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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)

حدیث

شناسنامه

ساختمانامامرضا(ع)تلفن031- 32274500:
توزیــع تهــران  :موسســه مطبوعاتی نســل فردا
 88019129ـ021
امور شهرستانها :فاکس031-32274511 :
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 :

امام حسن(ع)
هرگاه گناهان جلوهگر شوند ،برکتها رخت برمیبندند.
امامعلی(ع)
سخاوت آن است که ابتدایی (و بدون درخواست) باشد؛ اما آنچه در برابر تقاضا
داده میشود یا از روی حیاست یا برای فرار از مذ ّمت.
یاستین گوردر  :به اعتقاد فروید شاهراه دسترســی به ضمیر ناخودآگاه
خواب است .مهمترین اثر او اسمش«تعبیرخواب» است که در سال 1900
منتشر شد .در آن کتاب ثابت میکند خوابهای ما اتفاقی نیستند .از طریق
همین خوابهاست که ناخودآگاه سعی میکند با خودآگاه ارتباط برقرار کند.

گزارش تصویری

عمران
شهردار اصفهان در بیستوچهارمین برنامه
«هر یکشنبه ،یک افتتاح» مطرح کرد

تبدیل تختفوالد به محلی برای
عبادت و گردشگری
 145میلیارد ریال پروژه عمرانی
مریم یادگاری  /گروه ایران
و خدماتــی در قالــب
M.Yadegari@gmail.com
بیستوچهارمین برنامه «هر
یکشنبه یک افتتاح» در مجموعه فرهنگی ،تاریخی و گردشگری تختفوالد
آغاز و بهرهبرداری شد.
شهردار اصفهان در این برنامه با بیان اینکه اتفاقات بسیار خوبی در سه سال
گذشته در شهر اصفهان رخ داده است ،اظهار کرد :برای تختفوالد به عنوان
یک محور مهم و اصلی گردشگری مذهبی و فرهنگی نیاز بود تا مسیرهای
مناسبی احداث شود و هماکنون یک مســیر گردشگری و مسیری که در
کنار آن مقبرههای علما و بزرگان شهر را شاهد هستیم ایجاد شده است.
قدرتاله نوروزی تصریح کرد :تختفوالد به محل گردشگری و محلی که
میتوان از آن به عنوان تفریح ،عبادت و زیارت استفاده کرد ،تبدیل شده
است.
وی از تداوم فعالیتهای عمرانی در مجموعه تختفوالد خبر داد و افزود:
تداوم فعالیتها این مکان را برجستهتر از گذشــته و اشکاالت موجود را
برطرف میکند و تختفوالد به رؤیا و آرمانهای مورد نظر نزدیک میشود.
شهردار اصفهان اضافه کرد :مجموعه تختفوالد در سه سال پیش باید با
هزینهای بالغ بر سه میلیارد تومان بازسازی میشد که امروز این هزینهها
به  10برابر رسیده است و بودجهای که برای سال آینده برای این مجموعه
در نظر گرفته شده است  10برابر سه سال گذشته است.
نوروزی با تاکید بر اقداماتی که الزم اســت برای مجموعه تخت فوالد در
آینده نزدیک انجام شود ،گفت :نورپردازیها ،فراهم شدن زیرساختها،
سنگفرش شدن همه مسیرهای خاکی ،تکمیل شدن ورزشگاه و ...باید در
این مجموعه انجام شود تا مردمی که در کنار این محیط زندگی میکردند
بتوانند به آنچه که نیازهای اولیه یک زیست سالم در شهر است دسترسی
پیدا کنند.
وی تاکید کــرد :مدیر منطقه  6با وجود بر دوش کشــیدن بار ســنگین
پروژههای بزرگ ملــی در این منطقه باز هم به پروژههــای ریزدانه که از
اهمیت و اولویت باالیی برخوردار است توجه کرده که جای تشکر دارد.

تختجمشید نه تنها یکی از مهمترین
آثار تاریخی ایران است که به عنوان
یکی از عجایب معماری در فهرست
میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده
است .دیدن این معماری شگفتانگیز
در شب لطف دیگری دارد که در این
عکسها تالش شده تا بخشی از آن
شگفتیها نشان داده شود.
منبع :عصر ایران

انرژی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی عنوان کرد:

مدیریت مصرف انرژی تنها راه برونرفت از قطعیهای احتمالی
رضوان داودی جم /گروه ایران مدیرعامل شرکت
 News.arak93@gmail.comتوزیع نیروی برق
اســتان مرکــزی
گفت :مدیریت مصرف انرژی به منظور پیشگیری از قطعیها و
آلودگی در استان مرکزی ضروری است .محمد الهداد در نشست
مشترک با مدیرعامل شــرکت گاز استان با محوریت مدیریت
مصرف انرژی ،ضمن دعوت مردم به صرفهجویی در مصرف برق
افزود :در زمستان سالجاری حدود پنج درصد افزایش مصرف
برق را در استان شــاهد بودهایم که به ازای هرکیلووات ساعت
تولید برق حدود  900گرم آالینده تولید میشــود .وی بابیان

اینکه مدل تولید برق به ســمت نیروگاههای پراکنده مقیاس
کوچک و پاک در کشور در حال افزایش است اما در حال حاضر
بخش عمده تولید برق با مصرف سوخت فسیلی است ،افزود:
مدیریت مصــرف انــرژی نقش بســزایی در کاهــش تولید
آالیندههای زیســت محیطی در کالنشــهر آلوده اراک دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با بیان اینکه
برای تأمین برق ناچار به اعمال مدیریت مصرف در شــهرهای
بزرگ استان اعم از اراک و ساوه شدهایم ،افزود :تعدیل روشنایی
معابر شهری و جادهای به جز نقاط مهگیر و فضای سبز پارکها
در این دو شهرستان انجام شده اســت .وی گفت :امیدواریم با

آﮔﻬﻰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﯾﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  10619و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260316924

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد ﺳﺎﯾﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﺻﺎﺣﺒﺎنﺳﻬﺎمﮐﻪدرروزﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻣﻮرخ 1399/11/8راسﺳﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢدرﻣﺤﻞﺳﺎﻟﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﺎتﺷﺮﮐﺖﺗﮑﺎدوواﻗﻊدر
اﺻﻔﻬﺎن،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺰارﺟﺮﯾﺐ،روﺑﺮوىدربﺷﺮﻗﻰداﻧﺸﮕﺎهاﺻﻔﻬﺎن،ﻧﺒﺶﮐﻮﭼﻪﭼﻬﺎرمﺗﺸﮑﯿﻞﻣﻰﮔﺮددﺣﻀﻮرﺑﻪﻫﻢرﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -1اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺧﺼﻮص اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ )ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  4ﻣﺎده  199ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت(
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -2ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺼﻔﯿﻪ
 -3ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ )اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ(
 -4ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ
 -5اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
 -6ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮى ﻫﻤﺴﻔﺮ ﭼﺎﺑﮑﺴﻮاران ﻓﻼورﺟﺎن) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص (
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  266وﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260063108

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪازﮐﻠﯿﻪﺻﺎﺣﺒﺎنﺳﻬﺎمﺷﺮﮐﺖﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮىﻫﻤﺴﻔﺮﭼﺎﺑﮑﺴﻮارانﻓﻼورﺟﺎن)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(دﻋﻮتﻣﻰﮔﺮدد
درﻣﺠﻤﻊﻓﻮقﮐﻪ درروزﺳﻪﺷﻨﺒﻪﺗﺎرﯾﺦ 99/ 11/ 7ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢدرﻣﺤﻞﻓﻼورﺟﺎن،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ،ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلزاﯾﻨﺪه
رودﻓﻼورﺟﺎن)ﻣﯿﻨﻰﺑﻮسواﺗﻮﺑﻮسراﻧﻰﻓﻼورﺟﺎن(ﺷﺮﮐﺖﻫﻤﺴﻔﺮﭼﺎﺑﮑﺴﻮارانﻓﻼورﺟﺎنﺗﺸﮑﯿﻞﻣﻰﮔﺮدد ﺣﻀﻮر
ﺑﻪﻫﻢرﺳﺎﻧﻨﺪ.
– 2اﻧﺘﺨﺎباﻋﻀﺎءﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ – 1:اﻧﺘﺨﺎبروزﻧﺎﻣﻪ
 – 4ﮐﻠﯿﻪﻣﻮاردىﮐﻪدرﺻﻼﺣﯿﺖﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 – 3اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﯿﻦ

ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻼت آﻫﻦ ﺑﻬﺎران )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  471و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260097139

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد ﺳﺎﯾﺎ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﺷﻰ ارس ﺑﺮوﺟﻦ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  1062و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10340038426

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
 99/11/08ﺳﺎﻋﺖ 17در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻰ،
ﭼﻬﺎرراهارﯾﺴﻮن،ﻣﻘﺎﺑﻞﺗﺎﻻرآﻓﺘﺎب،ﻣﺠﺘﻤﻊارس،ﻃﺒﻘﻪدومﺣﻀﻮرﺑﻪﻫﻢ
رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ -1 :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه
آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ دﻫﯿﺎرى ﻫﺎى ﺑﺨﺶ دﻧﺎ ﮐﻮه )ﭘﺎدﻧﺎ اوﻟﯿﺎ(

آﮔﻬﻰ دﻋﻮتﺳﻬﺎﻣﺪارانﺷﺮﮐﺖدﻫﯿﺎرىﻫﺎىﺑﺨﺶدﻧﺎﮐﻮهﭘﺎدﻧﺎىﻋﻠﯿﺎ
ﺛﺒﺖﺷﺪهﺑﻪﺷﻤﺎره 729وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ1404832643
ﺟﻬﺖﺗﺸﮑﯿﻞﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪازﮐﻠﯿﻪﺳﻬﺎﻣﺪارانﺷﺮﮐﺖدﻋﻮتﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎدرﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎده)ﻧﻮﺑﺖاول(ﮐﻪدر
ﺳﺎﻋﺖ 9ﻣﻮرخ 1399/11/05ﺑﻪ آدرس :اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻤﯿﺮم ،ﭘﺎدﻧﺎ ﻋﻠﯿﺎ ،ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺪه ،ﺑﺨﺸﺪارى
ﭘﺎدﻧﺎﻋﻠﯿﺎ،ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 8163893113ﺗﺸﮑﯿﻞﻣﻰﮔﺮددﺣﻀﻮرﺑﻪﻫﻢرﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -1ﺗﻐﯿﯿﺮ آدرس
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -2ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ دﻫﯿﺎرى ﻫﺎى ﺑﺨﺶ دﻧﺎ ﮐﻮه ﭘﺎدﻧﺎى ﻋﻠﯿﺎ

همراهی همهجانبه مسئوالن دستگاههای اجرایی و مردم فهیم
استان با مصرف هوشمندانه از پیک زمستان گذر کنیم .مهندس
الهداد از مانور نظارت بر مصرف انرژی ادارات اســتان خبرداد و
افزود :ناظران مدیریت مصرف انرژی در حوزه گاز و برق با حضور
در ادارات از نحــوه مصرف ادارات سرکشــی و در صورت عدم
مدیریت مصرف طبق الگوی مصرف بعد از اخطار ،نسبت به قطع

برق و گاز آن دســتگاه اجرایی اقدام خواهند کرد .وی گفت :به
دلیل افزایش شــدید مصرف گاز در بخــش خانگی و تجاری،
تحویل گاز به نیروگاهها با محدودیت مواجه شده است .مهندس
الهداد افزود :با کاهش  ۱۰درصدی مصرف برق ،میتوان مصرف
گاز نیروگاهها را معادل  ۷۰میلیون مترمکعب کاهش داد که این
صرفهجویی به طور کامل ،محدودیت تأمین سوخت نیروگاهها
را برطرف میکند .وی گفت :در زمســتان امسال قرار است با
کمک همه بخشها و تعاملی که با مسئوالن استانها خواهیم
داشت ،مدیریت مصرف انرژی انجام شود تا شرکت گاز نیز بتواند
گازرسانی را به خصوص به بخش خانگی در شرایط مناسب انجام
دهد .مهندس الهداد افزود :کاهش روشنایی غیرضروری از جمله
موارد مد نظر برای کاهش مصرف انرژی است ،زیرا تأمین برق
برای این روشناییها ،مصرف ســوخت را در نیروگاهها افزایش
میدهد.

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪاز ﮐﻠﯿﻪﺻﺎﺣﺒﺎنﺳﻬﺎم)ﯾﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنﻗﺎﻧﻮﻧﻰآﻧﻬﺎ(ﺷﺮﮐﺖﮐﻼتآﻫﻦﺑﻬﺎران)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(دﻋﻮتﺑﻪﻋﻤﻞ
ﻣﻰآﯾﺪﺗﺎدرﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺳﺎﻻﻧﻪﮐﻪدرﺗﺎرﯾﺦ 1399/11/10راسﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢدرﻣﺤﻞاﺻﻔﻬﺎن،ﺳﭙﺎﻫﺎن
ﺷﻬﺮ،ﺑﻠﻮارﻏﺪﯾﺮ،ﻣﺠﺘﻤﻊﻋﻘﯿﻖ،1ﺑﻠﻮك،5ﻃﺒﻘﻪ،3واﺣﺪ 14ﺑﺮﮔﺰارﻣﻰﮔﺮددﺣﻀﻮرﺑﻪﻫﻢرﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻻﻧﻪ:
اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل 1398ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻼت آﻫﻦ ﺑﻬﺎران

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ  99-75-106اﻟﻰ 99-75-108

ﻧﻮﺑﺖ دوم

اداره ﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اى اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﺮوژه ذﯾﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﻤﺎره
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﺒﻠﻎّ ﺑﺮآورد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺑﻬﺎء راﻫﺪارى ﺳﺎل  )99رﯾﺎل(

106-75-99

اﺟﺮاى ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻤﻦ ﺳﺎزى ) ﻧﺼﺐ ﻫﻨﺪرﯾﻞ و
ﮔﺎردرﯾﻞ ( ﭘﻞﻫﺎى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺟﺎع
ﮐﺎر)رﯾﺎل( ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
/123402ت50659ﻫـ ﻣﻮرخ 94/9/22

6/698/491/983

 335/000/000رﯾﺎل

12/944/589/908

 648/000/000رﯾﺎل

16/298/298/240

 815/000/000رﯾﺎل

107-75-99
108-75-99

اﺟﺮاى ﺧﻂ ﮐﺸﻰ ﺳﺮد ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ در ﺳﻄﺢ راﻫﻬﺎى
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاى ﺧﻂ ﮐﺸﻰ ﺳﺮد ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ در
ﺳﻄﺢ راهﻫﺎى ﺣﻮزه اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد  :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ www.setadiran.ir
ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  http://IETS.MPORG.IRﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد  :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  13ﻣﻮرخ 99/10/29
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ  :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  13ﻣﻮرخ 99/11/09 :
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺖ اﻟﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ :دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اداره ﮐﻞ واﻗﻊ در ﻫﻤﺪا ن ﺑﻠﻮار ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪ آﺑﺎدى ﻧﺒﺶ ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﺳﺘﺎر اﺑﺮاﻫﯿﻤﻰ
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺖ اﻟﻒ و ب و ج ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ www.setadiran.ir
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﭘﺎﮐﺎت  :ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ 99/11/11
ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺎت  :ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت اداره ﮐﻞ واﻗﻊ در ﻫﻤﺪا ن ﺑﻠﻮار ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪ آﺑﺎدى ﻧﺒﺶ ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﺳﺘﺎر اﺑﺮاﻫﯿﻤﻰ
ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ  3 :ﻣﺎه
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم  :دارا ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى )ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5راه و ﺗﺮاﺑﺮى( از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى و ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ دﻓﺘﺮ اﯾﻤﻨﻰ وﺣﺮﯾﻢ راه ﺳﺎزﻣﺎن
راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اى
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول99/10/24 :
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم99/10/25 :
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻻى ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.ﭘﯿﻤﺎن و رﺳﯿﺪﮔﯽ اداره ﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اى اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

