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مازندران

گلستان

گیالن

 دادستان مرکز مازندران:
مسؤوالن تمام قد 

در خدمت مردم باشند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران خبر داد:
کاهش تصادفات رانندگی با اجرای 
طرح انضباط ترافیکی در مازندران

صفحه  7 صفحه 7

گزارش

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران از اجرای ۱۳۷ طرح انضباط ترافیکی 
در مناطق مختلف شهری استان خبر داد. سرهنگ باقری رئیس راهنمایی و 
رانندگی مازندران از برگزاری ۱۳۷ طرح انضباط ترافیکی در مناطق مختلف 

شهری استان مازندران در ۱۰ ماه امسال خبر داد و ...

دادستان مرکز مازندران با قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی دیروز، گفت: 
مسؤوالن باید قدردان این مردم خداجو باشند و برای حل مشکالت موجود شب و 
روز نشناسند و در کنار مردم بودن و خدمت به مردم را وظیفه و افتخار برای خود 

بدانند. سیدیونس حسینی عالمی در حاشیه راهپیمایی...

طنین »نه سازش، نه تسلیم« 
در جشن چهل سالگی

صفحه 2
صفحه 3

صفحه 4

صفحه 4

صفحه 5

صفحه 5

صفحه 7

صفحه  8

تیترها

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران :
بیست و نهمین شهرک و ناحیه صنعتی 

مازندران به شبکه گاز متصل شد

 همزمان با دهه فجر و با حضور عبداللهی مدیر عامل 
شرکت آبفار مازندران

پروژه آبرسانی روستایی 
»عسگرآباد « بهشهر به

بهره برداری رسید

همزمان با دهه فجر و با حضور استاندار مازندران :

سیلوی فلزی 21 هزار تنی قره تپه 
»خالقی « افتتاح شد

برگزاری چهارمین
جشنواره ملی ارکیده در نوشهر

در هفتمین روز از گرامیداشت دهه مبارک فجر؛

3 مجتمع آبرسانی شهرستان 
بابل  به بهره برداری رسید

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی:

خانه عالم روستایی المشیر
در قائم شهر افتتاح و به بهره 

برداری رسید

مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران عنوان نمود:

زیرگذر شهید علمدار نقش 
موثری در کاهش ترافیک مرکز 

استان ایفا می کند

شرح در صفحه 8

آگهی استخدام
یک شرکت معتبر برای دفتر خود در شهر ساری افراد واجد 

شرایط را برای عناوین شغلی زیر استخدام می کند:

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي طبق جدول ذیل  از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
 پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد ( به آدرس

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي راه جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ریزي ونظارت راهبردي رییس جمهور با رعایت سقف ارجاع کار در راه 
و ترابري )حمل و نقل( الزامي است.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 9۷/۱۱/۱۷
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :     ساعت۱4/۰۰                        مورخه  9۷/۱۱/2۷

مهلت زماني ارائه پيشنهاد :                                ساعت۱4/۰۰                        مورخه   9۷/۱2/۰9
زمان بازگشايي پاکت ها :                                  ساعت ۰8/۰۰                        مورخه   9۷/۱2/۱2

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاکت هاي الف

 آدرس ساري خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگي       تلفن   ۳۳۳6۳9۰4  -۰۱۱
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :   ۰2۱-4۱9۳4 

دفتر ثبت نام :   88969۷۳۷ و۰2۱-85۱9۳۷68
م/الف۳۷6۰۰۱

اين آگهي همزمان در سايتiets.mporg.ir نيز درج گرديده است

آگهي تجدید مناقصه
نوبت دوم 

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

صفحه  8

ف
دی

ر

پروژه
مبلغ برآورد

)به ریال(
مبلغ ضمانت نامه

)به ریال(
شماره فراخوان ستاد 

ایران

3,241,425,648163,000,000200973377000382آسفالت راه روستایی هلوپشته نور1

2
2,351,581,479118,000,000200973377000383بهسازی راه روستایی کندلک شهرستان ساری

بهسازی راه روستایی کلقوچال-احمدآباد 3
2,636,125,013132,000,000200973377000384ساری

احداث راه و پل روستایی شلیمک ساری 4
2,471,593,828124,000,000200973377000385)علمدارده(

جدال جاللی و لینکز برنده نداشت
صفحه 6

تساوی نساجی و تراکتورسازی درهفته هفدهم لیگ برتر فوتبال؛

شهرداری رستمکال باستناد مجوز شماره 24 مورخ 97/10/18 شورای اسالمی شهر رستمکال 
در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات شهری ) تنظيف ( و فضای سبز به صورت حجمی از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانکار واجد شرايط و دارای صالحيت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدت 
12 ماه اقدام نمايد از اشخاص حقوقی واجد شرايط دعوت به عمل می آيد جهت دريافت و تحويل 

اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمايند .
الف( محل تحویل پیشنهادها : مازندران – رستمکال – خيابان امام – شهرداری رستمکال – 

دبيرخانه شهرداری .
ب( نحوه تنظیم اسناد مناقصه :

تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ 820000000 ريال ) 5 درصد مبلغ برآورد 12 ماهه( به صورت 
ضمانت نامه بانکی دارای اعتباری سه )3( ماهه ازتاريخ آگهی و يا فيش واريزی به حساب جاری 

0108476093005 شهرداری رستمکال نزد بانک ملی شعبه رستمکال در پاکت ) الف(
اسناد مناقصه و مدارک شرکت شامل )اساسنامه ، آخرين تغييرات ، آگهی روزنامه ، شناسه ملی ، کد 

اقتصادی ، صالحيت ( تماما به مهر و امضاء مديران شرکت رسيده باشد در پاکت )ب (
پيشنهاد قيمت در پاکت )ج( ارائه و ارسال گردد .

پ( محل گشايش پيشنهادها : شهرداری رستمکال 
حضور کليه شرکت کنندگان با معرفی نامه معتبر در هنگام بازگشائی پاکتهای قيمت )ج( بال مانع می 

باشد .
سایر موارد :

- پرداخت هزينه آگهی نوبت اول و دوم به عهده ی برنده مناقصه می باشد .
- داشتن حداقل دو سال سابقه کاری از تاريخ تاسيس شرکت و ارائه قراردادهای مرتبط 

- شهرداری در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است 
- تاريخ نشر روزنامه در نوبت اول :97/11/14 و در نوبت دوم 97/11/23

- برنده مناقصه ملزم به پرداخت هزينه آگهی در روزنامه می باشد 
- تاريخ دريافت اسناد مناقصه در ساعات اداری ازتاريخ 97/11/23 الی 97/11/30 می باشد 

- جهت دريافت حضوری اسناد مناقصه ، همراه داشتن معرفی نامه و مهر شرکت الزامی می باشد .
- مهلت قبول پيشنهادها تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/12/7 ساعت 14:15 می باشد .

- تاريخ بازگشايی اسناد مناقصه 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/12/8 می باشد .

سید علی برهانی – شهردار رستمکال 

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم 

آگهی مزایده عمومی  شماره 97/5
بانک ملت

جشن پرشکوه سالروز پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد


