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شهرداری بابل در نظر دارد به استناد بند 6 صورتجلسه مورخ 98/3/12 شورای اسالمی شهر بابل 2 دستگاه خودرو متعلق به خود را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش برساند :

آگهی مزایده عمومی چاپ اول )نوبت دوم (

نوع تعداد محور مدل و رنگ نوع و سیستم شماره پالک انتظامی ردیف 
سوخت 

قابلیت شماره شاسی شماره موتورظرفیت
شماره 
گذاری 

درصد 
استهالک 

قیمت کارشناسی 
)ریال(

سپرده ) ریال (

40480/000/00040/000/000 درصد دارد K4MA690W005709NAPLSRALD81028185پنج نفر بنزینی دو محور نقره ای متالیک-1387سواری 82L90-925ج134

40320/000/00030/000/000 درصد دارد 12487224900NAAC91CCX9F178499پنج نفر بنزینی دو محور سفید روغنی - 1387سمند82Lx-972ج219

لذا متقاضیان محترم می تواننداز تاریخ 98/4/30 تا تاریخ 98/5/8 به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید و بررسی دقیق پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007 نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند .

ضمنا متقاضیان محترم می توانند در تاریخ های 98/5/6 و98/5/7و98/5/8 از ساعت 11 صبح تا 15 عصر از خودروها به آدرس بابل ، میدان قاضی کتی ، تاسیسات شهرداری بازدید به عمل آورند 
آخرین مهلت تحویل اسناد روز سه شنبه مورخه 98/5/8 تا ساعت 14 می باشد .

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخه 98/5/9 راس ساعت 14 می باشد .
سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد .

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد .
سید مجتبی حکیم – شهردار بابل 

آگهی اجاره ) نوبت اول (    به شماره 98/2/4568
1-نام دستگاه : شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2

2-موضوع اجاره : شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 در نظر دارد بخشی از امالک بال استفاده خود در سطح استان های گلستان ، مازندران و سمنان را شامل 
انبار ، زمین ، ساختمان از طریق اجاره واگذار نماید . 

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به جهت دریافت مشخصات امالک و شرایط اجاره به آدرس ساری – بلوار طالقانی 
– جنب سازمان تامین اجتماعی مراجعه و یا با شماره تلفن های 33119334و33119760 تماس حاصل فرمائید . م/الف 530140

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2

شهردار تنکابن :

تضعیف جایگاه مدیریتی شهرداران 
مازندران نگران کننده شده است

شهردار تنکابن با اشاره به نقش اساسی شهردار در کشورهای توسعه یافته در 
اداره مناطق، گفت: متاسفانه تضعیف جایگاه مدیریتی شهرداران مازندران نگران 
کننده شده است.محمد زرودی، اظهار داشت: تزلزل مدیریتی جایگاه و موقعیت 

شهرداران در استان از یک سو...

شهردار رامسر:

طرح هدایت آبهای سطحی در رامسر 
40 میلیارد اعتبار نیاز دارد

 شهردار رامسر اظهار کرد: اجرای طرح هدایت آبهای سطحی نیازمند اعتبار ۴۰ 
میلیارد تومانی است. رضا کحالی در جلسه بررسی و اجرای طرح هدایت آب های 
سطحی با بیان اینکه طی پیگیری تیم مدیریت شهری طرح مطالعاتی هدایت 

آب های سطحی با اعتبار ۱۲۰ میلیون تومان ...

مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده ای  استان :

پاکسازي و زیبا سازي حریم
 راه هاي مازندران  با جدیت 

در حال اجراست

به میزبانی آموزش و پرورش بهشهر :
همایش استانی تجارب برتر 

هوشمندسازی و فناوری اطالعات 
برگزار شد

برای اولین باردرکشور پرداخت 
تسهیالت بیمه ای به رانندگان 
حمل و نقل عمومی شهرداری 

آمل آغاز شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساری مازندران در گفتگوی اختصاصی با وارش اعالم کرد:

کمبود اعتبارات درد تمام نشدنی 
محافظت از جنگل های شمال

*ثبت جهانی جنگل های هیرکانی و پاشنه آشیل مراقبت از آن 

صفحه  3

رئیس اداره کنترل شبکه برق منطقه ای گیالن:
صنایع گیالن در پیک بار امسال

 90 مگاوات برق صرفه جویی کردند

کمک یک میلیارد ریالی ساروی ها 
به مناطق سیل زده مازندران

نیروگاه زباله سوز ساری 
کالف سردرگم 

 نزدیک به یک دهه از مصوبه احداث نیروگاه زباله سوز ساری گذشته 
اما همچنان این پروژه حیاتی زیست محیطی در مرکز مازندران به 
عنوان گره کور بر تارک پروژه های عمرانی می چرخد و تاخیر چندین 
ساله در تکمیل این پروژه هزینه های گزافی را به دولت به عنوان 
متولی اصلی تحمیل کرده  است. بر اساس مصوبه سال ۸۹ برای 
تکمیل این پروژه که قرار بود مطابق برنامه در سال ۹۱ به پایان 
برسد، ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار ریالی و ۳۰ میلیون دالر اعتبار ارزی به 
تصویب رسید و کلنگ اجرای آن نیز اندکی پس از تأیید هیات وزیران 
از سوی رئیس وقت سازمان محیط زیست به زمین زده شد و قول و 
قرارها نشان می دهد که دولت ۶۰ درصد اعتبار این پروژه را قبول 
کرد و ۴۰ درصد دیگر را نیز یک شرکت چینی به صورت فاینانس بر 
عهده گرفت.حال با نزدیک شدن به دهمین سال از تصویب. شروع 
عملیات اجرایی این پروژه مهم زیست محیطی شهر ساری با وجود 
اینکه دولت تاکنون ۸۰۰ میلیارد ریال برای ساخت این پروژه اعتبار داد 
و ماشین آالت مورد نیاز تا حدود ۶۰ درصد خریداری و به محل حمل 
شد، همچنان آخرین بررسی که معاون عمرانی استاندار مازندران بر 
اجرای این پروژه انجام داد، اعالم کرد که برای تکمیل آن یک هزار 
و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار جدید نیاز دارد.در حالی این پروژه به دلیل 
تأخیر حدود ۷ تا ۸ سال به عقب افتاد که شهرداری هر سال ۳۰۰ 
میلیارد ریال برای حمل زباله این شهر از جیب مردم هزینه می کند 
که در صورت افتتاح نیروگاه زباله سوز ساری این اعتبار می توانست 
در دیگر طرح های مرکز استان مازندران هزینه شود.تاکنون برای 
افتتاح نیروگاه زباله سوز چندین زمان مطرح شد که هیچیک از این 
وعده ها عملیاتی نشد و در جدیدترین اظهارنظرها در زمستان سال 
گذشته شهردار سابق ساری در جمع نمازگزاران جمعه این شهر وعده 
کرده بود که این پروژه را تا پایان سال به پایان می برد و این وعده 
نیز به سرانجام نرسید و شهردار سابق نیز با رفتنش به وزارت راه 
با  اینک  وعده اش سرخرمنی شد.و  معاون  عنوان  به  و شهرسازی 
محدودیت مالی که گریبانگیر دولت شد به نظر می رسد باید چندین 

سال دیگر برای پایان این پروژه به انتظار نشست...

هیات وزیران آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ 
کل کشور که مربوط به هدفمندی یارانه ها در تمام حوزه ها می شود را ابالغ 
کرد.تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۰۴/۱۶ هیأت وزیران در خصوص 
»آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور«، 
طی نامه شماره ۴۶۵۰۹ در تاریخ ۹۸/۰۴/۱۹ توسط معاون اول رئیس جمهور 
ابالغ شد.در این آئین نامه ۷ ماده به انضمام تبصره های متعدد تشریح شده 
که دو مورد از مباحث مهم تصویب شده مربوط به تغییرات در یارانه نقدی و 
یارانه آرد صنف و صنعت است.در بند چهارم ماده مربوط به مصارف هدفمندی 
یارانه ها بر اساس جدول تبصره ۱۴ آمده است: مبلغ ۶۱ هزار و ۴۵۰ میلیارد 
ریال بابت خرید تضمینی گندم و نان. به استناد جز ۳ بند الف تبصره ۱۴، از 
ابتدای سال ۱۳۹۸ یارانه آرد صنف و صنعت حذف و منابع حاصل از آن به 
خرید تضمینی گندم اختصاص می یابد.همچنین در ماده ششم نیز به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف شده است که با همکاری وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت کشور )استانداران( 

طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ...

بر اساس مصوبه هیات وزیران

 حذف سه دهک
 باالی درآمدی کلید خورد


