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الموا ِفقَةِ َ ،و َ
ال ُ

روزنامه سياسي  ،اقتصادي  ،اجتماعي ،فرهنگي و ورزشي
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مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران:

با تمام توان پیگیر اجرایی شدن طرح
آزاد راه آمل به قائمشهر هستیم

مازندران
پنجشنبه
اذان ظهر 12:05 :
اذان مغرب17:21 :
جمعه
اذان صبح 5:40 :
طلوع آفتاب7:10 :

اوقات شرعي استان های شمالی
گلستان
پنجشنبه
اذان ظهر 11:57 :
اذان مغرب17:10 :
جمعه
اذان صبح 5:35 :
طلوع آفتاب7:06 :

گیالن
پنجشنبه
اذان ظهر 12:17 :
اذان مغرب17:28 :
جمعه
اذان صبح 5:55 :
طلوع آفتاب7:26 :

آگهی تجدید مناقصه عمومی
( نوبت دوم)

مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران از تالش این
اداره کل برای اجرایی شدن طرح آزاد راه آمل به قائمشهر
خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی مهندس سید
محمد نظری مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران
ضمن اشاره به این خبر افزود  :در سالهای گذشته با توجه
به پتانسیل باالی گردشگری و توریستی در منطقه شمال
کشور و رونق بخشی به کشاورزی و حجم بسیار باالی
تردد در محورهای موجود استان  ،نیاز به ارتقاء شبکه
ترافیکی به منظور امکان جابجایی سریع بار و مسافر در
منطقه احساس می شود.
وی ادامه داد :در واقع شبکه ترافیکی موجود عمدت ًا به
دلیل دسترسی های متعدد و متراکم  ،از عملکرد روان و
ایمن و سرویس دهی مطلوب به ترافیک مبدا -مقصدی و
ترانزیتی برخوردار نمی باشد  .لذا به منظور اتصال موثر منطقه به شبکه اصلی و شریانی راههای کشور  ،احداث شبکه آزادراهی در نوار شمالی ضروری
احساس شد که این امر تحت عنوان آزاد راه کناره ( آزاد راه دریا ) و در امتداد مسیر قائمشهر  -ساری مطرح گردید .
مهندس نظری با اشاره به ضرورت احداث آزاد راه یادآور شد  :آزاد راه آمل – قائمشهر بخشی از آزاد راه دریا بوده که به لحاظ ارتباطات منطقه ای
به عنوان بخشی از کریدور شرقی – غربی در شمال کشور عمل نموده و دارای محدوده نفوذ وسیع تری از استان می باشد .بطوریکه تردد تعدادی از
استانهای کشور از جمله آذربایجان غربی و شرقی  ،اردبیل  ،قزوین  ،تهران و البرز به مرکز مذهبی و معنوی کشور ( مشهد )میتواند از این محور انجام
پذیرد  .و ارتباط بنادر شمالی کشور ( بنادر ترکمن  ،امیرآباد و نوشهر ) با مرکز استان و یا استان تهران و مرکز کشور نیز از طریق این مسیر تسهیل
میگردد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران تصریح نمود  :آزاد راه مذکور حدفاصل دو محور مهم مواصالتی استان یعنی محور هراز و فیروز کوه قرار دارد
با احداث این آزاد راه دسترسی شهرهای شرقی استان به محور هراز و شهرهای غربی استان به محور فیروز کوه را آسان سریع و ایمن خواهد کرد .از
طرف دیگر با احداث قطعات قبل و بعد ( آزاد راه قائمشهر – ساری و رویان – آمل ) دسترسی شهرهای غرب استان به مرکز و استان گلستان تسهیل
گشته و مصرف سوخت و زمان سفر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
مهندس سید محمد نظری در ادامه افزود  :آزاد راه آمل به قائمشهر بطول  46+200بعنوان بخشی از کریدور آزاد راهی شمال کشور از سمت شرق در
محل تالقی با جاده سوادکوه به آزاد راه در دست احداث قائمشهر – ساری متصل شده و از سمت غرب محل تالقی با جاده هراز ( تقاطع امامزاده عبداله
) به آزاد راه رویان – آمل که در برنامه توسعه آتی قرار دارد مرتبط میگردد .مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران گفت  :در صورت اجرایی شدن
این طرح شیوه ساخت آن از طریق واگذاری به سرمایه گذار  ( BOTساخت  ،بهره برداری  ،انتقال ) و هزینه عملیات اجرایی آن براساس برآورد اولیه
 888/728/4میلیون ریال خواهد بود.

مناقصه گذار :شهرداری امیرکال
عنوان مناقصه :اجرای پروژه روکش آسفالت سطح شهر به مساحت  18925متر
مربع
مبلغ برآورد 7/130/000/000 :ریال ( هفت میلیارد و یکصدو سی میلیون ریال)
مبلغ و نوع تضمین( 357/000/000 :سیصد و پنجاه و هفت میلیون ریال)
ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش وجه نقد واریزی به حساب سپرده 3100003174008
به نام سپرده شهرداری نزد بانک ملی امیرکال
زمان و محل دریافت اسناد مناقصه :تا تاریخ  97/10/30از واحد مالی شهرداری ( امور
قراردادها)
زمان و محل تحویل پیشنهادات :تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 97/11/1
به واحد دبیرخانه شهرداری
زمان و محل بازگشایی پیشنهادات :ساعت  12:30روز سه شنبه 97/11/2
در محل شهرداری
سایر اطالعات در اسناد مناقصه و سایت های مربوطه درج می باشد .ضمنا شهرداری
در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
علی اصغر اسدی امیری
شهردار امیرکال

مدیر طرح و برنامه شهرداری ساری اعالم کرد:

تلفیق بودجه عمرانی پیشنهادی سازمان های تابعه با شهرداری با محوریت پروژه های نیمه تمام و اولویتدار
بهار فر با اشاره به برگزاری جلسات مدیران
عامل سازمان های تابعه شهرداری با مدیریت
طرح و برنامه در راستای تدوین بودجه سال
 98گفت :بودجه پیشنهادی سازمان های تابعه
با محوریت پروژه های عمرانی اولویت دار جهت
تلفیق به شهرداری ساری ارائه و قالب یک
بودجه جامع جهت بررسی و تصویب به شورای
اسالمی شهر ارسال خواهد شود .به گزارش
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری
ساری ،یاسر بهارفر مدیر طرح و برنامه شهرداری
ساری برگزاری جلسات تخصصی برای تدوین
پیش نویس بودجه سال  98را مورد توجه قرار

داد و اظهار داشت :در جهت تدوین بودجه ای
کامل و شفاف مبتنی بر مستندات و برنامه های
اولویت دار شهرداری ساری ،با برنامه ریزی
های صورت گرفته  ،جلسات بررسی بودجه
پیشنهادی سازمانهای تابعه با هدف بررسی
پروژه های عمرانی اولویت دار و تخصیص
اعتبارات الزم جهت فصل مشترک بودجه
عمرانی با شهرداری ،با حضور مدیران عامل و
معاونین سازمانهای تابعه  ،مشاور مالی ،مسئول
اعتبارات و کارشناسان بودجه معاونت ها و
مدیریت طرح و برنامه برگزار شد .وی افزود:
مدیران عامل سازمانهای تابعه زیر مجموعه

معاونت های خدمات شهری  ،فنی و عمرانی
و اداری مالی  ،در این جلسات تخصصی به
دفاع از بودجه پیشنهادی سازمان متبوع  ،به
ویژه در حوزه برنامه های عمرانی و نحوه تامین
اعتبار آنها پرداخته و ضمن بیان پیشنهادات و
نظرات خود در خصوص تدوین پیش نویس
بودجه  ، 98از سیاست های بودجه و برنامه
های عمرانی مورد نظر شهرداری در راستای
همکاری فی مابین نیز آگاهی پیدا کردند .بهار
فر با اشاره به برگزاری جلساتی در همین راستا
با واحد مرتبط  ،تصریح کرد :سازمانهای تابعه
پس از اصالحات و انجام ویرایش های مربوطه

هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان آمل
آگهی فراخوان  15روزه دعوت از داوطلبان عضویت درهیئت مدیره وبازرسین اتحادیه صنف برنج فروشان
شهرستان آمل

دراجرای ماده  6آئین نامه اجرائی تبصره  3ماده  22ق .ن .ص وبراساس صورتجلسه مورخ  1397/10/13هیات اجرایی برگزاری انتخابات صنفی شهرستان آمل  .بدینوسیله
از دواطلبان عضویت درهیئت مدیره اتحادیه فوق الذکر دعوت بعمل می آید بادردست داشتن مدارک ذیل جهت ثبت نام وتکمیل فرم مربوطه ظرف مدت  15روز از تاریخ
 97/10/22لغایت  1397 /11/8به دبیرخانه هیات اجرائی برگزاری انتخابات واقع درمیدان قائم جنب اداره آموزش وپرورش آمل  ،اداره صنعت  ،معدن وتجارت شهرستان آمل
مراجعه نمائید .بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر ثبت نام داوطلبین مقدور نمی باشد .
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
-1کپی پروانه کسب معتبر به همراه اصل ان دارای کد شناسه صنفی  -2کپی از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل ان  -3یک قطعه عکس  -4 ، 6*4کپی کارت ملی
به همراه اصل آن  -5کپی مدرک تحصیلی به همراه اصل آن
اینفوگرافیک

بر اساس بخشنامه بودجه سال  98سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور و سیاست های
کالن مدیریت شهری برای سال آتی ،بودجه
مصوب خود را جهت تلفیق به شهرداری ساری
ارائه تا در قالب یک بودجه جامع جهت بررسی
و تصویب به شورای اسالمی شهر ارسال گردد.
مدیر طرح و برنامه شهرداری ساری در پایان
خاطر نشان کرد :با توجه به فرمایشات مقام
معظم رهبری و نیز الیحه تنظیم شده بودجه
توسط دولت محترم ،بودجه شهرداری ساری و
سازمانهای تابعه نیز نسبت به بودجه سال جاری
تغییر چندانی نخواهد داشت.
شرایط داوطلبان (جهت اطالع) عبارتست از
 -1تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -2اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران  -3نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر -4عدم ممنوعیت تصرف دراموال  ،مانند حجر،
ورشکستگی وافتالس  -5عدم اعتیاد به مواد مخدر -6عدم اشتهار به فساد  -7داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت درهیات مدیره  -8حداکثر
سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال  -9داشتن پروانه کسب معتبر دائم  -10وثاقت وامانت
توضیحات
-1به استناد تبصره ماده  3پروانه کسب معتبر پروانه ای است که اعتبار آن منقصی نگردیده باشد صاحب پروانه تغییر شغل نداده وواحد صنفی خود را به غیر واگذار ویا اجاره
نداده باشد واحد صنفی فعال باشد ومکان صنفی تغییر نیافته باشد-2 .به استناد تبصره  6ماده  22ق .ن .ص داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها واتاق اصناف ودستگاههای
اجرایی موضوع ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری درانتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل خود پیش از ثبت نام درانتخابات می باشد.
 -2کلیه اعضا می توانند ضمن مراجعه به سامانه اصناف ایرانیان به آدرس  www.asnafiranian.irدر صفحه اصلی باوارد کردن کدملی یا شناسه صنفی خود نسبت
به مشاهده مشخصات واطالعات مربوط به پروانه کسب خود اقدام نموده ودرصورت عدم وجود درسامانه ویاهرگونه مشکالت دیگر .قبل از انتخابات به اتحادیه مراجعه نمایند.
رئیس هیات اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان آمل
کاریکاتور

تهدیدات توخالی پمپئو!

طرح :محمود نظری

