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سه شنبه 15 آبان 1397 -27 صفر 1440- 6 نوامبر  2018  -شماره 205-  8صفحه-1000 تومان روزانمه

مازندران

گلستان

گیالن

استاندار گلستان:

نرخ بیکاری تابستان 97 در گلستان
 8.9 درصد اعالم شد
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آیت ا... معلمی نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری:

وزارتخانه ملک شخصی دولت 
و رئیس جمهور نیست 

2

ویژه برنامه های هفته کتاب 
مازندران اعالم شد

هواشناسی مازندران هشدار داد؛ 

احتمال آبگرفتگی معابر 
دور از انتظار نیست

نساجی،
 بدشانس ترین تیم لیگ  در بخش هجومی

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی
منطقه ۲ کشور:

خرید تضمینی
 بیش از2 هزار و 551 تن 

سویا در مازندران

مدیرکل شیالت مازندران  
خبر داد:

پرداخت تسهیالت
 1۹۰ میلیاردی به بهره 

برداران شیالتی مازندران

رحلت حضرت محمد)ص( و شهادت امام رضا)ع( و امام حسن مجتبی )ع( تسلیت عرض می نماییم

دویست و سی و چهارمین نشست شورای نمایندگان 
دائم سازمان اکو در ساری گشایش یافت

به بهانه 15 آبان روز ملی درنا

تـاالب چشم  بـه راه
 »امید«

در تابستان سال جاری

نرخ بیکاری در استان های مازندران و 
گیالن از تک رقمی خارج و دو رقمی شد

1- دستگاه مناقصه گذار : شهرداری آمل
2- منابع تامین اعتبار : اعتیارات داخلی شهرداری

اولیه  برآورد   – آمل  معلق  پل  سازی  مقاوم  اجرای  پروژه   : مناقصه  موضوع   -3
41۲88045000ریال

4- مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: 2065000000 ریال
5- نوع تضمین شرکت درمناقصه: ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل ویا وجه 
نقد به حساب سیبا 0۲۲066898000بنام شهرداری آمل – دارابودن صالحیت حداقل 
رتبه ۲ راه وباند و3 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع 

کار الزامی است .
ضمنا به پروژه فوق تعدیل تعلق نمی گیرد

سایر جزئیات واطالعات دراسناد مناقصه درج گردیده است
6-مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 5 روز – 

محل امور قراردادهای شهرداری آمل
7-تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل: 1397/9/8

8- تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت : ساعت 14/30مورخ 9/10 /1397
برای اطالعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات وسایت شهرداری www.amol.ir رجوع 

گردد
نمابر : 011-44۲59497

تلفن : 011-44۲9001
نوبت اول 97/8/15

نوبت دوم  97/8/۲۲
احمد امیر سلیمانی
شهردار آمل

آگهی منـاقصـه عمومی نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی
 ) یک مرحله ای ( تجدید مناقصه 

1-دستگاه منا قصه گذار : شهرداری گزنگ 
2-موضوع مناقصه : احداث دیواره حفاظتی ) سنگی ( ضلع جنوب غربی رودخانه تلخاب 

3-منبع تامین اعتبار : منابع عمومی ) استانی ( وسایر منابع ) شهرداری ( طرح 136م 150۲004
4- براورد اولیه : 4/885 میلیون ریال – فهرست بهاء راه وباند سال 1÷397 

5- مدت اجرا ء پروژه : تا تاریخ 1398/4/30
6- نوع ومبلغ تضمین : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری گزنگ به مبلغ ۲۲9400000ریال، 
اعتبار ضمانت نامه از تاریخ صدور بمدت سه ماه وقابل تمدید برای سه ماه دیگر ویا وجه نقد 

واریز به حساب ۲1711450۲6001 بنام شهرداری گزنگ
7- تاریخ ومحل دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ انتشار آگهی تا تاریخ 1397/8/۲۲

8-تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه : تاپایان وقت اداری مورخ 1397/8/۲3
9- تاریخ تشکیل کمیسیون مناقصه : راس ساعت 1۲ روز پنجشنبه مورخ 1397/8/۲4 

برای اطالعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات رجوع گردد.
تلفن : 70 011-4335۲156

علی داودی
 شهردار گزنگ 

 با حضور سفرای 9 کشور عضو اکو 

جناب آقای قوی 
مدیریت محترم امور مالی شرکت آب و فاضالب استان مازندران

درگذشت ناگهانی فرزند دلبندتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت 
عرض نموده، از خداوند منان علو درجات برای آن عزیز از دست رفته و 

صبری جزیل برای شما و خانو اده محترمتان آرزومندیم.
روزنامه وارش


