
جناب آقای میثم باباجانی
ریاست محترم بانک سرمایه شعبه فرهنگ ساری

انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان رئیس شعبه موفق بانک 
سرمایه و تقدیر در نهمین گردهمایی روسای موفق شعب 
بانک های کشور را تبریک عرض نموده، موفقیت های بیش از 

پیش جنابعالی را از درگاه ایزد متعال خواستارم.
سید مجتبی نیایش

شنبه 27 بهمن 1397 -10 جمادی الثانی 1440-16 فوریه  2019  -شماره 286- 8صفحه -1000 تومان

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت مازندران :
680 تن گوشت مرغ و گوساله منجمد 

سهم شب عید مازندران شد

روزانمه

مازندران

گلستان

گیالن

گزارش اختصاصی وارش
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طرح: وار

باران باش و ببار، مپرس کاسه های خالی از آن کیست          »کوروش کبیر«
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تیترها

دهیاری ذوات شرق بخش مرکزی شهرستان چالوس در نظر دارد از طریق 
انتشار مزایده کتبی نسبت به فروش یکدستگاه خودرو کامیون سیستم آمیکو مدل )M6H)4*2 برنگ 

سفید کاربری کمپرسی ساخت سال 1386 متعلق به دهیاری ذوات شرق می باشد اقدام نماید .
لذا متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 97/12/5 به دفتر دهیاری واقع 
در ذوات شرق بخش مرکزی چالوس ارائه و رسید دریافت نمایند و یا جهت اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 01152292912و09111956607 تماس حاصل نمایند .
در ضمن آگهی در دو نوبت ) مورخ 97/11/17 و 97/11/27( بفاصله ده روز انتشار می باشد و بازگشایی 
پاکتهای پیشنهادی و انجام مزایده روز دوشنبه 97/12/6 ساعت 10 الی 12 در محل دهیاری ذوات 

شرق می باشد. توضیح اینکه هزینه انتشار آگهی بعهده برنده مزایده می باشد .
دهیاری ذوات شرق بخش مرکزی شهرستان چالوس 

1- دستگاه مناقصه گزار : شهرداری اجبارکال 
2- موضوع مناقصه : واگذاری خدمات شهری – اداری و فضای سبز 

3- منبع تامین اعتبار : اعتبارات شهرداری 
4- برآورد هزینه : مبلغ 5/446 میلیون ریال 

5- مدت اجرا : از تاریخ انعقاد قرارداد بمدت یکسال 
6- نوع و مبلغ تضمین: مبلغ 272/300/000 ریال ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری اجبارکال اعتبار از تاریخ 
صدور سه ماه و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد یا وجه نقد واریز به حساب 0102229972002 نزد بانک 
ملی بنام شهرداری اجبارکال ، دارا بودن تائیدیه از اداره کار و امور اجتماعی برای شرکتهای خدماتی الزامی است .

7- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1397/11/27 لغایت 1397/12/14 محل شهرداری اجبارکال 
8- تاریخ و مهلت ارسال اسناد مناقصه :پایان وقت اداری روز پنج شنبه 1397/12/16

9- تاریخ تشکیل کمیسیون مناقصه : روز شنبه راس ساعت 11 مورخ 1397/12/18
برای اطالع بیشتر به پایگاه ملی مناقصات رجوع شود .

تلفن :01143113377
سید محمد مهدی فاطمی – شهردار اجبارکال 

آگهی مزایده 
) نوبت دوم (

آگهی مزایده کتبی 
) نوبت اول (

آگهی مناقصه عمومی
 ) یک مرحله ای (

1- نوع کار : فروش مالکیت واحد های تجاری واقع در قائمشهر – خیابان کارگر – روبروی مهمانسرا – مرکز 
تجاری آمین 

2- محل دریافت اسناد مزایده : واحد امور قراردادهای شهرداری قائمشهر 
3- نوع سپرده شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه 

4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
5- براساس ماده 8آیین نامه مالی شهرداریها در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط نفر اول و دوم و سوم ضمانتنامه  

شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط می شود .
6- مهلت دریافت اسناد : ازتاریخ 97/11/27 لغایت 97/12/12 قابل تحویل به متقاضیان می باشد .

7- زمان تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/12/15بعد از ثبت دبیرخانه 
تحویل دفتر قراردادها گردد.

8- 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 .
9- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات : ساعت 12 روز شنبه مورخ 97/12/18 در دفتر شهردار قائمشهر 

گشایش و خوانده خواهد شد .
10- حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بال مانع می باشد .

11- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .
12- چاپ آگهی نوبت اول مورخ 97/11/27
13- چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 97/12/4

بهمن معین پور – شهردار قائم شهر 

شهرداری قائم شهر با استناد به مصوبه شورای محترم اسالمی شهر قائم شهر، در نظر دارد مالکیت واحدهای 
تجاری خود در پالن طبقه دوم با کد ارتفاعی 8/0+ متر با شماره پالک ثبتی 26/549 واقع در قائم شهر – خیابان 
کارگر – روبروی مهمانسرا – مرکز تجاری آمین به شرح جدول ذیل ، را از طریق مزایده کتبی به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید . متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر همه روزه ازتاریخ درج آگهی با شماره 
تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و یا به سایت 

www.Ghamshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند .

تعداد مساحت ) متر مربع (مشخصات واحد تجاریردیف
پارکینگ

مبلغ پایه کارشناسی 
ریال

سپرده شرکت 
در مزایده ریال

فروش مالکیت واحد تجاری 1
436

19/612/900/800/000145/040/000

فروش مالکیت واحد تجاری 2
437

2012/960/000/000148/000/000

زنان کارآفرین مازندران 
گرفتار در هفت خان 
بی اعتمادی 

ابراهیمی رئیس اصناف تنکابن:

بازار در پویایی و نشاط جامعه 
نقش بسزایی دارد

باحضور مسئولین  صورت گرفت؛ 

روشن شدن
 مشعل گاز 

4 روستای بخش الریجان آمل 

ساری-خبرنگار وارش: مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت مازندران از ذخیره 
سازی 680 تن گوشت منجمد مرغ و گوساله برای مصرف شب عید استان خبر داد 
و گفت که 400 تن از این میزان گوشت مرغ است. 680 تن گوشت مرغ و گوساله 
منجمد سهم شب عید مازندران شد محمد محمدپور عمران افزود: برابر مصوبه دولت 

گوشت مرغ باید با قیمت هر کیلوگرم 11 هزار و 500 تومان به ...

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران اعالم کرد:

بدهی 500 میلیارد تومانی 
کارفرمایان مازندران به تامین اجتماعی

به میزبانی دانشگاه منابع طبیعی گرگان؛
مسابقه نقاشی 40 متری ویژه
دانش آموزان در گرگان 

برگزار شد

قاتل نامرئی از بیخ گوش 
12 نفر در رستمکال

 گذشت 

سبک نکونام اسپانیایی بود
 اما جاللی آقامعلم است

سینگ :جاللی عاشق بازیکنان تکنیکی 
است و این یعنی خوش به حال من

استاندار مازندران 
هشدار داد:

با کوتاهی دستگاهها نسبت به
 سرمایه گذاران برخورد جدی می شود

شجاعت به پاسخگویی است، 
نه استعفا

امید کرمانی ها
هر کس مسئولیت می پذیرد، در واقع این مسئولیت را با همه 
مشکالت سر راه آن قبول کرده است. حاال شاید یک مدیری 
مدتی کار کند اما در یک مقطع زمانی به این جمع بندی برسد 
که دیگر شرایط الزم برای ادامه کار را ندارد بنابراین استعفا کند و 
برود. استعفا از جایگاه مسئولیت اتفاق عجیب و نادری نیست و در 
ایران نمونه های زیادی از آن وجود دارد. به ویژه آنکه کار مدیریتی 
در این روزها سخت و دشوار است بنابراین مسئوالن اجرایی به 
طور مشخص وزرا زیر انواع مختلف فشارها هستند. حاال در این 
میان امکان دارد کسی تحملش کم شود و تصمیم بگیرد که کنار 
برود، این تصمیم به خود او بر می گردد اما قبل از استعفا این نکته 
را باید مورد توجه قرار دهد که خروجش از مسئولیت همراه با 

شفاف سازی و ...

صفحه 2

رنگ لباس سپاه مایه 
وحشت دشمنان اسالم است  

سردار فدوی معاون هماهنگ کننده سپاه در همایش 
فتوا و مقاومت در روستای کیاپی: 

میاندورود - خبرنگار وارش: 
سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
با  اسالمی  انقالب  پاسداران 
اشاره به حادثه تروریستی اخیر 
رسیدن  شهادت  و  کشور  در 
جمعی از پاسداران اسالم، گفت: 
27 پاسدار انقالب اسالمی طی 
گروه های  خائنانه  عمل  یک 
تروریستی و به صورت مظلومانه 
این  که  رسیدند  شهادت  به 
نخواهد  بی پاسخ  اقدام سخیف 
ماند. سردار علی فدوی شامگاه 
و  فتوا  همایش  در  پنجشنبه 
مقاومت که به مناسبت سالگرد 
تاریخی فتوای امام راحل مبنی 
در  رشدی  سلمان  ارتداد  بر 

جهانی  دهکده  کیاپی  روستای 
مقاومت برگزار شد، اظهار کرد: 
علویان  دیار  و  مازندران  مردم 
انقالب  صحنه های  تمامی  در 
و  داشتند  پررنگ  حضوری 
لشکر خط شکن 25 کربال در 
عرصه های نبرد حق علیه باطل 
بیان  با  وی  درخشید.  خوش 
اینکه روزهای سنگر مربوط به 
دوران جنگ تحمیلی نمی شود 
انقالب اسالمی چهل  و جبهه 
با  و  می جنگد  که  است  سال 
جهان  مستکبران  و  دشمنان 
مقابله می کند، افزود: دلدادگان 
در  اسالمی  ایران  در  زیادی 

سنگرهای مقابله با...


