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مازندران

گلستان

گیالن

باران باش و ببار، مپرس کاسه های خالی از آن کیست          »کوروش کبیر«
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روزنـامـه وارش        بهـتـریـن رسـانـه  بـرای تبلیغـات   شمـا
  تلفن های تماس:  3-33304401 ساری
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مدیرکل شیالت مازندران:

 کاهش نرخ بیمــه مهم ترین خواسته 
صیـادان است

در مراسمی با حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی 
شهر ساری، مسئولین و شهروندان ساروی:

دو دستگاه خودروی 
زائربر توسط خانواده خّیر 
نیکوکار به آرامستان ساری 

اهدا شد

آگهی مزایــده عمومی نوبت دوم
شهرداری قائمشهر در نظر دارد براساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر قائم شهر نسبت به فروش مالکیت امالک به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید.

 متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و یا به سایت www.Ghaemshahr.ir شهرداری 
مراجعه نمایند .

مبلغ پایه  مساحت ) متر مربع ( مشخصات شرح و آدرس ملکردیف 
کارشناسی ) ریال (

 مبلغ 5 درصد سپرده 
شرکت 

در  مزایده ) ریال (

فروش قطعه زمین واقع در قائمشهر –جاده بابل – روبروی رستوران 1
وصال – خیابان تالر 52

2258/000/000/000400/000/000 دارای دو بر – دارای قباله عادی به مالکیت شهرداری قائم شهر – بدون سند مالکیت رسمی 

فروش مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد خدماتی در طبقه 2
اول باالی همکف واقع در قائمشهر – بهشتی محله – جنب پل هوایی 

28.581/500/000/00075/000/000دارای سند مالکیت رسمی مادر به پالک ثبتی 1436 فرعی از 19 اصلی بخش 16 ثبت قائم شهر 

 فروش مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان واقع در 3
قائم شهر – مطهری محله – نبش کوچه اندیشه 6- ساختمان ستایش 

20- طبقه سوم شمالی 

 دارای سند مالکیت رسمی به پالک ثبتی 5477فرعی از 63 اصلی مفروز و مجزا از 1253 بخش شانزده 
ثبت قائم شهر 

57.582/000/000/000100/000/000

1-نوع کار : فروش مالکیت امالک به شرح جدول فوق 
2-محل دریافت اسناد مزایده : واحد امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد .

3-میزان سپرده شرکت در مزایده : 5 درصد مبلغ پایه به شرح جدول فوق به صورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی 
یا اسناد خزانه می باشد .

4-براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها ، شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد .
5-مطابق ماده 8 آئین نامه مالی شهرداری ها ، هرگاه برنده مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابالغ قانونی 
حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد 
گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند 

سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
6-مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1398/10/30 لغایت 1398/11/16 قابل تحویل به متقاضیان می باشد .

7-زمان تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1398/11/20 بعد از ثبت دبیرخانه تحویل 
دفتر قراردادها گردد .

8-به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء ، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد ، چک شخصی 
و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

9-زمان و محل بازگشایی پیشنهادات : ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/11/23 در دفتر شهردار قائم شهر 
گشایش و خوانده خواهد شد .

10-حضور کلیه پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بال مانع می باشد .
11-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .

12-چاپ آگهی نوبت اول مورخ 1398/10/30 
13-چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 1398/11/7

عباس صالح زاده – شهردار قائم شهر 

مدیرعامل چوب و کاغذ مازندران:

 چوب و کاغذ مازنـدران از زیان خارج شد
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پیش بینی شرایط سال آینده در تعیین مزد 99

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: با توجه به برودت و سرمای هوا و افزایش بی سابقه مصرف گاز و انواع انرژی در کشور و محدودیت 
تامین سوخت نیروگاه ها خواهشمند است به منظور پیشگیری از قطع برق مشترکین حتی المقدور نسبت به کاهش حداقل 20 درصد مصرف برق و گاز 
خود از امروز تا دوهفته آینده همکاری کنید.رضا غفاری با بیان اینکه مشترکین مازندران تا دو هفته آینده 20 درصد کمتر مصرف کنند، اظهار کرد: با 
مصرف صحیح برق می توان در مصرف گاز نیز صرفه جویی کرد چراکه بخش عمده سوخت نیروگاه های کشور از گاز طبیعی تامین می شود.وی با اشاره 
به اینکه به مشترکان خوش مصرف برق و گاز پاداش پرداخت می شود، تصریح کرد: پاداش توسط شرکت های برق و گاز به مشترکانی که نسبت به 
کاهش مصرف خود اقدام می کنند، پرداخت خواهد شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با بیان اینکه این اقدام توسط وزارتخانه های نفت و 
نیرو برای ترویج مصرف بهینه گاز و برق مشترکان است، گفت: طرح پرداخت پاداش خوش مصرفی به مشترکان به دلیل سرمای هوا و افزایش مصرف 
انرژی در کشور اجرایی می شود.غفاری خاطرنشان کرد: مشترکانی که نسبت به دوره مشابه سال قبل مصرف برق و گاز خود را کاهش دهند مشمول 
پرداخت پاداش خوش مصرفی می شوند.وی با اشاره اینکه این طرح براساس تجربه موفق همکاری مشترکان برق در تابستان سال جاری دنبال می شود، 

افزود: با توجه به برودت و سرمای هوا و نیاز به صرفه جویی در مصرف سوخت، مشترکان برق و گاز...

تقاضای مدیر عامل توزیع نیروی برق مازندران:

مشترکیــن ۲۰ درصد کمتر 
مصرف کنند
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دکتر »فرزاد گوهر دهی«
به عنوان مدیر کل بهزیستی مازندران 

منصوب شد

جناب آقای 
دکتر فرزاد گوهـر دهی

کل  مدیر  سمت   به  جنابعالی  شایسته  انتصاب  
نموده،  عرض  تبریک  را  مازندران  بهزیستی 

توفیقات روزافزونتان را از ایزد منان خواستاریم.
روزنامه وارش


