استان مرکزی
استان مرکزی رتبه اول
در برگزاری بازیهای بومی
محلی نوروز

نسل فردا :استان مرکزی در برگزاری بازیهای
بومی محلی نوروز رتبه اول کشــور را کسب کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت :این
استان بر اســاس خود اظهاری و ارزیابی عملکرد
ارسالی فدراســیون ورزش روستایی و بازیهای
بومی ،در برگزاری بازیهــای بومی محلی نوروز
 ،۱۴۰۱رتبه نخست کشــور را کسب کرد« .عابد
حقدادی افزود :اســتانهای آذربایجان شرقی و
خراسان جنوبی هم پس از استان مرکزی رتبههای
دوم و سوم را به دست آوردند .وی بیان کرد :بیش
از  ۲سال به واسطه شرایط کرونایی ،رکود ورزش
در جامعه مشــهود بود اما با بهبود شرایط ،همه
تالشها در اســتان مرکزی به کار گرفته شد تا
بازیهای بومــی و محلی با هدف ایجاد شــور و
نشــاط اجتماعی در بین آحاد مردم برگزار شد.
مدیــرکل ورزش وجوانان اســتان مرکزی ادامه
داد :در ایام نوروز امسال ۳۰۸ ،برنامه در یکهزار
و  ۲۷۰روستای این اســتان برگزار شد .حقدادی
اظهار داشــت ۱۱۶ :هزار و  ۴۰۶نفر در برنامهها
و مسابقات مختلف بومی محلی روستایی استان
مرکزی در ایام نوروز شرکت کردند .استان مرکزی
با  ۱۲شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۸۰
هزار نفر جمعیت است.

حرکت قطار جدید چهار ستاره
اراک  -مشهد آغاز شد

پوشش بیمه سالمت  ۲۵هزار و ۸۶
نفر در مناطق کم برخوردار

نســل فردا ۲۵ :هزار و  ۸۶نفــر از مناطق کم
برخوردار اســتان مرکزی تحت پوشــش بیمه
ســامت قرار میگیرند .مدیرکل بیمه سالمت
اســتان مرکزی گفت :تحت پوشــش قرار دادن
پنج میلیون و  ۴۰۰هزار نفر از ســه دهک پایین
جامعه بدون پوشــش بیمه در کشــور آغاز شده
که سهم این استان  ۲۵هزار و  ۸۶نفر است .دکتر
محمدرضاجیریایی افزود :همزمان با هفته سالمت،
با هماهنگی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی و وزارت تعاون کار و رفــاه اجتماعی،
فهرست افراد کم درآمد برای بهرهمندی و دریافت
خدمات بیمه درمانی به ســازمان بیمه سالمت
ارسال شد.
وی تاکید کرد :سهم استان مرکزی از این تعداد
 ۲۵هــزار و  ۸۶نفر جدید و  ۳۰هــزار و  ۳۵۹نفر
نیز تمدید اعتبار اســت .مدیرکل بیمه سالمت
استان مرکزی اظهار داشــت :برخی از افراد این
فهرســت دارای شــماره تلفن و برخی دیگر از
این امکان برخوردار نیســتند ،از این رو اســامی
افرادی که شماره تلفن ندارند به وزارت ارتباطات
ارســال میشــود تا این وزارت خانــه از طریق
شماره تماسهای ثبت شــده برای کدهای ملی
ارســالی ،پیامک مربوطه را برایشان ارسال کند
بارگذاری

تا این افــراد عکس خود را در ســامانه
کنند.
دکتر جیریایی عنوان کرد :همه شهروندان بدون
پوشش بیمه پایه ،برای برقراری پوشش بیمه پایه
ســامت میتوانند با مراجعه به سامانه خدمات
غیر حضوری شهروندی این ســازمان به نشانی
 www.bimehsalamatiranian.irیــا دفاتــر
پیشخوان دولت طرف قرارداد ،برای بیمه کردن
خود و خانوادههایشان اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد :بر اساس الیحه بودجه ۱۴۰۱
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی موظف اســت
با اســتفاده از پایگاه رفاه ایرانیان ،ظرف  ۲هفته
پس از ابالغ این قانون ،شــماره ملــی افراد فاقد
بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را در اختیار
سازمان بیمه سالمت ایران قرار دهد که بنا بر اعالم
سازمان بیمه سالمت ایران اطالعات در تاریخ ۱۰
اردیبهشت در اختیار سازمان بیمه سالمت قرار
گرفته اســت .بیش از  ۹۷درصد از مؤسسههای
درمانی ،بیمارستانی ،آزمایشــگاهی و داروخانه
استان با اداره کل بیمه ســامت استان مرکزی
طرف قرارداد است.

اقبال طیفهای مختلف مردم به مشــارکت در خدمت رســانی به
محرومین در قالب حرکتهای جهادی با سرعت فزایندهای در حال
تبدیل شــدن به یک جریان عمومی و خودجوش اســت و همین
موضوع میتواند موتور پیشران هر کشور در رفع محرومیت باشد و به
عنوان یک الگوی بی نظیر اســامی انقالبی در اداره امور کشور به
جهانیان ارائه گردد .وی افزود از  17اردیبهشــت ،ســالروز بسیج
سازندگی رزمایش جهادگران فاطمی همزمان با سراسر کشور در
شهرستان همدان آغاز شده و تا  ۱۰روز ادامه خواهد داشت.
حســینی گفت :در طی این  10روز در عرصههای مختلف از جمله
کمک به آبرسانی در مناطق محروم و کم برخوردار ،الیروبی قنات،

اجرای رزمایش جهادی در اقصی نقاط شهرستان
فرمانده ســپاه ناحیه همدان
همدان  /مریم بیگدلو
گفــت :بیــش از  300گروه
news@ naslefarda.net
جهــادی در اقصــی نقــاط
شهرســتان همدان ،مشــغول به ارائه خدمات گوناگون عمومی و
تخصصی به ولی نعمتان انقالب هستند .فرمانده سپاه ناحیه همدان
در گفتگو با نسل فردا اظهار داشت :با گذشت بیش از دو دهه از آغاز
فعالیتهای جهادی در کشور به لطف خداوند متعال و با رهنمودهای
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داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اکنون نفحات روح بخش
این تفکر انقالبی در سراسر کشــور ،استان و شهرستان ما گسترده
شده ،به نحوی که امروز بیش از  300گروه جهادی در اقصی نقاط
شهرســتان همدان ،مشــغول به ارائه خدمات گوناگون عمومی و
تخصصی به ولی نعمتان انقالب هستند ،که این امر یکی از عوامل
تثبیت کارآمدی نظام را فراهم نموده و همچنین بارقههای امید را در
دل مردم عزیز کشور روشن نموده است .سید جواد حسینی افزود:
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سرپرست شرکت گاز استان مازندران خبر داد:

نشتیابیبیشاز 25هزارو 600کیلومترخطوطتغذیهوشبکهدراستان
قم /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

در سال گذشته بیش از  25هزار و  600کیلومتر خطوط
تغذیه و شبکه در استان مازندران نشت یابی شد.
قاسم مایلی رســتمی سرپرست شــرکت گاز استان
مازندران ضمن بیان مطلب فوق ،با بیان این که اقدامات
ایمنی و تالش بــرای پایداری شــبکه گاز همواره در
سرلوحه عملکرد این دستگاه خدمت رسان قرار دارد،
اظهار داشت :به همت و تالش شبانه روزی متخصصان
در بخش بازرسی فنی در استان ،بیش از  25هزار و 600
کیلومتر نشت یابی خطوط تغذیه و شبکه به همراه یک
میلیون و  100هزار مورد نشــت یابی انشعاب در سال
 1400انجام شده است.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که یک هزار و 163
فقره ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری گاز با دستگاه
 GMIمورد ایمن سازی و نشــت یابی قرار گرفته است،
اظهار داشت :در سال گذشته تعداد  ۱670مورد نشت
یابی زیرزمینی و  78هزار و  598مورد نشت یابی هوایی
کشف و ترمیم شده و با این اقدامات از بروز سوانح و هدر
رفت سرمایههای ملی پیشگیری شده است.
مایلی رستمی افزود :در راستای صیانت از داراییهای
فیزیکی و اصول اطمینان از کیفیت بهکارگیری اجناس
مصرفی و پروژههای عمرانی کارشناسان این شرکت در
سال گذشته بیش از  ۱۳هزار و  ۷۱۵قلم اجناس را در
 2هزار و  ۱۷۷مورد تأیید قرار دارند که یک هزار و ۷۳۹
مرحله بازرسی در داخل استان و  ۴۳۸مورد بازرسی در
کارخانجات خارج از استان بوده ،همچنین در راستای
همکاری با دیگر شرکتهای گاز استانی نسبت به ۱۰۳

پروژ ههای نشتیابی تاسیسات
و خطوط گازی نقش ارزندهای در
پیشگیری از آلودگیهای محیط
زیســتی ،بهره بــرداری ایمن و
جلوگیری از هدررفت سرمایههای
ملی و در نهایت ارائه خدمات پایدار
به مشترکان گاز دارد

عکس :نسل فردا

نسل فردا :سرپرســت اداره کل راه آهن اراک از
آغاز به کار قطار چهار ستاره از مبداء اراک به مشهد
مقدس خبر داد .سعید ترکی افزود :حرکت قطار
چهار ستاره نوین از مبداء اراک به مشهد مقدس
در راستای افزایش رضایتمندی و تقویت کیفیت
خدمات رسانی به مسافران در هفته جاری آغاز و
به صورت یک روز در میان از این شهرســتان به
مشهد مقدس انجام میشــود .وی ادامه داد :این
قطار دارای  ۱۰سالن هشت کوپهای چهار تخته
اســت و تداوم و حفظ این ســرمایه خدماتی در
استان به استقبال آحاد مردم و حمایت مسئوالن
بستگی دارد .سرپرســت اداره کل راه آهن اراک
خاطرنشان کرد :ضریب اشــغال این قطار باید به
میزانی باشد که برای شــرکت بهره بردار صرفه
اقتصادی داشته باشد .ترکی ادامه داد :استقبال از
قطار کاسته شدن حجم تردد خودروهای جادهای،
کاهش در مصرف سوخت ،کاهش آلودگی هوا و
ایمنی باالی مســافران را به همراه دارد و با توجه
به فروکش کردن شــیوع ویــروس کرونا و فصل
سفر امید است شــاهد رونق قطارهای مسافری
باشــیم .حوزه راه آهن اراک شامل  ۴۴۱کیلومتر
خطوط ریلی در پنج استان قم ،مرکزی ،لرستان،
همدان و کرمانشاه است که  ۲۱ایستگاه را تحت
پوشش دارد.

فرمانده سپاه ناحیه همدان خبرداد:

تکمیل و مرمت خانه محرومان ،توزیع بستههای معیشتی در بین
نیازمندان ،ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سطح روستاها و مناطق
حاشیه شهر ،ارائه خدمات کشاورزی با هماهنگی بسیج مهندسین
کشــاورزی ،اجرای برنامههای فرهنگی و معنویت افزایی ،دیدار با
خانواده معظم شــهدای جهادگر ،برپایی نمایشگاههای فرهنگی و
معرفی فعالیتها و دستاوردهای سازمان بســیج سازندگی ،ارائه
مشاورههای آموزشــی و برگزاری کالسهای تقویتی برای دانش
آموزان بی بضاعت و کم بضاعت ،تهیه و توزیع وسایل ضروری زندگی
برای خانوادههای مستضعف ،تجلیل از جهادگران برتر شهرستان و..
برنامههایی را خواهیم داشت.

مرحله بازرســی نیابتی برای شــرکت گاز استانهای
خوزســتان ،فارس ،خراســان رضوی ،مرکزی ،البرز،
آذربایجان شرقی و  ...در کارخانجات داخل استان انجام
شد تا کاالهای مورد نیاز پروژههای اجرایی و تاسیسات
در حال بهرهبرداری را در مراکز تولید سطح کشور مورد
بازرسی قرار دادند و کلیه اجناس پس از انجام تستهای
الزم در آزمایشگاههای ذیصالح و تطابق نتایج آزمونها
با استانداردهای بین المللی و حصول اطمینان از کیفیت
آنها تأیید و بکارگیری شد.
سرپرست شرکت گاز استان با بیان اینکه با استفاده از
سیستمهای کنترلی ،نظارتی ،ایمنی و آزمایش سالمت

تجهیزات ،راه برای عدم نصب کاالی غیر استاندارد هموار
میشود ،تصریح کرد :واحد بازرسی فنی با حضور فعال
و انجام بازرسی در سطوح مختلف شامل مراحل تولید،
خرید و نصب تجهیزات و قطعات با انجام تســتهای
عملکردی ،احتمال بکارگیری و استفاده از تجهیزات و
قطعات غیر استاندارد را به حداقل رسانده است.
وی اظهار داشت :در این راستا با انجام  21مورد تست
هیدرواستاتیک 664 ،مورد تســت مقاومت و نشتی،
 23مورد آزمایش مقاومت الکتریکی پوشش لولههای
فوالدی از بکارگیری اجناس با کیفیت و اجرای صحیح
پروژهها اطمینان حاصل شد.

همدان

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان همدان مطرح کرد:

تمدید گواهی نامه تأیید صالحیت ISO/IEC 17025
برای دومین سال متوالی

نسل فردا :مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب استان همدان از تمدید گواهینامه استاندارد ISO/IEC

 17025در بخش آزمایشگاه مرکزی میکروبی ،بیولوژی و فیزیکوشیمیایی آب در چهار ساله دوم در سال جاری خبر
داد .مجید زیبازاده ضمن اشاره به تمدید گواهی نامه تأیید صالحیت  17025 ISO/IECبرای دومین سال متوالی در
آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضالب استان همدان گفت :دامنه کاربرد این گواهی نامه؛ نمونه برداری و آزمونهای
باکتریولوژی ،فیزیکوشیمیایی و بیولوژی آب به عنوان آزمایشگاه آزمون در انطباق با استاندارد میباشد .وی با اذعان
به اینکه این گواهینامه یکبار دیگر برای دوره چهار ساله از سوی شرکت آب و فاضالب کشور برای آزمایشگاه مرکزی
میکروبی ،بیولوژی و فیزیکوشیمیایی آب همدان تمدید شد گفت :گواهینامه مذکور تا شانزدهم آبان ماه سال 1404
اعتبار خواهد داشت .زیبا زاده همچنین یادآورشد :گواهی نامه مذکور بر اساس آزمون در موضوعات هدایت الکتریکی،
کدورت ،نیترات ،نیتریت ،فلوراید ،کلسیم ،منیزیم ،سدیم ،سولفات ،کلراید ،سختی ،ژئوپالنکتونها ،کلیفرم وشمارش
بشقابی هیتروتروف صادر شده است.

خراسان رضوی

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی باتأکید براهمیت حوزه علم
زهرا آخوندی /گروه استان ها
وفرهنگ دردوره جدید فعالیتهای این آستان مقدس تصریح کرد :در
z.a.naslefarda.1359@gmail.com
این زمینه مهمترین وظیفه مؤسسات زیرمجموعه سازمان علمی و
فرهنگی آستان قدس رضوی ،بهویژه بنیاد فرهنگی رضوی و مدارس امام رضا (علیه السالم) ،تالش برای تولید علم،
گفتمانسازی و تمدنسازی در گام دوم انقالب و مشارکت فعال در جهاد تبیین است و درکنار آن باید برای کادرسازی و
تربیت نیروهای متعهد کارآمد نیز الگوی تربیتی و آموزشی ویژهای تدوین و ارائه کنند.
مالک رحمتی اظهار کرد :یکی از وظایف اساتید و معلمان بنیاد فرهنگی رضوی ،تبیین صفت عالم آل محمد (صلی اهلل
علیه وآله وسلم) برای جامعه علمی است و مسئولیت عمل به جهاد تبیین مورد نظر مقام معظم رهبری بر عهده بنیاد
فرهنگی رضوی است وی در ادامه با اشاره به سیاستهای کالن آستان که توسط تولیت محترم ابالغ شده است ،گفت:
از جمله اقدامات فاخرآستان قدس رضوی که د دوره جدید تکمیل شده وریلگذاری حرکت این آستان مقدس براساس
آن صورت گرفته ،سیاستهای کالن ابالغی تولیت معززاست که این اقدام در نوع خودش درکشورمان بینظیراست.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه امروزدنیا ،دنیای تخصص محور است ،تأکید کرد :بر اساس ساختار
تشکیالتی جدید ،سازمانهای تخصصمحوردراین آستان مقدس شکل گرفته وبه عنوان نمونه با تشکیل سازمان علمی
و فرهنگی ،ازاین پس هرگونه فعالیت علمی و فرهنگی به صورت تخصصی ذیل این سازمان انجام میشودرحمتی ادامه
داد :خروجی برنامه عملیاتی اختصاصی بنیاد فرهنگی رضوی باید تربیت دانش آموزامام رضایی باشدومدارس امام رضا
(علیه السالم) برای تربیت دانش آموزامامرضایی باید تربیت و پرورش را مقدم بر آموزش بداند؛ همچنانکه قرآن کریم
درآیه «یزکیهم ویعلمهم الکتاب و الحکمة» نیز تربیت وتزکیه رامقدم برتعلیم ذکرمیکندوی افزود :مجموعه بنیاد
فرهنگی رضوی درمیان سایرمدارس سطح شهرمشهددرحوزه علمی ،ارزشی ،فرهنگی وانقالبی جریانسازاست وازآن
انتظار کادرسازی داریم قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی درادامه گفت :مهمترین وظیفه سازمان علمی وفرهنگی
آستان قدس رضوی وبنیاد فرهنگی رضوی نسبت به مسأله گام دوم انقالب ،گفتمانسازی است ومدارس امام رضا (علیه
السالم) میتواندبا گفتمانسازی وجریانسازی ،درمسیر تمدنســازی حرکت کندرحمتی ادامه داد :امروزمدارسی
موفق هستند که همزمان به هردوساحت آموزش وپرورش بپردازدوشرایط آموزش مجازی دروضعیت کرونایی اثبات
کرددوران توسعه سختافزاری آموزش سپری شده وامروزه مدارس دارای پشتوانه نرم افزاری قوی حرف اول رادرعرصه
تربیت میزنندوی خاطرنشان کرد :آستان قدس رضوی درسال 1368بنیاد فرهنگی رضوی رابا نظام فکری منسجمی
باتربیت هدفمند ازمدرسه تا دانشگاه وازمدرسه تاحوزه علمیه راهاندازی کردوامروزتکمیل این زنجیره وبرقراری ارتباط
نظاممندبین آنها وافزایش بهرهوری این زنجیره وظیفه ماست قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی فلسفه وجودی
بنیادفرهنگی رضوی راداشتن حرف جدید درحوزه تربیت دانست وادامه داد :این مرکزعلمی ازنظام آموزشی مبتنی بر
آموزههای دینی و معارف رضوی برخوردار است تا با ایجاد نظام فکری منسجم دردانش آموزان ،وتوجه جدی به تعالی
روحی آنها زمینه رشدوتعالی همزمان آموزشی و پرورشی رافراهم نماینددرچنین حالتی که علم باتربیت اسالمی همراه
باشد ،آن علم نافع و فایدهبخش برای بشریت خواهد بود.

 وزیر فرهنگ لبنان مطرح کرد:

تالش ایران و لبنان برای
فراگیری گفتمان «غلبه حق»

وزیر فرهنگ لبنان گفت :ایــران و لبنان در
همکاری با یکدیگر بــرای فراگیری گفتمان
«غلبه حق» و اینکه پیروزی از آن حق است،
تالش میکنند .محمد وســام المرتضی در
ســفر به اصفهان و در مراسم استقبال معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندای اصفهان
از وی افزود :ما فقط برای برقراری روابط خوب
دو جانبه که همه کشورها به دنبال آن هستند،
تالش نمیکنیم بلکه به دنبال تحقق گفتمانی
جدید در جهان هستیم .وی ادامه داد :غلبه از
آن کسانی اســت که به هدف ایمان داشته و
آزادی خواه و سیادت طلب باشند و کسانی که
نمیپذیرند جیرهخوار بیگانه باشند و مصمم
بر مواجهه با آنان هستند .وزیر فرهنگ لبنان
با بیان اینکه این راهی است که خواستهایم و
ارزشمند است ،تصریح کرد :قطعاً پایداری در
این راه کار آســانی نخواهد بود و ما معتقدیم
در این مســیر ایران و لبنان پشــتیبان هم
هستند .وی تاکید کرد :با پایداری در این راه
پیروزی پس از پیــروزی در همه میدانها به
دست میآید و بویژه اینکه مبارزه یک جنبه
فرهنگی دارد .وسام المرتضی ادامه داد :باید
به توانمندیهای خود توجه داشــته باشیم و
برای تقویت این توانمندیها همکاری کنیم
تا با همه قدرت این راه را ادامه دهیم .معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان
نیز در این دیدار ،گفــت :ما نیز قائل به همین
گفتمان هستیم.محمدرضا جاننثاری با بیان
اینکه اصفهان شهری کهن و دارای جاذبههای
تاریخی و دیدنی بسیار اســت ،افزود :علمای
اصفهان و جبل عامل لبنان ارتباطات علمی
عمیقی داشتهاند.

آﮔﻬﻰﺗﺠﺪﯾﺪﻣﺰاﯾﺪهﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺷﻬﺮدارى اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره /5/790د ﻣﻮرخ  1400/12/21ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻼغ ﺑﻨﺪ  3ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره  39ﻣﻮرخ  1400/12/03ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺠﺎرى واﻗﻊ دراﻧﺪﯾﺸﻪ
 ﻓﺎز  -2ﺑﻠﻮار وﻻﯾﺖ )ﺟﺎده ﺟﻌﻔﺮ ﻗﻠﯿﺨﺎﻧﻰ ( ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﺪان ﻣﺎدر  -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮرى  -ﻧﺒﺶ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ دوم  -ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارى از ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -1ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه:
ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴــﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت وارﯾﺰ ﻧﻘﺪى ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎرى ﺳﯿﺒﺎ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره  0113994456001ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ اﯾﺮان ﺷــﻌﺒﻪ ﺑﻠﻮار آزادى اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺪ ) 2417ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺷﺒﺎ
 ( IR150170000000113994456001ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺪرج در ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدد ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻧﻔﺮات اول  ،دوم و ﺳﻮم ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﮕﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ردﯾﻒ
1

ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻰ

 39152ﻓﺮﻋﻰ از  43اﺻﻠﻰ ﻣﻔﺮوز و ﻣﺠﺰى ﺷﺪه از
 4367ﻗﻄﻌﻪ ﯾﮏ

ﮐﺎرﺑﺮى

ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺰاﯾﺪه)رﯾﺎل(

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه )رﯾﺎل(

ﺗﺠﺎرى

 266ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

42/500/000/000

2/125/000/000

-2ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه:
ازﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ ﻟﻐﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/3/1و ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ آن ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دوﻟﺖ www.setadiran.irﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
-3ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات:
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﺰاﯾﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1401/3/12در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
دوﻟﺖ  WWW.SETADIRAN.IRﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -4ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه :ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دوﻟﺖ  WWW.SETADIRAN.IRاﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
-5ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات :ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/3/16از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دوﻟﺖ  WWW.SETADIRAN.IRﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﻫﺰﯾﻨﻪ درج آﮔﻬﻰ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰاﯾﺪه اﺳﺖ.
-7ﺷﻬﺮدارى اﻧﺪﯾﺸﻪ در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺪون ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ دوم1401/02/31 :
ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ اول1401/02/24 :
ﺑﻬﺮوز ﮐﺎوﯾﺎﻧﻰ  -ﺷﻬﺮدار ﺷﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

مهمترین وظیفه بنیاد فرهنگی رضوی ،حرکت در راستای جهاد تبیین و
گفتمانسازی با محوریت معارف دینی است

گفتنی اســت که پروژههای نشــت یابی تاسیسات و
خطــوط گازی نقــش ارزنــدهای در پیشــگیری از
آلودگیهــای محیط زیســتی ،بهره بــرداری ایمن و
جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی و در نهایت ارائه
خدمات پایدار به مشترکان گاز دارد.
وی همچنین با بیان اینکه شرکت گاز مسئولیت حفظ
ایمنی تاسیسات گاز تا درب منازل مشترکین را برعهده
دارد ،گفت :مسئولیت حفظ ایمنی داخل منازل بر عهده
مشترکین گاز طبیعی است و مصرف کنندگان باید با
بررسی مستمر تجهیزات و لوازم گازسوز ،ایمنی منازل
خود را تضمین کنند.

استان اصفهان

آﮔﻬﯽاﺑﻼغﺗﻔﻬﯿﻢاﺗﻬﺎمﺟﻨﺎبآﻗﺎيﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢدﻫﻘﺎنﻓﺮزﻧﺪرﺿﺎ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﯿﺒﺖ ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ ازﺗﺎرﯾﺦ  ،1400/11/1در ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺪوي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده  73ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻬﺎم از ﻃﺮﯾﻖ درج
ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬﯽ در اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻓﺎﻋﯽ دارﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درج آﮔﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﺷﻨﺎﺳﻪ1315104:

م اﻟﻒ576:

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻪ روش ﻓﺸﺮده
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺨﺶ ﻓﺮاورده ﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

اﺣﺪاث دﯾﻮار ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺒﺎر ﺷﻤﺎره  2ﻧﻔﺘﮑﻮره ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ )(401101

ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﺑﺮآورد

) 31166129335ﺳﯽ و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ( رﯾﺎل

ﻧﻮع و ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر

اراﺋﻪ رﺳﯿﺪ وﺟﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ ) 1558000000ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن(رﯾﺎل ﺣﺴﺎب ﺟﺎري  9200040287ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
 40240ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان ﯾﺎ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﻫﺮﻧﻮع ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب 94/9/22

ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ

ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14روز  1401/02/26ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ آدرس www.setadiran.ir

ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ

ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14ﻣﻮرخ  1401/03/09ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎﮐﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ آدرس ﻓﻮق ﺑﺎرﮔﺬاري ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﮐﺖ اﻟﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﮔﺮدد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺎرﮔﺬاري در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ

ﺳﺎﻋﺖ  11ﻣﻮرخ  1401/03/02در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ آدرس ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ -ﺧﯿﺎﺑﺎن آب -ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻢ -ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ )ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻧﺒﺎر ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ از ﺻﺒﺢ روز ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﻓﺘﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  06152342321اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(

ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﺎﮐﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ

ﺳﺎﻋﺖ  8ﻣﻮرخ 1401/03/10

ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﺎﮐﺎت
اﻟﻒ ب ج

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان

ﺳﺎﻋﺖ  10ﻣﻮرخ  1401/03/11در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺘﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ آدرس آﺑﺎدان – ﺑﺮﯾﻢ – ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان
 -1اراﺋﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5اﺑﻨﯿﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
 -2اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﻤﻨﯽ از اداره ﮐﻞ ﮐﺎر و ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
 -3اراﺋﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﺧﺮﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات
 -4ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎي اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ و اﻟﺼﺎق ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﺳﻨﺎد ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه
 -5ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺻﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

*ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺎت از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس
 www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎء اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
* اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس 021-41934
*در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺑﻬﺎم ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  061-53267196-8داﺧﻠﯽ  129ﯾﺎ  09358455101آﻗﺎي اوﺷﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
دوﻟﺖ

ﺷﻨﺎﺳﻪ1312279 :

53116263

2001092178000002

رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽﺷﺮﮐﺖﻣﻠﯽﭘﺨﺶﻓﺮاوردهﻫﺎيﻧﻔﺘﯽﻣﻨﻄﻘﻪآﺑﺎدان

