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امام مهدی(ع) :ـ از زیارت ناحیه ـ :سالم بر تو ،سالم کسی که از مقام تو آگاه
است  ...و سالم کسی که دلش از مصیبت تو ،زخمی است و اشکش هنگام یاد
سرگردان مسکین!
تو ،جاری است و سالم فاجعه دیده اندوهناک و
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا محزونیه
سر دبیر :مرضیه ربیعی
امتیاز 50/7: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 :
احمدآباد،ابتدای
دفتراصفهان:میداناحمد
آباد،ابتدایخیابانشهیدمفتح(بهرام)

021 - 88019129- 031-32274506
گرافی وچاپ
لیتوگرافی
چاپ:
لیتو
 44533725ـ 021
صمیم :
صمیم44533725:
وب سایت روزنامه نسل فردا:
http://www.naslefarda.net
پیام کوتاه 30007232 :
اینستاگرامnaslefardanews :
تلگرامnaslfarda :

حدیث

روزنامه اجتماعی  -سیاسی  -ورزشی

بزرگان
سخن
حدیث

شناسنامه

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

امام صادق (ع)« :آسمان بر حسینبنعلی و یحیی بن زکریا گریست و برای
هیچکس جز این دو گریه نکرد» .گفتم :گریهاش چگونه بود؟ فرمود« :چهل
روز خورشید با سرخی بر مردم طلوع میکرد و با سرخی غروب مینمود».

هیج چیز قادر نیست روایت قدرت را به استواری و صالبت خود آن بیان کند.
قدرت همانند دلیل و منطق (حتی قبل از توســل به قهر و خشونتی که در
مأنساشپربر
		
اختیار دارد) روشن و قانع کننده است!

تصویر روز

استان اصفهان
فرماندار اصفهان در جلسه بررسی مسائل و مشکالت شهرک شهید
کشوری:

اطالع رسانی و ارائه تقویم زمان بندی برای اتمام و
بهره برداری عامل امیدآفرینی در جامعه میشود

فرماندار اصفهان گفــت :اتاق اصناف با
نسل فردا /گروه استانها
همکاری دستگاههای ذی ربط بایستی
news@ naslefarda.net
نسبت به هدایت ســرمایه گذار و صدور
مجوز برای واحدهای نانوایی و دیگر واحدهای صنفی مــورد نیاز مردم در این
شهرک اقدام نماید.محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در جلسه بررسی مسائل
و مشکالت شــهرک شــهید کشــوری ،با تأکید بر لزوم همکاری و هم افزایی
دستگاههای اجرایی برای رفع مسائل و مشکالت مردم در شهرک شهید کشوری،
اظهار داشت :باتوجه به سکونت تعداد قابل مالحظهای از شهروندان در این شهرک
و کمبود خدمات و امکانات تا زمان طی مراحل قانونی و تأمین خدمات مطابق
سرانههای خدماتی ،کمیتهای متشکل از شهرداری ،شــورای شهر و اداره راه و
شهرسازی تشکیل و تصمیمات الزم پیرامون تعیین تکلیف امالک اتخاذ گردد.
فرماندار اصفهان افزود :اتاق اصناف با همکاری دســتگاههای ذی ربط بایستی
نســبت به هدایت ســرمایه گذار و صدور مجوز برای واحدهای نانوایی و دیگر
واحدهای صنفی مورد نیاز مردم در این شهرک اقدام نماید .وی تصریح کرد :اداره
راه و شهرســازی ملزم به تأمین زمین مورد تأیید نیروی انتظامی برای احداث
کالنتری و راهور در مجموعه شهید کشوری است .احمدی افزود :اطالع رسانی و
ارائه تقویم زمان بندی برای اتمام پروژهها و بهره برداری از آنها توسط دستگاههای
اجرایی باعث امیدآفرینی در جامعه میشود .وی عنوان کرد :توجه به موضوعات
فرهنگی در مجموعه شهید کشوری بسیار حائز اهمیت است و در این خصوص
بایستی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.فرماندار اصفهان افزود :روشنایی معابر
شهرک شهید کشوری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و پیگیریهای الزم توسط
دستگاههای ذی ربط در این خصوص انجام شود.

مراسم عزاداری اربعین سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداله الحسین (ع) و اصحاب با وفای ایشان ،با حضور حضرت آیت اله خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی و جمعی از دانشجویان در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.

منبعhttps://farsi.khamenei.ir :

استان مرکزی
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی خبر داد:

مصرف بیش از یکهزار  648میلیون متر مکعب گازطبیعی طی بهار

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک:

بیش از یکهزار  648میلیون متر مکعب گازطبیعی در سه ماهه نخست امسال در استان
رضوان داوودی  /گروه ایران
مرکزی به مصرف رسیده است.
news@ naslefarda.net
محمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت :در سالی که به فرمایش
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ،سال «تولید ،دانشبنیان ،اشتغالآفرین» نامگذاری شده ،گاز طبیعی به عنوان محور توسعه
و تولید ،در اشتغال آفرینی و رونق کسب و کارهای موجود بسیار مؤثر و نقش اساسی دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی ،سمیعی ،با تاکید بر سیاست جایگزینی گاز طبیعی با سایر سوختهای مایع
نظیرگازوئیل ،مازوت و فرآوردههای میان تقطیر ،بیان داشت :در سه ماهه نخست امسال در بخش صنایع استان استان مرکزی
بیش از  803میلیون متر مکعب گاز طبیعی مصرف شده که نسبت به بازه زمانی مشابه سال  1400رشد  7درصدی داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت :مصرف گاز طبیعی عالوه بر مزیتهای زیست محیطی ،منجر به کاهش هزینههای
تعمیر و نگهداری و افزایش قابلیت اطمینان بهرهبرداری در صنایع نسبت به سوخت مایع است.

آگهیدعوتسهامدارانشرکتآجرشاهین(سهامیخاص)ثبتشده
بهشماره 3877وشناسهملی 10260250044جهتتشکیلمجمععمومیعادی

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آجر شاهین که
در ساعت  8صبح مورخ  1401/8/5در محل قانونی شرکت واقع در جاده اصفهان ،دولت آباد ،خیابان شاهین ،کارخانه
آجر شاهین تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضای هیئت مدیره
 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -4تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ساالنه
هیئتمدیرهشرکت

آگهي مزایده شماره1401-45-5

 ۶۰دستگاه اتوبوس به مراسم جاماندگان اربعین اختصاص یافت

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک از اختصاص  ۶۰دستگاه
نسل فردا /گروه ایران
اتوبوس به آیین پیاده روی مراسم جاماندگان اربعین این خبر خرد داد.
news@ naslefarda.net
سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار ومسافر شهرداری اراک گفت :مجموعه مدیریت
شهری اراک تمهیدات ویژهای جهت برگزاری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین اتخاذ نموده و اختصاص  ۶۰دستگاه اتوبوس
جهت جابجایی شهروندان یکی از این اقدامات میباشد.
محمدحسین سادهوند گفت :با تالش کارکنان سازمان اتوبوسرانی در اربعین حسینی برای خدماترسانی به عزادارانی که قصد
پیادهروی در مسیر امامزاده محمد عابد (ع) را دارند حدود  ۶۰دستگاه اتوبوس عمومی در سطح شهر پیشبینی شده بود که این
اتوبوسها آماده ارائه خدمت شده است و در روز اربعین در سه نقطه از شهر به فعالیت خواهد پرداخت.
وی تصریح کرد :سرویسدهی این اتوبوسها از صبح تا آخرین ساعات شب مراسم نسبت به جابهجایی مسافران از میدان سرداران،
میدان شهدا و میدان امام (ره) تا میدان فراهان و همچنین مسیر برگشت خواهد بود.

آگهيمناقصه عموميیک مرحلهاي
بهاستنادماده 63آییننامهمالیومعامالتیدانشگاههایعلومپزشکی

شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 2001090407000129 https//:www.setadiran.ir
نام سازمان :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز -مرکز آموزشی درمانی کمالی
موضوع  :واگذاری امور تهیه،طبخ وتوزیع غذا
تاریخ توزیع اسناد :مهلت خرید اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https//:www.setadiran.irاز ساعت  09:00مورخ 1401/06/27
الی ساعت  19:00مورخ 1401/06/30
آخرینمهلتارسالاسنادمناقصهبهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبهآدرس https//:www.setadiran.ir:ساعت 15:30مورخ1401/07/16میباشد.
زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده :مورخ  1401/07/18راس ساعت  08:00در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز
میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه  10/528/000/000:ریال به صورت فیش واریزي به حساب جاری ( 218126438شبا )IR 930130100000000218126438
نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج کد  972یا ارایه ضمانتنامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز
( مدت اعتبار ضمانتنامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از  3ماه باشد)
* پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
* کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
نشاني سازمان  :بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی
شماره تماس026-34197656 :
شناسه آگهی1382022 :

نوبت دوم

نوبت اول

اداره کل راه آهن هرمزگان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت (ستاد) به نشاني  www.setadiran.irبه
شرح زیر اقدام نماید .مزایده گران موظفند براي شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهي امضاء الکترونیکي اقدام نمایند.الزم به
ذکراست کلیه مراحل برگزاري مزایده از انتشار آگهی تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبور انجام مي گردد.
 -1شرح مختصر موضوع مزایده  :فروش 150/000کیلوگرم ضایعات گندله آهن
 -2مهلت دریافت اسناد  :حداکثر تا ساعت14:00روز دوشنبه مورخ1401/07/04
 -3مهلت ارائه و بارگذاری پیشنهاد  :حداکثر تا ساعت 09:00صبح روز دوشنبه مورخ1401/07/18
-4میزان سپرده شرکت در مزایده :مبلغ سپرده شرکت در مزایده مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ( )135.000.000ریال میباشد.
 -5ضمانتنامه های شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست سه ماه از تاریخ تحویل اسناد اعتبار داشته و برای مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد .
-6زمان تشکیل جلسه مزایده و قرائت پیشنهادها  :ساعت 10روز دوشنبه مورخ 1401/07/18به نشاني فوق
-7شایان ذکراست دریافت اسناد صرف ًا میبایست ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) صورت پذیرد.
در صورت بروز هرگونه مشکل و ابهام با شماره ( 41934پشتیبانی سامانه ستاد ) تماس حاصل نمایند.
-8فراخوان مزایده فوق ازطریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.irاطالع رساني مي گردد.

اداره کل راه آهن هرمزگان

شناسه آگهی1380606 :

فراخوانآگهیارزیابیکیفی01-42

نوبت اول

(ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های گازرسانی معاونت بهره برداری (منطقه/2جنوب ) استان کرمان (شامل ساختمان های اداری  ،ایستگاه های تقلیل
فشار ،همکاری جهت اصالح و تعمیر خطوط انتقال  ،خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز  ،انشعابات  ،GIS،کنتوربندی و کالیبرلسیون کنتور و ) ...
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه (ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های گازرسانی معاونت بهره برداری (منطقه/2جنوب )
استان کرمان (شامل ساختمان های اداری  ،ایستگاه های تقلیل فشار ،همکاری جهت اصالح و تعمیر خطوط انتقال  ،خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز  ،انشعابات  ،GIS،کنتوربندی
و کالیبرلسیون کنتور و  )...به شماره  2001093164000076از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل
اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
*تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1401/06/27می باشد.
* اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی1401/07/04:
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی1401/07/18:
شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22بهمن  -حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه شعبانیه شماره تماس 034-31326000 :شماره فکس034-33239661:
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مرکز تماس021-41934 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مدت زمان اجرا(روز)

730

تاریخ چاپ نوبت اول

1401/06/27

کد فراخوان

تعداد مرحله

دو

تاریخ چاپ نوبت دوم

1401/06/28

مبلغ تضمین(ریال)

شناسه آگهی1380274 :

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

2001093164000076
13/280/000/000

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهشرکتفاواتجارتکاسیان(سهامیخاص)
ثبتشدهبهشماره 3385وشناسه ملی10260240341
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فاوا تجارت کاسیان (سهامی خاص) به شماره ثبت3385
و شناسه ملی  10260240341دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت که در ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  1401/7/9در محل خیابان  22بهمن ،کوچه احتشامی
(بلندیان) ،جنب آرایشگاه فردوس ،پالک  ،65کدپستی  87156-34354تشکیل می شود حضور به
هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب هیئت مدیره ،مدیرعامل و بازرسان
 -2بررسی وضعیت مالی شرکت
سعید باصری  -بازرس قانونی منتخب دادگاه

