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تنها یک طبقه اجتماعی وجود دارد که بیشتر از پولدارها به پول فکر میکند
و آن نیز بیپولها هستند.
اسکاروایلد

شعر

5000تومان
صفحه||5000
816صفحه
تومان

رضامحزونیه
مسئول:رضا
مدیرمسئول:
امتیازوومدیر
صاحبامتیاز
صاحب
محزونیه
مرضیهربیعی
دبیر:مرضیه
سردبیر:
سر
ربیعی
روزنامهکشور
180روزنامه
بین180
دربین
32در
رتبه32
امتیاز 50/7:رتبه
امتیاز50/7:
کشور
خیابانکارگر
بینخیابان
احمد،بین
آلاحمد،
جاللآل
تهران،بزرگراهجالل
دفتر:تهران،بزرگراه
دفتر:
کارگروو
پالک22واحد
پروانه،پالک
کویپروانه،
چمران،کوی
اتوبانچمران،
اتوبان
واحد11
021-88356308
-88356308--88016649
تلفن88016649:
تلفن:
021
021-88353297
فاکس-88353297:
فاکس:
021
عمومی021-88356281:
روابطعمومی:
روابط
021-88356281
شهیدمفتح(بهرام)
خیابانشهیدمفتح
آباد،ابتدایخیابان
احمددآباد،ابتدای
دفتراصفهان:میدان
دفتراصفهان:
(بهرام)
میداناحم

021--8801912988019129-031-32274506
031-32274506
021
گرافیووچاپ:
لیتوگرافی
لیتو
چاپ:
صمیم44533725:ــ021
صمیم44533725:
021
نسلفردا:
روزنامهنسل
سایتروزنامه
وبسایت
وب
فردا:
http://www.naslefarda.net
http://www.naslefarda.net
کوتاه30007232::
پیامکوتاه
پیام
30007232
اینستاگرامnaslefardanews:
اینستاگرام:
naslefardanews
تلگرامnaslfarda:
تلگرام:
naslfarda

حدیث

سیاسی--ورزشی
اجتماعی--سیاسی
روزنامهاجتماعی
روزنامه
ورزشی

سخن بزرگان

شناسنامه
شناسنامه

فاکس031-32274502
--332274500فاکس32274502
رضا(ع)تلفن2274500:
امامرضا(ع)تلفن:
ساختمانامام
ساختمان
031نســلفــردا
مطبوعاتــینســل
موسســهمطبوعاتــی
تهــران ::موسســه
توزیــعتهــران
توزیــع
فــردا
88019129ــ021
88019129
021
فاکس031-32274511:
شهرستانها031-32274694:فاکس:
امورشهرستانها031-32274694:
امور
031-32274511

امام علی (ع)
همانا نیکوترین داستان و رساترین پند و سودمندترین یادآوری ،کتاب
خداوند ع ّز ّ
وجل است.

احساس تو چون طراوت باران است
هروقت که در هوای تو میچرخم

برزخمشکوفههایگلدرماناست
انگارنفسکشیدنماساناست

تصویر روز
تصویر
روز

صنعت همدان
استان
همدان خبر داد:
استان
هالل احمر
خبر داد:
مرکزی
جمعیتاستان
مدیر عاملاستاندار

علی
حضرت
عزاداری
حرکت
کشور
جوانانریلی
هیئتناوگان
واگن به
دستهدستگاه
تحویل ۱۰۰
اکبر (ع) در رثای ساالر شهیدان
مریم بیگدلو  /گروه ایران
news@ naslefarda.net

علـی سـنجربگی مدیـر عامـل
جمعیـت هلال احمراسـتان
همدان از برپایی مراسـم عزای
حسـینی توسـط هیئـت
عـزاداری جوانـان حضـرت علی اکبـر (ع) بـا حضور دکتـر حاجـی بابایی
نماینده مردم شهرسـتانهای همدان و فامنین و رئیس کمسـیون برنامه
بودجـه و محاسـبات مجلس شـورای اسلامی خبـر داد و گفت :مراسـم
عـزاداری هیئـت مذهبـی حضرت علـی اکبـر (ع) بـا محوریـت جوانان و
مشـارکت پرسـنل ،داوطلبان و امدادگـران فعـال در مرکز اسـتان برگزار
شد.
وی افزود :در همین زمینه دسـته عـزاداری هیئت جوانان علـی اکبر (ع)،
مصادف با سـومین روز شـهادت ابا عبـداهلل (ع) و یاران باوفایـش از محل
سـاختمان سـتاد واقـع در خیابـان جهـان نما بـه سـمت آرامـگاه بوعلی
سـینا حرکت خـود را آغـاز کرد.
سـنجربگی بـه سـخنرانی حجـت االسلام و المسـلمین ثابتـی ،نماینده
ولی فقیـه در جمعیت هلال احمر در این مراسـم اشـاره کرد و افـزود :با
توجه بـه اهتمـام هاللاحمـر در تربیـت جوانان انقالبـی ،در این مراسـم
از مداحـی و نوحهخوانـی کربالیـی پیـام زمانـی ،دبیـر کانـون جوانـان
هاللاحمـر شهرسـتان همـدان نیـز اسـتفاده گردید.
مدیرعامـل هاللاحمـر همـدان در ادامـه از فعالیـت تیمهای سـحاب در
هیئتهای عزاداری سـخن گفت و افـزود :و برگزاری مسـابقات فرهنگی
و هنـری بـه مناسـبت ایـام محـرم از دیگـر برنامههای بـود که بـه همت
حـوزه جوانان هلال احمر در سراسـر اسـتان صـورت پذیرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی جمعیـت هلال احمـر اسـتان همـدان،
سـنجربگی اضافه کرد :بی شـک موثرتریـن عاملی که جوانان را به سـوی
معارف دینی سـوق میدهـد ،معرفـی اسـوهها و فضائل اخالقـی حضرت
علـی اکبر (ع) اسـت .وی ابـراز امیـدواری کرد :ایـن سـوگواریها موجب
افزایـش انـس هرچه بیشـتر جوانـان با معـارف اهـل بیـت (ع) گردد.

پویش «نذر اربعین» با میزبانــی از بانوان
داوطلب برای ســاخت  ۴۰هزار دستسازه
نمدی با نامهای «حنیــف» و «حنیفا» در
میدان امام حســین (ع) برگزار شــد .این
محصوالت روز اربعین به صورت رایگان در
مسیر راهپیمایی به کودکان شرکتکننده
اهدا خواهد شد.
مرضیه سلیمانی  /خبرگزاری ایرنا

استان مرکزی
مدیر مخابرات منطقه مرکزی:

با اصالح تعرفههای تلفن ثابت ،کیفیت سرویس دهی
به مشتریان افزایش مییابد
رضوان داوودی جم  /گروه ایران
news@ naslefarda.net

مدیــر مخابــرات منطقــه مرکــزی ،اظهــار داشــت :ثابت
مانــدن تعرفههــای مخابراتــی طــی ســالهای گذشــته
باعــث شــده کــه بخشهــای مختلــف شــبکه بــه ویــژه
شــبکه ثابــت دچــار فرســودگی و اختــال شــود و از
طــرف دیگــر توســعه زیرســاختهای اساســی متوقــف
شود.
علیرضــا لطفــی بیــان کــرد :شــرکت مخابــرات ایــران
کــه عمــ ً
ا مهمتریــن بازیگــر عرصــه ارتباطــات ثابــت

کشــور اســت در طــول بیــش از  ۱۰ســال بارهــا و بارهــا
از راههــای مختلــف ،نیــاز خــود و کشــور بــرای تغییــر
تعرفــه خدمــات تلفــن ثابــت را اعــام کــرده اســت؛ امــا
ایــن درخواســت هــر بــار بــا بهانههــای مختلــف ،مــورد
مخالفــت قــرار گرفتــه اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
صورتهــای مالــی مخابــرات در چنــد ســال اخیــر نشــان
میدهنــد ،ســرویس تلفــن ثابــت بــا تعرفههــای موجود
نــه تنهــا ســود ده نیســت بلکــه هزینههــای خــود را نیز
تأمیــن نمیکنــد.
مدیــر مخابــرات منطقــه مرکــزی افــزود :هزینــه
نگهــداری یــک خــط تلفــن شــهری ماهانــه بیــش از

 ۲۰هــزار تومــان اســت؛ امــا در مقابــل متوســط درآمــد
هــر خــط تلفــن در مــاه کمتــر از  ۷هــزار تومان اســت و
ایــن یعنــی مخابــرات بایــد تقریب ـاً  ۳برابــر درآمــد هــر
خــط تلفــن را صــرف نگهــداری آن کنــد و بدیهی اســت
کــه ایــن موضــوع منجــر بــه ورشکســتگی هــر شــرکتی
خواهــد شــد.
لطفــی اظهــار داشــت :مخابــرات بــا وجــود خصوصــی
شــدن بــا اســتخدام دهها هــزار نیــروی انســانی بخشــی
از وظیفــه دولــت در ایــن زمینــه را بــر عهــده گرفتــه و
به صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم مشــاغل متعددی
را ایجــاد کــرده اســت و همچنیــن در ایــن ســالها
مصوبــات متعــدد مجلــس و دولــت ،شــرکت مخابــرات
را ملــزم بــه اســتخدام نیروهــای جدیــدی کــرده اســت
کــه در نهایــت همیــن موضــوع باعــث شــده اســت بیش
از  ۸۰درصــد درآمــد مخابــرات صــرف پرداخــت حقوق
و مزایــای پرســنل خــود شــود و حتــی گاهــی اوقــات
شــنیده شــده کــه مخابــرات بــرای پرداخــت حقــوق

پرســنل خــود مجبــور بــه دریافــت وام شــده اســت.
وی ،ادامــه داد :عــدم تغییــر تعرفههــا طــی ایــن
ســالها منجــر بــه توقــف تولیداتــی شــد کــه تنهــا
خریــدار آنهــا شــرکت مخابــرات ایــران بــود و بــه
دنبــال آن بســیاری از پیمانــکاران بخشهــای توســعه
و تولیــد ،بیــکار شــدند و در همیــن حــال مشــکالتی
بــرای اداره امــور جــاری در شــرکت مخابــرات ایــران
بــه وجــود آمــد.
مدیــر مخابــرات منطقــه مرکــزی بیــان کــرد :همــه این
رخدادهــا در حالــی اتفــاق مــی افتنــد کــه در صــورت
اتخــاذ یــک تصمیــم درســت در ســالهای گذشــته
ممکــن بــود جلــوی ایجــاد مشــکالت را گرفــت .اکنــون
نیــز اگــر تصمیــم درســت و بــه موقعــی گرفتــه شــود
میتــوان انتظــار داشــت پــس از مدتــی وضعیــت
مخابــرات ایــران بهبــود یابــد و در نهایــت منجــر بــه
توســعه بخــش ثابــت شــود کــه دولــت ســیزدهم و
وزارت ارتباطــات تاکیــدی بســیاری بــر آن دارنــد.

نوبت دوم

آگهيتملكاراضي(نوبتدوم)

به اطالع مي رساند شرکت آب و فاضالب استان همدان جهت احداث مخزن آب شرب واقع در روستاي اصله از توابع شهرستان فامنین در
صدد تملك اراضي در محدوده مشخص شده در نقشه مي باشــد ،لذا بدینوسیله از تمامي مالکین و صاحبان حقوق عرصه و اعیان مشخص
شده دعوت مي گردد ظرف مدت  15روز از تاریخ انتشار این اطالعیه ضمن معرفي کارشناس رسمي دادگستري با در دست داشتن اسناد و
مدارک مالکیت خود به دفتر حقوقي شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشاني :همدان -میدان بیمه -جنب ثبت احوال  -شرکت آب و
فاضالب استان همدان مراجعه نمایند.

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده(نوبتاول)
شرکتخدماتیشهرکصنعتیرضوانشهر(سهامیخاص)بهشمارهثبت 628وشناسهملی۱4۰۰4377946
با رعایت قانون تجارت و قانون نحوه واگذاری ،مالکیت و اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت
خدماتی شهرک صنعتی رضوانشهر (سهامی خاص) و همچنین کلیه صاحبان صنایع طرف قرارداد با شرکت شهرک های صنعتی
استان اصفهان مستقر در شهرک یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق
العاده نوبت اول سالیانه شرکت که در تاریخ  1401/6/31ساعت  10صبح در آدرس شهرستان تیران و کرون ،شهر رضوانشهر ،شهرک
صنعتی سنگ رضوانشهر ،ساختمان اداری به کدپستی 8533161595تلفن 03142523891تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:
 -۱استماع گزارش بازرس و حسابرس قانونی
 -2تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1400
 -3عملکرد سال  1400هیئت مدیره
 -4سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی رضوانشهر

آگهیدعوتمجمععمومیعادیومجمععادیبهطورفوقالعاده
سهامدارانشرکتشهرکسازانفجرتیران(سهامیخاص)بهشمارهثبت 789شناسهملی۱4۰۰878۱۰5۱

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 تاریخ 1401/7/11روز دوشنبه راس
ساعت  15الی  16و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تاریخ  1401/7/11راس ساعت  16الی  17بعد از ظهر
در محل استان اصفهان ،شهرستان تیران ،میدان فرمانداری به سمت گلزار شهدا ،تاالر روشن دشت ،کدپستی
 8531863485تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی راس ساعت  ۱5بعد از ظهر  -۱:انتخاب بازرسان  -2تصویب ترازنامه
حساب سود و زیان
دستور جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده راس ساعت ۱6بعد از ظهر :افزایش سرمایه
محمدرفیع احمدی _ مدیرعامل

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کاغذ نیل گرمسار (سهامی خاص)
شماره ثبت  ۱4۰5شناسه ملی ۱۰۱۰25455۱2
بدینوسیله از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی
فوق العاده شرکت که در روز یکشنبه  1401/7/3راس ساعت  10صبح در محل قانونی شرکت به
نشانی سمنان ،شهرستان گرمسار ،بخش مرکزی ،دهستان لجران ،آبادی شهرک صنعتی فجر،
شهرک صنعتی فجر ،میدان نرگس ،خیابان ارکیده شــرقی ،پالک  ،0طبقه همکف ،کدپستی
 3588139666تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:
 -۱نقل و انتقال سهام  -2سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.

هیئت مدیره شرکت کاغذ نیل گرمسار

آگهیدعوتنوبتدوممجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده
شرکتنیکوطعماسپادان(سهامیخاص)بهشمارهثبت 28642وشناسهملی۱۰26۰493276

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید در اجرای مقررات ذیل ماده  87الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده شرکت نیکو طعم اسپادان که در تاریخ  1401/6/31راس ساعت  10صبح در محل شرکت تولیدی نیکو طعم اسپادان به نشانی اصفهان ،کیلومتر بیست جاده آبشار سوم،
بعد از روستای جار ،به کدپستی  8168171134تشکیل می گردد حضور بهم رسانید .الزم به ذکر است جلسه فعلی به علت عدم احراز حدنصاب حضور سهامداران در جلسه قبلی مجمع عمومی
عادی فوق العاده شرکت در تاریخ  1401/6/17با حضور هر تعداد از سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان رسمیت خواهد داشت.
دستورجلسه:
هیئتمدیرهشرکتنیکوطعماسپادان
تعیین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت

