فوالد
مدیرعاملفوالدمبارکه:

افزایش سرمایه فوالدمبارکه
کامال واقعی است

در حالــی که ایــن روزها بســیاری از
شــرکتهای بورس بهصورت صوری
نســبت بــه افزایــش ســرمایه اقدام
میکنند ،اما افزایش سرمایه در شرکت
فوالدمبارکه به طورکامل واقعی است و
آنچه افزایش سرمایه فوالد...
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ورزش

سیاست
با وجود اعالمهای قبلی و مکرر بهارستان جز ارسال پالس «کلیگویی» حرف خاصی از بودجه  1400نزده است

بودجه 1400؛ شاید وقتی دیگر!

از اول هفته جلسه روز گذشته را بهارستانیها در رسانههای خودی و غیرخودی بولد کردند .حتی خبر دعوت قالیباف هم
از روسای سه قوه بعد از جلسه روسا در پاستور رسانهای شد .جلساتی که به خروجی خاصی منجر نشد و در نهایت قرار بود
دوشنبه بهارستان تکلیف بودجه و دولت را در این خصوص روشن کند .این در حالی است که با وجود اعالمهای قبلی و مکرر
بهارستان جز ارسال پالس «کلی گویی» حرف خاصی از بودجه  1400نزد و این بار هم همه چیز به بعدا ً موکول شد ،شاید
سهشنبه و شاید وقتی دیگر .سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در توضیح جلسه غیرعلنی دیروز مجلس درباره
کلیات بودجه  ۱۴۰۰گفت :رئیس مجلس در جلســه علنی جمعبندی مجلس را در این باره اعالم میکند.محمدحسین
فرهنگی اظهار کرد :در این جلسه رئیس کمیسیون تلفیق بودجه...
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 4هفته پیش رو که آینده سرمربی و
استقالل را مشخص میکند

«فکری» و فکرهای
بزرگ

وضع لیــگ امســال شــاید در فینال
سردرگمی باشد؛ البته خدا کند باشد تا
سردرگمیها تمام شود که اگر نشود یعنی
در یک هشتم یا یک چارم سردرگمیها
هستیم و در این صورت بدا به حال بازیکن
و بیننده و بازیگر! استقالل...
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سرمقاله
به مناسبت بزرگداشت
حماسه  9دی

تبلور گرمای بصیرت
در زمستان سرد
مریم عمادی /گروه سیاست
Maryam.Emadi@yahoo.com

یک مرد در لباس بابانوئل
برای توزیع اسباببازی
هدیه بین کودکان به
منطقهای فقیرنشین در
جنوب شهر بصره عراق رفته
است.
منبع :گتی ایمجز

سرانسهقوه
وحلمعادلهبودجه

 نشست سران قوا با حضور «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسالمی،
آیتاله «سیدابراهیم رییسی» رییس قوه قضاییه و حجتاالسالم و المسلمین
«حســن روحانی» رییس جمهوری به میزبانی مجلس شورای اسالمی برگزار
شد .پیش از این پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران
قوا اوائل دی ماه  ۱۳۹۹به ریاســت رییس جمهوری برگزار شد و در این جلسه
چگونگی اجرایی شــدن رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری به شورا درباره
راهکارهای رفع مشــکالت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت ،دبیرخانه
شورا نیز گزارشی از ابالغ محورهای چهاردهگانه بیانات و دستورات رهبر معظم
انقالب به دستگاههای اجرایی مرتبط از سوی ریاست محترم جمهوری ارائه کرد.

سهشنبهسرددستمزد

قرار است نخستین جلسه رسمیکمیته دستمزد با حضور
نمایندگان کارگران،کارفرمایان و دولت برگزار شود
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آﮔﻬـﻰ ﻣﺰاﯾﺪه ﺷﻤﺎره 99-02
ﻓـﺮوش  5دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو

پیشنهادهای «نسلفردا» برای روزهای کرونایی

همزمان با سالگرد شهادت
مســتند «راز خوشبختی» سریال خارجی «خانهای در
همزمان با اولین سالروز شهادت ،باد» از امشب هر شب  ۳۰دقیقه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بامداد از شبکه چهار سیما پخش از بازی «ژنرال در سایه» رونمایی
میشود.
میشود.
به روی آنتن خواهد رفت.
لواندوفسکی:

 ۲۰۲۰یک سال خاص
برای من بود
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منبع :خانه ملت

حماســه یوماله نهم دیماه 1388
که روز بصیرت و میثــاق با والیت
نامگذاری شــد واقعهای فراموش
نشــدنی و نقطه عطفــی در تاریخ
انقالب اســامی است .این حماسه
که یک حرکت مردمی بــود آثار و
پیامدهای فراوانی در داخل و خارج
از کشور داشت .مهمترین آن عبارت
است از:
نمایان شــدن ظرفیت
انقالب اسالمی
حماسه  9دی این باور را ایجاد کرد
که تفکر انقالب اســامی و مدیرت
نظام جمهوری اسالمی ظرفیت الزم
را برای مقابله با چالشهای پیچیده
دارد ،میتواند آســیبهای داخلی
خود را ترمیم و از گردونههای سخت
عبور کند که فتنــه  88مهمترین
گردونه بود .مدیریت نظام در مهار
فتنه و آشکارســازی ابعــاد آن در
جامعه نقش اساسی در خلق حماسه
نهم دی داشت .یکی از ظرفیتهایی
که آشکار شد ،حضور بارز نسل سوم
انقالب اسالمی در خلق حماسه نهم
دی ،آن حماســه را ماندگار کرد و
نشان داد در دهه چهارم و در مقابله
با جنگ نــرم و چالشهای پیچیده
دشمن ،نظام جمهوری اسالمی از
ســرمایه عظیم اجتماعی (با همان
احســاس و عظمت ابتدای انقالب
اسالمی) برخوردار است .پیام  9دی
این بود که جوانان مهمترین نیروی
آیندهساز در تمام مناسبات سیاسی
و اجتماعی هستند.
آشکار شــدن پیوند
جریان فتنه با خارج از
کشور
در فتنه  1388پیوند ضدانقالب با
دولتهای غربی با احزاب و گروههای
سیاســی و برخی از نخبگان داخل
کشــور در یک جبهه واحد نمایان
شد .به لحاظ نوع گفتمان ،شعارها و
مواضع و عملکرد رابطه فتنه با خارج
از کشــور برای ملت ایران مشخص
شد .چهره همه عناصر و جریاناتی که
بعد از رحلت حضرت امام به عنوان
حلقههای انحرافی خط امام مطرح
و در جریان فتنه مؤثر و نقشآفرین
بودند ،آشکار شد.
در هم ریختــن باور و
برآورد جریان فتنه
با بهرهگیری از فرصت انتخاباتی بر
این باور بود که با فراخوان جمعیت
خاموش و تغییــر باورهای ذهنی
جامعه نسبت به نظام و دولت موجود
میتواند بر نتایــج انتخابات تأثیر
بگذارد و با بسیج اجتماعی نظام را
در نتیجه انتخابات به چالش کشد.
زمانی که جامعه به مرور به تحلیل
روشن و شفاف...
ادامه در صفحه 2

جلسه سران قوا با حضور رییس مجلس ،رییس قوه قضائیه
و رییس جمهوری به میزبانی مجلس برگزار شد

ستاره لهستانی بایرن مونیخ از  ۲۰۲۰به عنوان یک سال خاص و فراموش نشدنی
برای خود یاد کرد .روبرت لواندوفسکی برای دریافت جایزه گلوب ساکر راهی
امارات شد .او از نگاه گلوب ساکر با پشت سر گذاشتن لیونل مسی و کریستیانو
رونالدو عنوان بهترین بازیکن جهان را در سال  ۲۰۲۰به دست آورد... .

اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزى اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد
ﺗﻌﺪاد  5دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروى ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎره ﮔﺬارى را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ و
ﺧﺪﻣﺎت ادارى اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ آدرس ﻣﯿﺪان ﻓﯿﺾ -اﺑﺘﺪاى آﭘﺎداﻧﺎ اول -ﮐﻮى
ﺑﻮﺳﺘﺎن -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره  2ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ردﯾﻒ

ﻧﻮع ﺧﻮدرو

ﺷﻤﺎره ﺧﻮدرو

ﻣﺪل

1

ﺳﻮارى ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﮑﺴﻮس RX350

 91ق  762اﯾﺮان 13

2012

2

ﺳﻮارى ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﻤﺮى GLX2500cc

 18ق  835اﯾﺮان13

2014

3

واﻧﺖ ﻣﺰدا دوﮐﺎﺑﯿﻦ 1600

39ص 883اﯾﺮان 13

1380

4

ﺳﻮارى ﭘﮋو ﭘﺮﺷﯿﺎ

28ص 669اﯾﺮان13

1379

5

ﺳﻮارى رﻧﻮ ﻟﻮﮔﺎن ال90

99ج 165اﯾﺮان 53

1391

 -1زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ1399/10/09 :
 -2آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ :ﺳﺎﻋﺖ  14روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1399/10/15
 -3زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ :از ﺗﺎرﯾﺦ  1399/10/09اﻟﻰ  1399/10/13از ﺳﺎﻋﺖ  8اﻟﻰ
 14روزﻫﺎى ادارى
ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
 -1اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﺻﺮﻓ ًﺎ از ﻃﺮﯾﻖ واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎى اﻧﺴــﺎﻧﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ادارى اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﺮگ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 -3ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪ اﺳــﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺎﯾﺴــﺘﻰ ﺿﻤﻦ وارﯾــﺰ ﻣﺒﻠــﻎ  1،000،000رﯾﺎل
)ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل( ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷــﻤﺎره  607063559ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزى اﺻﻔﻬﺎن ،اﺻﻞ رﺳﯿﺪ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

