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آگهی مناقصه عمومی
اداره کل ورزش و جوانان مازندران در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .

شرایط :
1-ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه بصورت زیر )یکی از بندهای الف یا ب (

الف : ضمانت نامه بانکی معتبر 
ب: فیش واریزی نقدی به حساب شماره 2170555005009 نزد بانک ملی شعبه مرکزی ساری 

2-اسناد مناقصه از تاریخ 98/2/26 تا تاریخ 98/3/1 از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir منتشر و قابل دانلود می باشد .

3-به پیشنهادات فاقد امضاء ، مخدوش ، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در 
فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 98/3/12 می باشد .
5-نشانی تسلیم پیشنهاد ها : اسنادی که در پاکت الف ، ب و ج باید قرار بگیرند بصورت اسکن 
شده بر روی سایت فوق الذکر قرار داده شود ضمنا اصل پاکت الف نیز بصورت دستی به آدرس 
، اداره کل ورزش و جوانان مازندران تحویل و رسید دریافت نمایند .  ساری ، خیابان فرهنگ 
) مناقصه گرانی می توانند اصل پاکت الف را بصورت دستی تحویل دهند که آن را بر روی سایت 

هم قرار داده باشند .
6-انعقاد قرار داد سالن ورزشی لرگان نوشهر بر اساس بخشنامه 96/1299188 مورخ 96/5/4 
بصورت سرجمع می باشد و انعقاد قرارداد زمین فوتبال ورزشی زیراب بصورت فهرست بهایی می 

باشد 
دارای  بایست  می  مناقصه  در  کننده  شرکت  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص   : متقاضی  7-شرایط 
صالحیت پیمانکاری ) رتبه بندی ( از مرجع ذیصالح باشند و موضوع اساسنامه شرکتهای حقوقی 
باید مرتبط با موضوع مناقصه باشند . افراد شرکت کننده برای پروژه زمین فوتبال زیراب سوادکوه 
اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده دارای مجوز بهره برداری در زمینه چمن مصنوعی ، 

کفپوش و ... از وزارت صنعت معدن و تجارت نیز می توانند در مناقصه شرکت نمایند .
8-تاریخ بازگشایی پاکتها روز دوشنبه مورخ 98/3/13 می باشد .

9-محل تامین اعتبار سالن ورزشی لرگان استانی و زمین فوتبال زیر اب ملی – استانی می باشد .
10-سایر شرایط مناقصه مطابق موارد مندرج در اسناد شرایط مناقصه می باشد .م/الف469646

نوبت دوم

 اندازه سالن ) برآورد رشته کاری مدت اجرا محل اجرا نام پروژه ردیف 
متر مربع (

مبلغ ضمانت نامه 

1/110/000/000 20/211/090/9008140ریالابنیه 12ماه سوادکوهزمین فوتبال زیراب1
ریال 

224/000/000ریال 4/479/158/855916ریال ابنیه 12ماه نوشهر سالن ورزشی لرگان 2

صفحه 8

شعار روز ملی جمعیت:

توسعه اقتصادی کشور 
در پرتو جوان بودن آن 

می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی ) فشرده ( 

یک مرحله ای واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی

عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  گلستان  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره 
همزمان با ارزیابی ) فشرده ( یک مرحله ای واگذاری فعالیت های پشتیبانی 

و خدماتی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد الزم  به آدرس   ) ستاد( 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه به تاریخ 1398/2/31 سه شنبه ساعت 8 

صبح می باشد .
دوشنبه  روز   14 ساعت  سایت  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 

1398/3/6
مهلت زمانی دریافت ارائه پیشنهاد تا ساعت 14 روز یکشنبه 1398/3/26

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1398/3/27
-01732346009 های  تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت 
01732324571 تماس حاصل و یا به نشانی گلستان – گرگان 5 آذر کوی 

ویال مراجعه نمایید .

اداره کل تبلیغات اسالمی استان گلستان 

ارزهای صادراتی به جیب 
چه کسانی رفت؟!

ارز  بازگشت  در  ارائه شده  آمار  اختالف ۳۵ درصدی  از  جدا 
صادراتی به کشور، هویت فراریان ارزی مشخص نیست و 
وزارت اقتصاد به عنوان اصلی ترین نهاد تنظیم گر سیاست های 
این  با  چرا  که  باشد  سوال  این  پاسخگوی  باید  اقتصادی 
همه ابزارهای گمرکی، مالیاتی و مقرراتی که در اختیار دارد، 
نتوانسته مانع فرار ارزهای صادراتی شود و اساساً راهکارش 
برای تکرار نشدن این وضعیت در ماه های آینده چیست؟در 
حالی که عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دالر از ارزهای صادراتی و 
اطمینان از اینکه هیچ رقمی از این مبلغ کالن به هیچ طریقی 
به کشور بازنگشته است توسط مسئوالن وزارت اقتصاد تأیید 
شده است، در روزهای گذشته عبدالناصر همتی - رئیس کل 
بانک مرکزی- اعالم کرد که ارز برگشتی سال قبل بر اساس 
روش های ابالغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، 
عرضه در صرافی ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری 
ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی 
معادل ١٨.٧ میلیارد دالر رسید.همتی همچنین اظهار کرده که 
ارز صادراتی فصل زمستان، هنوز فرصت کافی برای برگشت 
دارد و با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ 
هزینه های مبادالتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه 
ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل می شود، تاکنون نزدیک 

۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد..

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان خبرداد:

نصب افزون بر 288 هزار 
انشعاب گاز دراستان تاکنون

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن :

خطر ابتال به فشار خون
 1.5 میلیون نفر را در گیالن

 تهدید می کند

مهندس فرزانه تاکید کرد :

همدلی و ارتقاء همگرایی سازمانی میان 
کارکنان در دستور کار قرار گیرد

در راستای ارتقاء روحیه خدمتی ، همدلی و وحدت بیشتر میان کارکنان مجموعه 
شهرداری و حسب تاکید مهندس فرزانه سرپرست شهرداری ساری حقوق کلیه 
کارکنان اعم از رسمی ، قراردادی و شرکتی بصورت هم زمان پرداخت شدبه گزارش 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری ، حسب تاکیدات..

ابتکار:

رسیدگی به امور زنان 
نباید ویترینی و تزیینی باشد

در پی استعفای شهردار قائمشهر، شورای این شهر به اتفاق آرا 
مهندس عباس صالح زاده را به عنوان شهردار قائمشهر انتخاب کرد؛ 

سردار سازندگی قائمشهر به 
عمارت شهرداری بازگشت

مدیرکل هواشناسی مازندران اعالم کرد:

ویالسازی بالی جان 
ییالق های مازندران

مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: اتفاقاتی در استان مازندران در حال 
رخ دادن است که بسیاری از زمین های کشاورزی در ییالق ها و روستاها 
تبدیل به ویال شده است که این موضوع منابع آبی استان مازندران را 
پاییز کم بارش و زمستان کم برف بهار  از گذشت  تهدید می کند.بعد 
نوید ُپربارانی را نه تنها به استان مازندران بلکه برای تمام کل کشور به 
همراه داشت.درحال حاضر رودخانه های مازندران ُپرآب هستند و تقریبا 
بیشتری  امیدواری  با  و شالی کاران  ُپر شدند  مازندران  تمامی سدهای 
اینکه طی سال های گذشته  به  رفتند.باتوجه  کار  و  استقبال کشت  به 
شاهد خشکسالی و تنش های آبی بودیم یک سال ُپرآبی نمی تواند ما 
را به صورت کامل امیدوار کند تا در فصل گرم سال با تنش آبی مواجه 
نشویم اما با مدیریت صحیح و درست آب شاید بدون فصل گرم سال 
را باتوجه به بارندگی های خوب پشت سر بگذاریم.با توجه به بارش های 

خوب بهاری که در استان مازندران داشتیم تصور مردم ..

به خودمان  رحم کنیم،
چرا احتکار؟!

درحالی که مردم مدتی است با اخبار گرانی ها روزشان را شب می کنند، برخی 
از کسبه و تولیدکننده ها با احتکار موادغذایی و کاالهای مورد نیاز مردم بر این 
آشفته بازار دامن می زنند.تشدید نوسانات اقتصادی در ماه  های اخیر موجب شده 
تا گذران زندگی برای برخی از مردم سخت تر از قبل شود؛ فعاالن اقتصادی ریشه 
این وضعیت را در سیاست های غلط دولت می دانند و برخی دیگر معتقدند انتشار 
اخبار ناامیدکننده موجب شده تا برخی بازاری ها هم ناخواسته وارد میدان دشمن 
شوند.مدت هاست که دولتی ها می گویند: االن در جنگ اقتصادی هستیم و 
توپخانه مجازی دشمن، اقتصاد ایران را نشانه گرفته است؛ تحریم های اقتصادی 
و جریان سازی روانی در بازار ارز و خودرو و سایر بازارهای مهم اقتصادی 

نشانه های مهم این جنگ اقتصادی است.طبعاً در شرایط جنگی..

سرپرست مخابرات مازندران:

محورهای هراز و سوادکوه 
به فیبر نوری مجهز می شوند

صفحه 2

شهردار گرگان اعالم کرد:

 موزه و مرکز اسناد شهرداری امسال 
راه اندازی می شود

شهردار گرگان گفت: بخشی از بافت فرسوده در بافت تاریخی گرگان نهفته است 
و در زمان وقوع حوادث نگرانی جدی ایجاد می کند.عبدالرضا دادبود در مراسم 
گرامیداشت روز موزه و هفته میراث فرهنگی اظهارداشت: در موضوع های بافت 

تاریخی و میراث فرهنگی، شهرداری گرگان با نگاه توجه به هویت..

آگهی مزایده عمومی شماره 98/18 
»شرکت توسعه بازاریابی و فروش 

ماد مازندران 


