شناسنامه
شناسنامه

شعر
شعر

5000تومان
صفحه||5000
816صفحه
تومان

بزرگان
سخنبزرگان
سخن

سیوویکم
سالسی
||1401سال
شهریور1401
23شهریور
چهارشنبه||14
دوشنبه
یکم
صفر1444
17صفر
 514| |6885سپتامبر 8 | 2022
1444
شمـاره6893
شمـاره

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
1
واحد
2
پالک
پروانه،
کوی
چمران،
اتوبان
اتوبان چمران ،کوی پروانه ،پالک 2واحد1
021-88356308
-88356308--88016649
تلفن88016649:
تلفن:
021
021-88353297
فاکس-88353297:
فاکس:
021
عمومی021-88356281:
روابطعمومی:
روابط
021-88356281
(بهرام)
شهیدمفتح
خیابان
آباد،ابتدای
احمد
میدان
:
دفتراصفهان
دفتراصفهان:میداناحمدآباد،ابتدایخیابانشهیدمفتح(بهرام)

021--8801912988019129-031-32274506
031-32274506
021
گرافیووچاپ:
لیتوگرافی
لیتو
چاپ:
021
ـ
صمیم44533725:
صمیم 44533725:ـ 021
نسلفردا:
روزنامهنسل
سایتروزنامه
وبسایت
وب
فردا:
http://www.naslefarda.net
http://www.naslefarda.net
کوتاه30007232: :
پیامکوتاه
پیام
30007232
naslefardanews
اینستاگرام:
اینستاگرامnaslefardanews :
تلگرامnaslfarda:
تلگرام:
naslfarda

حدیث
حدیث

سیاسی--ورزشی
اجتماعی--سیاسی
روزنامهاجتماعی
روزنامه
ورزشی

فاکس031-32274502
--332274500فاکس32274502
رضا(ع)تلفن2274500:
امامرضا(ع)تلفن:
ساختمانامام
ساختمان
031نســلفــردا
مطبوعاتــینســل
موسســهمطبوعاتــی
تهــران: :موسســه
توزیــعتهــران
توزیــع
فــردا
021
ـ
88019129
 88019129ـ021
فاکس031-32274511:
شهرستانها031-32274694:فاکس:
امورشهرستانها031-32274694:
امور
031-32274511

امام صادق (ع)

«هر کس پیاده به نزد قبر حسین علیه السالم بیاید ،خداوند ،برای هر قدمش هزار
یبَرد».
ی ُزداید و او را هزار درجه ،باال م 
َح َسنه مینویسد و هزار زشتکاری را از او م 

دروغ مظهری از شــیطان اســت زیرا شــیطان دو نام دارد ،یکی شیطان و
دیگری ،دروغ.
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مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

هرســاله زائران بســیاری در ایام اربعین
حسینی از مرز شلمچه با پای پیاده به سمت
کربالی معلی حرکت میکنند .این عشــق
زوار به امام حسین (ع) و کربال باعث میشود
تا در این مسیر هیچ چیز مانع حرکت آنها
نشود .اخیرا ً وقوع گرد و غبار در مرز شلمچه
شرایط را برای تردد زوار بسیار دشوار کرد
اما علی رغم این شرایط سخت ،زوار اربعین
حسینی به مســیر خود برای پیاده روی به
سمت کربال ادامه دادند.
منبع :ایسنا

نسل فردا /گروه ایران
news@ naslefarda.net

مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی از کمک  150میلیارد ریالی این
شرکت برای لوله کشی داخلی منازل  2500مدجوی کمیته امداد و بهزیستی
در راستای مسئولیتهای اجتماعی خبر داد.
حســن افتخاری با اعالم این خبر اظهار کرد :پیرو تصمیمات سفر استانی
ریاست محترم جمهوری و ابالغ مصوبه هیأت مدیره شرکت ملّی گاز ایران،
تفاهم نامهای با عنوان پرداخت هزینه لوله کشی رایگان گاز داخلی منازل
مددجویان بین شرکت گاز و نهادهای متولی حمایت از مددجویان در استان
شامل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی منعقد شده است.
وی افزود :مطابق این تفاهم نامه شــرکت گاز خراســان رضوی هزینه لوله
کشی داخلی منازل  2500مددجوی کمیته امداد و بهزیستی استان را که
فاقد اشتراک قبلی گاز هستند تا سقف  60میلیون ریال به ازای هر مشترک
پرداخت خواهد کرد.
به گفته افتخاری ،مجموع اعتبار در نظر گرفته شــده برای این طرح 150
میلیارد ریال است که از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز با هدف تحقق
مسئولیتهای اجتماعی هزینه میشود.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با بیان این مطلب که مددجویان واجد
شرایط توسط کمیته امداد و سازمان بهزیستی به شرکت گاز استان معرفی
خواهند شد گفت :پرداخت هزینه اجرای این طرح پس از صحتسنجی عدم
سابقه اشتراک قبلی ،اخذ تأییدیههای قانونی و اجرای لوله کشی و دریافت
اشتراک توسط شرکت گاز پرداخت خواهد شد.
یادآور میشود؛ مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی استان برای
یکبار از پرداخت هزینه انشعاب گاز نیز معاف هستند.

اصفهان
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان مطرح کرد:

آمادگی کامل ناوگان حمل و نقل عمومی در آستانه بازگشایی مدارس

معاون حمــل و نقل و
نسل فردا /گروه ایران
ترافیــک شــهردار
news@ naslefarda.net
اصفهــان از آمادگی
کامل ناوگان حمل و نقل عمومی برای ارائه خدمات به دانش
آموزان و دانشجویان همزمان با آغاز مهرماه خبر داد.
حســین حقشــناس با اعالم این خبر گفــت :همزمان با
بازگشایی مدارس و دانشــگاهها در مهرماه سرویس دهی و
خدماتدهی به علمآموزان در شهر افزایش مییابد.
او با بیان اینکه شرکتهای اتوبوسرانی ،مترو و تاکسیرانی
بیشــترین ارتباط را با دانش آموزان و دانشجویان در فصل

بازگشــایی مدارس دارند ،افزود :به دنبال افزایش تقاضای
سفرهای درون شهری ،اتوبوسرانی شهرداری اصفهان با وجود
مشکالت عدیده در زمینه تأمین ناوگان جدید ،فرسودگی
ناوگان طی ســالهای اخیر و افزایش قیمت لوازم و قطعات
یدکی با اتکا بر توان و تجربه نیروهای داخلی و رویکرد مثبت
دوره جدید مدیریت شــهری به بحث حمل و نقل عمومی،
اقدامات مهم و تأثیرگذاری را در حوزه تعمیرات ،بازسازی،
نوسازی و جذب ناوگان جدید برداشته است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تعمیر و آماده
سازی اتوبوسهای فرســوده را از اقدامات ستاد مهر ۱۴۰۱

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیشرکتخدماتیشهرکصنعتیدهق
(سهامیخاص)بهشمارهثبت 5۰43وشناسهملی۱4۰۱۰۰423۰2

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی
که در روز یکشنبه مورخ  1401/7/17راس ساعت  9:00در محل شرکت خدماتی شهرک صنعتی دهق تشکیل
می گردد حضور بهم رسانند .در ضمن داشتن اصل کارت ملی و مدارک مثبت نمایندگی در روز مجمع الزامی است.
دستورجلسه:
 گزارش هیئت مدیره از عملکرد شش ماهه تصویب بودجه اصالحی 1401و بودجه پیشنهادی1402 تعیین نرخ قدرالسهم هزینه های مشترک (شارژ) و سایر خدمات اصالحی 1401و پیشنهادی1402 سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی می باشد.هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی دهق

آگهیدعوتمجمععمومیعادی نوبتاول

تاریخ انتشار1401/6/23 :

مجمع عمومی نوبت اول شرکت تعاونی منحله مسکن مهر  32فتوت اصفهان در ساعت  10روز جمعه مورخه 1401/7/8در محل مسجد امام
حسین (ع) به آدرس خیابان آتشگاه ،نبش خیابان نبوی منش جنب مسجد امام حسین (ع) طبقه زیرزمین مسجد برگزار می شود .از کلیه
اعضا دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
* ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3رای و هر شخص
غیر عضو تا یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  1401/7/7در محل
تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستورجلسه:
گزارشهیئتتصفیه طرح و تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 1399/12/29و1400/12/29تمدیدمدتتصفیهتعاونی انتخاب مدیران تصفیه -تعیین تکلیف اعضا باقی مانده و تقسیم هزینه های جاری بین آنها

هیئت تصفیه شرکت تعاونی منحله مسکن مهر  32فتوت اصفهان

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهشرکتعمرانپردیسنصر
(سهامیخاص)بهشمارهثبت 42997وشناسهملی۱۰26۰6۰8287

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل میآید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که
رأس ساعت  9روز دوشنبه مورخ  1401/07/04در محل اصفهان ،خیابان امام خمینی  ،خیابان بسیج ،سالن اجتماعات
گروه نصر سپهر برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -۱استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
 -2تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1400/12/29
 -3انتخاب بازرس قانونی
 -4تعیین روزنامه کثیراالنتشار.
 -5سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده باشد.
هیئت مدیره

دانست و اظهارکرد :شرکت اتوبوسرانی از تیرماه سال جاری
اقدام به تعمیر و آماده ســازی  ۱۶۰دستگاه اتوبوس کرده و
پیشبینی میشود تا پایان شــهریورماه تعداد  ۸۰دستگاه
اتوبوس تعمیر شده دیگر آماده خدمت رسانی شود.
او اضافه شدن تعداد  ۵۰دســتگاه میدلباس تا پیش از آغاز
مهرماه را از دیگر این اقدامات دانست و گفت :میدلباسها در
خطوط کم بازده و به عنوان سرویسدهی فوقالعاده در معابر
به ناوگان اتوبوسرانی اضافه میشود.
حقشــناس خبر داد :همچنین مراحل دریافت تعداد ۱۰۰
دستگاه اتوبوس بنز آتروس نیز در حال انجام است که به زودی
به ناوگان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان افزوده خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان درباره اهم
فعالیتهای شرکت تاکسیرانی شهرداری خاطرنشان کرد:

 ۵۰۰خودروی بنزینی ســرویس مدارس برای سهولت در
امر سرویس دهی بهتر و هزینه کمتر با یک چهارم قیمت به
کپسول  CNGمجهز شدند.
او با اشاره به الزام استفاده شرکتهای سرویس مدارس از نرم
افزار جامع داده علوم به منظور گزارش دهی دقیق گفت :این
اپلیکیشن به منظور ثبتنام غیرحضوری والدین دانشآموزان
و به دنبال آن ایجاد مسیربندی بهتر و ارائه خدمات مناسب
به رانندگان و دانش آموزان معرفی شد.
او با بیان اینکه  ۷۰۰راننده جدید برای سال تحصیلی پیش
رو ثبت نام کردهانــد ،تصریح کرد ۳۲ :شــرکت به منظور
سرویس دهی دانش آموزان به اداره آموزش و پرورش استان
اصفهان معرفی شده و تعدادی خودرو ون جهت رفت و آمد
توانخواهان اختصاص یافته است.

آگهیمزایدهعمومیداخلی

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد انواع اجناس اسقاط مازاد موجود در انبار خود را به استناد قانون
برگزاری معامالت و آیین نامه داخلی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مزایده عمومی به فروش
برساند .الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
شماره داخلی

شماره سامانه مزایده

موضوع مزایده

ساعت بازگشایی پاکات

مبلغ تضمین (ریال)

40191003

1001001211000003

فروش اجناس اسقاط مازاد

9:00

مطابق اسناد

تاریخ توزیع دفترچه

مهلت دریافت اسناد

آخرین مهلت ارسال پاکات

تاریخ برگزاری مزایده

1401/6/23

1401/6/30

1401/7/9

1401/7/10

*پیشــنهاد دهندگان می توانند اســناد مزایــده را از طریــق ســایت http://www.setadiran.ir/setad.cms
دریافــت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه مــورخ  1401/7/9در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت

بارگذاری نمایند و همچنین اســناد فیزیکی (پاکت الف – ضمانت نامه) خود را به نشانی اصفهان ،چهارباغ عباسی،
خیابان عباس آباد ،ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف ،دبیرخانه تحویل
نمایند .عدم ارسال پاکت الف (ضمانت نامه بانکی) تا موعد اعالم شده موجب ابطال مدارک مزایده گر می گردد.
* جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن  031-34121484واحد مناقصات و مزایده ها آقای فاخران و جهت
آگاهی بیشتر در مورد اطالعات اقالم مزایده ،حمل و بارگیری و  ...این مزایده با شماره تلفن  031-34122683انبار
اسقاط آقای شهابی تماس حاصل فرمایید.
* جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-1456دفتر ثبت نام 021-88969737 :و 021-85193768
تماس حاصل فرمایید.
*مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده :در اسناد درج شده است.
*حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی آزاد می باشد.
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه
اعتراضی را به این شرکت نخواهد داشت.
*کلیه هزینه های مالیات ،عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و حمــل ،بارگیری ،توزین و  ...به عهده برندگان مزایده
خواهد بود.
* شرکت کنندگان در مزایده می بایست حداکثر  72ساعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مزایده با مراجعه به سامانه
دولت و یا تماس با واحد مزایده از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت
این بند به عهده مزایده گران می باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
* پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.
* به پیشنهادات فاقد اسناد و مدارک مزایده مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
* سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد درج گردیده است.

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

