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آگهی مزایده نوبت دوم
امور سینمایی استان مازندران در نظر دارد یک باب مغازه واقع در 
سینما سپهر ساری را به اجاره یکساله و از طریق مزایده واگذار نماید . 
لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰۹۱۱۱۵۱۰۵۰۹ و یا حضورا به 
دفتر مدیر سینما واقع در سینما مذکور مراجعه فرمائید .مهلت شرکت 

در مزایده پایان مرداد ۹۸ می باشد.
امور سینمایی استان مازندران

آگهی مزایده نوبت دوم
امور سینمایی استان مازندران در نظر داردیک باب مغازه واقع در سینما 

بهمن بهشهر را به اجاره یکساله و از طریق مزایده واگذار نماید . 
لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰۹۱۱۱۵۴۹۷۳۳ و ۳۴۵۲۶۴۹۹ 
تماس و یا حضورا به دفتر مدیر سینما واقع در سینمای مذکور مراجعه 

فرمائید .مهلت شرکت در مزایده پایان مرداد ۹۸ می باشد.
امور سینمایی استان مازندران

آگهي مناقصه یک مرحله اي 
شماره  98/10-م-ب )نوبت دوم(

۱-نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت مخابرات ایران-مدیریت منطقه مازندران 
تلفن  مازندران  منطقه  مدرس-مدیریت  –بابل-خیابان  مازندران   : گزار  مناقصه  دستگاه  ۲-نشانی 

۰۱۱-۳۲۳۶۲۲۴۱
۳-موضوع مناقصه : خرید و اجراي طرح فیبر نوري USO  فاز ۱ مراکز روستایي ساري

۴-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :     ۲/۰۰۳/۰۴۶/۰۰۰  ریال
۵-دستگاه نظارت : معاونت شبکه 

۶-نوع تضمین : ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه مازندران  و 
قابل تمدید و یا وجه نقد واریز به حساب جام به شماره ۱۶۷۲۳۷۲۳۷۲ و به شماره شناسه پرداخت 

۳۰۰۰۰۸۰۴۷۲۲۱۰۸  و یا چک تضمین شده بانکی
۷-مهلت دریافت  اسناد: از تاریخ ۹۸/۰۵/۲۰ لغایت ۹۸/۰۵/۲۹
۸- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ ۹۸/۰۵/۳۰ لغایت ۹۸/۰۶/۰۹

۸-تاریخ بازگشایی اسناد :  ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۰ 
۹-مکان بازگشایی پاکات : مدیریت منطقه مازندران

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

۱۲-سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
۱۳-کلیه هزینه های مربوط به آگهی ها و کارشناسي بر عهده برنده/برندگان مناقصه مي باشد.

۱۴-شرکت کنندگان در مناقصه بایست داراي شماره اقتصادي و کدپستي باشند.
۱۵- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مخدوش ، مشروط و پیشنهادهائی که بعد از انقضاء مدت مقرر در 

فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۱۶- مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد.

۱۷-ارتباط موضوع فعالیت شرکت با موضوع مناقصه از سوی شرکت کنندگان الزامی است .
۱۸-رعایت قانون استفاده حداکثر تولیدات داخل برای شرکت کنندگان الزامی می باشد.

۱۹-مدت اعتبار پیشنهادها باید سه ماه شمسی باشد.
۲۰-هر شخص حقوقی شرکت کننده در مناقصه نمی تواند عضو بیش از یک مشارکت باشد اما می تواند 
بعنوان پیمانکار دست دوم در بیش از یک پیشنهاد معرفی شود در مشارکتها هرگونه تغییر در مشارکت 

منوط به تائید کتبی مناقصه گزار بیش از تاریخ تسلیم پیشنهاد است.
تلفن تماس : ۰۱۱-۳۲۳۶۲۲۴۱

دورنویس : ۰۱۱-۳۲۳۲۳۳۳۲      
شركت مخابرات ایران- مدیریت منطقه مازندران )سهامی عام(

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران:

بیمه، دغدغه مشترک خبرنگاران است

 سرپرست شرکت بیمه ایران در مازندران :

۸۰ درصد خانه ها در مازندران
 فاقد پوشش بیمه ای هستند

واحدهای  از  مازندران گفت که ۸۰ درصد  در  ایران  بیمه   سرپرست شرکت 
مسکونی این استان فاقد هر گونه پوشش بیمه ای جبرانی حوادث هستند. بهرام 

دارایی افزود: با توجه به این که مازندران رتبه دهم کشور را از لحاظ...

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن :

مشترکین گیالنی ۱۰۸ میلیارد تومان 
به شرکت برق بدهکارند

گیالن  استان  برق  توزیع  شرکت  گفت:  گیالن  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
هم اکنون حدود ۱۰۸ میلیارد تومان از مشترکین برق در سطح استان مطالبات دارد.

 جمشید طالبی در مراسم تجلیل از خبرنگاران گیالن ...

دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ 

نشریات بی کیفیت
 یارانه نمی گیرند

معاونت مطبوعاتی  به  نامه ای خطاب  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
خواستار توجه کافی به سنجه های کیفی و حذف نشریات فاقد کیفیت فنی 
و حرفه ای، غیرضرور و نیز نشریاتی که حقوق مولفان را رعایت نمی کنند از 
فهرست دریافت کنندگان یارانه ها و حمایت ها شد.اواخر تیرماه بود که یک 
فعال رسانه ای با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر از تخلف 
موسسه ای با داشتن ۳۹ مجله در دریافت یارانه نشر، همچنین کاغذ یارانه 
ای خبر داد. هر چند انتشار این مطلب و واکنش ها نسبت به آن با پاسخ مدیر 

موسسه همراه بود، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ ...

 استاندار مازندران با بیان اینکه مغفول ماندن طرح منطقه آزاد را نباید از 
چشم دولت دید، گفت: گیر کار تاخیر یک دهه ای برای تعیین ، تصویب 
و برخورداری مازندران از مزایای منطقه آزاد، وجود اختالفات در داخل 
استان است.احمد حسین زادگان در نشست شورای اداری استان که با 
حضور معاون پارلمانی و امور استان های رئیس جمهوری در ساری برگزار 
شد، افزود: ما در استان مازندران سه بندر برای موضوع منطقه آزاد داریم 
ولی اختالف سالیق داخلی در استان باعث شده تا هیچ یک از این بنادر 
تاکنون به عنوان منطقه آزاد مصوب نشوند و این اختالفات به عنوان 
مانع اصلی در عدم برخورداری مازندران از منطقه آزاد عمل کرده و مانع 
برخورداری استان از این زیرساخت مهم توسعه ای شده است.نماینده 
عالی دولت در مازندران ارائه طرح سه لکه ای برای ایجاد منطقه آزاد در 

استان را در دوره جدید با توجه به همین اختالف...

استاندارمازندران:

 گیر کار منطقه آزاد 
مازندران اختالفات داخل 

استانی است

شهردار گرگان:

پروژه تفریحی- تجاری 
شهرداری گرگان هفته 

دولت کلنگ زنی می شود

پزشکان ۳ روز تا نصب 
کارتخوان مهلت دارند

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران :

تملك واحد های
 تولیــدی فعـال در 
مازندران متوقف شد

صاحبان حرف پزشکی تنها ۳روز تا ثبت درخواست برای نصب 
کارتخوان در مطب مهلت دارند که البته احتمال تمدید این زمان 
وجود دارد اما با توجه به مقاومت های شدیدهنوز ضمانت اجرای 
این قانون مشخص نشده است.یکی از چالش های اصلی نظام 
مالیاتی کشور، حجم باالی فرار مالیاتی و عدم داشتن برنامه دقیق 
به ۷  نزدیک  مالیاتی  فرار  بین  این  برای کاهش آن است. در 
هزار میلیارد تومانی پزشکان که به عنوان قشر پر در آمد جامعه 
محسوب می شوند، حرف و حدیث های بسیاری در سال های اخیر 
به وجود آورده است.در این راستا، متولیان و کارشناسان بسیاری، 
انتقاد از روند موجود، خواستار جلوگیری از فرار مالیاتی  ضمن 
پزشکان و حداقل نصب دستگاه کارت خوان در مطب ها شده اند 
تا از این طریق، هم درآمدهای مالیاتی دولت و هم شفافیت مالی 
افزایش یابد. در نهایت کار به جایی رسید که در زمستان سال 
گذشته، نمایندگان مجلس با وجود البی های بسیاری که صورت 
گرفت، در خالل تصویب بودجه سال ۹۸ همه پزشکان را مکلف 
کردند که از امسال در مطب های خود دستگاه کارتخوان نصب 
کنند. بر اساس این مصوبه که در قالب بند الحاقی تبصره ۶ 
الیحه بودجه ۹۸ آمده است، تاکید شده که تمامی صاحبان حرف 
و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز 
فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
ایران  دامپزشکی  نظام  یا سازمان  ایران  نظام پزشکی  سازمان 
صادر می شود، مکلف هستند در چارچوب آئین نامه تبصره ۲ ماده 
۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب چهارم اسفند ۱۳۶۶ و 
اصالحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه 
فروشگاهی استفاده کنند.در این راستا، مطابق با آنچه که سازمان 
امور مالیاتی اعالم کرد، همه صاحبان مشاغل یاد شده مکلف 
هستند حداکثر تا ۲۳ مرداد ماه امسال )البته احتمال تمدید زمان 
وجود دارد( برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه 
فروشگاهی )کارت خوان( اقدام کنند و حتی این هشدار داده شد 
که در صورت عدم استفاده از از کارتخوان بانکی، مشاغل پزشکی 

مشمول جریمه خواهند شد.آن گونه ...

اصالحیــه
آگهی مزایده ۹۸/۵ امالک مازاد  بانک ملی استان مازندران

 که در  تاریخ ۲۰ مرداد صفحه یک شماره ۴۱۷  روزنامه وارش چاپ گردیده 
تاریخ بازگشایی پاکتها مورخ ۹۸/۵/۲۸ صحیح می باشد.

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

شرکت مخابرات ایران
منطقه مازندران)سهامی عام(

شرکت مخابرات ایران
منطقه مازندران)سهامی عام(

بمنظور کاهش حوادث رانندگی

ستاد راهبری ایمنی تردد 
جاده ای در مازندران 

تشکیل می گردد


