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حجتی دانا در آن ،خالی نمیماند .جز این ،زمین را اصالح نمیکند
زمین از ّ
و مردم جز با آن ،اصالح نمیشوند.
خطاهای بشــری ،اول رهگذر اســت و بعد میهمان ،چندی نمیگذرد که
صاحبخانه میشود.
فرانسواولتر
کاریکاتور

تصویر روز

گیالن
با پیگیری سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفت؛

بیمه ایران معین ،خسارت «مجموعه خاطره»
را تسویه کرد
آیت نظریراد  /گروه ایران
news@ naslefarda.net

با پیگیریهای انجام شــده از
سوی سازمان منطقه آزاد انزلی
و همکاری شرکت بیمه ایران
معین (زیرمجموعه بیمه ایران
در مناطــق آزاد) بخش دوم و
نهایی پرداخت خسارت ۱۹۶
میلیارد ریالی مجموعه تولیدی ،خدماتی ،گردشــگری خاطره منطقه آزاد
انزلی ،با حضور مدیرعامل شــرکت مزبور ،انجام شــد .داریوش محمدی
مدیرعامل بیمه ایرانمعین در مراســم تحویل چک تســویه خسارت به
بیمهگذار مجموعه فروشــگاهی «خاطره» ضمن تقدیــر از پیگیریها و
مساعدتهای سازمان منطقه آزاد انزلی ،بر ایفای به موقع تعهدات در قبال
ذینفعان به عنوان اصلیترین سیاست مشتریمداری شرکت بیمه ایران به
عنوان سهامدار عمده ایران معین ،تأکید کرد .محمد اسماعیلی رئیس هیئت
مدیره بیمه ایران معین نیز در مراسم تسویه خسارت مجموعه خاطره اظهار
داشت :در این حادثه شرکت بیمه ایران معین با پرداخت  ۱۹۶میلیارد ریال
نام خود را در ذهن فعاالن کسب و کار منطقه آزاد انزلی ماندگار کرد و خاطره
خوبی را رقم زد.بنا بر این گزارش؛ مجموعه فروشگاهی پوشاک «خاطره» که
از طرحهای شاخص در زمینه تولید و عرضه پوشاک و خدمات گردشگری در
محدوده منطقه آزاد انزلی است ،اردیبهشت سالجاری دچار حریق و به دنبال
آن فعالیت کسب و کارهای این مجموعه متوقف شد .پس از وقوع این حادثه
با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و تأکید هیئت مدیره بیمه ایرانمعین و
دستور مدیرعامل کارشناسان این شرکت بالفاصله در محل حادثه حاضر و
بررسیهای تخصصی را آغاز کردند که در نتیجه تالش مستمر آنها در کمتر
از یک هفته مبلغ  ۴۰میلیارد ریال به عنوان بخشی از خسارت پرداخت و مقرر
شد مابقی مبلغ خسارت بعد از انجام ارزیابیهای الزم پرداخت شود .پس از
انجام بررسیهای تکمیلی فنی ،خسارت این مجموعه فروشگاهی از سوی
بیمه ایرانمعین مشــخص و با پرداخت مجموع  ۱۹۶میلیارد ریالی (۱۵۶
میلیارد ریال در مرحله دوم) این پرونده بسته شد.

بازار گل در بنگلور هند.

منبع :خبرگزاری فرانسه

استان کرمانشاه

استان ایالم

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه خبر داد:

اجرای عملیات راهداری زمستانی و برفروبی  25محور شریانی

مدیرعامل آب منطقهای ایالم خبر داد:

اکبر میثاقی/گروه ایران مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه گفت :در قالب اجرای عملیات
 news@ naslefarda.netراهداری زمستانی ۲۵ ،محور شریانی و پنج محور غیرشریانی دارای بارش بازگشایی
شــدند .فریبرز کرمی درباره اجرای عملیات راهداری زمســتانی اظهار داشت :طی
روزهای اخیر در ســه شهرســتان بارش بــاران و برف و در  ۱۱شهرســتان اســتان کرمانشــاه بارش بــاران گزارش
شده است.
وی افزود :در قالب اجرای عملیات راهداری زمستانی ۲۵ ،محورشریانی و پنج محورغیرشریانی دارای بارش بازگشایی شدند.
کرمی گفت :موردی از مسدودی راه روستایی نداشتیم که نیازمند بازگشایی باشد.
وی عنوان کرد :در اجرای عملیات راهداری زمســتانی چند روز گذشته  ۴۹نیروی راهداری و  ۳۴دستگاه ماشینآالت به
کارگیری شد .مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه گفت :مجموعاً  ۳۳۲کیلومتر باند برفروبی انجام شده
که برای جلوگیری از یخ زدگی جاده  ۱۳۸تن شن و نمک مصرف شد .کرمی تصریح کرد :همچنین طی چند روز گذشته در
هفت مقطع عملیات ریزشبرداری انجام و به چهار دستگاه خودرو کمکرسانی شد.

آگهی دعوت بستانکاران با اختيارات الزمه (نوبت دوم)

به عموم بستانکاران ورشکسته رسول رحمانی کد ملی  1291470689که حکم ورشکستگی آن در تاریخ  1398/02/13طی دادنامه
شماره  9809973759200376صادر و تاریخ توقف آن  1391/01/01تعیین گردیده ابالغ می گردد :
اولین جلسه بستانکاران در تاریخ  1400/11/05ساعت  11/00روز سه شنبه در محل دادگستری شاهین شهر شعبه دوم حقوقی تشکیل
می گردد و کلیه بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند و همچنین کسانی که با ورشکسته مزبور مسئولیت تضامنی دارند یا ضامن او
هستند  ،می توانند در ساعت و روز مذکور در محل فوق حضور به هم رسانند.
ضمن ًا اخطار می شود  :کسانی که به ورشکسته نامبرده بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفی و ترتیب پرداخت بدهی خود
را در وجه مدیر تصفیه بدهند .
* طبق ماده  24قانون تصفیه  ،بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین محکوم خواهند شد .بعالوه
دادگاه می تواند عالوه بر جریمه نقدی بدهکاران مذکور را به حبس تادیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید .
مدير تصفيه ورشکسته  -ابراهيم قربانی

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده
اتحاديهتوليدكنندگانوصادركنندگانمحصوالتكشاورزیاستاناصفهان
بهشمارهثبت150

بدینوسیله از کلیه اعضای اتحادیه دعوت می شود در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) سال  1399که راس
ساعت  6بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ  1400/11/10در محل ملک شهر ،خیابان  17شهریور ،خیابان صاحب الزمان ،مجتمع آرمان  1تشکیل
میگردد  ،حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه به طور فوق العاده سال :1399
 -2ارائه گزارش سالیانه بازرس
 -1ارائه گزارش هیئت مدیره
 -4برگزاری انتخاب هیئت مدیره و بازرس
 -3ارائه صورت های مالی و تصویب ترازنامه های  1396لغایت 1399
 -6انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -5تعیین خط و مشی آینده
هيئـت مديـره

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده
اتحاديهتوليدكنندگانوصادركنندگانمحصوالتكشاورزیاستاناصفهان
بهشمارهثبت150

بدینوسیله از کلیه اعضای اتحادیه دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) سال  1399که راس ساعت 4
بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ  1400/11/10در محل ملک شهر ،خیابان  17شهریور ،خیابان صاحب الزمان ،مجتمع آرمان  1تشکیل
می گردد  ،حضور به هم رسانید.
-1اعالم تغییر آدرس اتحادیه از خیابان شیخ صدوق جنوبی ،خیابان  ، 15پالک  2به
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
محل کارگو ترمینال واقع در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی با کدپستی 81641778724
 -2تصویب نمودن اساسنامه الگوی تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

هيئـت مديـره

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده
صاحبانسهامشركت صنايعبسته بندیداناپكسپاهان(سهامیخاص)
به شماره ثبت 136484و شناسه ملی10101796167

بدینوسیله از کلیه ســهامداران و یا نماینده قانونی آنها دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده صاحبان سهام این شرکت در تاریخ  1400/11/07ساعت 10صبح به نشانی محل کارخانه :اصفهان ،شهرک صنعتی
مورچه خورت ،خیابان شیخ بهایی ،شیخ بهایی  ،4شرکت دانا پک سپاهان تشکیل می گردد  ،حضور به هم رسانند.
 -1انتخاب اعضای هیئت مدیره
دستور جلسه:
 -2انتخاب بازرس و بازرس علی البدل
 -3تصویب ترازنامه شرکت در سال مالی منتهی به 1401
هيئت مديره شركت صنايع بسته بندی دانا پك سپاهان

رئال مادرید با درخشش کریم بنزما و وینیســیوس با پیروزی سه بر دو مقابل
بارسلونا به فینال رقابتهای سوپرجام اسپانیا راه یافتند .یورو اسپرت با انتشار
کارتونی به این موضوع پرداخت.

کاهش  ۵۰درصدی بارندگی در استان ایالم طی سالجاری

مدیرعامل آب منطقهای ایالم از کاهش  ۵۰درصدی بارندگی در استان ایالم طی سالجاری
کوثر موسوی /گروه ایران
خبر داد .علی پوراحمد در جمع نماینده کشاورزان برتش و اعضای هیئت مدیره تعاونیهای
news@ naslefarda.net
کشاورزی دهلران گفت :با توجه به خشکسالیها و از طرفی حساسیت شرایط فعلی به لحاظ
منابع آبی و برداشت بیرویه از منابع آب ،این مسئله باعث فرونشست زمین و کاهش منابع آب زیرزمینی شده است .وی افزود :نصب
کنتور هوشمند از الزامات است و کشاورزان که نسبت به نصب این کنتور اقدام نکنند ،با جریمه روبهرو خواهند شد .وی به اختصاص
سهم آب استان از سد کرخه برای اراضی کشاورزی منطقه دهلران هم اشاره و یادآور شد :امسال در خصوص تأمین آب اراضی تحت
پوشش کرخه مشکلی نداشتیم و نیاز است کشاورزان در پرداخت حقابه همکاری کنند تا دولت نیز خدمات به موقع برای تعمیر ،تجهیز
و نوسازی شبکههای اصلی داشته باشد.
مدیرعامل آب منطقهای ایالم به دغدغه امور آب در تأمین آب اراضی کشــاورزی پرداخت و اظهار داشــت :کشــاورزان با رعایت
الگوی مصرف ،نصب کنتور هوشــمند ،عدم اضافه برداشــت و پرداخت حقابه همکاری کنند تا از این شــرایط بحران آبی عبور
کنیم.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
شركت گاز استان گيالن  -شماره /81م1400/

-1دستگاه مناقصه گزار :
-2نشاني دستگاه مناقصه گزار :

نوبت اول

شرکت گاز استان گیالن

-3موضــوع مناقصـــــه و مدت پیمان :
-4نوع و مبلغ تضمین :
-5شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه:
-6آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه :

رشت ،پارک شهر  ،خیابان ملت  ،خیابان شهید سیادتی  ،شرکت گاز استان گیالن
خدمات نگهباني اماکن و تاسیسات شرکت گاز گیالن – یکسال شمسي

ضمانتنامه بانکي یا واریز نقدي یا یکي از تضامین معتبر در آیین نامه
شماره ت  50659/123402ه مورخ  94/9/22به مبلغ  5/217/900/000ریال
از پیمانکاران تایید صالحیت شده سازمان حراست وزارت نفت باشد
داراي تأییدیه معتبر وزارت تعاون ،کار  ،رفاه اجتماعي ( فعالیت نگهباني )
1400/10/29

-7آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت
توسط مناقصه گران :
ساعت  10روز یک شنبه مورخ 1400/11/10
-8زمان بازگشایي پاکات مناقصه :
*در این مناقصه دستورالعمل ارزیابي مالي و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا مي شود*
تذكر مهم  :قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) انجام مي پذیرد.
-9مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران:
-10شماره (تلفکس) تماس 013-33369086 :دفتر امور قراردادها
این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن  http://www.nigc-gl.irو shana.ir
و همچنین پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات ( معاونت راهبردي ریاست جمهوري ) http://iets.mporg.irقابل رویت ميباشد .
تا ساعت  19روز شنبه مورخ 1400/11/9

شناسه1258262 :

روابط عمومی شركت گاز استان گيالن

آگهـي برگـزاري
مناقصـه عمومـي

نوبت دوم

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایي به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران
واجد شرایط واگذار نماید.
برآورد
(ریال )

مبلغتضمین
(ریال )

251-4-400

اجرای شبکه جمع آوری فاضالب روستای
دار افشان در فالورجان (با ارزیابی کیفی)

جاری

48،643،103،722

1,590,000,000

252-4-400

اصالح شبکه فاضالب فوالدشهر
(با ارزیابی کیفی)

جاری

56,185,393,470

1,816,000,000

253-4-400

اصالح و توسعه شبکه فاضالب در سطح
منطقه سه (با ارزیابی کیفی)

جاری

9,659,871,278

420,000,000

254-4-400

اصالح و توسعه شبکه فاضالب در سطح
منطقه پنج (با ارزیابی کیفی)

جاری

12,648,685,138

509,000,000

شماره مناقصه

محل تامین
موضوع مناقصه
موسسه
اكثريت هيئت موسس و امنای
اعتبار

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شركت اتاق : 292تا ساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1400/11/09
تاريخ گشايش اسناد مناقصه :ازساعت  08:30صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/11/10
دريافت اسناد :سایت اینترنتي
شركت آب و فاضالب استان اصفهانWWW.abfaesfahan.ir :
پايگاه ملي اطالع رساني مناقصاتWWW.iets.mporg.ir :
نام روزنامه :نسل فردا
شماره تلفن گويا(031 - 3 6680030-8 :داخلي ) 395
1400/10/25
تاریخ انتشار:
شركت آب وفاضالب استان اصفهان

