوب 
مادر و نوزاد شاهین شهرى، افزود: این کودك بر اثر عدم 

مراقبت هاى تماسى با مادر مبتال شده است.

واکسیناسیون 
در مراکز جمعیتى  

دبیـر کارگـروه کرونـاى اداره کل بهزیسـتى اسـتان 
اصفهـان گفـت: هماهنگى هـاى الزم بـا دانشـگاه 
علوم پزشـکى اصفهان براى واکسیناسـیون واکسـن 
«اسـپوتنیک وى» بـراى مددجویان مراکـز جمعیتى 
انجام شـده اسـت. پژمان پورشـبانان اظهار داشت: از 
حدود یک ماه گذشته که شرایط شیوع کرونا در استان 
اصفهان بهبـود یافت مراکـز توانبخشـى روزانه اجازه 
فعالیت با حداکثر 30 درصـد ظرفیت را دریافت کردند. 
وى با بیان اینکـه از ابتداى شـیوع کرونا تـا کنون 47 
بیمار مبتال به کرونا در مراکز تحت پوشـش بهزیستى 
اصفهان شناسایى شده اسـت؛ اضافه کرد: از این تعداد 
تاکنون 15 نفر جان خود را از دست داده اند که هیچ یک 

کودك نبوده اند.

توسعه شبکه فاضالب
 خیابان حافظ

به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه یک، عملیات توسعه 
شـبکه فاضالب خیابان حافظ به طـول 230 متر و قطر 
500 میلى متر انجام شـد. این عملیات توسط پیمانکار و 
با نظارت اداره توسعه و بهره بردارى شبکه فاضالب آبفا 
منطقه یک در مـدت 35 روز انجام گرفـت. با انجام این 
عملیات شـبکه فاضالب کوچه کرمانى واقع در خیابان 

حافظ نیز به این خط لوله متصل شد.

خبر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان گفت: 
طى 10 ماه گذشته در کشــور در زمینه تحقق درآمدهاى 
مالیاتى و عمومى 103 درصد و در این اســتان 107 درصد 

را شاهد بوده ایم.
نعمت ا... اکبرى در حاشــیه دویســت و چهارمین نشست 
شوراى برنامه ریزى و توسعه استان اصفهان با بیان اینکه 
این اســتان بعد از تهران درآمدهاى مالیاتى کشور را تامین 
مى کند، افزود: نزدیک به هفت درصد درآمدهاى کشــور 
در استان تامین مى شود که نشان دهنده نقش اصفهان در 

جایگاه ملى است.
وى با بیان اینکه این جلسه به منظور ارزیابى عملکرد بودجه 

استان برگزار شد، تصریح کرد: تاکنون 57 درصد عملکرد 
عمرانى در اســتان اصفهان تخصیص یافته است. به گفته 
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان اصفهان، 
این میزان تخصیص از 2 هزار و 890 میلیارد تومان بودجه 
حوزه عمرانى است. وى ادامه داد: به طور عمده در حوزه  آب 
و راه تخصیص صد درصدى بودجه را شاهد هستیم، امسال 
از محل درآمدهاى نفــت صددرصد تخصیص را نخواهیم 
داشت. اکبرى اضافه کرد: از آن جایى که درآمدهاى نفتى 
دولت محقق نمى شــود برخى از عدم تخصیص ها اجتناب 
ناپذیر است. اســتان اصفهان داراى 9200 واحد صنعتى و 

تولیدى با سرمایه 221 هزار میلیارد ریال است.

شهردار اصفهان در نشست هم اندیشى با معتمدان، مردم، 
نخبگان و شهروندان مشارکت جو منطقه7 شهردارى، اظهار 
کرد: به عنوان شهردار شهر اصفهان، تقسیم بندى شمال و 
جنوب تهران را براى این شهر نمى پسندم زیرا معتقدیم در 
اصفهان باالى شهر، پایین شهر نداریم؛ گاهى عده اى بر 
این باور هستند که به عنوان مثال منطقه 6 شهردارى یک 
منطقه برخوردار و بدون مشکل است، اما در همین منطقه 
محله همت آباد با مسائل زیادى رو به رو است و در مقابل 
خیابان حکیم شفائى در منطقه 10 شهردارى مشابه شمال 

تهران بوده و آماده توسعه است.
شهردار اصفهان با اشــاره به احداث سیتى سنتر در شمال 

شــهر، تصریح کرد: با احداث این پروژه بزرگ بى شــک 
تحوالت خوبى در این نقطه از شهر اتفاق خواهد افتاد زیرا 
بسیارى از آن سوى شهر براى خرید یا تفریح به این سوى 

شهر خواهند آمد.
وى تاکید کرد: نمى توانیم به خاطر تالى فاسدها (پیامدهاى 
زیان آور و ناخوشایند) جلوى توســعه و عمران را در شهر 

بگیریم، بلکه معتقدیم باید امکانات را در شهر توزیع کنیم.
نــوروزى گفــت: از دروازه شــیراز تا جنوب شــهر فقط 
پوســته ها تغییر مى کنــد و افتخار مى کنیم بســیارى از 
مسئوالن، مناطق 7 و 8  شــهردارى را براى سکونت خود

 انتخاب کرده اند.

در اصفهان باالى شهر
 پایین شهر نداریم

تحقق107 درصدى 
درآمدهاى مالیاتى در اصفهان 

در پى درخواست نماینده مردم اصفهان در مجلس، 
رئیس دفتر ریاســت جمهورى در نامه اى خطاب به 
وزیر نیرو و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
بررســى و اقــدام الزم در خصوص اعــالم تاالب 
گاوخونى به عنوان منطقه حفاظت شده را خواستار 

شد.
موضوع تأمین آب اســتان اصفهان و جریان دائمى 
زاینده رود، همــواره یکى از مطالبــات مردمى دیار 
نصف جهان بوده است، کشاورزان خواستار تأمین حق 

آبه خود هســتند و از طرف دیگر خشکى زاینده رود، 
خشکى تاالب گاوخونى را به همراه داشته که تبعات 

زیست محیطى جبران ناپذیرى را به همراه دارد.
این مطالبات به دفعــات و از راه هــاى مختلف مورد 
پیگیرى قرارگرفته اســت و از جمله عباس مقتدایى، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
روز 13 بهمن و به مناســبت روز جهانــى تاالب ها در 
نامه اى خطاب به حسن روحانى، رئیس جمهور خواستار 

رسیدگى به مطالبات مردم اصفهان در این زمینه شد.

دستور رئیس جمهور براى رسیدگى به مطالبات 
مردم اصفهان

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان دالیل تداوم 
گرانى و کمبود موز در بازار و همچنین نوســانات قیمت و 

افزایش نرخ خیار در بازار را تشریح کرد.
ناصر اطرج در گفت گو با «ایسنا» در خصوص نوسانات شدید 
قیمت موز در بازار اظهار کرد: به دلیل عدم ثبت ســفارش 
موز طى چند ماه گذشــته، اکنون شاهد افزایش قیمت این 
محصول هستیم. وى افزود: صادرات سیب در قبال واردات 
موز، تنها از کشــور هند اســت، در حالیکه موز از اکوادور، 
فیلیپین، آمریکاى التین و ... وارد کشور مى شود که براى 
ثبت سفارش آن ناچار به خروج ارز هستیم، بنابراین به دلیل 

ثبت سفارش نشدن، اکنون واردات موز تنها از هند است.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بــار اصفهان با تاکید بر 
اینکه کم بودن محصول موز در بازار، موجب افزایش روزانه 
قیمت این محصول مى شود، اظهار کرد: در حال حاضر موز 
با کیفیِت کارتن بزرگ در تهران تا کیلویى 60 هزار تومان 
به فروش مى رسد و براى ورود به اصفهان باید بین 55 تا 58 
هزار تومان نرخ گذارى شود که این قیمت به طور قطع بقیه 

میوه ها را تحت تاثیر قرار مى دهد، به این دلیل موز کارتن 
بزرگ به اصفهان وارد نمى شــود و تنها موز هندى در بازار 

عرضه مى شود.
وى با بیان اینکه امــروز موز خوب در اصفهــان 44 هزار 
تومان قیمت گذارى شده اســت گفت: این موز با افزایش 
15 درصدى با قیمت 50 هزار تومان به دست مصرف کننده 

مى رسد.
به گفته اطــرج، در حال حاضر موز ایرانــى در میدان میوه 
و تره بار 20 هزار تومان و بقیه موزها بیــن 35 تا 44 هزار 
تومان است، همچنین با قیمت هاى موجود، بار موز در بازار 
اصفهان کم است، از سوى دیگر میزان تقاضاى مردم براى 

خرید کمتر شده است.
وى با بیان اینکه اخیراً دولت ثبت سفارش موز را آغاز کرده 
و شاید تا ماه آینده قیمت موز کاهش یابد، گفت: به دلیل کم 
شدن ثبت سفارش موز، حتى با کاهش نرخ دالر نیز، قیمت 
این محصول کم نشد، از ســوى دیگر باید توجه داشت که 

واردات موز تنها در دست 4 یا 5 نفر است.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان همچنین در 
خصوص نوسانات قیمت خیار در بازار، توضیح داد: چند هفته 
پیش در پى طوفان جیرفت برخى صیفى جات از جمله خیار، 
بادمجان و ... از بین رفت و به طور معمول بعد از این شرایط 

و یا سرمازدگى رشد بوته هاى صیفى جات زمان بر است.
وى افزود: همچنین پیش از این مقدار زیادى واردات خیار از 
جیرفت و بندرعباس داشتیم که به دلیل شرایط آب و هوا ورود 
خیار در بازار قطع شد و امروز شاهد کاهش عرضه آن هستیم.

اطرج همچنین افزود: سال گذشته برخى کشاورزان به دلیل 
قیمت پایین خیار و ضرر، کشت این محصول را کمتر کردند، 
از سوى دیگر با سرد شدن هوا کشت خیار در گلخانه ها کمتر 
شد، اما با گرم شدن هوا شرایط تولید این محصول به روال 

عادى خود برمى گردد.
وى با بیان اینکه صادرات نیز مزید بر علت شــده و موجب 
افزایش قیمت خیار شده است، گفت: در حال حاضر خیار یزد 
و ورامین صادر مى شود که تمام این شرایط موجب افزایش 

قیمت خیار شده است.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان پاسخ مى دهد

چرا خیار و موز ارزان نمى شود؟

رئیس شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان در نشست 
مشترك شوراى پژوهش پاالیشگاه و مدیران شهرك 
علمى و تحقیقاتــى اصفهان که بــا محوریت اقتصاد 
دانش محور در بازار برگزارشــده بــود، ایجاد و تقویت 
شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان را جزو فعالیت هاى 
این شهرك عنوان کرد و اظهار داشــت: مراکز رشد و 
پارك هاى علم و فناورى باهدف ارائه مشاوره، تخصیص 
امکانات ادارى، آزمایشگاهى و کارگاهى و کمک هاى 
مالى و به منظور حمایت و توسعه شرکت هاى کوچک و 

متوسط تأسیس شده است.
قیصرى با اشــاره به اینکه در این شهرك حدود 1500 
محصول تجارى فعال اســت، سهم بخش خصوصى 
در توسعه این شهرك را 75 در صد اعالم کرد و افزود: 

در جهت فعالیت بخــش نفــت و گاز، پردیس علم و 
فناورى تأسیس شده که تا کنون در این حوزه 40 شرکت 
ایجاد شده اســت. مصطفى الهى،  معاون مهندسى و 
توسعه شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز طى سخنانى 
بومى ســازى کاالهــاى مصرفى، ایجــاد دانش فنى 
تجهیزات با فناورى پیشرفته مانند تجهیزات آزمایشگاه، 
آناالیزرها، اعتماد و کار سپارى به شرکت هاى داخلى را از 
دغدغه هاى پاالیشگاه برشمرد. همچنین علیرضا جعفر 
پور، معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان تصریح 
کرد: پاالیشگاه اصفهان داراى تجربه و پتانسیل باالیى 
در زمینه هاى فنى است که به صورت مشاوره صنعتى در 
اختیار دانشجویان و شرکت هاى صنعتى تحت عنوان 

پروژه هاى دانشجویى و پژوهشى قرار مى دهد.

نشست شوراى پژوهش شرکت پاالیش نفت با 
مدیران شهرك علمى و تحقیقاتى

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران 
در خصوص  وضعیت فعالیت ســه مجموعه ذوب آهن 
اصفهان، فوالد مبارکه و پاالیشگاه اصفهان به عنوان 
ســهامدار خط انتقال آب از خلیج فــارس به اصفهان، 
توضیح داد: این پروژه در ســطح ملى مطرح اســت و 

تاکنون این خط به کرمان رسیده است.
منصور یزدى زاده درباره میزان سهم ذوب آهن در این 
طرح، گفت: در حال حاضر تفاوتى بین سهامداران نیست 
و هر کدام سهم مساوى دارند و در ادامه مسیر احتمال 
دارد برخى سهم خود را به دیگران واگذار کنند، اما با توجه 
به تغییر نرخ ارز طى یک ســال گذشته این هزینه باید 

دوباره برآورد هزینه شود. 
یزدى زاده گفت: در آن زمان برآورد این پروژه 10 هزار 
میلیارد تومان بود که اکنون نیازمند بازنگرى اســت و 

متناسب با گزارش مشاور این طرح (آب صفه) به هیات 
مدیره، میزان سهم هر سهامدار براى پرداخت مشخص 
مى شود. وى در ادامه درباره انگشــت اتهام به سمت 
صنعت و بحران آبى اصفهان، توضیــح داد: باید توجه 
داشت که سهم صنعت در مصرف آب اصفهان 7 درصد 
است و باید دید اگر این درصد را حذف کنیم، آیا مشکل 
کم آبى اصفهان حل خواهد شــد؟ یزدى زاده با اعتقاد 
بر اینکه در حوزه کشــاورزى مدیریت آب وجود ندارد، 
تصریح کرد: متاسفانه برخى در استان آدرس غلط مى 
دهند و مشکل آب اصفهان را گردن ذوب آهن و فوالد 
مبارکه مى اندازند، در حالیکه باید با عدد و رقم صحبت 
کنیم. وى گفت: با این وجود ذوب آهن اصفهان سرمایه 
گذارى باالیى براى اجراى طرح جمع آورى پساب چند 

شهر در راستاى تامین آب این شرکت انجام داده است.

نقش 3 سهامدار بزرگ در انتقال آب خلیج فارس
 به اصفهان

خط تمام اتوماتیک تولید ماسک N95  با سرمایه گذارى 
فوالد مبارکه و با همکارى دانشــگاه صنعتى اصفهان، با 
حضور مدیرعامل فوالد مبارکه و اعضاى هیئت رئیســۀ 
دانشگاه صنعتى اصفهان با ظرفیت 60 هزار ماسک در 24 

ساعت به بهره بردارى رسید.
عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکــه، از این پروژه که روز 
پنج شنبه شــانزدهم بهمن ماه در محل دانشگاه صنعتى 
اصفهان افتتاح شــد، به عنوان اقدامى مبــارك در ادامۀ 
همکارى هاى گســتردة علمى و فناورانۀ فوالد مبارکه با 

دانشگاه صنعتى اصفهان و مراکز علمى کشور یاد کرد.
وى با اشاره به اهداف فوالد مبارکه از مشارکت در این پروژه 
اظهار داشت: فوالد مبارکه به  منظور عمل به مسئولیت هاى 
اجتماعى خــود، حمایت از دانشــگاه ها و شــرکت هاى 
دانش بنیان و همچنین پشــتیبانى از اســتارت آپ ها را در 
دســتور کار خود قرار داده و معتقد است با تکیه بر دانش و 
تخصص کامال بومى مى توان به دستاوردهاى ارزشمندى 
  N95 دست یافت که بومى سازى و تولید ماسک پیشرفتۀ

نمونۀ بارز این رویکرد موفقیت آمیز است.

سید مهدى ابطحى رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان هم با 
بیان اینکه این همکارى از آخرین روزهاى سال گذشته آغاز 
شده و خوشبختانه با مشــارکت بسیار خوب فوالد مبارکه 
به نتیجه رسیده است گفت: تحریم فوالد مبارکه نشان از 
نقش استراتژیک این صنعت در اقتصاد و توسعۀ کشور دارد 
و عملکرد خوب این شــرکت را تأیید مى کند. بدون شک 
اگر این قبیل شرکت ها و بنگاه هاى صنعتى و اقتصادى در 
اقتصاد و خودکفایى کشور مؤثر نبودند، دلیلى براى این نوع 

مانع تراشى و تحریم ها وجود نداشت.

تولید ماسک N95 با مشارکت فوالدمبارکه  و دانشگاه صنعتى

آگهى تجدید مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرســتان لنجان در نظر دارد به استناد بند 2 و 4 مورخ 
99/04/16 هیأت مدیره نســبت به واگذارى اموال خود از طریق مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل 
و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور 
مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 99/12/03 به دبیرخانه 
سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم 
به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

1- یک دستگاه مخزن ذخیره سوخت 40 هزار لیترى (تجدید مزایده)
2- تعداد 14 قلم انــواع قطعات و لوازم یدکــى اتوبوس بنز 457 مــازاد بر مصرف

 (تجدید مزایده)

آگهى تجدید مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرســتان لنجان در نظر دارد به استناد بند 2 و 4 مورخ 
99/04/16 هیأت مدیره نســبت به واگذارى امالك خود از طریق مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل 
و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور 
مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 99/12/03 به دبیرخانه 
سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم 
به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.
1- یک قطعه زمین ترمینال با اولویت 5 سال کاربرى مسکونى در ورنامخواست- بلوار 

جانبازان خیابان شهید غالمى (سنگبرى سابق) کوچه 6 مترى (تجدید مزایده)
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گزارش  9 ماهه فعالیت هاى عمرانى ، خدماتى و اجتماعى شهردارى محمدآباد در سال 1399

■ انجام عملیات زیرســازى در معابر مجموعه مسکونى شهید بهشتى 
و شهید چمران شهر شامل  تسطیح و ریگالژ 12000متر مربع از معابر و 

خاکریزى  با خاك تونان و آماده سازى جهت پخش آسفالت .
■ انجام عملیات پخش آسفالت در معابر مجموعه مسکونى شهید بهشتى 

در مساحتى معادل6200 متر مربع .

■ اتمام عملیات ساختمانى  غسالخانه در مساحتى معادل 140 متر مربع 
■ انجام عملیات  نرده گذارى ، نصب درب و دیوارکشى محوطه ساختمان 

با آ جر نماى 5,5 سانتى در مساحتى معادل 60 متر مربع .
■ انجام محوطه سازى با بلوك فرش40*40 در سطحى معادل 460 متر 

مربع .
■ جداسازى قسمت هاى داخلى غسالخانه با پارتیشن آلومینیومى به 

مساحت 43 متر مربع.

■ اجراى آجر فرش کف  برج کبوترخانه به مساحت 30 متر مربع 
■ اجراى عملیات سفت کارى دیوار کشــى محوطه ساختمان به طول 

200 متر و مساحت 491 متر مربع .
■ زیرسازى محوطه اطراف برج شامل خاك بردارى به مساحت حدود 

2200 متر مربع 

■ انجام عملیات مرمت ســاختمان  مسکونى به مســاحت 240 متر از 
مجموعه ارگ  شامل عملیات  آواربردارى ، سقف زنى مجدد قسمتهایى 
از بنا ، اجراى کاهگل پشت بام ، اجراى گچ کشى ، خرید درب هاى چوبى 
و تعبیه سه دستگاه  سوئیت داخل مجموعه  به منظور سرویس دهى به 

گردشگران 

■ اجراى عملیات توسعه کمربند فضاى سبز  با کاشت گل و گیاه و درخت 
حدفاصل میدان ولیعصر(عج )  تا سه راهى محمدآباد در طرفین بلوار و 

رفوژ وسط در سطحى معادل 12600 متر مربع 
■ کند و کوب و هرس درختان فضاى ســبز  در 12/5 هکتار فضاى سبز 

موجود شهر 

فعالیت هاى عمرانى :
پروژه تکمیل زیرسازى و آسفالت معابر شهر

پروژه تکمیل ساختمان غسالخانه شهر

پروژه ادامه مرمت برج کبوترخانه شهر

پروژه ادامه عملیات مرمت ارگ تاریخى شهر

پروژه نگهدارى و توسعه فضاى سبز شهر

■ انجام عملیات  زیرسازى در محوطه میدان به مساحت 5000 متر مربع 
■ اجراى بلوك فرش کف محوطه میدان در سطحى معادل حدود 1700 

متر مربع 
■ تهیه طرح المان  میدان  توسط مهندس مشاور طرح 

■ اجراى فونداسیون و  اسکلت فوالدى  المان  بر اساس طرح تهیه شده 
توسط مشاور 

■  میزان آهن آالت مصرفى در پروژه  حدود 14500 کیلو گرم 

پروژه  تکمیل میدان حضرت ولیعصر ( عج )
 در ورودى شهر

■ خرید و نصب  اسکلت فوالدى  سالن توسط خیر محترم 
■ انجام عملیات ادامه تکمیل سالن در قالب اجراى نماکارى ساختمان  در 

مساحتى معادل 365 مترمربع 

پروژه تکمیل سالن اجتماعات  
گلزار شهداى شهر 
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■پیگیرى انجام مطالعات مربوط به  هدایت آبهاى سطحى در  اراضى شمال 
و شمال غرب شهر از طریق  سازمان آب منطقه اى ، اداره منابع طبیعى و 
آبخیزدارى استان ، مدیریت بحران استاندارى اصفهان  به منظور کاهش 
مخاطرات ناشى از جارى شدن سیالب هاى سطحى در اراضى ذکر شده و 
نهایتاً شروع عملیات اجرایى مطالعات  وتخصیص اعتبار و ردیف بودجه اى 
■انجام عملیــات رفت و روب معابــر  درمعابر و خیابــان هاى اصلى و
مجموعه هاى مسکونى شهید چمران ، شهید بهشتى و بافت قدیم شهر  در 

مساحتى معادل 120000 متر مربع در هرروز 
■ تغییر برنامه جمع آورى پسماند شهر از 4 روز در هفته  به 6 روز  

■جمع آورى میزان 3  تن پسماند خشــک و تر  با یکدستگاه خودروى 

جمع آورى بصورت روزانه از سطح شهر و انتقال به کانال دفن زباله 
■توسعه فضاى سبز شهرى از 12/5 هکتا ر به 13/5 هکتار در قالب کاشت 

درخت و گل و گیاه 
■تکمیل مراحل کود دهى درختان  فضاى ســبز شــهر در فروردین و 

اردیبهشت سالجارى در مساحتى معادل 8 هکتار فضاى سبز شهر
■ سمپاشى درختان فضاى سبز  طى دونوبت در 13/5 هکتار فضاى سبز 

موجود شهر 
■تأمین آب فضاى سبز براى  واحدهاى آموزشى شهر در حد توان و امکانات 

با توجه به  محدودیت منابع آبى شهر 
■ نصب  وسایل اســباب بازى کودکان در دو مجموعه مسکونى شهید 

بهشتى و بافت قدیم شهر 
■ جمع آورى  سگهاى ولگرد در محدوده و حریم قانونى شهر  در دو مرحله 
■ نخاله بردارى از ســطح حریم و محدوده قانونى شهر بمنظور کاهش 

مخاطرات ناشى از شیوع بیمارى سالک 
■همکارى باسایر نهادها و دستگاههاى شهر در پیشبرد اهداف بهداشتى 
مدیریت شهرى در ارائه خدمات به شهروندان بویژه در ایام  شیوع ویروس 

کرونا در قالب سم پاشى و گندزدایى معابرو... 
■ شروع فعالیت  تکمیل ساختمان غسالخانه شهر به لحاظ ارائه خدمات 
بهینه به شهروندان . ارتقاى سطح سالمت و بهداشت در  دفن اموات شهر 

■سرویس دهى یکدستگاه خودرو حمل اموات در شهر و منطقه . 

■ تأمین مکان مناسب جهت استقرار پلیس راه  جرقویه – ابرکوه در منطقه 
و ارائه خدمات به شهروندان ، اهالى منطقه و کاهش  حوادث جاده اى 

■ پیگیرى رفع مشکالت مربوط به فعالیت  پیست موتور سوارى شهداى 
محیط زیست شهر  از طریق مرجع  و ادارات استانى شامل محیط زیست 
استان ، استاندارى ، فرماندارى ، نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى 

و سازمان حفاظت محیط زیست  تهران .
■برگزارى مسابقات چهارجانبه موتور ســوارى  رده کراس با همکارى  
هیئت موتورسوارى استان و شهر و مساعدت دستگاههاى ادارى بخش و 
شهر  در بهمن ماه سالجارى با حضور استانهاى تهران ، خوزستان ، یزد و 

اصفهان و مرکزى

■  انجام عملیات جدول گذارى بطول   250    متر 
■  اجراى محوطه سازى پارك با بلوك فرش 40*40در مساحتى معادل  

185  متر مربع 
■  اجراى ست وسایل بازى پلى اتیلن استاندارد براى کودکان 

■ اجراى کفپوش محوطه ســت بازى کودکان به مساحت حدود 60 متر 
مربع 

■ اجرا و نصب یکدستگاه آالچیق و صندلى پارکى بطور کامل 

■  انجام عملیات جدول گذارى بطول300 متر 
■  اجراى محوطه سازى پارك با بلوك فرش 40*40  در مساحتى معادل    

400 متر مربع 
■  اجرا و نصب ست وسایل اسباب بازى پارکى شامل سرسره و..

■ انجام عملیات جدول گذارى بطول حدود650 متر 
■ اجراى بلوك فرش 40*40محوطه پارك در مساحتى معادل 1700 متر مربع .

■ اجراى ست وسایل  ورزشى حرکت درمانى کامل 
■ اجراى ست وسایل بازى پلى اتیلن استاندارد براى کودکان 

■ اجراى کفپوش محوطه ست بازى کودکان به مساحت حدود 400 متر مربع 
■ اجرا و نصب یک دستگاه آالچیق و صندلى پارکى بطور کامل 

■ اجراى حوض و آب نماى پارکى  در محوطه وسط پارك در مساحتى معادل 50 متر مربع 

■  آماده ســازى حدود 20000 متر مربع زمین با طرح متناسب پیست 
موتور سوارى شــامل انجام عملیات خاکبردارى ، خاکریزى ، آبپاشى 
و تسطیح کامل آن  با ماشــین آالت  عمرانى شهردارى در ورودى شهر 

محمدآباد در محیطى با جاذبه بسیارزیبا  
■ پیگیرى از مراجع قضایى به منظور رفع اختالف با محیط زیست و نهایتًا 
تنظیم تفاهم نامه اى با اداره کل زیســتگاه هاى سازمان محیط زیست 

تهران به منظور استفاده جوانان از پیست

پروژه تکمیل پارك محلى در خیابان جهاد  شهر 

پروژه تکمیل پارك شهید معتمدى  شهر

پروژه احداث  پارك مسکن جوانان  شهر 

تکمیل پیست موتور سوارى 
شهداى محیط زیست شهر 

فعالیت هاى خدماتى ، اجتماعى  

گزارش عملکرد مالى  6 ماهه اول سال 1399 شهردارى محمدآباد

گزارش عملکرد مالى  9 ماهه سال 1399 شهردارى محمدآباد

هزینه هاى عمرانى ( تملک دارایى سرمایه اى )هزینه هاى جارى ( عمومى )درآمد شش ماههبودجه مصوب شش ماهه
25/000/000/00031/540/000/0009/147/000/0005/423/000/000

مبالغ به ریال

مبالغ به ریال
هزینه هاى عمرانى ( تملک دارایى سرمایه اى )هزینه هاى جارى ( عمومى )درآمد نه  ماههبودجه مصوب نه  ماهه

37/500/000/00042/00/000/00013/552/000/00012/200/000/000
*مجموع اعتبارات عمرانى هزینه شده  از محل اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى سال 98 (ابالغ اعتبارات اصالح بند هـ تبصره 1قانون بودجه سال98 و 3٪ نفت و گاز )

  مبلغ  2/754/820/000 ریال 

حسین دهقان- شهردار محمد آباد

■  انعقاد قرارداد با سقف 1/200/000/000 ریال  مربوط به مطالعات آبهاى سطحى شهر  با شرکت هیدروپارس براى 
■  ساماندهى هدایت آبهاى سطحى در محدوده قانونى شهر و کاهش مخاطرات ناشى از سیل.

پروژه انجام مطالعات آبهاى سطحى شهر :
■ انجام عملیات جدول گذارى به طول450 متر 

■ انجام عملیات خاکبردارى با حجمى معادل  495 متر مکعب 
■ انجام عملیات زیرسازى  در مساحتى معادل 2500 متر مربع و با حجمى معادل 990 متر مکعب .

پروژه  جدول گذارى و زیرسازى خیابان  حاشیه رودخانه فصلى در شهرك شهید چمران :
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فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقاى اکبر امینى فرزند حســین با ارائه یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
شهود طى شماره 11293- 1399/11/03 دفترخانه اســناد رسمى 282 تیران تایید شده 
مدعى مفقود شدن سند مالکیت شماره 193765 الف- 91 صادره بر روى پالك ثبتى 123 
فرعى از 178 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان شده که به نام نامبرده در دفتر 105 صفحه 
446 ذیل شماره 16653 ثبت و صادر گردیده است. اینک برابر ماده 120 اصالحى قانون 

ثبت مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر 
شده است از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود سند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم مى گردد. م الف: 1092567 سید 

محمدحسن مصطفوى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك تیران و کرون/11/149

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندســى پیروزان صنعت ســپاهان نوین 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 34877 و شناســه ملى 
10840108991 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : عادل فرهنگ 
قهفرخى کدملــى 1292827750بعنــوان رئیس هیات 
مدیره و حســین فرهنگ قهفرخى کدملى1288706316 
بعنــوان مدیرعامــل و آرزو ســادات قریشــى کدملى 
1180034562بعنوان نائب رئیس هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا 
مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1089763)

آگهى تغییرات 
شرکت مدار رایانه اسپادانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 30570 و شناســه ملى 10260511519 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه 
حسابرســى معین مشــاورمجرب به شناسه ملى 
10320404190 شماره ثبت26517 و حامد زرمهر 
کدملى 1281057940بترتیب بســمت بازرسان 
اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1090407)

تاسیس 
موسسه غیر تجارى هیات ورزش روستاى و بازیهاى بومى محلى شهرستان نایین درتاریخ 1399/11/05 به شماره ثبت 126 به شناسه ملى 14009751393 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : هیات ورزش روستاى و بازیهاى بومى محلى شهرستان نایین موسسه غیر تجارى 
موضوع فعالیت :مدیریت درجهت توسعه و ارتقاء ورزش روستایى و بازیهاى بومى محلى از پایه تا قهرمانى با استانداردهاى فدراسیون هاى جهانى و آسیایى و فدراسیون ج ا.ا 
و تالش درراه ایجاد ساختار مدرن نظیر آکادمى و موسسات آموزشى این رشته درسطح شهرستان نایین . به موجب مجوز از اداره کل سازمان تربیت بدنى برابر با شماره مجوز 
52/546 در تاریخ 1399/04/31در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نائین ، 
بخش مرکزى ، شهر نائین، محله شهید رجایى ، میدان طالقانى ، خیابان شهید رجائى ، پالك 2 ، طبقه همکف کدپستى 8391813771 مدیران آقاى محمد آریافر به شماره 
ملى 1240044798 و به سمت دبیر هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم طیبه مقدم فر به شماره ملى 1240062192 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقاى علیرضا محبى فر به شماره ملى 1249765374 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى علیرضا مفتاح به شماره ملى 4621363077 و به سمت خزانه دار 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : اسناد بانکى واوراق بهادار وتعهد آور هیات با امضاى ثابت خزانه دارو امضاى رئیس هیات و در غیاب رئیس هیات ، نایب رئیس (در صورت 
اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) ودر غیاب نایب رئیس، دبیر هیات (نیز در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات) قابل اقدام است. کلیه مکاتبات عادى و ادارى (غیر تعهد 
آور) با امضاء رئیس هیات در غیاب وى نائب رئیس هیات و یا دبیر انجام مى پذیرد . روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نایین (1092505)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود تاکسى تلفنى اصفهان ساحل برازنده درتاریخ 1399/11/14 به شماره ثبت 66893 به شناسه ملى 14009778405 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :حمل و نقل مسافر درون شهرى بموجب مجوز 
شماره 307/99/7410 مورخ 1399/10/29 شهردارى - سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى تاسیس گردید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله برازنده ، خیابان برازنده ، خیابان گل رز 23 ، پالك 0 ، 
ساختمان پرنیا ، طبقه منفى 1 کدپستى 8193845895 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا خانم محترم کریمى به شماره ملى 1129140806 دارنده 20000 ریال سهم الشرکه آقاى محمود کریمى سیبکى به شماره ملى 1129610764 
دارنده 980000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم محترم کریمى به شماره ملى 1129140806 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقاى محمود کریمى سیبکى به شماره ملى 1129610764 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 

تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1092536)

آگهى تغییرات 
شرکت ستایش سازان سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 1574 و شناسه ملى 10260408645 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/05 آقاى 
مهدى احمدى کدملى 1158987390 بسمت مدیرعامل 
، آقاى مجیــد کریمى اندانى کدملــى 1817226630 
بســمت رئیس هیات مدیره ، آقاى رضا نصیرى کدملى 
1130306089 بسمت نایب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر 
اســت. ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(1090409)

آگهى تغییرات 
شرکت ستاره پخش ســپاهان نوین سهامى خاص به 
شماره ثبت 56468 و شناســه ملى 14005968211 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمد ترابى به شماره ملى 
1282463251 بعنوان رئیس هیئــت مدیره، مژگان 
ترابى به شماره ملى 1289733252 بعنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره و احمد ترابى به شماره ملى 1292496411 
بعنوان مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل 
و با مهر شرکت معتبر اســت. - ضمنا مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1090411)

آگهى تغییرات 
شرکت ستایش سازان سپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1574 و شناسه 
ملــى 10260408645 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/11/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : - آقاى مهدى احمــدى کدملى 
1158987390 ، آقــاى مجید کریمى 
اندانى کدملى 1817226630 ، آقاى رضا 
نصیرى کدملى 1130306089 بسمت 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - خانم زهرا 
نصیرى خوزانى کدملى 1141074516 
و خانــم مریم نصیــرى خوزانى کدملى 
بســمت  بترتیــب   1141182610
بازرس اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1090408)

آگهى تغییرات 
شرکت ستاره پخش ســپاهان نوین 
سهامى خاص به شماره ثبت 56468 
و شناســه ملى 14005968211 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1399/04/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - مژگان ترابى به شماره 
ملــى 1289733252، احمد ترابى به 
شــماره ملى 1292496411 و محمد 
ترابى به شماره ملى 1282463251 
به عنوان اعضاى هیئــت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. - حسین 
جامى به شماره ملى 1287705669 
به عنوان بازرس اصلى و آرش صالحى 
به شــماره ملــى 1288241925 به 
عنوان بازرس علــى البدل براى مدت 
یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1090427)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مهر پخش داریا درتاریخ 1399/11/06 به شــماره ثبت 66814 به شناسه ملى 
14009755568 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :پخش و توزیع مواد غذایى و بهداشتى ، تولید و بسته بندى مواد غذایى و بهداشتى 
، خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و 
ریالى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى و اخذ ضمانت نامه بانکى صرفاً در راستاى 
تحقق اهداف شرکت ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور ، شرکت در کلیه مناقصات 
و مزیدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و خارجى ، تامین نیروى انسانى متخصص و غیر متخصص ، عقد 
قرارداد با کلیه سازمان ها و نهادها و وزارتخانه ها و شــرکت هاى دولتى و خصوصى اعم از داخلى و خارجى 
، ترخیص کاال از گمرکات کشــور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله لیمجیر ، کوچه مسجد دوطفالن [15-27] ، خیابان شهداى لمجیر ، پالك- 149 ، مجتمع 
تجارى امید ، طبقه همکف ، واحد 20 کدپستى 8189964488 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 
10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 53 /56090/167 مورخ 1399/10/18 نزد 
بانک تجارت شــعبه خاقانى با کد 56090 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مسلم مرتضوى 
بنى به شماره ملى 1159543534 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد فوالدى 
باغبادرانى به شماره ملى 1292745924 و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم الناز مرتضوى بنى به شماره ملى 1292936126 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفرداً همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم شقایق غالمى به شماره 
ملى 4640089015 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى آرش خدیوى بروجنى به شماره ملى 
4650695414 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1090421)

تاسیس 
شرکت ســهامى خاص آزرم طب اســپادانا درتاریخ 1399/11/18 به شماره ثبت 66941 به 
شناسه ملى 14009786733 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات 
پزشکى و بیمارستانى وآرایشى و بهداشتى و دارویى و کلیه ملزومات وابسته به آن پس از کسب 
مجوز از معاونت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى -اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکهاى دولتى 
و خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکتهاى معتبر داخلى و 
خارجى -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى -انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى 
و حقوقى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله سیچان ، کوچه شهیدتقى آبادى[20] ، بن بست شقایق ، پالك 37 ، طبقه همکف کدپستى 
8173845181 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شــماره 1287/6 مورخ 1399/10/17 نزد بانک صادرات ایران شعبه شهید 
مطهرى با کد 1901287 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى امین آقایى ملک آبادى به 
شماره ملى 1160088268 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى احمد آقائى ملک آبادى به شماره ملى 6209643698 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ایمان آقائى به شماره ملى 6209987680 و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
ساالر رفیعى کرکوندى به شماره ملى 1270176021 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 
آقاى صالح رباطى انارکى به شماره ملى 1270514040 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1092523)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود ســاالر درنا پناه درتاریخ 1399/11/18 به شماره ثبت 66947 به 
شناسه ملى 14009788471 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد : خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، آهن آالت ، مصالح ساختمانى 
، محصوالت کشــاورزى و دامپرورى ، فرش و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و 
فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه 
فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى 
دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و 
اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شــعبه و نمایندگى در داخل و خارج 
از کشور. شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و 
حقوقى، شرکت در نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله کوى گلزار ، خیابان ابوذر ، بن بست 
یاس ، پالك 0 ، طبقه دوم کدپستى 8178653871 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
500,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمدرضا جعفرى به شماره 
ملى 1111088225 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه خانم زهراء قدیرى قهدریجانى 
به شماره ملى 1111139032 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى 
محمدرضا جعفرى به شماره ملى 1111088225 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم زهراء قدیرى قهدریجانى به شماره ملى 1111139032 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1092533)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود ترنم درنا سپاهان درتاریخ 1399/11/13 به شماره ثبت 66887 به 
شناسه ملى 14009775358 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد : خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، آهن آالت ، مصالح ساختمانى 
، محصوالت کشــاورزى و دامپرورى ، فرش و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و 
فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه 
فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى 
دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و 
اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از 
کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، 
شرکت در نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله جروکان ، کوچه عرفان 52 ، کوچه عرفان 50 ، 
پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8188797195 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
500,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشــرکه هر یک از شرکا آقاى داود نیکبخت به شماره 
ملى 1287981852 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه خانم مهناز رفیعى قلعه میرى به 
شماره ملى 1288939817 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى 
داود نیکبخت به شماره ملى 1287981852 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم مهناز رفیعى قلعه میرى به شماره ملى 1288939817 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1090430)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود کیمیا پودر زاینده رود درتاریخ 1399/10/16 به شماره ثبت 66590 به 
شناسه ملى 14009703145 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید پودر آهک میکرونیزه ، آهک هیدراته و پودر بنتونیت 
و انواع پودرهاى معدنى ، خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، تهیه و توزیع 
کاال ها ، اخذ نمایندگى از شــرکتهاى داخلى و خارجى ، اعطاى نمایندگى به سایر اشخاص حقیقى و 
حقوقى ، تشکیل دفاتر نمایندگى در داخل و خارج از کشور به منظور اهداف شرکت ، شرکت در مناقصات 
و مزایدات خصوصى و دولتى ، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، عقد 
هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکت هاى دولتى و خصوصى ، اخذ وام 
و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف 
شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ 
زیار ، خیابان سهروردى ، خیابان باغ زیار[14] ، پالك 0 ، ساختمان کوه نور ، بلوك بى ، طبقه همکف ، 
واحد 1 کدپستى 8177761947 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال 
نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم لیال صادقى نوکابادى به شماره ملى 1282810863 
دارنده 1000 ریال سهم الشرکه آقاى محسن پورهادى به شماره ملى 1285048830 دارنده 1000 
ریال سهم الشرکه خانم مریم شاهمرادى به شماره ملى 5129541332 دارنده 9998000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم لیال صادقى نوکابادى به شماره ملى 1282810863 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى محسن پورهادى به شماره ملى 1285048830 و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء سهامدار خانم مریم شاهمرادى منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1090541)

آگهى تغییرات 
شــرکت فنل رزیــن ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 11229 و شناسه ملى 
10260322866 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بــه طور فوق العاده 
مورخ 1399/09/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - انور السادات میر عالئى به شماره 
ملى 1284471993، محمدرضا رناسى به 
شماره ملى 1287580491 و داود رناسى 
به شــماره ملى 1289044521 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. - ناصر شرکت 
العباسیه به شماره ملى 1281642614 
و محمدصادق شرکت العباسیه به شماره 
ملى 1291602161 به ترتیب به سمت 
بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. - تراز 
و صورتهاى مالى سال 1397 به تصویب 
رسید. - روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
به منظور درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1090410)

آگهى تغییرات 
شرکت حمل و نقل رهســپار سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 8797 و شناســه ملى 
10260298886 به اســتناد نامه شــماره 
21/71904 مورخ 1399/11/01 اداره کل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
و صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده مورخ 1399/10/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - حسنعلى خدائى به شماره 
ملى 5499650306، مرتضــى خدائى به 
شماره ملى 1285840380، مهدى خدائى به 
شماره ملى 1285807121، مصطفى خدائى 
به شماره ملى 1285046765 و سید مرتضى 
محمدى به شــماره ملى 5499651817 به 
سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. - هانیه خدائى به 
شــماره 1273233832 به سمت بازرس 
اصلى و اکبر افتخارى جوزدانى به شماره ملى 
1282771426 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
نصف جهان جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1092514)

آگهى تغییرات 
شــرکت نگیــن نیلگون ســرزمین 
تجارت ایرانیان شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 52792 و 
شناســه ملى 14004412668 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/04 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : حسن اجل لوئیان به شماره ملى 
1285332245 به سمت عضو هیات 
مدیره و على کمالى نژاد به شماره ملى 
1280342897 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و مجید اجــل لوئیان به 
شماره ملى 1280433973 به سمت 
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب وکلیه اوراق و 
اســناد مالى و تعهدات و اوراق عادى 
شــرکت با امضاء مدیر عامل و یکى 
از اعضاء هیات مدیــره متفقا همراه با 
مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1092548)

آگهى تغییرات 
شــرکت نگین نیلگون سرزمین تجارت 
ایرانیــان شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 52792 و شناســه ملى 
14004412668 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/11/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : مجید اجل لوئیان به شماره 
ملــى 1280433973 و علــى کمالى 
نژاد به شــماره ملــى 1280342897 
و حســن اجل لوئیــان به شــماره ملى 
1285332245 بــه ســمت اعضــاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. صمــد اکبرزاده تقوى 
به شماره ملى 1376307537 به سمت 
بازرس اصلى و احمد فیض بخشــان به 
شــماره ملى 1280875216 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدنــد روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1092517)

فقدان مدارك
سند کمپانى خودرو وانت پیکان تیپ 1600 مدل 1379 بنزینى به شماره موتور 11517910143 و شماره شاسى IN 79911074 به شماره 
پالك 23 – 361 س 79 متعلق به بتول حاج هاشمى به شماره ملى 1280294566 فرزند حسن  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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مشــکالت ذوب آهن تمامى ندارد، مخصوص امروز و دیروز 
و لیگ بیستم هم نیست، دو سه فصل اســت که گریبانگیر 
سبزپوشان اصفهان شده و هردم هم از این باغ برى مى رسد؛ 
از دست و پا زدن در رده هاى انتهایى جدول رقابت ها و اخراج 
سرمربى گرفته تا جدایى بازیکنان کلیدى. هنوز شایعه مذاکره 
استقاللى ها با میالد جهانى از رونق نیافتاده که خبر مى رسد 
یکى دیگر از مهاجمان ذوب آهن ساز جدایى کوك کرده، با 
این تفاوت که على دشــتى پا را فراتر گذاشته و در یک نامه 
رسمى درخواست فســخ قراردادش را تحویل باشگاه ذوب 

آهن داده است.
اینها همه در حالى اســت که با تغییراتى کــه اخیراً در رأس 
مدیریت این باشــگاه به وجود آمد، طرفداران سبزپوشــان 
اصفهان امیدوار بودند که تیمشان در نقل و انتقاالت پیش رو 
پرقدرت ظاهر شده و با یارگیرى مناسب و تقویت گاندوها در 
نیم فصل دوم عملکرد بهترى در رقابت ها از خود نشان دهند 
غافل از اینکه باز برگشته اند سر خانه اول و باید تالش کنند که 
مهره هاى کنونى را هرطور شده راضى به ماندن کنند. هرچند 
مدیرعامل جدید ذوب آهن تأکید کرده به هیچ بازیکنى اجازه 

جدایى نمى دهد و نوید داده که در حد توان و بودجه این باشگاه 
سعى مى کنند بازیکنان مورد نظر سرمربى شان را جذب کنند.
ســرمربى که بحث ماندن یا برکنارى خــودش بزرگ ترین 
معضل این روزهاى ذوب آهن بود و نه تنها میان کارشناسان 
که بین طرفداران این تیــم اصفهانى هم در این باره اختالف 
نظر به وجود آمده بود، عده اى از آنها قویاً خواستار ابقاى رحمان 
رضایى در سَمت خود بودند و عده اى دیگر که از ابتدا با نشستن 
یک غیر اصفهانى روى نیمکت تیم شهرشان مخالف بودند، 
با ناکامى گاندوها در رقابت ها به خصوص با شکست اخیر در 
دربى اصفهان، دوباره َعلَم مخالفت خود را برافراشتند و چون 
ویروس کرونا مانع حضور آنها در ورزشگاه شده بود از فضاى 
مجازى براى بیان خواســته خود بهره بردند که اگر سرى به 
کانال هاى هوادارى ذوبى ها در شبکه هاى اجتماعى مى زدید 
صداى رساى مخالفان رحمان را در سردادن شعار معروف «حیا 

کن رها کن» به خوبى مى شنیدید.      
و ســرانجام صداى این اعتراضات و انتقادات به گوش مدیر 
کارخانه هم رســید و هنگامى که اعضاى هیئت مدیره براى 
بار دوم روى قطع همکارى با سرمربى خود به توافق رسیدند و 
حکم به برکنارى رحمان دادند و مصوبه خود را براى تأیید به 

مدیر کارخانه ذوب آهن تحویل دادند تا شکل اجرایى به خود 
بگیرد، یزدى زاده تسلیم خواســته آنها شد و  رحمان رضایى 
را این بار به درب خروج از باشگاه هدایت کردند، اما آنچه در 
این بین اهمیت دارد آن است که حاال ذوبى ها چه کسى را به 

عنوان گزینه آلترناتیو در نظر گرفته اند؟
با توجه به قانون منع جــذب خارجى ها در لیــگ برتر آنها 
نمى توانند ســرمربى نامدار خارجى اســتخدام کنند و باز به 
همین دلیل پیداکردن یک سرمربى ایرانى کارکشته و با سابقه 
درخشان هم در این موقع از سال کار بسیار سختى است چرا 
که اکثر آنها االن هدایت یکى از 15 تیم دیگر لیگ را برعهده 
گرفته اند، از طرفى نباید از این نکته هم غافل شد که االن و 
با توجه به اوضاع و شرایط وخیم ذوب آهن در جدول رقابت ها 
دیگر آنها فرصتى براى آزمون و خطا ندارند که بخواهند سکان 
هدایت گاندوها را به افراد بى تجربه اما مدعى بسپارند که از 
قضا این روزها براى نشستن روى نیمکت مربیگرى سبزپوشان 
مدام در حال مخابره پالس هایى از خود در رسانه ها هستند، 
که اگر قرار بر این بود خود رحمان حداقــل بهتر از این افراد 
مى توانســت تیمى را که بســته در همین حوالى در جدول

نگه دارد.

با برکنارى سرمربى ذوب آهن؛

انتخاب جانشین رحمان،  دردسر جدید گاندوها
مرضیه غفاریان

رحمان رضایى با کسب 11 امتیاز از 14 مسابقه در شرایطى از هدایت ذوب آهن 
کنار گذشته شد که تنها یک پیروزى مقابل نساجى مازندران کسب کرد.

رحمان رضایى پــس از اینکه ذوب آهن در رقابت هاى لیــگ نوزدهم با لوکا 
بوناچیچ در لیگ برتر ماندنى شد و به دوره بیســتم مسابقات رسید، به عنوان 
جانشین این سرمربى کروات کار خود را شروع کرد، ولى شرایط در ذوب آهن 
اصال خوب نبود و هر روز خبر جدایى یکى از بازیکنان کلیدى این تیم به گوش 

مى رسید.  
دانیال اســماعیلى فر، محمد نژادمهدى، مهدى مهدى پور، احســان پهلوان، 
بوحمدان و ... بخشى از بازیکنانى بودند که در پنجره زمستانى با پایان قرارداد یا 
فسخ قرارداد از جمع سبزپوشان جدا شدند و در ادامه اگرچه بازیکنانى نظیر میالد 
جهانى، عبدا... حسینى و..... براى تقویت تیم جذب شدند و دو خارجى تیم یعنى 
مارکوویچ و بیدوف نیز حفظ شــدند ولى از همان ابتداى کار مشخص بود که 

رحمان رضایى کار سختى در ذوب آهن پیش رو دارد.
با این حال کار ذوب آهن با یک نتیجه خوب مقابل 

فوالدخوزستان آغاز شد و آنها معتقد بودند که اگر براى فوالد خوزستان پنالتى 
گرفته نمى شد، سه امتیاز را کســب مى کردند ولى هفته اول با تساوى 2 بر 2 
تمام شد. هفته دوم مسابقات نیز در شــرایطى به پایان رسید که اخراج وحید 
محمدزاده در دقیقه یک بازى کار را براى ذوب آهن سخت کرد و این تساوى 
در شرایطى رقم خورد که بازهم کارشناسان تصمیم داور در اخراج محمدزاده را 

اشتباه ارزیابى کردند.
در همین بحبوحه بود کــه ویروس کرونا نیز یکه تازى خــودش را در اردوى 
سبزپوشان اصفهانى آغاز کرد و تیم در شرایطى مقابل شهرخودرو با نتیجه 2 بر 
صفر بازنده شد که بسیارى از بازیکنان این تیم درگیر کرونا شده بودند و مصاف 

با پرسپولیس نیز به همین دلیل لغو شد. 
در ادامه شرایط براى ذوب آهن اصال خوب پیش نمى رفت و هیئت مدیره باشگاه 
را به جایى رساند تا پیش از دیدار سبزپوشان برابر سایپا با انتشار متنى عجیب به 
سرمربى تیم اولتیماتوم بدهند و رحمان رضایى را تهدید به اخراج کردند. در این 
بیانیه آمده بود در صورتى که رحمان رضایى در 5 بازى پیش رو 15 امتیاز بگیرد، 

پاداش ویژه خواهد گرفت و اگر 11 امتیاز بگیرد، بحثى در مورد تغییر سرمربى 
نخواهد بود؛ اولتیماتومى که البته باز هم زیر سایه عملکرد داورى قرار گرفت 

و در ادامه نیز جواد محمدى مدیرعامل باشگاه جاى خود را به مجتبى فریدونى 
داد تا همچنان فرصت ادامه کار براى رحمان رضایى فراهم باشد.

با تمام این ها اما در نهایت کسب هشت مساوى، پنج شکست و تنها 
یک پیروزى در پایان هفته چهاردهم مســابقات، به کار رحمان 

رضایى یک هفته پیش از پایان رقابت هاى لیگ برتر در نیم 
فصل پایان داد. کرونایى شدن بازیکنان و کادر فنى و 

البته نمایش خوبى که سبزپوشان مقابل گل گهر، 
استقالل و پرسپولیس و برخى دیگر از تیم ها 
داشتند، فرصت بیشترى براى رحمان رضایى 
ایجاد کرد، اما مدیران سرانجام دیروز تصمیم 

نهایى خــود را گرفتند و کار رحمــان رضایى در 
اصفهان خاتمه پیدا کرد.

رحمان چهارشنبه سورى اصفهان را ندید!

سخنگوى باشگاه ذوب آهن توضیحاتى در مورد برکنارى رحمان رضایى 
سرمربى تیم از سمت خود ارائه کرد و تاکید داشت که جدایى سرمربى 

تیم مى توانست زودتر رخ بدهد.
 رســول کربکندى  در گفتگویى کــه با رادیو ورزش داشــت، اینطور 
حرف هایش را آغاز کرد و گفت: شــرایطى پیش آمد که قبل از بازى با 
نفت مسجد ســلیمان تصمیم به قطع همکارى گرفته شد و با توجه به 
اینکه داور یک گل سالم ذوب آهن را مردود اعالم کرد، مسئوالن باشگاه 
تصمیم گرفتند این بازى را برد به حساب آورند و با برد نساجى به اعتماد 
به نفس کافى رسیدند، تا اینکه بعد از شکست مقابل سپاهان تصمیم به 

پایان همکارى گرفته شد. 
او سپس اضافه کرد: این نکته را عرض کنم که این اتفاق مى توانست 
هفته ششــم یا هفتم بیافتد ولى هیأت مدیره فرصت زیادى به رحمان 

رضایى داد که متاسفانه نتوانست انتظارات را برآورده کند.
پیشکســوت ذوب آهن در ادامه و در واکنش به این سوال که پیش تر 
رحمان رضایى مصاحبه اى علیه او انجام داده بود، توضیح داد: از آن روز 
که رحمان رضایى مصاحبه کرد تا االن من جواب ایشان را ندادم، چون 
اگر جوابش را مى دادم ذوب آهن لطمه مى خــورد و از این کار امتناع 
کردم. از روز اول که رحمان رضایى به ذوب آهن پیوست ، من در باشگاه 
نبودم که موافق یا مخالف حضور ایشان باشــم و بعد ازاینکه تمرینات 
ابتداى فصل شروع شد و تیم شکل گرفت من به عضویت هیأت مدیره 
در آمدم و تاکید مى کنم زمان انتخاب سرمربى در ابتداى فصل اصال و 

ابدا هیچگونه دخالتى در کار ذوب آهن نداشتم.  
مربى سابق ذوب آهن در ادامه با اشاره به بیانیه اى که پیش از دیدار این 
تیم برابرسایپا منتشر شد، اضافه کرد: بعد از آن بیانیه اى از سوى هییت 
مدیره تنظیم شده بود که من به عنوان سخنگوى باشگاه وظیفه داشتم 
مصوبات هیئت مدیره را اعالم کنم. اشتباه رحمان رضایى این بود که 
فکر مى کرد مصوبه را من تنظیم کــرده ام و اعالم آن هم برعهده من 
است؛ در حالى که به من دستور داده مى شــد که رسانه اى شود و آن را 
رسانه اى مى کردم. رحمان رضایى اخالق را زیر پا گذاشت و حرف هایى 
زد و توهین هایى به من کرد که بخاطر ذوب آهن گذشت کردم و سعى 

کردم در این دعوا رو در رو قرار نگیرم.
عضو هیأت مدیره ذوب آهن در پاســخ به اینکه گزینه هاى جانشینى 
رضایى مشخص شده یا خیر و در دیدار برابر مس رفسنجان چه کسى 
روى نیمکت خواهد نشســت، توضیح داد: با سه یا چهار گزینه در حال 
مذاکره هستیم و هیچکدام قطعى نشده اســت؛ قبل از این هم با هیچ 
مربى صحبت نکرده بودیم و قرار بر این نبود که اگر تیم نتیجه گرفت 
دست به تغییر سرمربى بزنیم. کمیته فنى نظر نهایى را پیرامون انتخاب 
یکى از این سه گزینه که اســمى از آنها نمى توانم بیاورم مى دهد و آن 

انتخاب مى شود.
از کربکندى پرسیده شــد که آیا ممکن اســت خودش هدایت تیم را 
برعهده بگیرد یا به عنوان مدیر فنى فعالیت کند و او به این سوال اینطور 
واکنش نشــان داد: امکان ندارد چنین اتفاقى بیفتــد و از روزى که به 
ذوب آهن برگشتم تحت هیچ شرایطى فکر مربى گرى در سر ندارم و 

قبول نمى کنم. 

رسول کربکندى: 

رحمان فکر کرد 
آن مصوبه را من نوشتم

و ص ن ى و و چو وو
رحمان رضایى کار سختى در ذوب آهن پیش رو دارد.
با این حال کار ذوب آهن با یک نتیجه خوب مقابل 

ى
سرمربى تیم
بیانیه آمده بود

هافبک تیم سپاهان در گفتگویى در مورد تقابل سپاهان با ذوب آهن و برترى در این دیدار اظهار داشت: بازى خیلى 
خوبى بود و ما با توجه به دستورات کادرفنى و آنالیزى که از حریف داشتیم به خوبى با نقاط قوت و ضعف آنها آشنا 

بودیم و مى دانستیم در این بازى باید چکار کنیم.
محمد کریمى در مورد یک صحنه که با بازیکنان ذوب آهن جر و بحث داشت هم توضیح داد: من بازیکن جنجالى 
و اهل دعوا نیســتم و در آن صحنه هم واقعا اتفاق خاصى نیافتاد. یک موضوع ساده فوتبالى بود و همان جا هم 

برطرف شد و ماجراى خاصى نبود.
کریمى در مورد اینکه سپاهان شانس زیادى براى قهرمانى نیم فصل دارد گفت: قطعاً سپاهان مى تواند قهرمان 
نیم فصل شود ولى باید بگویم این عنوان هیچ ارزشى ندارد و به اصطالح به قهرمان نیم فصل جام نمى دهند. 
مهم این است که در پایان فصل چه کسى جام را باالى سر مى برد. ما قبًال قهرمان نیم فصل شدیم ولى آخر 
فصل جام را به دســت نیاوردیم. امیدوارم ســپاهان در پایان فصل در رتبه یک جدول باشد و جام قهرمانى را 

باالى سر ببرد.
وى در مورد بازى حساس مقابل استقالل در هفته پایانى نیم فصل هم توضیح داد: بازى خیلى مهم و سختى است 
ولى باید بگویم براى ما که قصد داریم قهرمان شویم هیچ حریفى نباید فرقى داشته باشد و همه بازى ها براى ما 
سخت هستند، از جمله بازى با استقالل. ما باید بدون توجه به نام حریف فقط براى برد به 
زمین برویم و کامًال این توانایى را داریم که با 3 امتیاز از زمین خارج شویم. با توجه به 

جایگاه دو تیم در جدول این بازى اهمیت خاصى هم دارد.
 

محمد کریمى: 

قهرمانى نیم فصل به هیچ دردى نمى خورد

1هد گرفت واگر11 امتیاز بگیرد، بحثى در مورد تغییر سرمربى
تیماتومى که البته باز هم زیر سایه عملکرد داورى قرار گرفت

واد محمدى مدیرعامل باشگاه جاى خود را به مجتبى فریدونى 
 فرصت ادامه کار براى رحمان رضایى فراهم باشد.

ما در نهایت کسب هشت مساوى، پنج شکست و تنها 
ر پایان هفته چهاردهم مســابقات، به کار رحمان

فته پیش از پایان رقابت هاى لیگ برتر در نیم 
د. کرونایى شدن بازیکنان و کادر فنى و 

وبى که سبزپوشان مقابل گل گهر،
سپولیس و برخى دیگر از تیم ها 
ت بیشترى براى رحمان رضایى 
مدیران سرانجام دیروز تصمیم 

ا گرفتند و کار رحمــان رضایى در 
کرد.  پیدا

مدیر عامل کارخانه ذوب آهن با اشاره 
به اینکه باشــگاه ذوب آهن بخشى از 
ذوب آهن است، اظهار کرد: کسى اگر 
بگوید دایه مهربان تر از مادر است، بى 
لطفى اســت و برخى ما را مورد هجمه 
قرار مى دهند و تصور مى کنند بى توجه 
هستیم، اما بزرگترین مشکل این است 

که فضاى فوتبال ما خوب نیست.
منصور یــزدى زاده گفــت: تیم هاى 
پرسپولیس و اســتقالل از سوى دولت 
حمایت مى شوند و نحوه پرداخت آنها 
با باشگاهى همچون ذوب آهن متفاوت 

است.
یــزدى زاده دربــاره مقایســه دو تیم 
سپاهان و ذوب آهن، گفت: دو تیمى که 
همشهرى هستند و همه تصور مى کنند 
مى توانند پا به پــاى هم حرکت کنند، 
اما واقعیت این نیســت فوالد مبارکه 
از موهبتى برخوردار است که 20 هزار 
میلیارد تومان سود در اختیار دارد و راحت 
مى تواند در ورزش خود هزینه کند اما 
ذوب آهن تازه از زیان انباشــته خارج 
شده و سال گذشته شرکت 800 میلیارد 
تومان سود خالص داشت و 50 میلیارد 
آن را در ورزش هزینه کردم، اما بیشتر 
از این امکان ندارد و طبیعى اســت چه 
اتفاقى رخ مى دهــد. بازیکنان ما را به 
راحتى بــا اعداد نجومى که پیشــنهاد 
مى دهند، مى برند، 12 نفر از بازیکنان 
خوب خود را ابتداى فصل از دست دادیم 
که به اســتقالل، پرسپولیس، سپاهان 

تراکتورسازى و تیم هاى دیگر رفتند.
مدیر عامل ذوب آهــن تاکید کرد: در 
این شرایط چه باید کرد؟ ما دیگر توان 
آن را نداریم همپاى همسایه ثروتمند 
خود پیش برویم، اما تالش مى کنیم از 
بازیکنان جوان که از تیم هاى پایه باال 
آمده اند، استفاده کنیم و بخش دیگر را 
هم با توجه به توان مالى که داریم فراهم 

مى کنیم.
وى با اشــاره به بدهى هاى گذشــته 
باشــگاه ذوب آهن، گفت: ذوب آهن 

چندین سال بود که درگیر بدهى هاى 
عجیب و غریبى بود که بایــد از جواد 
محمدى مدیر عامل قبلى تشکر کنم 
که واقعا در یک ســالى که آمد با وجود 
بیمارى سختى که توانست آن را پشت 
ســر بگذارند، انضباط مالى در باشگاه 
ایجاد کرد و باشگاه را از شرایط سخت، 
خارج کرد و امروز هــم آقاى فریدونى 
از مجموعه ذوب آهن است، از مدیران 
اقتصادى که ایده هــاى خوبى دارد و 
ورزشى هم هست و ســابقه حضور در 

هیئت مدیره باشگاه را هم دارد.
یزدى زاده گفت: فریدونى، فرد منتقدى 
است که حتى از من نیز انتقاد مى کند، 
به هر جهت انتقاد افراد را مى ســازد و 
ایشــان با چنین روحیه اى به پیشنهاد 
هیات مدیره و تصویب هیات ذوب آهن 
مشغول به کار شد و ببینید با مقایسه که 
نمى توان در ارتباط با همسایه ثروتمندى 
که داریم، داشته باشیم چقدر در حق ما 

ناداورى شد.
وى افزود: حســاب کردم نتایج بازى 
هایى که داشتیم، فقط 10 امتیاز خیلى 
راحت از ذوب آهن رفت، پرســپولیس 
با فوالد خوزســتان بازى کرد و بازى 
را برد، یــک پنالتى را اشــتباهًا به نفع 
پرسپولیس نگرفتند با وجود اینکه آنها 
برده بودند، داورى عذرخواهى کرد، اما 
براى ذوب آهن نــاداورى کردند و تیم 
باخت. ناداورى شد، گل سالم را مردود 
اعالم کردند و یک نفر نگفت ببخشید. 
حتى زمانى که با مسئوالن فدراسیون 
صحبت کردم گفتند قبــول داریم، اما 
نمى توان کمکى کرد. هر چند ما همیشه 
به سرمربى قبلى  مى گفتیم شما سعى 
کن یک گل بیشتر بزنى که اگر یک گل 

هم ناداورى شد، بتوانید برنده باشید.
 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به بازى هاى خــوب ذوب آهن، اضافه 
کرد: مى بینید که ذوب آهن خوب بازى 
مى کند و یقه تمام تیم هاى گردن کلفت 

لیگ را گرفت .

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن: 

فریدونى از من هم انتقاد مى کند

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم
مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى مصرف کارکنان اداره پست اصفهان در ساعت 14:00 روز یکشنبه 
مورخ 1399/12/03 در محل سالن اجتماعات اداره کل پست استان اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان نشاط 
برگزار مى شود. از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 

جلسه حضور به هم رسانند.
ضمنًا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى؛ تعداد آراء وکالتى هر عضو 
حداکثر 3 رأى و هر شخص غیر عضو تنها یک رأى خواهد بود. و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى، مى بایست به 
همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 99/12/02 در محل شرکت حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه 

ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه: 

- تغییر ماده 6 اساسنامه تعاونى (اصالح آدرس و کدپستى)
- تغییر تبصره 2 ماده 21 اساسنامه تعاونى (تغییر نحوه دعوت از مجامع عمومى و اعالم تصمیمات آنها)

- تغییر بند 4 ماده 46 اساسنامه تعاونى (تغییر نحوه تقسیم سود خالص تعاونى)

«تاریخ انتشار:1399/11/21 »

هیأت مدیره شرکت تعاونى مصرف کارکنان اداره پست اصفهان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

ستوده کســى اســت، که از گذرگاه دنیاى زودگذر به نیکنامى گذرد 
و خوشــبخت کســى اســت، که توشــه ســراى آخرت پیش فرستد و 
از خــوف خــدا بــه اعمــال نیکــو شــتابد و در آن روزهــا، کــه 
مهلتش داده انــد، از پاى ننشــیند و در طلب خشــنودى خداوند رغبت 
نشان دهد و در گریز از خشم او چاالکى ورزد. امروز که در دنیاست 
در اندیشه فرداى قیامت باشد و پیش از آنکه رخت از این جهان بکشد، 

احوال آخرتش را به عیان بنگرد.
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شرکت خدمات حمایتى کشــاورزى به عنوان یکى از تشکیالت گسترده فعال وزارت 
جهاد کشاورزى در مجموعه دولت  با  ســابقه  75 سال  خدمت گزارى  به بخش تولید 
مى باشد که با هماهنگى و همکارى تنگاتنگ با معاونت ها، مدیریت ها، سازمان ها و 
بخش هاى ستادى و اجرایى متبوع با امکانات مجهز آزمایشگاهى و تحقیقاتى متولى 
قانونى و نماینده بازرسى اجرایى دولت در تهیه و تدارك ، حمل و نقل ، خرید و فروش 

انواع نهاده هاى کشاورزى مى باشد .
- متولى تخصصى در رصد و پایــش میدانى توزیع کودهاى شــیمیایى با همکارى

دستگاه هاى ذیربط.
- برنامه ریزى الزم جهت تهیه و تامین نهاده هاى کشاروزى به ویژه کودهاى شیمیایى 

بر حسب اعالم نیاز مراجع ذیربط ( از جمله معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزى ).
- بررسى، مطالعه و تحقیق پیرامون دستیابى به روش هاى علمى مختلف جهت تولید 

انواع نهاده هاى کشاورزى.
- ترغیب واحدهاى تولیدى کود در کشور در راســتاى ارتقاى کیفى تولیدات یاد شده 
متناسب با نیاز شرایط کشور در جهت بهبود تغذیه گیاهى و رسیدن به کشاورزى پایدار.

 شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان 
با تالش و کوشــش همکاران در شــرکت خدمات حمایتى کشــاورزى اصفهان و با 
هماهنگى صورت گرفته با دفتر مرکزى شرکت، توانســته ایم در 10 ماه ابتداى سال 
1399 از میزان سهمیه در نظر گرفته شــده براى استان،  على رغم  وجود مشکالت تا 
کنون بیش از 75 درصد سهمیه  تهیه و تدارك صورت پذیرفته  و در اختیار بهره برداران 
بخش کشاورزى قرار گرفته است . و بقیه سهمیه نیز  انشا.. تا پایان سال تامین خواهد شد

بیشترین کود تأمین شده سهمیه ، کود هاى ازته مى باشــد که 100 درصد آن توسط 
پتروشیمى داخل کشور تأمین گردیده است و بقیه سهمیه مربوط به کودهاى فسفاته 

و پتاسه مى باشد .
هم چنین در سال 99 بوجارى 4000 تن  بذور نیز توسط شرکت صورت پذیرفته است 
و در خصوص تامین کلیه نهاده هاى کشاورزى (کود، بذر، سم )شرکت آماده برطرف 

نمودن نیاز بهره برداران مى باشد.
از دیگر فعالیتهاى شرکت خدمات حمایتى استان اصفهان در چند سال اخیر راه اندازى 

و فعالیت باشگاه کشاورزان و سامانه تلفنى 1559 مى باشد .

 اهداف و وظایف باشگاه کشاورزان
- انجام آزمایشات آب و خاك.

- سفارش انواع نهاده هاى کشاورزى.
- آموزش حضورى رایگان اعضاء باشگاه.

- اطالع از وضعیت آب و هوا بر حسب منطقه.

- مشاوره تخصصى در زمینه استفاده از نهاده ها.
- توصیه استفاده از نهاده ها مطابق با آزمایشات آب و خاك.

از ابتداى سال زراعى 99 به دنبال تغییر ارز تخصیصى به کود هاى فسفاته و پتاسه ارز 
رسمى (  4200تومانى) به نیمایى، شــاهد افزایش قیمت کود هاى مذکور مى باشیم 
که این موضوع منجر به کاهش تقاضا و مصرف کودهاى اشــاره شده گردیده است با 
عنایت به نقش بى بدیل کودهاى فسفاته و پتاسه در کمیت و کیفیت تولید محصوالت 
کشــاورزى و همچنین به منظورتأمین منابع مالى الزم براى تهیه و تدارك کودهاى 
فسفاته و پتاســه مورد نیاز براى افزایش تولید محصوالت استراتژیک کشاورزى و در 
اجراى تفاهم نامه منعقده بین بانک کشاورزى و وزارت جهاد کشاورزى مقدر شده است 
کشاورز کارت را با هدف خرید نهاده هاى کشاورزى در اختیار ذینفعان بخش قرار گیرد. 
طبق اعالم بانک کشاورزى 20،000 میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع داخلى بانک 
کشاورزى و در قالب کارت هایى تا ســقف 200،000،000 ریال در اختیار کشاورزان 
قرار گیرد ، این کارت ترجیحا براى خرید کودهاى فسفاته و پتاسه مورد نیاز کشاورزان 
شارژ شده و قابلیت استفاده در بیش از 3500 پایانه فروش کارگزاران شرکت خدمات 

حمایتى را دارد . 
 کارمزد این تسهیالت 12درصد در سال است و چک هاى برگشتى و بدهى سر رسید 
شده احتمالى کشاورزان مانع از صدور و اعطاى کشاورز کارت نخواهد شد. کشاورزان 
متقاضى دریافت کشاورز کارت مى توانند با مراجعه به سامانه ثبت درخواست تسهیالت 
وزارت جهاد کشاورزى در سامانه ســیتا به آدرس  www.cita.maj.ir  نسبت به 
ثبت درخواست خود اقدام کرده و پس از دریافت کارت از طریق کارگزارى هاى شرکت 

خدمات حمایتى کشاورزى نسبت به خرید کودهاى کشاورزى اقدام نمایند.

                               فریدون صفائی  
 مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان

  حضرت امام (ره) 
امر کشاورزى در کشور ما از اهم امور است و هدایت و اجراى آن به وجه صحیح، اساس اقتصاد کشور است.

حضرت آیت ا... خامنه اي (مدظله العالی)
کشاورزي یکی از اساسی ترین محورهاي توسعه  کشور است.

وظایف و فعالیت هاى شرکت خدمات حمایتى کشاورزى

 اهداف شرکت خدمات حمایتى کشاورزى:

 برنامه ریزى، سیاستگذارى و انجام اقدامات 
الزم جهت تولید، تهیه، تدارك و توزیع 
نهاده هاى کشاورزى در سراسر کشور

آگهى مناقصه

ثابت راسخ- شهردار چرمهین

نوبت اول

 شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/286/ش شوراى اسالمى شهر و ماده 4 آیین نامه مالى شهردارى ها، در نظر دارد در راستاى 
اجراى پروژه هاى منطقه نمونه گردشگرى آبشار شاه لوالك به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط داراى رتبه بندى در رشته ابنیه طبق 

برآورد قیمت برابر فهرست بهاى ابنیه سال 1399 از طریق مناقصه واگذار نماید.
بر این اساس متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تاروز دوشنبه مورخ 1399/12/04 به واحد درآمد یا عمران شهردارى مراجعه و اسناد 
شرکت در مناقصه را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1399/12/05 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند 
شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت شــهردارى چرمهین به آدرس: www.chermahin.ir مراجعه و یا با 

شماره تلفن هاى 5- 52552444- 031 تماس حاصل فرمایند.
1- پروژه تکمیل ساختمان پنج واحد ویالى تحت مالکیت شهردارى در دهکده تفریحى اقامتى چهرمینو (شرح عملیات دیوارچینى، گچ 

خاك و کلیه عملیات نازك کارى، تأسیسات برقى و مکانیکال) با اعتبار 13/118/821/845 ریال
2- پروژه احداث تاالر پذیرایى (اسکلت بتنى ساختمان شرح عملیات گودبردارى، الشه چینى، اجراى فونداسیون، ستون و سقف) با اعتبار 

26/959/750/733 ریال
3- پروژه احداث هتل سوئیت و رستوران (اجراى اسکلت بتنى ساختمان شرح عملیات گودبردارى، الشه چینى، اجراى فونداسیون، ستون 

و سقف) با اعتبار 30/341/039/595 ریال
4- پروژه احداث آشپزخانه مشترك تاالر و هتل سوئیت و رستوران (اجراى اسکلت بتنى ساختمان شرح عملیات گودبردارى، الشه چینى، 

اجراى فونداسیون، سقف و ستون) با اعتبار 5/066/212/609 ریال
5- پروژه احداث سازه سر درب ورودى محور گردشگرى (مسیر پیاده راه و دوچرخه سوارى) منطقه گردشگرى آبشار شاه لوالك با اعتبار 

962/998/364 ریال

م.الف: 1093127

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول 

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه زیر را از طریق برگزاري مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول  بصورت نقدي 
و اقساطی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت بیست روز،  همه روزه به استثناء روزهاي تعطیل از ساعت 8 لغایت 
14 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشانی اصفهان خیابان مطهري مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان طبقه دوم 

واحد حقوقی مراجعه نمایند.
متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات خود همه روزه « در تاریخ هاى تعیین شده» 
بجز جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الى 14 به محل این مدیریت به نشانى خیابان مطهرى حد فاصل پل آذر و پل فلزى جنب آتش نشانى مدیریت 

بانک کشاورزى (واحد حقوقى) مراجعه نمایند.
1- شرایط: ســپرده شــرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ پایه مندرج در آگهى مزایده میباشد که طبق مندرجات اســناد مزایده، مى بایست به حساب 
شماره630706019 به نام کمیسیون معامالت بانک نزد شعبه اصفهان واریز و رسید آن ارائه گردد و یا معادل مبلغ مذکور چک تضمین شده بانکى ویا ضمانت 

نامه معتبر بانکى ارائه گردد.
2- بازدید از امالك و مطالعه سوابق مربوطه قبل از شرکت درمزایده براى تمامى شرکت کنندگان ضرورى مى باشد.

3- بانک در رد یک یا تمامى پیشنهادات خرید مختار است.
4- کلیه امالك با وضع موجود به فروش میرسد ودر صورت داشتن متصرف ،تخلیه ملک به عهده خریدار است

5- هزینه نقل وانتقال اسناد مطابق عرف قانون معامالت مى باشد.

6- کلیه امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار می باشد و 
در صورت نیاز به اقداماتى اعم از ادغام ، تفکیک ، افراز ، تجمیع ، دریافت سند ششدانگ ، رفع مغایرت در حدود اربعه و مساحت امالك و غیره و طی کلیه مراحل 
آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه اي از این بابت پرداخت نمی نماید و بانک هر گونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید . 
7-بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براي تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضاي اوراق مزایده 

و شرکت در مزایده به منزله بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده وهر گونه ادعایی برخالف آن مردود می باشد . 
8- در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باشد در صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک،  وجوه واریزي 
عینا به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت در اینصورت وجوه واریزي شامل سود و یا خسارت تحت هرعنوانی نخواهد بود . 

9-قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزي ایران ( تهران )  می باشد. 

نحوه دریافت ثمن معامله
میزان پرداخت اقساطمیزان پ رداخت نقدىشرایط پرداختردیف

-100٪الف1

90٪ طى مدت 60 ماه با نرخ سود مصوب شوراى پول و اعتبار10 ٪ و یا بیشتر براساس تصمیم کمیسیون معامالت به عنوان پیش پرداختب2

امالك مزایده بهمن ماه (99)
نام ردیف

شعبه
 شماره 
 شرایط  قیمت پایهاعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتىآدرس ملکپرونده 

پرداخت 
 وضعیت 
ملک

5462مهاباد1

بادرود میدان معلم 
کوى اسفند کوچه 
شهید ابراهیمى 

پالك 39 کدپستى 
876616853

 الف  3,340,000,000    187/25130مسکونى ششدانگ 159/7008

 تخلیه و 
در تصرف 

بانک 
است 

زرین 2
6163شهر

خیابان حکیم 
نظامى کوچه شهید 
بیژن فتوحى پالك 
دوم سمت راست 

طبقه سوم 

2018/20

پنجاه ودو حبه 
و هفتادصدم 
حبه مشاع 

از هفتاد ودو 
حبه 

 الف  37,329,166,666 175-آپارتمان

 تخلیه و 
در تصرف 

بانک 
نیست  

1122نایین3

نایین جنب 
دانشگاه آزاد نایین 

هتل گل نرگس 
نایین

سى و یک و 
نیم حبه مشاع  

از   هفتاد و 
دو حبه  پالك 

4430/578

 ب  50,618,750,000 49613400هتل هتل 

 تخلیه و 
در تصرف 

بانک 
نیست  

م.الف: 1093206

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)
شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2414/ش مورخ 99/11/06 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 18 
قطعه زمین مسکونى واقع در سطح شهر شاهین شهر را با قیمت کارشناسى از طریق آگهى مزایده به صورت نقد به فروش 

برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و 
پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/12/04 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
م.الف: 1088204احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر                            

چاپ دوم

آگهى مناقصه
بدینوسیله شهردارى دستگرد در نظر دارد با توجه به ابالغ اعتبار سازمان شهرداریها و دهیاریهاى کشور شماره 1 مورخ 99/11/01 نسبت 
به اجراى خرید قیر امولسیونى و عملکردى (PG) اقدام نماید لذا شــرکت کنندگان در مناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه 
به واحد مالى و عمران شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 99/11/29 مراجعه و تا تاریخ 99/11/30 نسبت به تحویل اسناد به واحد حراست 

اقدام نمایند.

م.الف: 1087510سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

مبلغ اعتبارعنوانردیف
1(PG) 6/480/000/000 ریالخرید قیر امولسیونى و عملکردى

نوبت دوم


