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مازندران

گلستان

گیالن

توان مبارزه با تخریب جنگل در مازندران وجود ندارد
دکتر میرنیا رئیس دانشگاه مازندران:

دادستان ساری:

شهردار سابق یکی از شهرهای 
مازندران بازداشت شد

شعار روز جهانی استاندارد14 اکتبر )2018-1397( 
»استاندارد های بین المللی و چهارمین انقالب صنعتی«

چهارشنبه25 مهر- روز استاندارد، مسئولیت 
اجتماعی و فضای مجازی

21مهر تا 27 مهر هفته استاندارد گرامی باد
   روابط عمومی اداره کل استاندارد استان مازندران

استاندار مازندران، در نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان؛

 همه در استان دغدغه 
رشد، بهبود و تعالی 

داشته باشند

در مراسم تجلیل از تالشگران عرصه خدمت  
جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون ، 

کار و رفاه اجتماعی ؛
ازمحمد ابراهیمی مدیر صندوق 

بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان 
و عشایر استان مازندران بعنوان 

مدیر نمونه ملی تجلیل شد
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دستگیری مدیر ارشد اجرایی 
استان گیالن به جرم اخذ رشوه
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شهرداری قائمشهر به استناد مجوز شورای اسالمی شهر، در نظر دارد نسبت به اجاره مجموعه خدماتی 
و رفاهی با مساحت 205/76 متر مربع در پارک ولیعصر قائم شهر، را از طریق مزایده کتبی به اشخاص واجد 
شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالع بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی نوبت اول 
لغایت 5 روز بعد از درج آگهی نوبت دوم با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت 

اسناد مزایده به واحد امورقراردادها و یا به سایت WWW.Ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند.
1- نوع کار: اجاره مجموعه خدماتی و رفاهی با مساحت 205/76 متر مربع در پارک ولیعصر قائم شهر.

2- محل دریافت اسناد مزایده: واحد امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد.
3- مبلغ کل بابت اجاره یکسال: اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ 25/000/000 )بیست و پنج میلیون ریال( 

مجموع اجاره بهاء یکسال به مبلغ 300/000/000 ریال )سیصد میلیون ریال( می باشد.
4- مدت اجاره: به مدت یک سال می باشد.

5- میزان سپرده شرکت در مزایده: 5 درصد مبلغ کل قرارداد به مبلغ 15/000/000 ریال )پانزده 
میلیون ریال( بصورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه یا از مطالبات شرکت نزد شهرداری می 

باشد.
6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

7- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط نفر اول و دوم و سوم ضمانتنامه شرکت در مزایده به نفع شهرداری 
ضبط شود.

8- مهلت دریافت اسناد: ازتاریخ درج اگهی نوبت اول لغایت 5 روز بعد از درج آگهی نوبت دوم می باشد.
9- زمان تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/8/7 بعد از ثبت دبیرخانه تحویل 

دفتر قراردادها گردد.
10- به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد، چک 
شخصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1397/8/9 می باشد.
12- حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد.

13- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
14- چاپ آگهی نوبت اول مورخ 97/7/18
15-چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 97/7/25

بهمن معین پور- شهردار قائم شهر

آگهی مزایده کتبی
»نوبت دوم«

استاندار گلستان:

آمار سرمایه گذاری و اشتغال در گلستان
 امیدبخش است

پس از پیوستن به تیم فرانسوی

نیما عالمیان: جدا شدن از نوشاد 
سخت بود

ابهام در ساخت پاالیشگاه 
نفت مازندران

گروه اقتصادی: با گذشت 8 سال از صدور مجوز برای ساخت پاالیشگاه نفت 
در شرق مازندران با مشارکت شرکت های خارجی همچنان ساخت چنین واحد 
نفتی دراین خطه شمال کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد. براساس بازدید میدانی 
و گزارش از مسووالن استانی متولی نظارت بر اجرای پروژه، تاکنون اقدام عملی 
دال برشروع پروژه ساخت پاالیشگاه نفت در اراضی در اختیار مجری جز چند 
حوضچه نفتی کوچک کار بیشتری انجام نشده است.اگرچه چندین بار شرکت 
هایی از کشورهای چین، امارات و حتی اروپا با درخواست سرمایه گذار و حمایت 
مسووالن استانی به محل پروژه سفر کردند که تازه ترین این بازدید روز گذشته 
)23 مهرماه 97( انجام شد،ولی هیچ یک از این سفرها به دلیل نامعلومی تاکنون 

منجر به حتی کلنگ زنی این پروژه ختم نشد.
*** واگذاری زمین چند ده هکتاری 

براساس گزارش مسووالن استانی برای ساخت پاالیشگاه نفت در روستای حسین 
آباد شهرستان بهشهر در نزدیکی تاالب بین المللی میانکاله برای 24 هکتار زمین 
کشاورزی خریداری شده از سوی سرمایه گذار از سوی امور اراضی با تایید جهاد 
کشاورزی مجوز تغییر کاربری صادر شد. عالوه بر تصویب کمیسیون واگذاری 
زمین برای پروژه های صنعتی و کشاورزی مازندران حدود 160 هکتار زمین 

مربوط به اراضی ملی برای این کار فریز شد که تاکنون ...

چوب ارزانی رونق صید بر قیمت 
ماهیان دریایی مازندران

گروه اقتصادی: تورهای پر ماهی صیادان مازندرانی در نخستین هفته از آغاز 
فصل صید و صیادی عالوه بر رونق بازار ماهی فروشان، سبب کنترل قیمت ها 
بر خالف جریان روز بازار کاالها و مواد غذایی شده است. صیادان مازندرانی عضو 
شرکت تعاونی پره امسال کار صید ماهیان استخوانی را یک هفته زودتر از سال های 
گذشته و از پانزدهم مهر ماه به صورت رسمی آغاز کردند. گزارش ها از بازار ماهی 
فروشان ساری ، بابلسر و فریدونکنار نشان می دهد رونق صید، چوب گرانی را از 
سر ماهیان دریایی دور کرده تا این ماده غذایی پراهمیت و سالم تنها با کمتر از 10 
درصد افزایش نسبت به سال گذشته در بازار عرضه شود. صید مناسب و تورهای 
پر از ماهی صیادان همچنین بر بازار ماهیان پرورشی نیز اثرگذاری کرده و با وجود 
صادرات بخشی از این گونه های آبزی باز هم قیمت آنها نسبت به قبل از فصل 

صید کاهش یافته است.  در حال حاضر ماهی کفال که 85 درصد ...


