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گـــزارش

يــك نهاد حقوق بشــری اعالم كرد، بــه دليل اقدامات 
غيرانسانی برخی پزشکان صهيونيست از جمله همکاری 
با »شين بت« در شکنجه، شــکايتی به اتحاديه جهانی 

پزشکان ارائه كرده است.
 جمعيت پزشکان حامی حقوق بشر اعالم كرد، شکايتی 
عليه اتحاديه پزشــکان رژيم صهيونيســتی به اتحاديه 
جهانی پزشــکان ارائه كرده اســت.بر اســاس گزارش 
»عــرب 48«، جمعيت مذكور علت ايــن اقدام را ثبت 
دهها مورد نقض حقوق بشــر بيماران فلسطينی هنگام 
دريافت خدمات پزشــکی، آزار و اذيت تيم های پزشکی 
فلســطينی هنگام انجام وظيفه، مشاركت پزشکان رژيم 
صهيونيستی در شــکنجه و امثال آن اعالم كرده است.
ايــن جمعيت تأكيد كــرد كه اتحاديه پزشــکان رژيم 
صهيونيســتی نه تنها از حق فلســطينی ها در بهداشت 
حوزه سالمت حمايت نکرده بلکه با سازمان هايی كه اين 
حق را نقض می كرده اند، حمايت كرده و اينها در تعارض 
با اخالق پزشکی است.در ادامه اين گزارش آمده، اتحاديه 
پزشکان نه تنها به رهنمودهای جمعيت پزشکان حامی 
حقوق بشــر توجهی نکرده بلکه آنها را با سياســت های 

اســرائيلی توجيه كرده است.در شــکايت مذكور عنوان 
شــده: بر اســاس برآوردهای ميدانی جمع آوری شده، 
نتيجه می گيريم كه اتحاديه پزشــکان اســرائيل در اين 
شکســت های اخالقی و نقض آشکار حقوق بشر شريك 
است و حتی در برخی موارد، حمايت آشکار از آن داشته 
است.جميعت پزشکان حامی حقوق بشر افزود، اتحاديه 
پزشکان رژيم صهيونيستی عليرغم عضويت در اتحاديه 
بين المللی پزشکان به صورت ســازماندهی شده، دهها 
مورد نقض حقوقی در بخش ســالمت داشــته و شريك 
جنايــات آپارتايدی اســت.خبر ديگر از ســرزمين های 
اشــغالی انکه رســانه های عبری گزارش دادند كه يك 
خودروی بمب گذاری شــده  در شــمال اراضی اشغالی 
منفجر شــده و يــك نفر ترور شــده اســت.كانال 12 
تلويزيون رژيم صهيونيستی گزارش داد كه در پی انفجار 
اين خودرو يك نفر كشته شده است و نيروهای امدادی 
بالفاصلــه در محل حاضر شــده اند. در اين ميان »يائير 
الپيد« نخســت وزير رژيم صهيونيستی كه در پاريس به 
ســر می برد، اذعان كرد كه تل آويو نمی تواند به سواالت 

قانونی فرانسه درباره وضعيت فلسطين پاسخ دهد.

ابعاد جدیدی از جنایات صهیونیست ها فاش شد

قاتالن در لباس پزشکان 
در ادامه اعتراض ها به عملکرد دولت بوريس جانســون، 
تاكنــون يازده تن از كابينه اســتعفا داده و زمينه برای 
بركناری نخست وزير انگليس در حال فراهم شدن است.

دومينوی اســتعفا در كابينه دولت بوريس جانسون پس 
از كناره گيری »ريشی ســوناك« وزير دارايی و »ساجد 
جاويد« وزير بهداشــت انگليس آغاز شــد.كمتر از يك 
ســاعت بعد اندرو موريســون نماينده دولت انگليس در 
امور تجــارت با مراكش و نيم ســاعت بعد بيم افوالمی 
معاون دبير حزب حاكم محافظه كار اســتعفا دادند. اين 
روند تا حوالی ســاعت 23 ادامه داشــت و در اين مدت 
معاونين وزرای ايرلند شمالی، ولز، بهداشت و حمل و نقل 
از مقام های خود كناره گيری كردند. نماينده ويژه دولت 
در امور تجارت با كنيا هم در فهرست كاركنان مستعفی 
ديشب ديده می شود.گفتنی است كه طبق رويه، معاونين 

وزرا نيز از سوی نخست وزير انتخاب می شوند.
بوريس جانســون جانشــين وزرای بهداشــت و دارايی 
را تعييــن كرد تا به اين ترتيب كابينه ترميم شــود. او 
همچنين برای اينکه خود را بر اوضاع مسلط نشان دهد 
در نامه ای به دو وزير مستعفی از خدمت آن ها در دولت 

تقديــر كرد. اما اعتراض ها ادامه يافته و معاونين وزرای 
حمل و نقل و آموزش اســتعفا دادند. حوالی ســاعت 8 
صبح لورا تروت معاون وزير حمل و نقل و به فاصله 20 
دقيقه بعد ويــل كوينس معاون وزير آموزش انگليس از 

مقام خود كناره گيری كردند.
كوينس يکی از عناصر وفادار به جانسون شناخته می شد 
كه استعفای او نشــانگر عمق بحران و شکاف در دولت 
بشــمار می رود.فشــارها برای كناره گيری جانســون از 
قدرت پس از آن شدت گرفته است كه او در مصاحبه ای 
اعتراف كرد نبايد »كريس پينچــر« نماينده مجلس را 
بــه عنوان معاون رئيس مجلس در مــاه فوريه منصوب 
می كرد. كريس پينچر متهم اســت كــه هفته پيش دو 
مرد را مورد آزار و اذيت قرار داده است.كوينس از موضع 
نخست وزير در پرونده آقای پينچر حمايت كرد. اما پس 
از اعترافات جانســون، او در استعفانامه خود نوشت كه 
از اظهارات خود متاســف است. رابين والکر معاون وزير 
آمــوزش در امور مدارس نيز از مقــام خود كناره گيری 
كرد و به نظر می رســد كه اين روند در ســاعات آينده 

ادامه يابد.

تشدید بحران سیاسی انگلیس با استعفای یازده نفر از کابینه نخست وزیر

بلند تر شدن فریاد سرنگونی جانسون 

 ایران همزمان با سفر وزیر خارجه قطر به تهران با غرب اتمام حجت کرد

آمریکا محکوم به انتخاب توافق یا خواسته های یک طرفه 
در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک 

صورت گرفت 

تصویب طرح تبادل زندانیان با ایران
به رغم تحركات گســترده منافقين و شــبکه های 
فارسی زبان برای كارشــکنی در مناسبات ايران و 
بلژيك، كميســيون روابط خارجی پارلمان بلژيك 
طرح تبادل زندانی بين جمهوری اسالمی و بلژيك 

را به تصويب درآورد.
 رســانه های محلی گزارش كردند كه اليحه تبادل 
زندانــی ميان ايران و بلژيك در كميســيون روابط 
خارجی پارلمان بلژيــك به تصويب درآمد.روزنامه 
اســتاندارد گزارش كــرد، كميتــه روابط خارجی 
پارلمان بلژيك اليحه ای را كه امکان تبادل زندانی 
ميان دو كشــور بلژيك و ايــران را فراهم می آورد 
به تصويــب درآورد. اكثريت اعضای اين كميته به 
نفع اين اليحه رأی دادند.ايــن اليحه در حالی به 
تصويب درآمده است كه گروههای مخالف و حتی 
نمايندگان كنگره آمريــکا تمامی تالش خود را به 
كار گرفتند تا با مداخله در روند پيشبرد اين طرح 

انساندوستانه اخالل ايجاد كنند.
صبح ديروزاخباری منتشــر شــد مبنی بر اين كه 
13 نماينــده دموكــرات و جمهوری خواه مجلس 
نماينــدگان آمريکا در نامــه ای از پارلمان بلژيك 
درخواســت كردند كه طرح تبادل زندانی با ايران 
را بــه تصويب درنياورد.پيشــتر رســانه ها گزارش 
كردند كــه پارلمان بلژيك قصد دارد طرح معاهده 
بين جمهوری اســالمی ايران و بلژيك برای تبادل 
زندانيان بين دو كشــور را مورد بررسی قرار دهد.

وبگاه »بروكســل تايمــز« در اين خصوص گزارش 
كرد، پيش نويس قانون تبادل زندانيان بين بلژيك 
و ايــران با هــدف آزادی يکی ديگــر از كارمندان 
غير دولتی بلژيکی كه در ايران بازداشــت اســت، 
تهيه شــده اســت.در ادامه اين گزارش آمده است 
كــه پيش نويس قانون در دســتور كار كميته امور 
خارجــی در خصوص همــکاری با هنــد، امارات 
 عربــی متحــده و ايــران و »انتقال افــراد زندانی 

شده است«. 
اليحه مذكور به بلژيك اجازه می دهد زندانيان را با 
ايران مبادله كند و از امروز قرار اســت در پارلمان 
اين كشور اروپايی به بحث و بررسی گذاشته شود.
پيــش از اين، »كاظم غريب آبــادی«، معاون امور 
بين الملل قوه قضاييه و دبير ســتاد حقوق بشــر 
در خصوص بی گناهی »اســداهلل اسدی« ديپلمات 
ايرانــی تصريح كرده بــود: »ايشــان از مصونيت 
ديپلماتيك برخوردار اســت؛ بازداشــت ايشان در 
آلمــان و نگهــداری 101 روزه اش در وضعيــت 
نامناســب مغاير با حقوق بين الملل، حقوق بشــر 
و كنوانســيون 1963 وين ناظر بر روابط كنسولی 
بود.«وی سپس در ادامه افزود: »انتقال آقای اسدی 
به بلژيك و حکمی كه عليه وی در اين كشور صادر 
شــد، نيز چنين شرايطی داشــت و ما آن دادگاه 
 را دادگاهــی كامال غيرقانونــی و ناعادالنه در اين 

زمينه می دانيم.«

گزارش

حســين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه ايران كه ديروز 
ميزبان همتای قطری بود در اتمام حجتی آشــکار با طرف 
غربی، در در توييتی از گفت وگوی تلفنی با جوســب بورل 
مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا خبر داد و تاكيد كرد 
آمريکا بايد بين توافق و تکرار يك طرفه خواسته های خود 

يکی را انتخاب كند.
اين روزهــا مقامــات آمريکايی از جمله رابــرت مالی در 
حالــی ادعاهای ضد ايرانی را تکرار و به دنبال مقصر نمايی 
شکســت مذاكرات دوحه بوده اند كه جمهوری اســالمی 
ضمن تاكيد بر مواضع اصولی خويش بر اســاس اصل لغو 
تحريم ها، راســتی ازمايی اين لغو از ســوی ايران، تضمين 
دادن غــرب برای تکرار نشــدن بدعهدی هــا و غير قابل 
مذاكره بودن مسائل موشــکی و منطقه ای با طرف غربی 
در باب چگونگی به نتيجه رســيدن مذاكرات هشدار داد. 
وزير امور خارجــه ايران با بيان اينکه توافق تنها بر مبنای 
درك مشــترك و رعايت منافع متقابل ممکن است، گفت: 
 برای رســيدن به يك توافق قوی و پايدار، مسير مذاكرات 
را ادامــه می دهيم.اميرعبداللهيــان تصريح كــرد:  آمريکا 
بايد مشــخص كند خواهان توافق اســت يا به دنبال تکرار 
يك طرفه خواسته های خود اســت. هر دو، همزمان با هم 

ممکن نيست.
وزير امور خارجه در نشســت خبری با همتای قطری نيز 
با بيان اين كه برای رســيدن به توافقی خوب، قوی و پايدار 

مصمم هســتيم، گفت: برخالف برخی ادعاهای رســانه ای 
طــرف آمريکايی، مــا هيچگونه مطالبه زيــاده خواهانه و 

فرابرجامی مورد ادعای آمريکا را نداريم.
 حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه جمهوری اسالمی 
ايران كه ميزبان »محمد بــن عبدالرحمن آل ثانی« وزير 
خارجــه قطر در تهــران بود، پس از ديــدار و گفت وگو با 
همتای قطری در نشســت خبری مشــترك حضور يافت 
و به تشــريح گفت وگوهای انجام شده پرداخت.وی گفت: 
برای رسيدن به توافقی خوب، قوی و پايدار مصمم هستيم 
برخالف برخی ادعاهای رسانه ای طرف آمريکا ما هيچگونه 
مطالبــه زياده خواهانه و هيچگونه مطالبه فرابرجامی مورد 
ادعای آمريــکا را نداريم. مطالبات مــا كامال در چارچوب 
توافق سال 2015 اســت. اگر در حوزه ای طرف آمريکايی 
احســاس می كند موضوعی فرابرجامی است، ما در درورن 
گفت وگوها به طــرف آمريکايی تاكيد كرده يم براســاس 
آنچه در ماه های گذشــته در مذاكرات وين رخ داد و بارها 
طرف های غربی اعالم كردند هر آنچه را مانع نفع اقتصادی 
ايران از برجام شود را از ميان برخواهند داشت.وزير خارجه 
بيان كــرد: در گفت وگوهای اخيــر در دوحه يك موضوع 
اساسی كه بر آن تمركز كرديم، بحث تضمين موثر از سوی 
آمريکا در حوزه هر آن چيزی اســت كه بخواهد نفع كامل 
اقتصادی ايران از برجام را تحت تاثير قرار دهد. پس مطالبه 
و خواســته ما زياده خواهانه نيست، ولی ما در مسير اخذ 

تضمين ها، آمريکا بايد متعهد باشــد كه جمهوری اسالمی 
ايران از مزايای كامل توافق ســال 2015 برخوردار خواهد 
بود.اميرعبداللهيان خاطرنشــان كرد: اين چيزی است كه 
تاكنون طرف آمريکايی نتوانســته ما را نسبت به تحقق آن 
مطمئن كند. بار ديگر تأكيد می كنم ما حسن نيت داريم، 
اهل مذاكره منطقی هستيم و در اين مسير جدی هستيم.
وزيــر خارجه قطــر نيز بــا بيــان اين كه اين كشــور از 
گفت وگوهــای منطقه ای ايــران با كشــورهای منطقه و 
حوزه خليج فارس اســتقبال می كند، بر اهميت بازگشت 
همه طرف ها به برجام تأكيــد كرد.محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی اضافه كرد: ما مســتمرا از گفت وگوهای منطقه ای 
حمايت می كنيم. گفت وگوهايی كه بين ايران و كشورهای 
حاشيه خليج فارس و منطقه برگزار شود. در اين چارچوب، 
ايــن گفت وگوها می تواند نتايج مثبتــی برای ملت های ما 

داشته باشد.
در اين ميــان در ادعاهايی زياده خواهانه مدير كل آژانس 
بين المللی انرژی اتمی روز سه شــنبه در ســخنرانی بدون 
اشاره به زرادخانه و تسليحات هسته ای رژيم صهيونيستی 
مدعی شد كه توقف توافق هسته ای و كاهش بازرسی های 
آژانس در ايران خطر مسابقه تسليحات هسته ای در منطقه 
را افزايش خواهد داد. »رافائل گروســی« بدون اشــاره به 
زرادخانه تسليحات هسته ای رژيم صهيونيستی گفت: »ما 
در حال حاضر در شرايطی قرار داريم كه همسايگان ايران 

ممکن است هراسان شده و بر اساس آن برنامه ريزی كنند. 
كشــورهايی در منطقه هســتند كه به دقت در خصوص 
چيزی كه درباره ايران اتفاق می افتد می نگرند و تنش ها در 
منطقه در حال افزايش است«.مدير كل آژانس بين المللی 
انرژی اتمی گفت: »برخی سران سياسی آشکارا گفته بودند 
در صورتی كه ايران تهديد هســته ای ايجاد كند، به دنبال 

تسليحات هسته ای خواهند رفت«.
از ســوی ديگر نخســت وزير رژيم صهيونيستی در سفر به 
پاريس از رئيس جمهور فرانســه درخواست كرد تا موضعی 
سخت تر از اياالت متحده در قبال جمهوری اسالمی ايران 
اتخاذ كند.»يائير الپيد« نخســت وزير رژيم صهيونيســتی 
كه با هدف تالش برای اخالل در روند مذاكرات هســته ای 
ايران به پاريس ســفر كــرده بود، از »امانوئــل ماكرون« 
رئيس جمهور فرانســه خواســت تا طرح 2018 برای يك 
توافق هســته ای جديد ايران را مورد بازنگری قرار دهد و 
تصريح كرد كه بن بســت ديپلماتيك فعلی، تهديد به يك 
رقابت تســليحاتی در غرب آســيا می كند.در اين ميان اما 
نماينده روســيه در سازمان های بين المللی مستقر در وين 
تصريــح كرد كه آمريکا بايد بــرای كمك به احيای توافق 
هســته ای، موضعی مفيدتر و دوستانه تر اتخاذ كند.اين در 
حالی است كه در رويکردی زياده خواهانه سخنگوی وزارت 
خارجه آمريکا گفت كه واشــنگتن در حال حاضر برنامه ای 

برای برگزاری دور جديدی از مذاكرات با ايران را ندارد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
شرکت سهامی عام سیمان اصفهان به شماره ثبت 496 و شناسه ملی 10260101027

هيات مديره
 شركت سهامي عام سيمان اصفهان

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت سهامي عام سیمان اصفهان یا نمایندگان قانوني آنها مي رساند، جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه این شرکت رأس 
ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 30 / 04 / 1401 در محل دفتر کارخانه واقع در ابتدای اتوبان ذوب آهن، شهرابریشم، خیابان توحید، شرکت سیمان اصفهان برگزار 

مي گردد.
با توجه به ابالغیه شماره 166547 / 121 مورخ 01 / 10 / 1400 سازمان بورس اوراق بهادار، حضور سهامداران در مجمع با شرایط رعایت شیوه نامه های بهداشتي جدید و 

ارائه کارت واکسن امکانپذیر خواهد بود.
دستور جلسه :

1- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانوني
2- بررسي و تصویب صورت های مالي سال مالي منتهي به 29 / 12 / 1400 شرکت

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني و علي البدل و تعیین حق الزحمه آنها
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

5- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
6-  انتخاب اعضای هیات مدیره

7- تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته حسابرسي داخلي
8- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومي عادی سالیانه باشد .

سهامداران محترم همچنین مي توانند جهت رویت گزارش های مربوطه به سایت سازمان بورس )کدال( مراجعه نمایند. 

تجدید مناقصه عمومی شماره 1401-27

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
مأموریت های  برای  راننده  با  تأمین خودرو  نقلیه،  امور خدمات  واگذاری  مناقصه:   موضوع 

درون شهری و برون شهری
اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان نواحی 2،1 و شهرستان های تابعه استان

مبلغ برآورد شده مناقصه: 62/208/000/000
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 3/110/400/000 ریال

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز از طریق سامانه ستاد ایران 
آدرس  به  ایران  ستاد  سامانه  به  نیاز  مورد  اطالعات  سایر  و  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت 

setadiran.ir مراجعه شود.
شناسه آگهی ۵0۶00

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره مناقصه 2001003007000046

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - مجتمع سنگ آهن سنگان

ت اول
نوب

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) مجتمع سنگ آهن سنگان( در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با 
موضوع » ارائه خدمات نقلیه بوسیله خودروهای سنگین و نیمه سنگین جهت ارائه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان« را به شرح زیر از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از عالقه مندان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir  ) شماره مناقصه 2001003007000046( مراجعه نمایند.
1- نام و نشانی مناقصه گزار:  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )مجتمع سنگ آهن سنگان( به نشانی: مشهد ، خیابان کوهسنگی ، بین کوهسنگی 1۹ 

و 21 ، پالک 377 ، کدپستی ۹176715683 ، تلفن 38427008-051 - داخلی 212 
2- موضوع مناقصه : ارائه خدمات نقلیه بوسیله خودروهای سنگین و نیمه سنگین جهت ارائه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 

3- مدت اجرای کار: 12 )دوازده( ماه شمسی 
4- مدت اعتبار پیشنهاد ها:  180 روز از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها 

5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( :  فیش بانکی واریز نقدی و یا تودیع یک فقره ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 6/326/500/000 )شش 
میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون و پانصد هزار( ریال که برای مدت 3 ماه اعتبار داشته و برای 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد )ضمانت نامه باید دارای شماره سپام 

بوده و نباید هیچ گونه شرطی از سوی بانک در ضمانت نامه درج گردد(.
6- مهلت زمانی و محل دریافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه  از روز پنج شنبه مورخ 1401/4/16 ساعت 12 لغایت روز سه شنبه مورخ 1401/4/21 ساعت 12 از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت )ستاد ایران( در دسترس خواهد بود .
7- مهلت زمانی و محل ارائه پیشنهاد و زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : اسناد و مدارک مناقصه باید پس از ثبت مهر و امضای الکترونیکی حداکثر تا روز شنبه مورخ 
1401/5/1 ساعت 10 صبح در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( بارگذاری شده و از طریق آن سامانه ارسال شوند. فقط اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
کار )پاکت »الف«( می بایست عالوه بر بارگذاری در سامانه مذکور، ظرف مهلت فوق الذکر به صورت فیزیکی و مهر و موم شده به آدرس مناقصه گزار )مندرج در بند 11 فصل 

اول اسناد مناقصه( تحویل گردد شایان ذکر است که جلسه بازگشایی پاکات مناقصه روز یکشنبه مورخ 1401/5/2 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.
شناسه آگهی 1347846

نوبت اول 1401/4/16 ، نوبت دوم 1401/4/20
برنامه زمان بندي پرداخت سود سهام شركت سهامي عام سيمان اصفهان

به شماره ثبت 496 و شناسه ملي 10260101027
مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 29 / 12 / 1400

هيات مديره شركت سهامي عام سيمان اصفهان

بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  نزد  شده  ثبت  شرکتهای  اطالعات  افشای  اجرایی  دستورالعمل   12 ماده  اجرای  راستای  در  احترام؛  با 
به  تاریخ مجمع عمومی عادی مربوط  دارندگان سهام در  به  پرداخت سود  پیشنهادی هیأت مدیره در خصوص  زمانبندی  برنامه ی  تهران، 

عملکرد سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1400 بر اساس زمانبندی ذیل به اطالع سهامداران محترم میرساند:
1-  سهامداران حقیقی سجامی

سود سهامداران حقیقی که مراحل ثبت نام خود را در سامانه سجام تکمیل نموده اند، از تاریخ 22 / 12 / 1401 از طریق شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب بانکی معرفی شده در سامانه سجام واریز میگردد. لذا به سهامدارانی که تا کنون در سامانه مذکور 

ثبت نام ننموده اند توصیه میگردد در اسرع وقت نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام خود اقدام فرمایند.
2- سهامداران حقیقی غیرسجامی

از سهامدارانی که تاکنون  لذا  بانکی اعالم شده آنان واریز خواهد شد.  از تاریخ 25 / 12 / 1401 به حساب  سهامداران حقیقی غیرسجامی 
مشخصات سهامداری و شماره حساب بانکی خود را به این شرکت اعالم ننموده اند و یا حساب بانکی قبلی آنان تغییر یافته است ، درخواست 

می گردد اطالعات خود را از طریق دورنگار و یا نشانی ذیل این آگهی ارسال نمایند .
3- سهامداران حقوقی

سود سهامداران حقوقی ظرف مهلت قانونی پرداخت خواهد شد.
اطالعات تماس واحد امور سهام شرکت:

* آدرس: اصفهان، کیلومتر اول اتوبان ذوب آهن، شهر ابریشم، بلوار الغدیر، خیابان توحید، شرکت سیمان اصفهان، امور سهام
* شماره تماس امور سهام: 37885100 - 031 داخلی 455 )آقای زندی(

* دورنگار: 37885454 - 031
 info@isfahancement.com  :آدرس ایمیل *


