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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)

کاشان

021 - 88019129- 031-32274506
لیتو گرافی و چاپ:
صمیم 44533725:ـ 021
وب سایت روزنامه نسل فردا:
http://www.naslefarda.net
پیام کوتاه 30007232 :
اینستاگرامnaslefardanews :
تلگرامnaslfarda :

حدیث

روزنامه اجتماعی  -سیاسی  -ورزشی

سخن بزرگان

شناسنامه

ساختمانامامرضا(ع)تلفن- 32274500:فاکس031- 32274502
توزیــع تهــران  :موسســه مطبوعاتــی نســل فــردا
 88019129ـ021
امور شهرستانها 031-32274694:فاکس031-32274511 :

امام صادق (ع) :خداوند به اهل محبتش نیروی شناخت خود را بخشید و به
لطف محبت و شناخت خویشگرانی بار عمل به حقیقت آنچه را که شایسته
آ ن هستند ،از دوش آنان برداشت.
عملیاگرکاشتید،عادتیدروخواهیدکرد.عادتیاگرکاشتید،اخالقیدروخواهید
کرد.اخالقیاگرکاشتید،سرنوشتیدروخواهیدکرد.
فرانسواولتر
کاریکاتور

تصویر روز

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان خبر داد:

برگزاری مسابقه بزرگ ایدهپردازی
با موضوع انرژی و محیط زیست

آمنه تسلیمی  /گروه ایران

naslefarda.1359@gmail.com

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان از
برگزاری مســابقه بزرگ ایدهپردازی با
موضوع انرژی و محیط زیست به مناسبت
روز مهندس در این دانشگاه خبر داد.
سید محمدباقر قریشی به برگزاری این
مسابقه ویژه دانشجویان ،دانشآموختگان و دانشآموزان اشاره کرد و افزود:
این مسابقه با محورهای ایده :انرژی در ساختمان ،انرژی و معماری ،انرژیهای
تجدید پذیر ،مدیریت آب و کشاورزی ،محیط زیست ،ضایعات و پسماند و نانو
و بیوفناوری در مدیریت انرژی و کشاورزی برگزار میشود.
وی مهلت ارسال ثبت نام و ارسال مدارک را  22بهمن ماه  1400ذکر و اظهار
کرد :به پنج تیم برتر دانشــجویی هر تیم (دو میلیون تومان) ،دو تیم برتر
دانشآموزی هر تیم (یک میلیون تومان) اهدا میشود.
قریشی با بیان اینکه این مســابقه ایده پردازی به پیشنهاد اولیه دانشکده
مهندسی و همچنین به منظور شناسایی توانمندیها و فراهم کردن زمینه
بروز و شکوفایی اســتعدادهای نهفته« در بین دانشجویان دانشگاه کاشان
طراحی شده است ،خاطر نشــان کرد :رئیس کمیته برگزاری این مسابقه
معاونت محترم نوآوری و امور اقتصادی و دبیر اجرایی رئیس مرکز کارآفرینی
و اعضا آن رؤسای دانشکدهها و پژوهشکدهها و رئیس روابط عمومی دانشگاه
هستند.
وی برگزاری این مسابقه را در دو مرحله عنوان کرد و افزود :معیارهای داوری
عمومی و نحوه گزینش آثار بر اساس خالقیت ،کاربردی بودن ایده ،مستندات
علمی و مهارت و تسلط در ارائههستند.
وی شناسایی و معرفی استعدادهای ناب و خالق دانشجویی ،ترویج فرهنگ
ایدهپردازی در بین دانشجویان ،و تشویق به فعالیت در حیطه کسب و کارهای
نو را از اهداف برگزاری این مسابقه ذکر و تصریح کرد :در تاریخ  9اسفندماه
بهمناسبت روز مهندس از ایدههای برتر تقدیر بهعمل خواهد آمد .شایان ذکر
است اطالعات تکمیلی و ثبت نام از طریق لینک Karafarini.kashanu.ac.ir
امکان پذیر است.

رانش زمین در اثر
باران و سیالب در
ماداگاسکار

آنجل بولیگان با انتشــار کارتونی در ســایت کگل به تأثیر و لزوم
واکسیناسیون گسترده در سراســر جهان برای مقابله با ویروس
کرونا پرداخت.

منبع:

خبرگزاری فرانسه

استان گلستان
استاندار گلستان اظهار داد:

سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به استان
فاطمه احمدی /گروه ایران اســتاندار گلستان با
 F ahmadi222@yahoo.comاشــاره به ضــرورت
تدویــن برنامههای
عملیاتی برای توسعه استان ،بیان کرد ۳۰ :برنامه و سند میانی
توسعه در استان در حال تدوین است.
علی محمد زنگانه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به عدم
جدی دولت سیزدهم برای تعامل و ارتباط با رسانهها ،اظهارکرد:
به دلیل تمرکز بنده بــر موضوعات زیرســاختی ،انتصابات و
بسترســازی برای اقدامات اجرایی بزرگ در حــدود  ۸۸روز

گذشته توفیق برگزاری جلسه متمرکز با رسانهها را نداشتیم،
اما از این پس بنده هر فصل و معاونان هر ماه نشست خبری با
اصحابرسانه و مطبوعات را برگزار خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در حال تدوین ۳۰برنامه بخشی با عناوین سند
میانی برای توسعه استان هستیم ،افزود :در تدوین این سند از
همه ذینفعان و کارشناسان ،نخبگان ،مجموعههای دانش بنیان
و دستگاههای اجرایی بهره گرفتهایم.
استاندار گلستان با تاکید بر اینکه چند پروژه و معضل استان
نیز دارای ضرورت و محدودیت زمانی است که نمیتواند منتظر

و معطل سندهای توسعه بماند ،خاطرنشان کرد :برای موضوع
عالج بخشــی خلیج گرگان طرح جامعی را تهیه کردهایم که
موفق به اخذ مصوبه تأمین اعتبار آن همبه صورت نسبی شدهایم.
زنگانه ،با انتقاد از عدم حضور و ورود مجموعههای اقتصادی بزرگ
از جمله هولدینگ های بزرگ ســرمایه گذاری و شرکتهای
مادر تخصصی در استان گلستان ،تصریح کرد :جلسات خوبی
با مدیریت شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی داشتهایم که
مقرر شده است شستا در طرحهای توسعه دامپروری ،پتروشیمی
و برخی مزیتهای رقابتی استان گلستان سرمایه گذاری کند که
یکی از مهمترین آنها ایجاد چند دامپروری بزرگحدودا۱۰هزار
راسی به عنوان پشتیبان کارخانجات استان است.
وی با اشاره به اینکه طرح منطقه آزاد اینچه برون فقط بر روی

کاغذ بود و حتی یک مدیر اجرایی نداشــت ،ادامه داد :پس از
استقرار در استان به سرعت موضوع منطقه آزاد را با قید فوریت
دنبال کرده و ضمن معرفی مدیر اجرایی در حال رایزنی تشکیل
هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل برای آن هستیم.
استاندارگلستانباضروریدانستنپیگیریمشکالتخبرنگاران
به ویژه مســائلی از جمله بیمه و معیشــت این قشر تالشگر،
اذعانکرد :حمایت از خانه مطبوعات و رسانههای مکتوب را به
صورت جدی از مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
مطالبه کرده و میکنم.وی از کاهش سن خدمتی فرمانداران
استان به میزان  ۱۰سال خبر داد و افزود :در هشت شهرستانی
که فرمانداران آن تغییر یافتهاند سن خدمتی آنها از  ۳۰سال به
 ۲۰سال رسیده است.

فراخوان مناقصه عمومی  /27بیست و هفت خدمات

نوبت دوم

بدینوسیله شهرداری نسیم شهر در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (تخریب و بازسازی جداول فرسوده سطح شهر نسیم شهر
طرح  )Bبه شماره ( )2000093980000027را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/10/30می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  13:30روز پنجشنبه تاریخ 1400/11/7
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:30روز یکشنبه تاریخ 1400/11/17
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  09:00روز دوشنبه تاریخ 1400/11/18
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها آدرس :تهران ،شهرستان
بهارستان ،نسیم شهر ،بلوار امام خمینی (ره)  ،نبش میدان هفت تیر
شماره تلفن ، 021-56754854 ، 021-56753655 :فکس 021-56775192 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021-41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

یوسف نصیری  -شهردار نسیم شهر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت شهرک سازان فجر تیران (سهامی خاص)
به شماره ثبت  789و شناسه ملی 14008781051

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت شهرک سازان فجر تیران (سهامی خاص) به شماره ثبت  789و شناسه
ملی  14008781051دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تاریخ 1400/11/20
راس ساعت  14بعد از ظهر و مجمع عمومی عادی به تاریخ  1400/11/20راس ساعت  15بعد از ظهر در محل استان
اصفهان ،شهرستان تیران ،میدان فرمانداری به سمت گلزار شهدا ،تاالر روشن دشت ،کدپستی 8531863485
تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده راس ساعت  14بعد از ظهر  - :نقل و انتقال سهام
دستور جلسه مجمع عمومی عادی راس ساعت  15بعد از ظهر:
 -1انتخاب مدیران  -2انتخاب بازرسان  -3تصویب ترازنامه حساب سود و زیان
هیئـت مدیـره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت حمل و نقل کاال سرنوشت (سهامی خاص)
به شماره ثبت  8306و شناسه ملی 10260294012

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که
روز شنبه مورخ  1400/11/23ساعت  10صبح به نشانی :اصفهان ،خیابان امیر کبیر ،پایانه امیر کبیر ،بازارچه سی
ستون ،کدپستی  8195973596برگزار می گردد ،حضور به هم رسانید.
 - 1انتخاب مدیران
دستور جلسه:
 -2انتخاب بازرسان
 -3تعیین روزنامه کثیراالنتشار
 -4سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.
هیئـت مدیـره شرکت حمل و نقل کاال سرنوشت (سهامی خاص)

