رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مازندران خبر داد:

مازندران

تشکیل 16هزار پرونده تخلف
در سال گذشته

گلستان

در سال گذشته از سوی بازرسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت مازندران
تعداد  16049مورد پرونده تخلف تشکیل و برای صدور رأی به سازمان تعزیرات
حکومتی ارسال شده است .به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان مازندران؛ دکتر محمد محمدپور عمران رئیس ...
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان با اعالم این خبر گفت :با تشکیل این تعداد
صفحه 7

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

تیترها

خبرهای خوش حمایتی
برای واحد های
فناورانه مازندران

«کوروش کبیر»

گیالن

روزانمه

بساط اجاره بستر رودخانههای فعال جمع شود
صفحه 7

کمک های بین المللی
حوزه سالمت وارد گلستان شد
صفحه 5

اولویت من در انتقال به زنیت بحث مالی نبود

سردار آزمون:
به رکوردها فکر نمیکنم
صفحه 6

مهندس شهابی مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

صفحه 2

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به تداوم کمکهای معیشتی
و رفاهی به سیلزدگان استان گفت :تاکنون  ۱۰۰۰۰بسته غذایی و بهداشتی
در مناطق سیلزده مازندران توزیع شده است .کامران اصغری اظهار داشت :با
دستور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و حمایت بیمه روستائیان و عشایر یک ماه
مستمری اضافه به مستمری بگیران ...
صفحه 2

اتمام حجت حسینیعالمی دادستان مرکز مازندران با مدیران آبی و شهرداران مازندران:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

افزایش  70درصدی تسهیالت
مقاوم سازی روستایی

 ۱۰۰۰۰بسته غذایی و بهداشتی در مناطق
سیلزده مازندران توزیع شد
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صفحه 4

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران
اعالم کرد:

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مازندران :

سیل  300میلیارد ریال
به شبکه برق مازندران خسارت زد

**** با صرفه جویی واستفاده بهینه از آب ،امکان استفاده از آنرا برای همگان فراهم سازیم****.

فراخوان مناقصه عمومي
يك مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان مازندران به شماره ثبت  1311و شناسه ملی 10760177808و کداقتصادی
 411341441316براساس آیین نامه معامالت شرکتهای آب و فاضالب شهری در نظر دارد مناقصه یک
مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده راهبری ،تعمیر و نگهداری از تصفیه خانه،تلمبه خانه ها ،شبکه و انشعابات
فاضالب شهر های نوشهر و چالوس به شماره فراخوان  2098005168000005را ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي
دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي
پاكت ها و اطالع از برنده بودن از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در
سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه
تاريخ  98/1/24مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت 9صبح روزدوشنبه تاريخ98/2/2
مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  9صبح روز دوشنبه تاريخ 98/2/16
زمان بازگشايي پاكت ها  :ساعت  9:30صبح روز دوشنبه تاريخ 98/2/16
مبلغ برآورد 13.617.3030.000 :ریال
مبلغ تضمین 660.000.000 :ریال بصور زیر:
 .1واریز وجه نقد به حساب سیبا بشماره  0105974946003نزد بانک ملی شعبه بلوارخزر ساری بنام شرکت آب
وفاضالب استان مازندران.
 .2ضمانتنامه بانکی.
 .3مطالبات قطعی تایید شده مناقصه گر از محل منابع داخلی شرکت آب و فاضالب مازندران.
 .4چک بانکی تضمینی در وجه شرکت آب وفاضالب استان مازندران .
مدت اجرای پروژه  24ماه می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي ارزیابی
کیفی و الف به نشانی :ساری -بلوار خزر -نبش کوچه شهید میوه چین -شرکت آب و فاضالب استان مازندران-کدپستی:
 48168-19618و تلفن–01133260291پیمانکاران باید گواهی صالحیت بهره برداری ونگهداری از تصفیه خانه های
فاضالب از شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور را داشته باشند.
اعتبار این پروژه از محل منابع داخلی شرکت آب و فاضالب مازندران تامین می گردد.
مدت اعتبار پیشنهادات تا سه ماه پس از بازگشایی اسناد مناقصه می باشد.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت درسامانه :
پشتیبانی سامانه مناقصات 02141934 :داخلی 4
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها  ،در سايت سامانه ( )www.setadiran.irبخش « ثبت نام  /پروفايل
تامين كننده /مناقصه گر» موجود است .م/الف 432509

شرکت آب و فاضالب استان مازندران

صفحه 2

سرمقاله

رونق تولید؛ مطالبه ملی

نامگذاری امسال بهعنوان «رونق تولید» از سوی مقام معظم
رهبری از مصادیق جهاد برای مقاوم سازی اقتصادکشور در
برابر تهاجم سازمان یافته دشمنان قسمخورده انقالب اسالمی
است .نامگذاری امسال بهعنوان «رونق تولید» از سوی مقام
معظم رهبری از مصادیق جهاد برای مقاومسازی اقتصاد کشور
در برابر تهاجم سازمانیافته دشمنان قسمخورده انقالب اسالمی
است که پرداختن به الزامات آن باهدف تحقق این شعارمحوری
ضرورت دارد .بررسی اجمالی نامگذاریهای هرساله سکاندار
کشتی انقالب در دهه اخیر بیانگر این واقعیت است که رهبر
فرزانه و دیدهبان بصیر انقالب با رصد دقیق و هوشمندانه
چالشهای فراروی کشور و شناخت کامل آسیبها و تهدیدات
فزاینده پیرامونی ،نسخههای شفابخش آنها را نیز برای عالج
گرفتاریها و برونرفت از تنگناهای اساسی ارائه میدهند.
ُپرواضح است سازوکار اداره کشور و دستگاههای دیوانی آن
مبتنی بر حوزه وظیفهمندی قانونمدارانه باید برای بخشهای
گوناگون برنامه راهبردی تدوین و عملیاتی کنند و همانند اقدام
انقالبی  ۳هزار نفر از اساتید بسیجی دانشگاههای کشور که
برای تحول انقالبی در عرصههای مختلف عزم جهادی و
راهکارهای عاقالنه را نمایان ساختهاند ،بسترهای اجرایی
رابرای تحقق شعار محوری «رونق تولید» فراهم آورند .اکنون
که کشور بهدلیل تحریمهای ظالمانه استکبار ،نخوت و سستی و
نیز بیبرنامگی مدیریتی بخشی از قوه مجریه که موتور پیشرفت
و تولید را در دست دارد ،در تنگنای شدید و رکود اقتصادی
بهسر میبرد ،ظرفیتسازی برای ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری
مولد از طریق راهاندازی کسبوکار و واحدهای تولیدی کوچک
و توجه به توان داخلی با بهرهگیری و راهاندازی بانک ایده
متشکل از ایدههای نوین و خالقانه جوانان ساعی و انقالبی
اهمیت مضاعفی یافته که تحقق شایسته آن همافزایی توانها
و همکاریهای بینبخشی و فراقوهای را میطلبد .براساس آمار
منتشره مراکز رسمی هماکنون افزون بر  ۱۷هزار واحد تولیدی
در کشور بهدلیل تعطیلی از چرخه اقتصاد خارج شدهاند و از
مجموع  ۸۰هزار واحد تولیدی دارای پروانه حدود  ۶۸هزار واحد
فعال هستند که این امر از تعطیلی و بیرونقی نزدیک به نیمی
از این واحدها حکایت ...

صفحه 2

جناب آقای دکتر شیخ االسالمی

انتخاب شـایسته و بجای شما را بـه سمت
ریاست محترم دانشگاه علمی کاربردی استان مازندران
صمیمانه تبریک عرض می نماییم.
امیدواریم با سابقه علمی درخشان منشا تحوالت
خوبی در دانشگاه علمی کاربردی استان باشید.

روزنامه وارش

آگهی مزایده

این دانشگاه در نظر دارد بهره برداری از مجموعه استخر و نگهداری
تاسیسات استخر و موتورخانه مربوطه را به صورت اجاره  ،واگذار نماید لذا
متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده  ،حداکثر تا روز دوشنبه مورخ
 98/2/2به نشانی ساری – میدان خزر – کیلومتر  7جاده دریا – ساختمان
اداری – طبقه سوم – قسمت دبیرخانه مرکزی مراجعه و عنداللزوم با تلفن
011 -33033751یا  011-34445174/6تماس حاصل نمایند .در ضمن
هزینه درج هر یک از آگهی ها بر عهده برنده مزایده می باشد .

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

