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مازندران

گلستان

گیالن

باران باش و ببار، مپرس کاسه های خالی از آن کیست          »کوروش کبیر«
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 آگهی مزایده کتبی
مستندا به بند 1صورتجلسه شماره 137 مورخ 98/7/10 شورای اسالمی 
نفتی های  فرآورده  داردجایگاه  قصد  رامیان  شهرداری  رامیان   شهر 

 ) پمپ بنزین( شهرداری شهر رامیان را به صورت عقد اجاره یکساله و از 
طریق برگزاری مزایده کتبی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط 
واگذارنماید.لذا متقاضیان تا 10روز پس از چاپ این آگهی مهلت دارند 
جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد امور عقد قراردادهای شهرداری 
رامیان مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 01735882441 تماس حاصل 

نمایند.

حامد رجبلو- شهرداررامیان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران:

119 هزار مازندرانی 
به طرح ملی فهما 

پیوستند

مدیر مخابرات منطقه گلستان  اعالم کرد:

راه اندازی شماره 3144 
برای ثبت گزارش مردمی 

از سرقت تجهیزات 
مخابراتی

قرارداد شرکت
 آب منطقه ای مازندران 
با شهـرداری بابلسر برای

آماده سازی بستر رودخانه بابلرود
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سـایـت روزنامــه  وارش  
WWW .VARESHdaily .IR     

روزنـامـه وارش        
بهـتـریـن رسـانـه  بـرای تبلیغـات   شمـا

  تلفن های تماس:3-33304401 ساری

هــم  وطنــان گــرامــی ؛
در هنگام حمل وسایل برقی حتما دو شاخه آن را از پریز جدا کنید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

مدیر کل بیمه سالمت مازندران خبر داد:

مشارکت 12 هزار نفری
 در طرح پوشش اجباری 

بیمه سالمت همگانی
 در مازنــدران 

مدیرعامل بانک سینا در هم اندیشی دو روزه مدیران ستادی و مناطق این بانک از راه اندازی خط کسب و کار قرض الحسنه برای ارائه 
خدمات بهینه و مطلوب به هموطنان به ویژه نیازمندان خبر داد.به گزارش  روابط عمومی بانک سینا، دکتر ایمانی افزود: این بانک در راستای 
چارچوبهای بانکداری اسالمی مبنی بر تالش در جهت کاهش محرومیت و فقر از جامعه اسالمی و با هدف تمرکز بیشتر بر کمک به 
اقشار آسیب پذیر و کم درآمد، پیاده سازی خط کسب و کار قرض الحسنه را در دستور کار قرار داده که پس از آماده سازی بسترها و ایجاد 
ساختارهای الزم، به زودی اجرایی خواهد شد تا به عنوان بانکی پیشگام در شبکه بانکی بتواند از ظرفیتهای خود به بهترین نحو در راستای 
اشتغال و کارآفرینی طبقه کمتر برخوردار کشور استفاده کند.وی افزود: بانک سینا به عنوان بانکی تجاری فعال در چارچوب قوانین و مقررات 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، همواره خود را متعهد به اقدام در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانسته لذا با اتکا به ظرفیتهای 

موجود بر توانمندسازی آحاد محروم جامعه به منظور حضور در فعالیتهای اقتصادی، ایجاد مشاغل ...

دکتر ایمانی مدیرعامل بانک سینا :

خط کسب و کار قرض الحسنه
 در بانک سینا اجرایی می شود

فراخوان دو نوبته آگهی مناقصه شرکت گاز گیالن مربوط به مناقصه 13 کیلومتر 
و98/10/21   تاریخهای 98/10/18  در  که  خالی شهرستان رشت  حفرات 
و در ردیف 9   در روزنامه وارش چاپ گردیده در ردیف 8 مورخ 98/11/5 

یک شنبه مورخ 98/11/6 صحیح می باشد.

اصالحیه فراخوان آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شرکت گاز استان گیالن 

شماره 66/م/98
شماره مجوز1398/6413

ورود اولین کشتی
 حامل گندم روسیه

 به بندر امیرآباد

سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور:

 حقوق عقب افتاده 
نیروهای حفاظتی منابع 
طبیعی تا پایان دی ماه 

پرداخت می شود

در ماه آذر محقق شد:

تولید 532 میلیون و
 265 هزار کیلو وات ساعت 

انرژي در نیروگاه   نکا


