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مازندران

گلستان

گیالن

مدیر عامل آب و فاضالب روستایی مازندران  خبرداد:
جلوگیری از یخ زدگی و ترکیدگی 

تاسیسات آبرسانی

شهردار بابلسر:
توسعه پایدار شهر نیازمند عزم و اراده جدی 

همه مسئوالن و تمامی شهروندان است
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سرمقاله تیترها

گروه خبر: مشترکین آب روستایی به ویژه در مناظق کوهستانیبا توجه به 
افزایش برودت و ایجاد یخبندان  از یخ زدگی و ترکیدگی کنتور های آب و 
لوله های آبرسانی جلوگیری کنند. مجید عبدالهی مدیر عامل آب و فاضالب 

روستایی مازندران گفت: با توجه به اعالم هشدار های هواشناسی...

مهندس رضا رحیمی طی بازدید از چند پروژه عمرانی بار دیگر ضرورت سرعت 
بخشیدن به پروسه توسعه بابلسر را مورد تاکید قرار داد و گفت: این پروسه هم 
همبستگی جمعی را طلب می کند و هم عزم و اراده جدی همه مسئوالن و 

شهروندان را....

تدوین بودجه سال آینده شهرداری رشت 
مبتنی بر واقعیت

انعقاد ۹۸ میلیارد تومان پروژه های 
عمرانی و سرمایه گذاری

روند نزولی آمار ازدواج جوانان مازندرانی 
از سال 87 ادامه دارد 

تمایل جوانان به زندگی 
مجردانه و بی مزاحم

»نرگس کاران« پردرآمد
 با انبوهی از مشکالت!

جایگاه دختران ازنظراسالم،
بانگاهی به سایرادیان 

.فاطمه علیزاده- ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران
درعصرکنونی که جامعه غربی دراوج بهره کشی از زنان و دختران 
تالش میکنند با قانونمند کردن ضد ارزشهای برای دیگر جوامع و 
فرهنگها، فشارهای فراوانی را خصوصا برمسلمانان وارد سازد، توجه 
به جایگاه دختران درسخن و سیره معصومین )ع( بسیار با اهمیت به 
نظر میرسد. مرکز تمدن آشوریان وکلدانیان سالی یکبار دختران را که 
پا به سن زناشویی گذاشته بودند هریک را بر حسب زیبایی به نرخی 
می فروختند. درسراسر آفریقا ارزش زن از یک تخم مرغ کمتر بود 
زیرا اگر تخم مرغ ها در دست زنی می شکست به اعدام محکوم می 
شد. در استرالیا زن حکم حیوان اهلی را داشت که فقط برای شهوت 
رانی، حمل بار، تولید نسل به کار می رفت که در دوران قحطی او را 
می کشتند تا گوشتش را بخورند. قرآن کریم به سنت مملوک بودن 
زن پایان داد وفرمود: ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما حالل 
نیست که زنان را به اکراه ارث ببرید . اول ذیقعده روز تولد حضرت 
معصومه )س( طبق مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی به نام روز 
دختران ، وآغاز دهه کرامت ، نامگذاری شد. یکی از موضوعات مهم 
اجتماعی امروز جایگاه و نقش دختر در عرصه خانواده و اجتماع است.

دراسالم زنان ودختران از جایگاه خاصی برخوردارند .تعابیر زیبایی که 
برای دختران به کار گرفته شده نشان از امتیاز و ویژه خاص دختران 
دارد. واژه هایی چون ریحانه)گل(،قواریر)بلورها(وحسنه)نیکی(.اسالم 
دینی است که به زنان ودختران وحقوق آنها ارزش واهمیت زیادی 
داده است. دراین مسلک اگر چه زن موجودیست باظاهر فرشتگان 
اما در اعماق عمق قلبش روح شیطانی و دام خطرناک شیطان نهفته 
است از این رو تا مدتی هیچ زنی را به کیش خود نمی پذیرفتند و 
اظهار می داشتند خدایا ما را از شرشیطان و نفس پلید زن حفظ کن 
و شعار آنان این بود، نجات در مصاحبت با زن تحصیل نمی شود. زن 
از دنده مرد آفریده شده زن موجودی نفرین شده است و درد زایمان 
را به همین منظور خداوند برای وی قرار داده این حوا بوده است که 
آدم را فریفته است زن حیوانی است که شباهت زیادی به انسان دارد.

دختران ایرانی در روزگاری نه چندان دور، آنچنان با قیمت و با ارزش 
بودند که پسرها برای به دست آوردن یکی از آنها حاضر بودند سخت 

ترین شرط ها را قبول کنند و ...
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باران باش و ببار، مپرس کاسه های خالی از آن کیست          »کوروش کبیر«

کمیته انضباطی رای 
دیدار جنجالی گیتی پسند 

و شهروند ساری را صادر کرد

1- نام دستگاه مزایده گزار : شرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه مازندران 
2- نشانی دستگاه مزایده گزار : مازندران –  بابل - خیابان مدرس-  مدیریت منطقه مازندران تلفن 

011-32335009-32362241
3- موضوع مزایده: فروش ملک نوشهر و ملک شیرگاه

4- مبلغ سپرده شرکت در مزایده:  
الف( نوشهر 762/500/000 ریال                  ب( شیرگاه 2/000/000/000 ریال

5- دستگاه  نظارت :  شرکت مدیریت سامان سازه غدیر )مدیریت امالک مخابرات( 
6- نوع تضمین : یک فقره چک تضمین شده بانکی در وجه شماره حساب 3380104073 بانک ملت 
شعبه میرداماد )به نام شرکت مدیریت سامان سازه غدیر(ضمانتنامه معتبر بانکی، قابل تمدید، غیر مشروط و 
غیر قابل انتقال به غیر و یا وجه نقد واریز به شماره حساب 6088-00667309-470 نزد بانک، پارسیان شعبه 

سردار جنگل )کد شعبه 1238( بنام شرکت مخابرات ایران واریز نموده و رسید آن را تحویل نمائید.
7- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 97/10/16 لغایت 97/10/30
8- مهلت تحویل اسناد : از تاریخ 97/11/01 لغایت 97/11/06

9- تاریخ بازگشایی اسناد : ساعت 10 روز یک شنبه مورخ 97/11/07 
10- مکان بازگشایی پاکات : مدیریت منطقه مازندران

11- دریافت اسناد : بابل- خیابان مدرس- مدیریت مخابرات منطقه مازندران اداره خرید و قراردادها.
12- نشانی تحویل پاکات : بابل –  خیابان مدرس -  دبیرخانه مدیریت منطقه مازندران.

13- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج شده است.
14- کلیه هزینه های مربوط به آگهی ها و کارشناسی بر عهده برنده/برندگان مزایده می باشد.

15- شرکت کنندگان در مزایده بایست دارای شماره اقتصادی و کدپستی باشند.
16 -به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مخدوش ، مشروط و پیشنهادهائی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان 

واصل شود. مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
17- مزایده گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

18- فروش با وضعیت موجود انجام می پذیرد.
19- فروش امالک به صورت نقد و اقساط می باشد.

تلفن تماس : 011-32362241-32335009
دورنویس: 011-32323332

شرکت  مخابرات ایران) سهامی عام (مدیریت منطقه مازندران 

آگهی مزایده یک مرحله ای
 شماره الف/97 

برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کنیم
صفحه 2

روحانی در شورای اداری استان گلستان:

 دالل ها به اقتصاد کشور 
خیانت کردند

رئیس  وارش:  گرگان-خبرنگار 
جمهور با بیان اینکه آمریکا می خواهد 
ایران  گفت:  بکشد،  دیوار  ایران  دور 
منزوی نخواهد شد. حسن روحانی صبح 
سه شنبه در شورای اداری استان گلستان 
اظهار کرد: آمریکا می خواهد دور ایران 
دیوار بکشد اما ایران منزوی نخواهد شد.

وی با بیان این که کشور در حال پیشرفت 
است، افزود: نیازمند تکنولوژی و سرمایه 
هستیم. روحانی با بیان این که در آستانه 
مردم  خدمت  در  انقالب  سال  چهلمین 
شریف و غیور گنبدکاووس بودیم، اظهار 
کرد: از آقای نورمفیدی و تالش ایشان 
برای ایجاد وحدت و همدلی تشکر می 
و  گلستان  استان  به  ادامه  در  کنم. وی 

ظرفیت های آن اشاره و بیان کرد: دریای 
خزر، کوه های زیبا و جلگه های سرسبز 
همه از نعمت های الهی است که خداوند 
به شما به داده است. وی با تاکید بر این 
که مشکالت هم وجود دارد ولی وقتی 
می  زودتر  کنیم  می  نگاه  را  ها  نعمت 
توانیم مشکالت را حل کنیم، ادامه داد: دو 
نکته به عنوان نکته بنیادین عرض کنم؛ 
اول این که در شرایط تحریم هستیم، نه 
اینکه از تحریم بترسیم و عقب نشینی 
کنیم ولی باید بدانیم شرایط جنگ روانی 
شریط خاص خودش است. رئیس جمهور 
دفاع  سال  هشت  مبارزات  به  اشاره  با 
مقدس، تصریح کرد: نمی شود بگوییم 

شهید ندادیم، مجروح نداریم و ...

ادامه در صفحه 2

باز هم مهاجرت در ژیمناستیک؛

 خناری نژاد هم می رود؟
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مهندس یحیی پور شهردار پل سفید در نشست رسانه ای با خبرنگاران:

آگهي مزایده عمومی   یک مرحله اي 
   نوبت اول

شرکت توزیع نيروي برق مازندران در نظر دارد لوازم اسقاطی موجود در انبار مرکزی را به شرح 
ذیل برابر مجوز صادره و شرایط، شرح و جزئيات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی 
یک مرحله ای بفروش برساند. متقاضيان می توانند برابر جدول ذیل با مراجعه به این شرکت اقدام 

به دریافت اسناد نمایند. 

مبلغ برآوردی مقدار موضوع) مزایده(شماره مزایدهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
)ریال(

1۹71031022
فروش لوازم اسقاطی نظیر 

فیوزچاقویی،مینیاتوری،فیوز کات اوت،ترانس 
جریان،سکسیونر،انواع مقره و...

450.000.00045.000.000تلنبار شده

فروش انواع کنتور تکفاز و سه فاز آنالوگ 2۹71031023
۸40۸.000.00040.۸00.000 تناسقاطی به صورت کلی به همراه شیشه و ملحقات

توضيحات: 
1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده باید مطابق شرایط اعالم شده در مزایده ارائه گردد.

2- مبلغ برآوردی بهمراه مالیات بر ارزش افزوده محاسبه گردیده است.
3- به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فرآخوان واصل شود مطلقاً ترتیب 

اثرداده نخواهد شد.
4- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مزایده درج شده است.  

1 –  زمان بازدید و فروش اسناد :  از روز شنبه مورخه 97/10/29  لغایت پایان وقت اداري روز  چهارشنبه 97/11/3       
2 –  محل بازدید :  انبار مرکزی شرکت توزیع برق مازندران ) به آدرس اعالم شده در بند4 (     

3 – مبلغ فروش اسناد : مبلغ فروش هریک از اسناد مزایده  فوق الذکر 218.000 ریال میباشد که متقاضي براي دریافت اسناد 
هر مزایده باید فیش واریزي به حساب  شماره 5240332412 بانک ملت شعبه امیر مازندراني ساري را ارائه نماید . 

4–محل دریافت اسناد: الف - سایت  شرکت توزیع نیروی برق مازندرانhttp://www.maztozi.ir- -سیستم مناقصات       
ب- امور تدارکات شرکت توزیع برق مازندران  

 5-  مهلت تحویل پيشنهاد و زمان بازگشایي پاکات : حداکثر تا ساعت 12 روز یکشنبه 97/11/14 مي باشد.
 ضمنا تاریخ گشایش پاکات در  ساعت 14 هر  همین روز بترتیب شماره مزایده مي باشد.

6- محل تحویل و بازگشایي پيشنهاد: ساري، بلوار خزر، بعداز خیابان حزب ا . . امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران
7 -نحوه اطالع رساني آگهي مناقصه : 

 الف- سایت معامالت توانیر به آدرس www.Tender.Tavanir.org.ir  ب- سایت شرکت توزیع برق مازندران به آدرس
 www.Maztozi.ir  

د-درصورت کسب اطالعات بیشتر،باشماره تلفن33405121-011 امور تدارکات )اداره مناقصات و مزایده(تماس حاصل فرمائید.  
شرکت توزیع نیروی برق مازندران

شركت توزيع نيروي ربق مازندران
)سهامي خاص(

شركت توزيع نيروي ربق مازندران
)سهامي خاص(

چاپ دوم


