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شهرداری سرخ رود حسب بند 3 مصوبه شماره 46 مورخ 97/11/2 شورای اسالمی شهر سرخ رود ، در نظر دارد دو قطعه زمین واقع در خیابان امام رضا 
)ع( – جنب رستوران وزراء با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند ، لذا پیشنهاد دهندگان می توانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد 

مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 01144883446 تماس حاصل نمایند .

به  فیش  طی  تضمین  عنوان  به  را  پایه  بهای  از  درصد   5 نظر  مورد  مزایده  اقالم  از  یک  هر  در  شرکت  جهت  باید  دهندگان  پیشنهاد   -1 
حساب شماره 06-1790-5709-0010-000-170-46 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی واریز و اصل فیش واریزی را ضمیمه اسناد مزایده نمایند .
2- شرکت کنندگان می بایست مبلغ 700/000ریال بابت اسناد مزایده به حساب 0105708962007 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی واریز نمایند .

3- شرکت کنندگان می بایست پیشنهاد خود را حداکتر 10 روز پس از نشر آگهی دوم به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .
4- پیشنهاد دهندگان می توانند قبل از شرکت در مزایده از ملک فوق به آدرس یاد شده بازدید بعمل آورند .

5- برنده مزایده باید از تاریخ ابالغ ظرف مدت 7 روز به امور قراردادها شهرداری مراجعه نمایند و در صورت عدم پیگیری و انصراف برندگان ، وجه سپرده آنان 
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

6- شرکت کنندگان اعم از حقیقی و حقوقی می بایست مدارک سجلی از قبیل شناسنامه و کارت ملی ، اساسنامه ، ثبت شرکت و .... در پاکت ) ب( قرار دهند .
7- به پیشنهادهای مبهم ، مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

سید محمد مهدی موسوی نژاد - شهردار سرخ رود

آگهی مزایده   نوبت دوم

متراژنوع ردیف 
)متر مربع (

مبلغ پایه آدرس 

5/014/600/000سرخ رود – خیابان امام رضا)ع( جنب رستوران وزراء( پالک ثبتی 501/4636/1845/2128زمین 1

6/248/000/000سرخ رود – خیابان امام رضا )ع(جنب رستوران وزراء پالک ثبتی 56836/1845/2127زمین 2

دستگاه مناقصه گذار :شهرداری آمل 
منابع تامین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری 

موضوع مناقصه : جمع آوری وساماندهی متکدیان درشهرآمل – برآورد اولیه 3/840/000/000 ریال 
– مبلغ تضمین شرکت درمناقصه : 192/000/000 ریال 

نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانت نامه بانکی دروجه شهرداری آمل ویا وجه نقد بحساب 
سیبا 0220668982000بنام  شهرداری آمل 

مهلت ودریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ انتشار آگهی نوبت دوم  بمدت 4 روز – محل امور قرارداد 
های شهرداری آمل     سایر جزئیات واطالعات در اسناد مناقصه قید گردیده است 

تاریخ مهلت ارسال اسنادمناقصه به  شهرداری آمل : 1397/12/16
تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت :  ساعت 14/30مورخ 1397/12/18 

برای اطالعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری آمل www.amol.ir رجوع گردد.
نمابر : 01144259497      تلفن :  01144229001

احمد امیر سلیمانی - شهردارآمل 

آگهی مزایده عمومی آگهی تجدید  مناقصه عمومی   نوبت دوم
 نوبت دوم)حراج( 

دستگاه مزایده گذار : شهرداری اجبارکال 
موضوع مزایده : فروش یکدستگاه کامیونت آمیکو مدل 1387

نوع ومبلغ تضمین شرکت درمزایده : مبلغ ده میلیون ریال ضمانت 
نامه بانکی دروجه شهرداری اجبارکال  باعتبار سه ماه ازتاریخ صدور وقابل تمدید 
برای سه ماه دیگر ویا وجه نقد به مبلغ 10000000ریال  واریز به حساب سپرده 

0112229972002نزدبانک ملی بنام شهرداری اجبارکال 
هزینه مربوط به کارشناسی ونقل وانتقال بعهده برنده مزایده می باشد.

لغایت   97/11/25 ازتاریخ  مزایده:  اسناد  دریافت  ومحل  مهلت 
1397/12/12 شهر اجبارکال – شهرداری اجبارکال – 

تاریخ برگزاری مزایده : روزچهارشنبه مورخ 1397/12/15 –شهرداری اجبارکال 
برای اطالع بیشتر به پایگاه ملی مناقصات مراجعه گردد. 

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : 1397/11/25 
تلفن : 01143113377

سید محمدمهدی فاطمی 
شهردار اجبارکال 

گرانی کاغذ بالی جان فعاالن صنعت چاپ؛ 

چاپخانه های مازندران یکی 
پس از دیگری تعطیل می شوند

* نیمی از کارگران چاپخانه ها بیکار شدند 

حال ناخوش این روزهای انزلی
 نیک بختی آدم ها در داالن های تنهایی پدیدار نمی شود. بهبود 
زندگی جمعی انسان، مستلزم هموار کردن مسیر گفتگو و حرکت 
درکنار یکدیگر به سمت افق های روشن است. دریغ و صد دریغ 
اما که روزگار بسیاری از ما در گریز از مشارکت ها می گذرد و 
حتی برای درمان دردهای مشترکمان به همدلی و همراهی 
نمی اندیشیم.فراهم آوردن بستر گفتگو در قالب نشست هایی با 
حضور مردم، کارشناسان و مسئوالن درباره موضوعات شهری، 
رویداد تحسین برانگیزی است که در ماه های اخیر به همت 
انجمن طرفداران توسعه انزلی در این شهر ساحلی رخ داده است. 
این نشست ها فراهم آمدن فضای مناسب  برگزاری  از  هدف 
برای انعکاس نظرات مختلف شهروندان، کارشناسان، مسئوالن 
و شکل گرفتن گفتگویی موثر است. بی تردید با توجه به نقش 
سازمان های مردم نهاد که می توانند حلقه واسط بین مردم و 
اقدامات  از  یکی  فضاهایی  چنین  کردن  مهیا  باشند،  مدیران 
پسندیده در مسیر دستیابی به توسعه پایدار، رفع معضالت و بهبود 
کیفیت زندگی است.    واقعیت این است که ابراز دل نگرانی های 
ما از معضالت شهری و ارائه راهکارها از سوی کارشناسان و 
رغبت مسئوالن برای رفع نواقص و ارتقای وضعیت موجود تنها 
وقتی مثمرثمر است که با مشارکت و هم اندیشی منصفانه همراه 
باشد و عزم جدی همگانی برای حل مسائل وجود داشته باشد. 
مغفول ماندن ظرفیت های بی بدیل شهرستان انزلی و مشکالت 
آن، از دیده ها پنهان نیست و تنها با همدلی و همراهی مردم و 
مسئوالن می توان به رفع آن امید داشت.  دریا، تاالب، منظر 
طبیعی، ویژگی های اقلیمی و پیشینه تجاری، فرهنگی و ورزشی 
درخشان این شهراز شهرتی فراگیر برخوردار است و ما بر آن 
می بالیم بی آن که قدم چندانی در حفظ و تعالی آن برداریم.

تاالب بین المللی انزلی که زندگی اهالی شهر به نفس کشیدنش 
گره خورده با ورود انبوه پساب ها، پسماندها، رسوبات و هجوم 
آزوال و سنبل آبی دست به گریبان است. سازه های آسیب رسان و 
دستان متجاوز بر دردهایش می افزاید و ناقوس مرگش از مدت ها 
پیش به صدا درآمده و متاسفانه تاکنون برگزاری جلسات متعدد و 
طرح احیای تاالب نتیجه ای نداشته است.البته دریا نیز بی نصیب 

از انواع آلودگی ها نیست و این روزها دلهره ..

روزگار غریب تئاتر 
در مازندران

حسینی عالمی دادستان عمومی و انقالب  مرکز مازندران 
اعالم کرد:

ورود مدعی العموم به مبالغ عوارض 
در آزادراه تهران - شمال

معاون رئیس جمهور:

زندان حـق هیـچ مـادری نیـست

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان مازندران از ورود مدعی العموم به موضوع 
مبالغ اخذ شده از مردم به عنوان عوارض در آزادراه تهران- شمال خبر داد.سید یونس 
حسینی عالمی افزود: در راستای حفظ حقوق عامه، استعالم الزم از اداره کل راه و 

شهرسازی استان انجام گرفته و همچنین در جلسه شورای معاونین..

مدیرکل تعاون مازندران خبر داد:

قهرمانی مازندران در مسابقات 
فوتسال کارگران کشور

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از قهرمانی نماینده استان در مسابقات 
فوتسال کارگران کشور خبر داد. کامران اصغری اظهار داشت: در دیدار نهایی، تیم 
ایران خودرو مازندران با نتیجه یک بر صفر تیم خالص  سازان زنجان را شکست داد 

و با قهرمانی در این مسابقات به لیگ دسته  یک فوتسال کشور راه پیدا..

گالیه مردم از توزیع مرغ در گلستان

مـرغ از سفـره مـردم 
َپریـد

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان:

احداث بزرگراه 
آق  قال - اینچه برون از پروژه های 

مهم اقتصادی گلستان است

قیمت ها بین ۵ تا ۲۲ میلیون تومان افزایش یافت

فروش فوری خودرو با 
قیمت های عجیب


