
از سوی صندوق نوآوری ارایه می شود
تدوین بسته های مالی و بیمه ای 

برای توسعه بازار محصوالت 
دانش بنیان

رییس صندوق نوآوری و ش���کوفایی از تدوین 
بسته های بیمه ای و پوشش ریسک برای محصوالت 
ش���رکت های دانش بنیان خبر داد ت���ا صنایع و 
شرکت های بزرگ با اطمینان خاطر از این محصوالت 

استفاده کنند.
مهر - علی وحدت با تاکید بر اینکه بحث بازار 
محصوالت شرکت های دانش بنیان بحث مهمی برای 
صندوق به ش���مار می آید، گفت: امروز بیش از 
چهار هزار شرکت دانش بنیان در کشور مشغول 
به فعالیت هستند که بعضی از آنها بزرگ و بسیار 
 موفق هستند و تعداد این نوع شرکت ها هم کم

 نیستند.
وی افزود: به همین خاط���ر صندوق نوآوری و 
شکوفایی به عنوان نهاد مالی تخصصی و کمک 
کننده به شرکت های دانش بنیان، برنامه ویژه ای را 
برای بازار محصوالت این شرکت ها در دستور کار 
دارد. در همین راس���تا درصدد هستیم بسته های 
مالی ویژه ای را تدوین و به بازارسازی این شرکت ها 

کمک کنیم.
رییس صندوق نوآوری و ش���کوفایی با تشریح 
تدوین بسته پوش���ش بیمه ای و پوشش ریسک 
محصوالت شرکت های دانش بنیان در این صندوق 
در راستای کمک به بازار این شرکت ها گفت: ما 
این بسته ها را تدوین کرده ایم تا شرکت های دولتی 
و نیز صنایع و شرکت های بزرگ با اطمینان خاطر 
از محصوالت شرکت های دانش بنیان استفاده کنند. 
این بسته ها به شرکت های دانش بنیان کمک می کند 
تا اعتماد شرکت های بزرگ را جلب و نیازهای آنها 

را رفع کنند.
وحدت همچنی���ن با بی���ان ص���دور انواع 
ضمانت نامه در صندوق نوآوری و شکوفایی برای 
ش���رکت های دانش بنیان، گفت: اگر شرکت های 
دانش بنی���ان از ضمانت نامه های صادر ش���ده 
توس���ط صندوق و یا خدمات لیزینگ استفاده و 
آن را به عنوان بس���ته های مال���ی همراه خود 
 عرضه کنند، بخش مهمی  از مس���ایل آنها حل 

می شود.
وی افزود: امروز ش���رکت ها و صنایع بزرگ در 
کشور به دنبال ش���رکت های دانش بنیان خوب و 
قوی هستند تا نیازهای خود را از طریق محصوالت 
آنها مرتفع کنند که ما در صندوق در این زمینه 
 فعال هس���تیم تا نیاز این ش���رکت های بزرگ

 تأمین شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک:

ضمانت نامه برای واحدهای صنعتی 
جدید صادر نمی شود

رییس هیات مدیره و مدیرعام���ل صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: اولویت ما فعال نگاه 
داشتن و توانمندسازی و افزایش ظرفیت برای واحدهای 

فعال است.
وزارت صنعت- محمدحسین مقیسه با بیان اینکه 
امسال موضوع افزایش س���رمایه صندوق را به صورت 
جدی در دستور کار قرار داده ایم، تصریح کرد: در شرایط 
کنونی مدیریت منابع و اولویت بندی را به عنوان یکی از 
راهبردهای خود قرار داده ایم و به دنبال آن هستیم تا با 
حمایت از واحدهای نیمه تمام در مراحل پایانی، سرمایه در 
گردش واحدهای فعال و نیمه فعال با هدف افزایش تولید، 

اشتغال و صادرات؛ حمایت جدی کنیم.

جزییات نحوه پرداخت مالیات اصناف 
در سال 97 اعالم شد

س���خنگوی اتاق اصناف ایران با تشریح جزییات نحوه 
پرداخت مؤدیان مالیاتی اصناف در سال 97، گفت: 36 
درصد مؤدیان مالیاتی اصناف در سال 97 مشمول هیچ 

گونه افزایش مالیاتی نخواهند شد.
اتاق اصناف- مجتبی صفایی افزود: امسال با توجه به 
مسائل و مشکالتی که در خصوص رکود بازار وجود داشت، 
گفت: توافقی بین اصناف و سازمان امور مالیاتی انجام شد 
تا با توجه به فشارهای اقتصادی از ناحیه پرداخت مالیات 
مشکالت کمتری برای اصناف به وجود آید. وی بیان داشت: 
بر اساس این توافق مقرر شد تا مؤدیان مالیاتی که مالیات 
قطعی آنها در سال 96 بین 5 میلیون تا 10 میلیون تومان 
بوده که 4 و نیم درصد از مؤدیان مالیاتی کشور را تشکیل 
می دهند و تعداد آنها  70 هزار واحد صنفی است بر اساس 
توافق مذکور برای پرداخت مالیات سال گذشته 9 درصد 
افزایش مالیات داشته باشند. سخنگوی اتاق اصناف ایران 
بیان داش���ت: همچنین در تفاهم نامه بین سازمان امور 
مالیاتی و اتاق اصناف ایران مقرر شد تا برای اصنافی که 
مالیات قطعی آنها در سال 96 بیش از 10 میلیون تومن 
بوده است و یک و نیم درصد از اصناف کشور و به عبارتی 
23 مؤدی مالیاتی هس���تند 15 درصد افزایش پرداخت 
مالیات در سال 97 نسبت به سال 96 برای آنها لحاظ شود.

نایب ریی���س دوم اتاق بازرگانی ایران بیان داش���ت: 
همچنین در مورد مؤدیان مالیاتی، اصناف که در سال 96 
مالیات قطعی آنها بین 2 ونیم تا 5 میلیون تومان بوده و 
6 درصد از مؤدیان مالیاتی کشور به عبارتی 91 هزار واحد 
صنفی کشور را تشکیل می دهند، مقرر شد تا برای پرداخت 
مالیات سال 97 پنج درصد نسبت به سال 96 اقدام کنند.
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توصیه به خویشتن داری و پرهیز از اظهارنظرهای شتابزده

سازمان نظام  صنفی رایانه ای در حمایت از اسنپ بیانیه صادر کرد  

ایرنا - رییس سابق اتاق بازرگانی ایران هشدار داد: اگر صادرکننده تکلیفش را روشن و شفاف نداند، 2.5 میلیارد دالر حاصل از صادرات محصوالت کشاورزی در سال پیش رو آن طور 
که باید به چرخه اقتصادی کشور بازنمی گردد. محسن جالل پور رییس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: حدود یک ماه دیگر صادرکنندگان باید اظهارنامه های مالیاتی خود را تسلیم کنند 

اما هنوز هیچ دستورالعملی به آن ها ابالغ نشده است.

اخطار درباره  بازنگرداندن 
ارز صادراتی

 در پی رخدادها و حواشی ایجاد شده در روزهای گذشته، بیانیه سازمان نظام  
صنفی رایانه ای ضمن ابراز تاسف در حمایت از اسنپ منتشر شد.  

نصر تهران - سازمان نظام  صنفی رایانه ای ضمن ابراز تاسف بابت حوادث 
و حواشی رخ داده پیرامون یکی از استارتاپ های بزرگ کشور )اسنپ( اعالم 
می دارد که بقا و رشد اکوسیستم استارتاپی کشور، به ویژه در شرایط حساس 
کنونی، منجر به تقویت اقتصاد و اش���تغال جوانان شده و نیازمند حضور و 
همراهی همه ذینفعان اعم از تولیدکنن���دگان، بهره برداران و کلیه مراجع 
قانون گذاری و اجرایی این حوزه است. لذا نکاتی چند پیرامون این رخداد را 

یادآور می شود:
1- قاعدتاً کلیه فعاالن اقتصادی در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات 
خود را ملزم به رعایت قوانین جاری کشور دانسته و تمام تالش خود را در این 
زمینه انجام می دهند؛ هرچند ممکن است در این راستا ناخواسته با مشکالتی 
نیز روبرو شوند. البته تعداد این موارد با توجه به گسترش حوزه فعالیت فناوری 
اطالعات و ارتباطات قابل توجه نبوده و با همراهی و عزم ذی نفعان مختلف 

همین موارد نیز می تواند کاهش یابد.
2- اکوسیستم استارت اپی در کشور به دالیل مختلف از جمله نوپا بودن 
آن، سرعت رشد فناوری، سرعت توسعه خدمات و همه گیر شدن خدمات آن 
در عرصه عمومی، سبک جدیدی در عرضه کاال و خدمات را بنا نهاده اند. این 
سبک جدید خود باعث بروز چالش هایی در جامعه و عرصه عمومی می شود که 
اغلب آنها از قبل یا قابل شناسایی نبوده و یا به سختی قابل پیش بینی هستند. 
به همین دلیل واکنش ها و عکس العمل های پیرامون این موضوع نیز به دقت 
نظر بیشتری نیاز داشته و توجه به مالحظات خاص این حوزه را نیز می طلبد.

3- رشد استفاده از فناوری های نوین در عرصه عمومی، از یک طرف نیازمند 
اصالح قوانین و به روز شدن آن ها متناسب با شرایط روز جامعه بوده و از طرف 
دیگر نیازمند یک رگوالتوری منظم و دقیق و چابک برای تطبیق رشد و توسعه 
این فناوری ها در جامعه است. رگوالتوری مناسب و کارآمد صنفی در این 
حوزه باعث می شود که جامعه از سردرگمی در واکنش به پدیده های نوظهور 
خالصی یافته و حقوق همه ذی نفعان این حوزه به درستی تبیین و رعایت شود.

4- حوادث اخیر بار دیگر لزوم توجه به حریم خصوصی و قوانین خاص آن را 
در جامعه آشکار کرد و نشان داد هرگونه تاخیر در شفاف و روشن شدن حریم 
خصوصی در جامعه و تبعات ناشی از آن می تواند باعث مسایل و مشکالت 

بسیار حادتری برای مردم شود.
در پایان سازمان نظام صنفی رایانه ای ضمن حمایت از کسب   وکارهای این 
حوزه از مردم، اصحاب رسانه و کلیه دست اندرکاران دعوت می  کند ضمن 
خویشتن داری از هرگونه تصمیمات و اظهارنظرهای شتابزده و تعمیم آن به 
فضای عمومی که کسب  وکارهای موجود را با مخاطره مواجه می کند، پرهیز 
کنند، چرا که تبعات آن ممکن است باعث مشکالت فراوانی برای جوانان این 
مرز و بوم شود که در این اکوسیستم مشغول فعالیت هستند و خسارات جبران 

ناپذیری را بر کسب و کارها تحمیل کند.
سازمان نظام صنفی به منظور انجام وظایف صنفی و ملی خود از کمک کلیه 
فعاالن، رسانه  ها و مردم برای سامان دهی فعالیت های این حوزه استقبال می کند 

و آماده دریافت نظرات و پیشنهادهای صاحب نظران در این خصوص است.
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در سی و سومین جلسه هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای مطرح شد:

پیشنهاد تشکیل کمیسیون تامین محصوالت فاوا 

مصوبه

سی و سومین نشست هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، 
روز یکشنبه 19 خرداد ماه در دبیرخانه سازمان برگزار شد.  

نصر تهران- در این نشس���ت محمدباقر اثنی عشری درباره دومین حضور 
اعضای شورای انتظامی در این جلسه، از حمید فروزنده رییس شورای انتظامی و 
سایر اعضای شورا خواست گزارش و درخواست های خود از هیات مدیره را مطرح 
کنند. حمید فروزنده ضمن تشکر از هیات  مدیره به دلیل دعوت انجام شده، به 
معرفی اعضای شورای انتظامی پرداخت و سپس گزارشی از فعالیت ها و اقدامات 
انجام شده توسط این شورا ارایه کرد. محمد یوسفیان عضو دیگر شورا نیز درباره 
رویکرد ش���ورا به حل پرونده  های ارجاعی، بهداد عباسی در خصوص شرایط و 
نیازهای حقوقی و اجرایی شورا، و علی آذرکار نیز در خصوص تالش برای بهبود 

فرآیندهای عملیاتی شورا، توضیحاتی ارایه دادند. 
در ادامه محمدباقر اثنی عشری ضمن تشکر از فعالیت  های شورای انتظامی، 
خواستار تهیه و انتشار گزارشی از تجربیات و پرونده های مختلف شورای انتظامی، 

بدون درج نام طرفین، به منظور کسب تجربه سایر اعضا شد. 
جعفر محمدی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده و نتایج ارزیابی محور »شرکت 
برتر ICT در توسعه اقتصادی« در جشنوراه فاوا، که توسط وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات برگزار خواهد شد، ارایه کرد. محمدی همچنین گزارشی را از 
جلسه پیشین کمیسیون تجارت الکترونیکی که با حضور معاون دادستان کل کشور 
در امور فضای مجازی برگزار شد، ارایه داد و آن را مفید و تعاملی دانست. او افزود 
که در نشست یاد شده، اعضای کمیسیون مشکالت رایج کسب و کار خود مانند 
فیلترینگ، درخواست های غیرمجاز اطالعاتی سایر دستگاه  ها، موضوعات حقوقی را 

با معاون دادستان در میان گذاشتند.
سپس، حمید توسلی دیگر عضو هیات مدیره با اشاره به گستردگی حوزه فناوری 
اطالعات و همچنین گسترده تر شدن کسب و کار سخت افزار، که از مدت ها قبل 
باعث منفک شدن کمیسیون های »شبکه« و »صندوق های مکانیزه فروش« از 
مجموعه کمیسیون »سخت افزار« شده است، پیشنهاد تشکیل کمیسیون »تامین 
محصوالت فاوا« را با مشارکت واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان این 

محصوالت مطرح کرد.
 اعضای هیات مدیره ضمن تاکید بر تحوالت انجام شده در کسب  وکار فعاالن 
سخت  افزار و ابداع فناوری  های جدید، کلیات موضوع پذیرفته شد اما اعضا نام 
پیشنهادی را بسیار عام و فراگیر تشخیص دادند؛ چرا که می  تواند محصوالت نرم 
 افزاری را هم پوشش دهد. همچنین همپوشانی محدوده فعالیت های این کمیسیون 
با تعدادی از کمیسیون ها فعال سازمان مانند شبکه، اینترنت چیزها و مراکز داده 
باید به نحوی مرتفع شود. در خصوص مشکالت عام مبتال به کسب  وکارها )از 
جمله حوزه سخت افزار(، مانند ثبت سفارش، تخصیص ارز، بیمه و مالیات، پیشنهاد 
شد که این موضوعات در کمیسیون های موضوعی مرتبط دنبال شده و از انجام 

کارهای موازی خودداری شود.
در نهایت، مقرر شد نظرات هیات مدیره مجددا در کمیسیون سخت افزار مطرح 
و طرح پیشنهادی کمیسیون )شامل نام پیشنهادی و شرح محدوده فعالیت های 
آن، با درنظر گرفتن فعالیت سایر کمیسیون های مرتبط( تهیه و به هیات  مدیره 
ارایه شود. همچنین تاکید شد که ظرفیت  های آیین  نامه ای تشکیل کمیسیون 
)محدودیت 21 نفره و امکان ایجاد کارگروه  ها( در تدوین طرح مد نظر قرار گیرد. 

علی آذرکار دبیر سازمان درخواست رییس کمیسیون صندوق های مکانیزه فروش 
مبنی بر افزوده شدن  قاسم چشمه از شرکت پیشتازان توسعه کامران، امید نساج 
از شرکت منشور سیمین، مهدی فروزان نژاد از شرکت آسان پرداخت پرشین و 
سیدرضا پایمرد از شرکت ویرا سیستم پویا را به رای هیات مدیره گذاشت که این 

پیشنهاد نیز به اتفاق آرا تصویب شد.
در ادامه این نشست جعفر محمدی، پیشنهاد ترمیم اعضای شورای انتظامی با 
هدف هم افزایی بیشتر این شورا با مرکز داوری را مطرح کرد. رضا کرمی درباره 
اساسنامه سازمان، شورای انتظامی را محل رسیدگی به »تخلفات صنفی« دانست 
و افزود مرکز داوری مطابق شیوه نامه آن، محل رسیدگی به »اختالفات صنفی« 

است و در نتیجه ماهیت دو نهاد با یکدیگر تفاوت دارد.
رییس هیات مدیره س���ازمان با تایید این نکته افزود در برخی موارد شورای 
انتظامی  و مرکز داوری اختالف نظر و سلیقه دارند و در چند نوبت نیز مذاکراتی با 
اعضای هر دو گروه انجام شده است. او پیشنهاد کرد ادامه روند مذاکرات با هر دو 

گروه را با هدف رفع مشکالت در دستور کار قرار گیرد.
رضا کرمی  با بیان به تالش ها و زحمات کشیده شده برای تهیه و تصویب آیین 
نامه فعالیت کمیسیون ها در دوره  های چهارم و پنجم هیات  مدیره، اظهار داشت که 

نحوه تشکیل کمیسیون های سازمان باید مطابق این آیین نامه باشد. 
علی آذرکار با بیان این که گزارش عملکرد کمیسیون ها به صورت سه ماهه به 
طور یکدست منتشر شده و می شود گفت گزارش عملکرد کمیسیون  ها نیز در 
بازه یک ساله تهیه شده است. در خصوص کمیسیون های غیرفعال نیز پیشنهاد 

فعال سازی کمیسیون و در صورت نیاز، تغییر رییس یا اعضای آن، مطرح شد.

ایران سهامی عام، مورخ 1398/03/12 و مجوز شماره 015-984/521735 مورخ  ارتباطات سیار  العاده شرکت  استناد مصوبه مجمع عمومی فوق  به  به اطالع می رساند 
1398/03/02سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 9,600,000,000,000ریال به مبلغ 19,200,000,000,000ریال 

منقسم به 19,200,000,000سهم 1,000ریالی به شرح زیر افزایش یابد:
1(سرمایه فعلی شرکت: 9,600,000,000,000ریال

2(مبلغ افزایش سرمایه: 9,600,000,000,000ریال
3(مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه: 19,200,000,000,000 ریال

4(ارزش اسمی هر سهم : 1,000ریال
5(تعداد سهام عرضه شده: 2,400,000,000سهم

6(نوع سهم : عادی با نام
7(محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:

7,200,000,000,000ریال از محل سود انباشته
2,400,000,000,000ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آوردة نقدی. 

8(موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج سرمایه ای، بهبود ساختار مالی و حفظ نقدینگی مورد نیاز برای انجام سرمایه گذاری های آتی
9(به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 1398/03/12 تعداد 25 حق تقدم خرید سهم جدید و تعداد 75 سهام جایزه تعلق می گیرد. بدیهی است تعداد 

دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعالم خواهد شد.
10( سهامداران محترمی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار این آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم را دریافت ننمایند، می توانند جهت 

دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
11(مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.

12(سهامدارانی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:
 سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی کند، می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت 
آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شماره 47000929058606 این شرکت نزد بانک پارسیان شعبه 
ونک واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی، تهران، میدان ونک ابتدای خیابان مالصدرا 
جنب سازمان بورس و اوراق بهادار ساختمان نوردنا پالک 17 طبقه دوم اداره امور سهامداران - کد پستی 16113-19919 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان 

مالصدرا، جنب سازمان بورس و اوراق بهادار، ساختمان نوردنا، پالک17، طبقه دوم، اداره امور سهام تحویل و رسید دریافت نمایند.
 سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی 
حق تقدم، مبنی بر اعالم موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران، میدان ونک ابتدای خیابان مالصدرا جنب سازمان بورس و اوراق 
بهادار ساختمان نوردنا پالک 17 طبقه دوم - اداره امور سهامداران کدپستی16113-19919 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران، میدان ونک ابتدای خیابان مالصدرا 

جنب سازمان بورس و اوراق بهادار ساختمان نوردنا پالک 17 طبقه دوم اداره امور سهامداران تحویل و رسید دریافت نمایند.
 تذکر: عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد.

13( درصورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق بورس  اوراق 
بهادار تهران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام 
جدید و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14( حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس و اوراق بهادار تهران 
عرضه و مبالغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم :
 مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات پذیره نویسی بر عهده ناشر است.

 ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور،تقصیر، تخلف و یا به دلیل 
ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.

 ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به 
منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

 با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
 سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در بورس و اوراق بهادار تهران را دارند، جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت می توانند، به سایت 

اینترنتی شرکت به آدرس امور سهام saham.mci.ir مراجعه و یا با شماره 1-88191050 تماس حاصل نمایند.
 saham.mci.ir گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی 

و سامانه جامع اطالع رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس امور سهام www.codal.ir در دسترس می باشد.
هیأت مدیره 

شرکت ارتباطات سیار ایران )سهامی عام(

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت ارتباطات سیار ایران )سهامی عام( 
ثبت شده به شماره 317512 با شناسه ملی 10103560453

آگهی فقدان سند مالکیت 
احتراما آقای احمد احمدی طبق درخواســت شماره 10665 مورخ 1398/3/21 
و با تقدیم دو برگ فرم استشــهادیه محلی مصدق شــده به شماره 29755 دفتر 38 
مدعی اســت سند مالکیت ششدانگ پالک 4180 فرعی از 139 اصلی واقع در بخش 
یک حومه کرمانشــاه کــه ذیل ثبت 26063 و صفحه 196 دفتر 122 با شــماره چاپی 
748471 بنام متقاضی صادر و تســلیم شده است وبعلت سهل انگاری سند مالکیت 
به ســریال 748471 مفقود شــده اســت که سند نامبرده برابر شــماره سند 5238 
مورخ 1377/4/15 در رهن بانک ملی کرمانشــاه میباشــد لذا مراتب طبق ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام 
معامله یا وجود ســند مالکیت نزد آنان میباشــد از تاریخ انشتار این آگهی به مدت ده 
روز مراتب به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نســبت به صدور سند مالکیت 
طبق مقررات اقدام و ســند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ســاقط و ابطال خواهد شد. 
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آگهی اصالحی
پیرو آگهی منتشــره در روزنامه فن اوران مورخه 98/3/21 به شماره 
آگهــی 415 مربــوط به شــعبه 2 اداره اجرای ثبت اســناد و امالک مشــهد 
بشــرح ذیــل اصالح میگــردد >> مریم دره کــی نام پدر محمــد تاریخ تولد 
1359/4/10 صحیح میباشد<<       مسئول شعبه دو اداره اجرای ثبت اسناد مشهد 

آگهی ابالغ اجرائیه 
بدینوســیله به آقای بردیا کریمی فریرخ نام پدر مــراد تاریخ تولد 1356/12/24 
شــماره ملی 3250768944 شــماره شناسنامه 34337 به نشــانی شهرک نصر مجتمع 
نیــروی انتظامــی بلــوک  A شــرقی که بانک موسســه مهــر ایران به اســتناد قــرارداد 
بانکی شــماره قرارداد بانکی شــماره ســند 5814/101/1542663/1   تاریخ ســند 
1397/4/28 بانک مربوطه قرض الحسنه مهر ایران جهت وصول مبلغ 21/183/500 
ریــال ) بیســت و یک میلیون و صد و هشــتاد و ســه هــزار و پانصد ریــال( اصل طلب 
20/000/000 ریال به انضمام خســارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تســویه 
کامــل بدهــی طبق   مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالســه 
9800047  در این اجرا تشــکیل شــده و طبق گزارش مــورخ 1398/2/3 مامور محل 
اقامت شــما به شــرح متن سند شناخته نشــده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی 
آگهی میشــود و چنانچه ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب 
میگردد نســبت به پرداخــت بدهی خود اقــدام ننمائید عملیات اجرایــی جریان خواهد 
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آگهی ابالغ اجرائیه به جمشید سام دلیری 
بدینوســیله به خانم آقای جمشــید ســام دلیری   فرزند عزیزاله  به شناســنامه شماره  30 و ملی 
4839875952 ابالغ میشــود که بانک ملی  به اســتناد قرارداد بانکی شــماره 6602858811002 
جهــت وصول مبلــغ 147/010/081 ریال تا تاریــخ 1397/12/12 به انضمام خســارت تاخیرتادیه 
متعلقــه و از تاریــخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شــما اجرائیــه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کالســه 9700391  تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/12/23  مامور  محل 
اقامت شــما به شــرح متن سند شناخته نشده  لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفــاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی میشــود و چنانچه ظرف 
مــدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب میگردد نســبت به پرداخــت بدهی خود اقدام 

ننمائید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.تاریخ انتشار 1398/3/28 م الف 98/180/1126 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان چالوس

آگهی ابالغ به علی رضائی کینجی و معصومه افشین پور و نقی منتظری 
بدینوســیله بــه آقای علــی رضائی کینجــی فرزند ســلطانعلی به شناســنامه شــماره  591 و ملی 
6269678897و معصومه افشــین پور فرزند اله یار به شــماره شناســنامه و ملی 4260014781 و 
نقی منتظری فرزند محمد شناسنامه شماره 793 و ملی 4322575889 ابالغ میشود که بانک ملی  به 
اســتناد قرارداد بانکی شماره 6500808487000 جهت وصول مبلغ 239/850/324 ریال تا تاریخ 
1397/09/14 به انضمام خسارت تاخیرتادیه متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق 
مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالســه 9700288  تشــکیل شده و طبق 
گــزارش مورخ 1397/10/9 و 1397/10/17 و 1397/10/12  مامور  محل اقامت شــما به شــرح 
متن سند شناخته نشده  لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید عملیات اجرایی جریان 
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کلیه مدارک ) ســند خودرو - برگه ســبز - کارت خودرو ( پراید وانت ) ســایپا ( 95 شماره پالک 34- 228 ط 
57 شــماره شاسی  NAS451100G4957137 شماره موتور  M135703750  به مالکیت محسن کاووسی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد خرمشهر 

آگهی دعوت از کلیه سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده و مجمع عمومی فوق العاده و هئیت مدیره 

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت کشــت و صنعت شــیرین رود نیشابور ) ســهامی خاص( ثبت شده 
به شــماره 4508 و شناســه ملی 14005795112 دعوت میشــود تا در جلســه مجمع عمومی ادی بطور فوق 
العــاده در ســاعت 5 بعد از ظهر مــورخ 1398/4/9 و مجمع عمومی فوق العاده در ســاعت 4 بعد از ظهر مورخ 
1398/4/9 و هئیت مدیره که در ســاعت 6 بعد از ظهر مورخ 1398/4/9 در آدرس محل مســجد روســتای 

شور رود تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : کاهش اعضای هئیت مدیره 

دســتور جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :  انتخاب مدیران - انتخاب بازرســین - انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشار 

هیت مدیره شرکت دستور جلسه هئیت مدیره : انتخاب و تعیین سمت اعضای هئیت مدیره 

حسن خیراندیش سکاندار روابط عمومی شرکت 
گاز خراسان رضوی شد

مشــهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرعامل شــرکت گاز خراسان 
رضوی در حکمی حسن خیراندیش را به عنوان سرپرست روابط عمومی 

شرکت گاز استان خراسان رضوی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی، سیدحمید 

فانی در این حکم نوشت:
"با استعانت از حضرت حق، نظر به تجربه 22 ساله جنابعالی در واحد 
روابط عمومی و همچنین تخصص تحصیلی شــما در حوزه ارتباطات، به 
موجب این حکم به عنوان "سرپرست روابط عمومی" منصوب می شوید. 
از آنجا که واحد روابط عمومی در حکم چشم بینا و گوش شنوای سازمان 
اســت، انتظار دارد ضمن ادامه فعالیت های مفید و سیستمی جاری، در 

جهت تحقق اهداف و برنامه های زیر تالش جدی صورت گیرد:
1-تقویت حس تعامل دوسویه بین سازمان و مردم
2- تکریم حداکثری کارکنان و خانواده های آنان 

3- بسترســازی بــرای ایجاد حس رضایت منــدی ذی نفعان از طریق 
احصای نظرات و پیشنهادات آنان

4- برقراری ارتباط دوســویه و مفید با دیگــر مجموعه های دولتی و 
خصوصی در مسیر تعالی سازمان

5- ارتقــای رضایتمندی درون ســازمانی و برون ســازمانی از طریق 
پاسخگویی مناسب و مشورت با نخبگان 

6- تعامل منطقی، شــفاف و به موقع با اصحاب رسانه در جهت تنویر 
افکار عمومی

امید اســت با اتــکال به نیروی الیــزال الهی در انجام شایســته این 
مسئوولیت موفق و موید باشید.

فرصت را مغتنم شــمرده از خدمات و زحمات ارزشــمند جناب آقای 
علوی در طول دوران تصدی مسئولیت ایشان قدردانی می گردد.

گفتنی اســت؛ حســن خیراندیش دارنده مدرک تحصیلی کارشناسی 
مدیریت تبلیغات و کارشناسی ارشد  علوم ارتباطات اجتماعی است.

در  5 سال با سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفت:
تکمیل شبکه فاضالب مبارکه با پیشرفت فیزیکی بیش از 

99 درصد 
اصفهان - بهمن توکلی فرد -مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: 
طی 22 سال از سالهای  70 تا 92  ، ) قبل از  انعقاد قرارداد بیع متقابل میان  شرکت 
فوالد مبارکه و شــرکت آبفا اســتان اصفهان( حدود 150 کیلومتر لوله گذاری  شبکه 
فاضالب  در شــهر مبارکه  اجراء شد این در حالیست که از سال 92 تا پایان سال 97 

، در این شهر 155 کیلو مترشبکه فاضالب عملیاتی گردید.
مهندس هاشم امینی افزود: در حال حاضر اجرای شبکه فاضالب در شهر مبارکه با 
بیش از 99 درصد پیشــرفت فیزیکی آماده بهره برداری است فقط  حدود3 کیلو مترتا 

تکمیل شبکه فاضالب شهر مبارکه   باقیمانده است.
وی با اشــاره به اجرای شبکه فاضالب در  شهر مبارکه ازسال 70 تا سال 92 اعالم 
کرد:طی 22 سال با اجرای 80 کیلو متر شبکه فاضالب در شهر مبارکه و 70 کیلو متر 
در محله صفائیه مبارکه اجرای شــبکه فاضــالب در این منطقه تنها حدود 48 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
مهندس امینی در خصوص اجرای شبکه فاضالب در شهر کرکوند بیان کرد:اجرای 
شــبکه فاضالب در شــهر کرکوند پس از انعقاد قرارداد بیع متقابل با سرمایه گذاری 
شــرکت فوالد مبارکه در دستور کار قرار گرفت و از سال 92 تا پایان سال 97 بیش از 

45کیلومتر مترشبکه فاضالب در این شهر  اجراءشد.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه 
اجرای شــبکه فاضالب در شهر کرکوند با بیش از 91 درصد پیشرفت فیزیکی درحال 
تکمیل شدن اســت خاطر نشان ســاخت: با اجرای حدود 4کیلومتر باقیمانده شبکه 
فاضالب شــهر کرکوند، در نهایت ساکنان این شهر هم  در آینده نزدیک تحت پوشش 
خدمات شــبکه فاضالب قرار می گیرند. وی با بیان اینکه در سال 96 با انعقاد قرار داد 
الحاقیه بیع متقابل میان شــرکت فوالد مبارکه وآبفا اســتان اصفهان به منظور اجرای 
شبکه فاضالب شهرهای زیباشهر و دیزیچه اظهار داشت: از سال 96 تا پایان سال 97 
بیش از  45 کیلومتر شبکه در زیباشهر اجراء شد که بیانگر پیشرفت 78درصدی است 
و نیز در شهر دیزیچه با اجرای 88 کیلومتر شاهد بیش از 79 درصد پیشرفت فیزیکی 

اجرای شبکه فاضالب دراین منطقه هستیم
برگزاری نمایشگاه با رویکرد ویژه به صنایع دستی با حضور 
300 مشارکت کننده درروزهای 28 تا 31 خرداد در اصفهان

اصفهان - بهمن توکلی فرد -مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان در  نشست خبری از توجه ویژه به صنایع دستی در نمایشگاه امسال خبر داد 
و گفت: تاکنون 300 مشــارکت  کننده برای شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی 

گردشــگری و صنایع دســتی اصفهان اعالم حضور کرده اند که این نمایشگاه در فضای 
9 هزار مترمربع برگزار می شــود. علی یارمحمدیان اظهار کرد: شــرکت نمایشــگاه ها 
شــرایطی فراهم می کند که فعاالن در تمامــی حوزه ها در این مکان حضور پیدا  کنند 
و امیدواریــم برگزاری این نمایشــگاه به رونق اقتصادی بینجامــد. وی بیان کرد: این 
نمایشگاه ششمین رویداد از 55 نمایشگاه  در نظر گرفته شده در سال جاری محسوب 
می شــود؛ امیدواریم این نمایشــگاه، نقطه عطفی در جذب گردشگر باشد. وی افزود: 
شــرکت در نمایشــگاه های بین المللی می تواند باعث افزایش جذب گردشــگر به یک 
منطقه شود؛ امروزه نمایشــگاه ها بهترین ابزار بازاریابی به شمار می روند؛ در نمایشگاه 
است که فعاالن حوزه گردشگری می توانند حضور پیدا کنند و با افراد فعال در صنعت 

خود مالقات کنند. 
یارمحمدیان گفت: امروز محیط طبیعی، صنایع دســتی و آثار تاریخی فقط موجب 
جذب گردشــگر نمی شود بلکه رویدادهای فرهنگی و اقتصادی و برگزاری نمایشگاه ها 
نیز می تواند باعث جذب گردشــگر در یک منطقه شود؛ در دنیا نمایشگاه های جهانی و 
منطقه ای برگزار می شــود که در این نمایشگاه تعداد باالیی گردشگر به آن جا می روند. 
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان عنوان کرد: یازدهمین 
نمایشگاه گردشگری و صنایع دســتی که در اصفهان برگزار می شود، می تواند فرصتی 
برای معرفی پتانسیل های گردشگری استان باشد و ظرفیت سایر استان ها را به نمایش 

بگذارد. 
وی بیان کرد: اصفهان قطب گردشــگری ایران است؛ بر اساس آمار سازمان میراث 
فرهنگــی، اصفهان در جذب گردشــگران خارجی رتبه نخســت و در رتبه دوم جذب 
گردشــگران داخلی را داشته است و با 22 هزار اثر ثبت شده ملی و 17 اثر ثبت شده 
جهانی پتانســیل باالیی در این حوزه دارد؛ همچنین با تکمیل نمایشــگاه بین المللی 

بزرگ، این ظرفیت را داریم که نمایشگاه منطقه ای بزرگ برگزار کنیم. 
در این نشســت خبری همچنین فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری استان، علیرضا ســاالریان نماینده وزارت امور خارجه در استان 
و نصیر ملت رئیس کمیســیون اقتصادی، حقوقی و گردشــگری شورای اسالمی شهر 
اصفهــان نیز پیرامــون اهمیت ونقش گردشــگری مطالبی بیان نمودند . نمایشــگاه 
گردشــگری و صنایع دستی 28 تا 31 خرداد ســالجاری در محل نمایشگاههای بین 

المللی اصفهان  پل شهرستان برگزار می شود .
همزمان با عید سعید فطر انجام گرفت

آغازحفاری تونل شرقی خط دوم قطارشهری اصفهان
اصفهان - بهمن توکلی فرد -به گزارش رســیده از روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان قطارشــهری اصفهان، حفاری تونل شــرقی خط دوم قطارشهری همزمان با 
ایام عید ســعید فطر و به منظور افزایش جبهه های کاری ســاخت خط دوم مترو آغاز 
شــد.حفاری مکانیزه تونل خط دوم قطارشهری اصفهان از شــرق اصفهان به صورت 
تونل دوچشمه در مســیر ایستگاه دارک شهرک امام حسین)ع( تا میدان امام علی)ع( 
با دو دســتگاه تی بی ام انجام می شود. عملیات عمرانی تونل غربی با خرید دو دستگاه 
کاترهد)تیغه برشــی( تی بی ام خط دوم قطارشــهری اصفهان و نصب آن بر ماشــین 
مکانیزه حفار، اســفند ســال 1397 آغاز شــده بود و حفاری تونل شرقی، همزمان با 
عید سعید فطر آغاز شد.دســتگاه مکانیزه حفار تونل، بیش از 150 متر از تونل غربی 
این خط را حفاری و ســگمنت گذاری کرده و عملیات عمرانی این تونل در حال حاضر 
به پیش می رود.همچنین قرار اســت در آینده نزدیک، از سمت غرب شهر اصفهان به 
سمت میدان امام علی)ع(، حفاری تونل به صورت تک چشمه انجام گیرد و از ایستگاه 
مــدرس نجفی در کهندژ تا میــدان امام علی)ع( با یک تی بی ام تک چشــمه انجام 
شــود. همزمان با حفاری تونل، حفاری و ساخت ایســتگاه های خط دوم قطارشهری 
در جبهه های مختلف انجام می شــود و هم اکنون فعالیت عمرانی پنج ایستگاه دارک) 
شهرک امام حســین)ع((، زینبیه، عاشــق اصفهانی، عمان ســامانی و الله خط دوم 

قطارشهری اصفهان در حال اجرا است. 
روزانه نزدیک به 500 نفر در دو شــیفت کاری در پروژه های قطارشــهری اصفهان 
مشــغول فعالیت هستند و در روزهای پایانی هفته گذشته و تعطیالت عید فطر نیز به 
صورت متوســط روزانه 150 نفر در ایســتگاه ها و تونل مشغول فعالیت عمرانی بودند.

گفتنی است، خط دوم مترو اصفهان)خط شرقی_غربی( به طول حدود 24.7 کیلومتر 
و دارای 23 ایستگاه است که از ایستگاه دارک شهرک امام حسین)ع( آغاز و به ایستگاه 
میدان شهدای خمینی شهر ختم می شود. قرار است در فاز نخست اجرا 14.6 کیلومتر 
و 16 ایســتگاه این خط از ایستگاه دارک)شــهرک امام حسین)ع(( تا ایستگاه مدرس 

نجفی در کهندژ اجرایی شود
برای نخستین بار توسط مرکز آموزش سازمان فاوا 

شهرداری اجرا می شود:
طرح دانش آموختگان چیره دست  در حوزه کسب و کارهای 

فناوری اطالعات
اصفهان - بهمن توکلی فرد -تغییرات سریع فناوری و تحول صنعت تولید نرم افزار، 
فاصله زیادی بین دانش آموختگان فناوری اطالعات و بازار کار ایجاد نموده است. این 

امر بهره وری نیروی انسانی را در این حوزه کاهش داده است. 
فعاالن عرصه فناوری اطالعات یکی از مشــکالت این صنعت را فقدان نیروی ماهر 

و خالق می دانند. 
مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری اصفهان با اعالم این 
خبر گفت: به منظــور آموزش نیروهای توانمندو خالق در ایــن حوزه، مرکز آموزش 
این ســازمان طرح داچ )دانش آموختگان چیره دست( را با هدف رفع نیاز حوزه فناوری 

اخبار شهرستان ها
اطالعات تهیه و تدوین نموده است.

وی افــرود: با اجرای این طرح ضمن آموزش مهارت هــای تخصصی عملی و مورد 
نیاز بازار کار ،  دانش آموختگان عالقمند و مســتعد به شرکت های فعال در این حوزه 
معرفی شــده و ایجاد انگیزه و توسعه کســب و کار و انجام کار به صورت پروژه ا ی به 

دانش آموختگان منتقل می گردد.
ســیدحمیدرضا ابطحی با توضیح این طرح ادامه داد: در این طرح سه بازوی اصلی 
اجرایی وجود دارد که شــامل: 1- مرکز آموزش فاوا؛ 2- شرکت بانی)متقاضی نیروی 

ماهر و توانمند( و 3- دانشبران یا متقاضیان عالقمند و جویای کار می باشد. 
وی با اشــاره با سابقه مرکز آموزش ســازمان فاوا اضافه کرد: این مرکز با 30 سال 
تجربه آموزشی، به عنوان واحد ارائه دهنده آموزش های حرفه  ای و تخصصی مورد نیاز 
بازار، شناســایی و نیازهای مهارتی شرکت های فعال و توانمند حوزه فناوری اطالعات 
را نیز عهده دار بوده و با تعامل و مشــارکت با شــرکت های عضو اتحادیه صنف رایانه، 
به منظور ارتباط با صنعت، دانش آموختگان دانشگاهی را در مسیر توانمندی و کسب 

مهارت های حرفه  ای یاری می رساند.
مدیرعامل سازمان فاوا با اشاره به نحوه اجرای این طرح یادآور شد: به منظور ایجاد 
انگیزه، شــرکت بانی)متقاضی نیروی ماهــر و توانمند(، نفرات برتر این دوره ها را برای 
کارورزی یا اجرای پروژه انتخاب می نمایدکه ایجاد فرصت ارائه پروژه یا کارورزی جهت 
دانشبران و همکاری با شرکت بانی، نکته بارز و متفاوت طرح از نمونه های مشابه است. 
وی افزود: دانشــبران پس از شــرکت در دوره های آموزشی و کسب رتبه مورد نیاز 
جهت مرحله دوم طرح، با توافق با شرکت بانی، کاروزی یا پروژه  خود را ادامه می دهند.
در این زمینه مدیر مرکز آموزش سازمان فاوا شهرداری اصفهان نیز موضوعات آموزشی 
این طرح را منطبق با نیاز شــرکت  های توانمند دانســت و گفت: در اجرای این طرح 
آموزش های تخصصی و حرفه ای به منظور کســب مهارت های کارآفرینی، مدیریتی و 
فنی در دســتور کار قرار دارد.مجید غالمی افزود: عالوه بر آموزش های تخصصی فنی، 
مباحثی مانند مدیریت پروژه بر اساس مقدمات)PMBOK(، آموزش همکاری تیمی، 
مدیریت پروژه چابک)در حد مقدماتی و توســعه Team Working( و... از خدمات 
مرکز به دانشبران بوده که با انطباق با نیاز شرکت ها، ارایه شده و آموزش استاندارهای 
شرکت بانی به دانشبران برتر )با هزینه شرکت(، تعریف پروژه به همراه مدرس راهنما 
از خدمات این مرکز در قســمت نهایی آموزش طرح است. در این طرح نفرات برتر که 
موفق به همکاری با شــرکت شــوند قســمت عمده هزینه های خود را از شرکت بانی 

دریافت خواهند کرد.
وی در خصــوص زمان اجرای این طرح اضافه کرد: ثبت نام فاز نخســت این دوره 
از تاریخ 18 خرداد 1398 از طریق ســایت ITTCE.IR  آغاز  شــده و تا اول تیر ماه 
ادامه خواهد داشــت.مدیر مرکز آموزش سازمان فاوا شهرداری اصفهان در ادامه یادآور 
شــد: این دوره در دو حوزه تربیت کارشناس تولید نرم افزار و استقرار آن و کارشناس 
دیجیتال مارکتینگ تدارک دیده شــده و در فاز دوم جهت تربیت کارشــناس حوزه 

تعمیرات و نگهداری شبکه های بی سیم ادامه خواهد یافت
خداحافظی با قبض های کاغذی آب بها در استان اصفهان

اصفهان - بهمن توکلــی فرد -رضایی معاون آبفای اصفهان اظهار داشــت:مرحله 
آزمایشــی طرح حذف قبض کاغذی آب بها در استان اصفهان از ابتدای تیرماه آغاز می 
شــود.وی افزود : این طرح حذف نخســتین بار در سه محله شهر اصفهان شامل کوی 
سپاهان، منازل سازمانی راه آهن و کوی پرتو در بختیار دشت برای نزدیک به یک هزار 

مشترک این شرکت اجرا می شود.
رضایی گفت : با اجــرای این طرح، به جای قبض کاغذی، پیامکی حاوی اطالعات 
مصرف و مبلغ همراه با شناسه قبض و شناسه پرداخت برای مشترکین ارسال می شود

در بازدید اعضای باشگاه خبرنگاران معلول اعالم شد :
موزه حمام رهنان ، جزوه سه حمام بزرگ کشور است 

اصفهان - بهمن توکلی فرد  -اعضای باشــگاه خبرنگار معلول از موزه حمام رهنان 
که جزوه سه حمام بزرک کشور است بازدید کردند . 

اســماعیل مومنی مدیر موزه حمام رهنان درجمع معلــوالن ، تاریخچه این حمام 
سنتی که از دوره زندیه است را بازگو نمود . 

حاج احمد آقا محمد ، حاکم اصفهان در دوره زندیه ، که خود از اهالی رنان )رهنان 
(بود با تاسی از سلطان وقت ، کریم خان زند و حمام وکیلش در شیراز ،تصمیم گرفت 
گرمابه ای باشکوه ، هم سنخ و هم سنگ گرمابه های بزرگ شهر اصفهان در زادگاهش 

، رهنان احداث کند . 
حمام بزرگ رهنان ، گرمابه ای است دوقلو با مساحتی افزون بر یک هزار و400 متر 
مربع مشتمل بر حمام بزرگ وحمام کوچک وبدین صورت آقایان و بانوان می توانستن  

در تمام اوقات روز و بطور همزمان از فضای حمام که مجزا بود استفاده کنند .
ورودی ایــن حمام یک هشــتی زیبا که با راهرو های طویــل و پر پیچ وخمی که 
شاخصه ی گرمابه سنتی اســت وبرای تنظیم دمای هوای بیرون ودرون گرمابه طرح 
ریزی گردیده است . بینه این حمام بصورت بعالوه است که حوض مربع شکل بزرگی 
در وسط ان قرار دارد که بواسطه چهار حوض دراز شکل دیگر به چهار قسمت تقسیم 
و هر بخش از سکوی چهار قسمتی به اعضای یکی از محالت چهار گانه رهنان ) زاگان 
- چهار شاه -  طاحونه  -  ماشاده ( تعلق داشته است .خزینه ها در حمام بزرگ رهنان 

نیز همچون دیگر حمام های دوقلو  ، در کنار یکدیگر احداث شده اند . 
شــایان ذکر است : حمام فقط حمام نبوده برای شستن تن ، بلکه سلمانی ، مطب 
دندان پزشــکی ، وگاهی مجلس خواســتگاری هم در آن صورت می گرفت و آداب و 

تشریفات خاصی داشت

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساالنه
اعضای سنديكاي توليدكنندگان تجهيزات فناوري اطالعات ايران

بدینوسيله از کليه اعضاء و یا نمایندگان آنان دعوت مي گردد تا در نشست مجمع عمومي عادي ساالنه که در روز 
سه شنبه مورخ 98/4/18 ساعت 16 در محل دبيرخانه سندیكا واقع در خيابان کریمخان – خيابان آبان جنوبی  
نبش رودسر – پالک 3 – ساختمان مرکز تحقيقات صنایع انفورماتيک جهت رسيدگی به موارد زیر تشكيل خواهد 

شد، حضور بهم رسانند.
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