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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا محزونیه
سر دبیر :مرضیه ربیعی
امتیاز 49/57:رتبه  32در بین  180روزنامه کشور
دفتر :تهران،بزرگراه جالل آل احمد ،بین خیابان کارگر و
اتوبان چمران ،کوی پروانه ،پالک 2واحد1
تلفن021 -88356308- 88016649:
فاکس021-88353297:
روابط عمومی021-88356281 :
دفتراصفهان:میداناحمدآباد،ابتدایخیابانشهیدمفتح(بهرام)

حکمت

روزنامه اجتماعی  -سیاسی  -ورزشی

سخن بزرگان

شناسنامه

هرتا مولر
به چیزی اعتقاد داشــته باش که برایش توان ایســتادگی داشته باشی.
آدمهایی که به اعتقادشان بیاعتقاد هستند ،توان انجام هر رذالتی را دارند...

دیالوگ ماندگار

ساختمانامامرضا(ع)تلفن031- 32274500:
توزیــع تهــران  :موسســه مطبوعاتی نســل فردا
 88019129ـ021
امور شهرستانها :فاکس031-32274511 :
021 - 88019129- 031-32274506
لیتو گرافی و چاپ:
گلریز 66795348:ـ 021
وب سایت روزنامه نسل فردا:
http://www.naslefarda.net
پیام کوتاه 30007232 :
اینستاگرامnaslefardanews :
تلگرامnaslfarda :

از امیر مؤمنان علی (ع) سؤال شد :دلیل بر اثبات صانع چیست؟ فرمود:
«سه چیز :دگرگونی احوال (مردمان) تغییر حالت ،سستی ارکان (بدن)
و نقض شدن ارادهها».

چیزی که دنیا بهش نیاز داره بازگشت به «نجابت» و «مهربانیه»!...

سینماییRoman Holiday

در بازدید جمعی از اصحاب رسانه از ابرپروژههای عمرانی شهر اصفهان مطرح شد؛

حرکتپرشتابابرپروژههایزیرساختیاصفهان
جمعیازمدیرانرسانهای
نسل فردا /گروه استانها
اســتان از پروژههــای
news@ naslefarda.net
مختلف و بزرگ شــهر
اصفهان بازدید کردند .مدیران رســانههای اصفهان از پروژههای
مختلف شــهر اصفهان مانند خط دو قطار شهری ،حلقه چهارم
حفاظتی شــهر اصفهان و پروژههای مرتبط با این مسیر ،مرکز
نمایشگاههای بینالمللی استان و ســالن اجالس سران بازدید
کردند.
ورود به پروژههایی که در راستای عدالت فضایی و
توسعه پایدار است
قدرتاله نوروزی ،شهردار اصفهان پس از این بازدید در نشست با
مدیران رسانهها ،اظهار کرد :از بهترین تصمیماتی که در این دوره
مدیریت شهری گرفته شد ورود به پروژههایی بود که در راستای
عدالت فضایی و توســعه پایدار قرار داشت زیرا اجرای پروژههای
مرتبط با توســعه پایدار متعلق به جامعه بشریت در حال و آینده
است .وی تصریح کرد :پروژههای بزرگی که در سطح شهر اصفهان
در حال رقم خوردن است از جمله کارهای اساسی و زیرساختی
شهر اصفهان اســت ،نمیتوانیم اصفهان را جهانشهر بدانیم در
حالی که این جهانشهر فاقد مترو باشد؛ شهر اصفهان جمعیتی
بالغ بر دو میلیون نفر دارد و الزم است که چنین جمعیتی برخوردار

از خطوط مترو گسترده باشد .شهردار اصفهان با بیان اینکه مترو با
وجود هزینههای سنگین نیاز به آزادسازیهای گسترده نداشته و
فضایی را اشغال نمیکند ،ادامه داد :مسیر  14کیلومتری خط دو
دارای  16ایستگاه است و نکته بسیار مهم این است که  12ایستگاه
این خط در حال ساخت و برخی ایستگاهها تا  95درصد پیشرفت
فیزیکی دارد و  4ایستگاه دیگر نیز در دستور کار است.
وی اضافه کرد :با وجود شــرایط اقتصادی حاکم بر کشور اجرای
چنین پروژههایی کار بسیار سختی است ،الزم است بررسی شود
تا مردم بدانند در چنین شرایطی چه اتفاقی رخ داده ،چه تدابیری
صورت گرفته و این پروژهها از چه پشتوانه مالی برخوردار شده که
در چنین شرایطی که بسیاری از پروژهها در سطح کشور تعطیل
اســت فعالیتهای عمرانی شــهرداری اصفهان هیچگاه متوقف
نشده است.
نوروزی با اشاره به پروژه رینگ چهارم شهر اصفهان ،تاکید کرد :این
پروژه دارای فرعیاتی است که یکی از آنها جاده فرزانگان با مسیر
شش کیلومتری است که آمار تلفات جانی تصادفات را به شدت
کاهش داده است .تقاطع غیرهمسطح آفتاب ،شهید سلیمانی و
حلقه حفاظتی به طول  80کیلومتر که دور شــهر اصفهان را فرا
میگیرد کمک بسیاری به حمل و نقل و کاهش ترافیک و کاهش
تلفات تصادفات میکند .وی افزود :فاصله بین پل آفتاب تا تقاطع

غیرهمسطح شهید سلیمانی هفت کیلومتر در  75متر است که
الزم بود این فاصله آزادسازی شده و سپس فعالیتهای عمرانی آن
آغاز شود که کار بسیار سخت و پیچیدهای است .شهردار اصفهان
در ادامه با اشاره به پروژه نمایشگاههای بینالمللی اصفهان افزود:
وجود چنین نمایشــگاهی در اصفهان جایگاه اقتصادی کالنشهر
اصفهان را در کشور بســیار باالتر میبرد و منفعتهای بسیاری
برای تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کاال دارد و پلی است میان
صنعتگران با جامعــه هدف که اهمیت چنین مرکزی را نشــان
میدهد .وی پروژه ســالن اجالس را یکی دیگر از پروژههای مهم
اصفهان ذکر کرد و گفت :امیدوارم روزی مانند سازمان ملل که از
تمام کشورهای جهان در آن حضور دارند در سالن اجالس اصفهان
نیز شخصیتهای مهم کشورهای دنیا حضور یابند و اجالس مهم
بینالمللی در این سالن برگزار شود.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت از ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران )ﻧﻮﺑﺖ دوم( ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و آﺑﺎدى اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 5497و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ10260266399

آﮔﻬـﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻬﺎم ﺑﻰ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﮔﺮان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  24513و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260453016

در اﺟﺮاى ﻣﺎده  225ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت از ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و آﺑﺎدى اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  5497و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ) 10260266399ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى اﺻﻔﻬﺎن( دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰآﯾﺪ
ﺗﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ) 6ﻣﺎه( از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ )ﻧﻮﺑﺖ اول( ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ادﻋﺎى ﺧﻮد ،ﺑﻪ آدرس
ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در :اﺻﻔﻬﺎن ،ﭼﻬﺎر راه ﺣﮑﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﻰ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻈﺮ ﻏﺮﺑﻰ ،ﭘﻼك  ،8واﺣﺪ  ، 202ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 8175796998
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
* ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻬﻠﺖ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻰ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺪﯾـﺮﺗﺼﻔﯿـﻪ

ﻧﻮ
ﺑﺖ

ﺳﻮم

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ 1399/06/12ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﻰ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 43و 44ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻰ
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﯿﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ،ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺤﻠﻪ رﮐﻦ
اﻟﺪوﻟﻪﺷﺮﻗﻰ،ﺧﯿﺎﺑﺎنرﮐﻦاﻟﺪوﻟﻪﺷﺮﻗﻰ،ﮐﻮﭼﻪﺷﻬﯿﺪﻗﺪرتاﻟﻪﺻﺒﻮرى، 39ﭘﻼك، 16ﻣﺠﺘﻤﻊﺗﺠﺎرىادارى
آﺳﻤﺎن ،ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎى ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﻰ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد 45و 46ﻻﯾﺤﻪ
اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آﮔﻬـﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺪر ﺻﻨﻌﺖ آرﯾﺎ دژ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  1144و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10860212782

ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻮﺑ
ﺖ اول
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ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪﺑﻪاﻃﻼعﺳﻬﺎﻣﺪارانﺷﺮﮐﺖﺗﻨﺪرﺻﻨﻌﺖآرﯾﺎدژ )ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ
ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﺷﺮﮐﺖراسﺳﺎﻋﺖ 15ﻣﻮرخ 99/7/8درﻣﺤﻞﮐﺎرﮔﺎهﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻏﺒﻬﺎدران ،ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮐﭽﻮﺋﯿﻪ ،ﺟﻨﺐ ارس ﻓﻮﻻد ،ﭘﻼك 364
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ -1 :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﯿﺌـﺖﻣﺪﯾـﺮه
 -2اﺻﻼح ﺑﻨﺪﻫﺎى اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

اداره ﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اى اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي در ﻧﻈﺮ دارد اﻧﺠﺎم ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﯾﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه :از ﺗﺎرﯾﺦ  1399/06/29ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى 1399/07/03ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه  :از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس www.setadiran.irﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ اﺻﻼح  ،ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻰ و ارﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ  :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى ﻣﻮرخ 1399/07/15ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
زﻣﺎنﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽﭘﺎﮐﺖﻫﺎ :ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ ﻣﻮرخ  1399/07/16ﺳﺎﻋﺖ9ﺻﺒﺢ  ،در ﻣﺤﻞ اداره ﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اى اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺰاﯾﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد  1399/06/29:ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ردﯾﻒ

ﺷﺮح اﻗﻼم
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻓﻠﺰى ردﯾﻒ 1

آﮔﻬﻰ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺣﻤﻞ

1

ﺿﺎﯾﻌﺎت آﻫﻨﻰ ردﯾﻒ 2

2

واﺣﺪ
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ
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ﺷﻨﺎﺳﻪ991516 :

ﭘﯿﺮو آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺪرج در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎى  26ﻣﺮداد و  29ﻣﺮداد و ﯾﮑﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر 99
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿـﺮوﮐﻠـﺮ در ﻧﻈﺮ دارد
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺣﺪود  4500ﺗﻦ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻔﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ داراى ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﻰ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﺷﺪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﺬا از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ذﯾﺼﻼح دﻋﻮت ﻣﻰﮔﺮدد از ﺗﺎرﯾﺦ  99/06/29ﺑﻪ ﻣﺪت  10روز در اوﻗﺎت ادارى ﺟﻬﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  25اﺗﻮﺑﺎن ذوبآﻫﻦ ،ﺟﺎده ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن،
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 5/5ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺷﺘﺮﺟﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺮوﮐﻠﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
آدرس) (www.nirouchlor.comﻣﻨﻮى ﻣﺰاﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى  99/07/08ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻰﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  031-37100داﺧﻠﻰ  153ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

نوروزی با بیان اینکه بهرهبرداری از سالن اجالس سران نیز برای ما
بسیار مهم است ،افزود :برای انتخاب بهرهبردار در این سالن نیاز به
کمک همگانی داریم و الزم است بهرهبرداری از این سالن در اختیار
شرکتها یا افراد توانمندی قرار بگیرد تا باعث رونق این مرکز و در
نهایت منجر به رونق استان و کشور شده و رفت و آمد در آن رفت
و آمد جهانی باشد.
وی در ادامه با اشــاره به سایر پروژههای شــهر اصفهان از جمله
پیادهراهســازی چهارباغ و خیابانهای اطراف آن ،گفت :خیابان
شیخبهایی در نقطه مرکزی شهر ،خیابان عباسآباد ،خیابان سپه
و میدان امام حسین (ع) نیز فعالیتهای عمرانی آن یا آغاز شده
یا اینکه به زودی آغاز میشــود که جا دارد از تمام مجموعههایی
که با شهرداری برای اجرای این پروژهها همکاری میکنند اعم از
برونسازمانی یا درونسازمانی تشکر کنم.

مسیر رشد و توسعه شهر را با افزایش تعامالت با
دولت ادامه میدهیم
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در ادامه این نشست ،امسال
را سال پایان فعالیتهای دوره پنجم شورای شهر ذکر کرد و گفت:
با اتمام کار شورای پنجم ،شورای شهر عمری  22ساله پیدا میکند
و الزم است خطاهای آن کمتر شده و به مأموریتها و رسالتهای
خود توجه بیشتری داشته باشد .علیرضا نصر تصریح کرد :امیدوارم
دیگران نیز شوراها و نقش آن را باور کرده و به جای اینکه به دنبال
محدود کردن اختیارات شورای شهر باشند به این باور برسند که
شوراها به عنوان یک پارلمان محلی میتوانند در کوتاهترین زمان
ممکن زمینههای سرعت بخشیدن به کار را در مدیریت شهری از
لحاظ قانونی انجام دهند .وی با بیان اینکه در سال پایانی شورا به
دنبال این هستیم تا به دور از هرگونه حاشیهسازی و غوغاساالری
با انگیزه باالتر کار کنیم ،اضافه کرد :مدیریت شهری در این سال
به هیچ عنوان نباید به سمت سستی و رخوت گرایش پیدا کند .در
جلسه شوراها و در جلسات فصلی مدیران به طور جدی از هر گونه
رفتاری که کار خدماترسانی به مردم را سست میکند جلوگیری
میکنیم .رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد :پروژههای
بزرگی که در شهر انجام میشود باید به سرانجام خوبی برسد و این
را برای شورا به عنوان یک مأموریت تعیین کردهایم .هم اکنون نیز
همه پروژهها فعال است و تالش حداکثری صورت میگیرد.وی با
بیان اینکه برنامه ششم پنج ساله شهرداری اصفهان چراغ راه پنج
ساله آینده شهرداری است ،گفت :این برنامه طی روزهای گذشته
تحویل شورای شهر شده و قرار است در کمیسیونهای مربوطه
پس از بررسی و اعمال نظرات تصویب شود.
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اﻃﻼﻋﺎت ردﯾﻒ ﻫﺎ در ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاى ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
 ﻧﻮع ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﻮرتﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺎرﺑﺮگ و ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده  6آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼتدوﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /123402ت 50659ﻫ ﻣﻮرخ  1394/9/22ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﭘﺎﮐﺖ اﻟﻒ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى ﻣﻮرخ  1399/07/15در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ رﺳﯿﺪ
ﺗﺤﻮﯾﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ واﻗﻊ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﮔﺮدد.
 ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اداره ﭘﯿﻤﺎن و رﺳﯿﺪﮔﯽ اداره ﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اى اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي و ﯾﺎﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  http://iets.mporg.irو ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس www.setadiran.ir
و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ  http://markazi.rmto.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
اراﺋﻪ ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺟﻬﺖ درج اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺮ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه و اراﺋﻪ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ :
آدرس  :اراك -ﺳﻪ راﻫﻰ ﺧﻤﯿﻦ -اداره ﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اى اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى  -ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ 38193-34553
ﺗﻠﻔﻦ  - 08634134075 - 76 :داﺧﻠﻰ  2182و 2130
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد  :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس  - 021-41934دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى  086-33245248آﻗﺎى ﻻﻫﻮﺗﻰ
از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺮان ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول :روز ﺷﻨﺒﻪ 1399/06/29

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم :روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 1399/06/ 30

