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مازندران

گلستان

گیالن

صفحه  3 صفحه  2

شهادت امام حسن عسکری)ع( را تسلیت و آغاز امامت صاحب الزمان)عج( را تبریک عرض می نمائیم.
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تیترها
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صفحه  3

صفحه  8

گزارش

صفحه  7

بازرگانی در حوزه کیف و کفش تولیدی   یک شرکت 
به منظور تکمیل کادر فروش فروشگاهی خود از متقاضیان 

با شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید:
فروشنده: خانم / آقا.

فروشگاه ها: در سطح شهرهای رشت،آستانه،رودسر،
تنکابن،چالوس)نمک آبرود(

رزومه خود را به آدرس ایمیل hr@pama.shop ارسال 
نماییدیا به شماره 09029991396واتس آپ نمایید.

دعـوت به همکـاری

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران :

رزمایش قطع برق و تست 
آماده بکارگیری مولدهای 
اضطراری در توزیع برق 

مازندران  برگزار شد

تقدیر استاندار مازندران
 از مدیر عامل شرکت

 گاز استان

رئیس کل دادگستری استان مازندران :

شعب ویژه رسیدگی به جرائم 
انتخاباتی در مازندران 

تشکیل می شود

معاون عمرانی استاندار مازندران از تخریب ۳۰ واحد مسکونی بر اثر 
بارش باران و سیالب در شهرستان گلوگاه خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی استانداری مازندران، مهدی رازجویان اظهار داشت: بر اساس 
در شهرهای شرق  باران  بارش  پی  در  ارسالی  گزارش های  و  آمارها 
مازندران در گلوگاه و بهشهربیش از 14۰ میلی متر بارش بارندگی ثبت 
شده است.وی افزود: خوشبختانه با فعالیت تمامی دستگاه های اجرایی 
و خدمت رسان همه راه های ارتباطی باز شده و  آب، برق و گاز تمامی 
واحدهای مسکونی، تجاری و اداری وصل است.رازجویان با اشاره به 
اینکه بیشترین خسارت مربوط به شهر گلوگاه است، تصریح کرد: دو 
واحد منزل مسکونی به جهت استفاده از مصالح خشت گلی  تخریب 
شده و در  ۳۰ واحد مسکونی خسارت باالی  5۰ درصد گزارش شده 

است.وی گفت: بیشترین خسارت را در روستاهای...

مهندس رازجویان معاون عمرانی استاندار مازندران:

 سیالب 30 واحد مسکونی 
گلوگاه را تخریب کرد

پرونده انتقال آب دریای خزر به فالت مرکزی ایران درحالی 
صفحات نهایی خود را طی می کند که موافقت با اجرای آن با 
اعتراض بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مواجه شده 
برنامه ای برای  با این حال به نظر نمی رسد که دولت  است. 
توقف آن داشته باشد و آنطور که وزیر نیرو توضیح داده است، 
امور مربوط به پروژه طبق روال درحال اجرا بوده و مطالعات 
زیست محیطی آن درحال تکمیل شدن است.بحث انتقال آب 
دولت  پایانی  روزهای  در  بار  نخستین  برای  جدی  به صورت 
اصالحات مطرح شد؛ مطالعات مرتبط با طرح انتقال آب خزر 
به سمنان در کارگروه »بررسی تامین آب استان سمنان« در 
تاریخ هشتم تیرماه 1۳۸4 با حضور معاون اول رئیس جمهور 
حبیب اهلل   - نیرو  وقت  وزیر  و  عارف  محمدرضا  یعنی  وقت 
بی طرف  - به تصویب رسید.این طرح اما تا مدت ها معلق ماند 
استانی سمنان  این که در پی مصوبه هیأت دولت در سفر  تا 
به  احمدی نژاد  محمود  دولت  در  و   1۳۸۹ دی  چهاردهم  در 
وزارت نیرو و سرانجام در تاریخ ۳۰ خردادماه 1۳۹1 به شرکت 
ابالغ  مجری  به عنوان  ایران«  نیروی  و  آب  منابع  »توسعه 
شد.از آن زمان تاکنون اجرای این طرح تقریبا مسکوت ماند 
استانی  در سفر  رئیس جمهور  آذرماه سال گذشته،  این که  تا 
به سمنان، حجت را در این زمینه تمام کرد و گفت: »از نظر 
استان سمنان  به  ایران  از شمال  آب  انتقال  دولت مشکالت 
برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده 
به  از شمال  انتقال آب  برای  اگر سرمایه داری بخواهد  است. 
مرکز کشور از جمله استان سمنان اقدام کند، دولت آمادگی 
را دارد تا امکانات الزم را در اختیار او قرار دهد.«پس از آن 

عیسی کالنتری - رئیس سازمان ...

آخرین وضعیت
 پروژه انتقال آب خزر 
به فالت مرکزی از زبان 

وزیر نیرو

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اعالم کرد:

افزایش 3۵۵0 مترمکعب ظرفیت 
پاالیش تصفیه خانه های 

فاضالب شهرکهای صنعتی 
مازندران

 تاالر مرکزی فرهنگ و هنر ساری که از مصوبات کاغذی سفر استانی 
دولت اسبق بود و سال ها به دلیل اعتبار قطره چکانی نیمه  تمام مانده 
بود، با پیگیری استاندار بومی و مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مازندران و دریافت اعتبار ۲5۰ میلیارد ریالی در مسیر تکمیل شدن قرار 
گرفت. تاالر مرکزی فرهنگ و هنر که دارای سه سالن جداگانه آمفی 
تئاتر، همایش و کودک با حدود یک هزار و ۸۰۰ صندلی است و از آن 
به عنوان بزرگ ترین تاالر و مجتمع فرهنگی و هنری شمال کشور نام 
برده می شود، در سال ۸۶ در  بحبوحه  سفرهای استانی دولت نهم به 
مازندران   برای مرکز این استان مصوب شد. بر اساس این مصوبه قرار 

بود تا پایان دولت در سال ۹۲ به اتمام برسد...

طلسم شکنی از بزرگ ترین 
تاالر فرهنگی شمال کشور 

در مازندران

آگهی تجدید مناقصه 
 دهیاری روستای هلومسر از توابع بخش امام زاده عبداهلل آمل قصد دارد براساس مصوبه شماره 1 
مورخ 98/1/۵ شورای اسالمی روستای هلومسر نسبت به اجرای فندانسیون سوله ورزشی بمساحت 

1620 متر مربع با مصالح را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید . 
لذا متقاضیان می توانند پس از چاپ آگهی درساعت اداری جهت اخذ برگ شرایط شرکت 
درمناقصه به دفتر دهیاری واقع در جاده هراز روستای هلومسر مراجعه وجهت اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 2-43126۵01-011 تماس حاصل نمایند 
 مهلت شرکت درمناقصه 98/8/20  زمان : بازگشایی مناقصه 98/8/21 

 دهیاری روستای هلومسر 

آگهی مزایده و مناقصه
 هتل پارسیان خزر وابسته به شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر 
دارد نسبت به واگذاری موارد به شرح جدول ذیل به آدرس: چالوس – روبه 
روی شهر توریستی نمک آبرود – هتل پارسیان خزر )امور مالی(  صندوق 
پستی 2۵242-46633 تلفن:  ۵2188816-011 از طریق مزایده و مناقصه  به 

اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

شرحردیف

بهره برداری از غرفه ماساژ)سالن سونا(1

بهره برداری از مکان مسقف کشتی ساحلی2

سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مسیر چالوس3

 از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی 1398/08/19 تا 
تاریخ 1398/08/28 در ساعات اداری 9 الی 14 به دفتر کمیسیون معامالت 
شرکت هتل های پارسیان جهت اخذ فرم شرایط در مزایده و مناقصه به 

آدرس زیر مراجعه فرمایند:
تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگراه یادگار امام )ره(، ضلع جنوبی 
کمیسیون  دفتر  دوم  طبقه   ، سیاحت  پیشرو  شرکت   ، اوین  پارسیان  هتل 
معامالت و یا ) به آدرس :چالوس- روبه روی  شهر توریستی نمک آبرود 

-  هتل پارسیان خزر – امور مالی (
  1398/09/02 روز  شنبه  صبح   10 متقاضیان  پاکت های  بازگشایی  تاریخ 
می باشد. ضمناً متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 

سایت های ذیل مراجعه فرمایند.
www.pih.ir               www.ptrco.ir               www.mfnews.ir

هزینه اسناد مبلغ ۵00.000 ریال می باشد.
هتل پارسیان خزر

 رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان :

راهکارهای تک بعدی برای 
رهایی از سیل در گلستان 

کارساز نیست

مالحظات بانک مرکزی 
برای افزایش سرمایه بانک ها 

اعالم شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران:

طرح مقابله با انقراض شمشاد 
جنگلی در مازندران اجرا می شود


