مدیرکل تعاون مازندران:

مازندران

کمترین انحراف را در اشتغال
مددجویان داریم

مدیرکل تعاون مازندران گفت :اشتغال مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و
توانمندسازی آنان کمترین انحراف را داشته است .کامران اصغری در کارگروه
اشتغال استان با بیان اینکه بانکها همکاری خوبی برای پرداخت تسهیالت اشتغال
مددجویان داشته اند افزود :توانمندی سازی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در
استان کمترین انحراف داشته است.وی با بیان اینکه...
صفحه 3

باران باش و ببار ،مپرس کاسه های خالی از آن کیست

تیترها
نخستین ماشین کشاورزی برای اراضی شالیزاری
در مازندران به پایان کار خود رسید

«کوروش کبیر»

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  ۲کشور :

مطالباتسویاکاران
کامال پرداخت شد

گلستان
گیالن

روزانمه

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  ۲کشور از پرداخت  ۱۰۰درصدی
مطالبات سویاکاران مازندرانی خبر داد .جعفری مدیرعامل شرکت غله و خدمات
بازرگانی منطقه  ۲کشور با بیان اینکه امسال چهار میلیون و  ۱۰۴هزار تن دانه روغنی
سویا به ارزش بیش از  ۹۴میلیارد و  ۹۸۴میلیون و  ۵۳۹هزار ریال از کشاورزان
مازندرانی خریداری شده است ،گفت :تمامی مطالبات سویاکاران ...
صفحه 3
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حکم رسوایی اخالقی اعضای شورای شهر بابل صادر شد!
صفحه 2

خداحافظی تیلر با شالیزارهای
مازندران
صفحه 3

اغمای دموکراسی
در انجمن نمایش مازندران
صفحه 4

آگهی تجدید
مناقصه عمومی
شهرداری امیرکال
( نوبت دوم)
صفحه 8

عکس تزئینی است

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران :

طرح ملی شهاب امسال در  23شهرستان
و منطقه استان اجرا می شود

جزئیات ماجرای قتل مرموز زن و مرد جوانی

که جسدشان در گونی در میاندورود و روستای تنگه لته رها شده بود

صفحه 7

صفحه 2

گزارش

کوههای شمال نیست و نابود شدند!

گروه محیط زیست :از مسیر نکا به بهشهر استان مازندران که
گذر کنیم تخریب و دستدرازی به کوهها و تپههای اطراف جاده
در مناطق متعدد را شاهد هستیم .این تخریبها بیشتر مواد اولیه
کارخانههای مصال ح ساختمانی را تامین میکنند .وجود چندین
کارخانه سیمان در این مسیر خود گویای روزگار بی در و پیکر
زمینهای این منطقه است .این معادن که اکثرا با عنوان مجوزهای
دولتی به افراد خاصی اجاره داده میشوند ،با داشتن چند دستگاه
ماشین سنگین برداشتهای بیرویه خود را انجام میدهند و گاهی
پا فراتر گذاشته و به جنگلها نیز نفوذ میکنند که با پیگیری مردم
و دهیاران منطقه فعالیتشان تا حدودی متوقف شده است .برداشت
معادن کوهی را این روزها بیشتر از همه در شرق مازندران حدفاصل
شهرستان نکا تا بهشهر بهویژه در باالدست منطقه تاریخی
«گوهرتپه» میتوان دید؛ جایی که چندین کوه طی  2دهه گذشته
ناپدید شدند و هماکنون بهطور شبانهروزی از چند کوه دیگر در این
منطقه برداشت میشود .یک کارشناس محیطزیست در اینباره به
ایرنا گفت :تبعات برداشت بیرویه از محیطزیست و منابع طبیعی
بهویژه معادن کوهی در این منطقه بسیار زیاد است ،چون شاهدیم
که کوهها و صخرهها بهراحتی عقبنشینی میکنند و گونههای بومی
گیاهی و رستنیها از بین میروند و موجب تغییرات اقلیم میشوند.
مهدی کشاورزیان افزود :اینگونه برداشتها با تخریب زیستگاه و
ایجاد انواع آلودگی حیات وحش منطقه را از بین میبرند بهویژه اینکه
برخی از گونههای نادر پرندگان و خزندگان در صخرههای کوههایی
که هر از گاهی ناپدید میشوند ،النه گزینی دارند .به گفته وی ،با از
بین رفتن کوهها ،چالههای عمیقی جای آنها را میگیرد و این فضاها
به حال خود رها و به محل تخلیه انواع پسماندها تبدیل میشوند.
این کارشناس محیطزیست گفت :این مکانها وقتی به محل دپوی
زباله تبدیل شدند محل فعالیت افرادی میشود که بهدنبال جمعآوری
پسماندهای قابل بازیافت هستند و مشاهده شده که مثال برای اینکه
به سیمهای داخل الستیکهای فرسوده خودرو دست پیدا کنند،
آنها را در همین محل به آتش میکشند و آلودگی مضاعفی ایجاد
میکنند .وی افزود :متولیان صدور مجوز برای برداشت معادن کوهی
باید هنگام صدور پروانه بهرهبرداری ،الزامات تعهدآوری را برای
پرکردن فضای برداشت شده با پوشش گیاهی و درختی از مالکان
معادن اخذ کنند و مجلس شورای اسالمی باید در....

صفحه 7

آگهي مزايده
( نوبت اول )

دستگاه مزايده گزار  :سازمان سيما  ،منظر و فضاي سبز شهري شهرداري آمل .
موضوع مزايده  :اجاره پاركينگ عمومي زير پل معلق آمل بمدت يكسال .
مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده  :ضمانتنامه بانكي در وجه شهرداري آمل يا
وجه نقد به حساب  0220668982000نزد بانك ملي ايران بنام شهرداري آمل به مبلغ
 120/000/000ريال .
مهلت و محل دريافت اسناد مزايده  :از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 10
روز در محل امور مالي سازمان .
زمان چاپ نوبت دوم آگهي  :يك هفته پس از چاپ نوبت اول .
* سازمان سيما  ،منظر و فضاي سبز شهري شهرداري آمل در رد يا قبول هر يك از
پيشنهادها مختار است .
*برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به
ترتيب ضبط خواهد شد .
*ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج مي باشد .
شماره تماس 011 -43271595 -43272326 :

عليزاده

رئيس سازمان سيما  ،منظر و فضاي سبز شهرداري آمل

