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باران باش و ببار، مپرس کاسه های خالی از آن کیست          »کوروش کبیر«

بانک ملی ایران – اداره امور شعب استان مازندران 

آگهی مزایده شماره 98/2 
امالک مازاد بانک ملی 

استان مازندران
اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران در نظر دارد امالک مازاد خود واقع 
در سطح استان را از طریق مزایده با شرایط ویژه اعم از نقد ، نقد و اقساط واگذار 

نماید . 
لذا متقاضیان می توانند همه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح الی 13 
جهت کسب اطالعات و دریافت فرمهای مورد نیاز به محل اداره واقع در ساری، 
بلوار پاسداران ، روبروی بیمارستان نیمه شعبان ، طبقه دوم ، دایره ساختمان و 
امالک مراجعه فرمایند . ضمنا اطالعات مورد نظر در سایت بانک ملی نیز درج 

می باشد .
تاریخ شروع مزایده : روز دوشنبه مورخ 98/2/23

تاریخ پایان مزایده : ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 98/3/1
 تاریخ بازگشایی پاکتها روز پنجشنبه مورخ 98/3/2 ) در صورت تغییر احتمالی 
این تاریخ به اطالع متقاضیان خواهد رسید. الزم به ذکر است : متقاضیان پس از 
دریافت فرمها باید آنردا تکمیل و در مدت زمان تعیین شده تحویل بانک نمایند .

تلفن تماس 011-33347022
www.bmi.ir: سایت بانک ملی ایران

م/الف :464086

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 2242 شهرداری زیراب 

شهرداری زیراب در اجرای مصوبه شماره 65 مورخه 97/7/1 شورای اسالمی محترم شهر زیراب در نظر دارد عملیات اجرای 
پروژه با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صالحیت و حداقل رتبه 5 و با شرایط ذیل واگذار نماید .

الف ( مشخصات 

ب( مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه و ضمائم : پنج روز پس از درج آگهی نوبت دوم شهرداری زیراب
ج( مهلت تحویل پیشنهادها : ده روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مناقصه 

د( محل تحویل پیشنهادها : استان مازندران ، شهرستان سوادکوه ، شهر زیراب ، خیابان شهرداری ، شهرداری زیراب ، واحد 
دبیرخانه 

ه( نحوه تنظیم اسناد مناقصه : پاکت )الف(شامل سپرده شرکت در مناقصه پاکت )ب( شامل اسناد مناقصه با نقشه ها و 
برآورده هایی که تماما به مهر و امضاء صالحیت رسیده باشد به همراه اسناد و گواهی صالحیت و مدارک فنی و گواهی 
صالحیت ایمنی کار پاکت )ج( شامل پیشنهاد قیمت و آنالیز تفکیک قیمت پاکت )د( شامل پاکت الف ، ب و ج می باشد که 
باید بر روی آن مناقصه و مشخصات پیمانکار به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته و الک و مهر شده تحویل دبیرخانه گردد 

.   و( محل گشایش پیشنهادها : شهرداری زیراب    ز( مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه می باشد 
ح( سایر موارد : ضمانت نامه قبول قبول جهت شرکت در مناقصه ) فقط ضمانت نامه بانکی ( دارای اعتبار سه ماهه از تاریخ 
آگهی برای ردیف یک یا واریز وجه به حساب سیبا سپرده 3100001898000نزدبانک ملی شعبه زیراب به نام شهرداری زیراب 

برای ردیف شماره 4،3،2و5 واریز وجه به حساب سپرده 2171125003000نزد بانک ملی به نام شهرداری زیراب می باشد .
- به  پیشنهادها و قیمت های مشروط ، مبهم ، مخدوش و بدون آنالیز قیمت ترتیب اثر داده نخواهد شد .

- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به سایت پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به سایت 

شهرداری زیراب www.zirab.ir مراجعه نمایند.    
تلفن تماس : 01142452450-01142456060   تاریخ انتشار و آگهی نوبت دوم :98/3/4

) نوبت اول (

محمد رضا مهدوی – شهردار زیراب 

شرح عملیات ردیف 
پروژه 

مبلغ تصمین شرکت در مناقصه مبلغ اعتبار ) ریال ( محل اجرا 
) ریال ( 

زمان گشایش رتبه و رشته مورد نظر 
پیشنهادها 

عملیات احداث 1
دیوار حفاظتی 

یک روز پس از آخرین 5 راه و ترابری 2.500.000.000125.000.000زیراب خیابان رضوان 
مهلت تحویل اسناد 

یک روز پس از آخرین 5 راه و ترابری 2.631.578.948132.000.000خیابان آیت اله کاشانی احداث پل 2
مهلت تحویل اسناد 

یک روز پس از آخرین 5 راه و ترابری 877.192.98244.000.000سطح شهر احداث کانال 3
مهلت تحویل اسناد 

احداث دیوار 4
حفاظتی 

یک روز پس از آخرین 5 راه و ترابری 877.192.98244.000.000 منطقه چند ال 
مهلت تحویل اسناد 

احداث دیوار 5
حفاظتی 

یک روز پس از آخرین 5 راه و ترابری 877.192.98244.000.000منطقه سرخکال 
مهلت تحویل اسناد 

آگهی مزایده فروش زمین 
)مرحله دوم(

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در 
نظر دارد براساس مجوز اخذ شده از کمیسیون 
موضوع اصل 138 قانون اساسی )کمیسیون 
لوایح( و هیأت امناء دانشگاه، دو قطعه زمین 
متعلق به خود به شماره پالک ثبتي 14683 
و 14679  فرعي از 44 اصلي بخش 9 قطعه 
شماره 7 و3  مفروزی از 153 شهرستان آمل 
 13 رسالت  کال(،  )اسپه  رسالت  خ  در  واقع 
،روبروی عدل 1 با کاربري مسکونی به ترتیب 
به مساحت های 266/35 و 255/25 متر مربع 
برابر با حدود و ثغور مشخص در سند مالکیت 
شماره 546320 - 97/ب، 546316 - 97/ب 
را از طریق مزایده بفروش برساند عالقمندان به 
 خرید مي توانند با مراجعه به سایت دانشگاه به 
دفتر حقوقی  یا  و   www.ausmt.ac.ir :آدرس
دانشگاه از شرایط مزایده اطالع حاصل و اسناد 
مربوطه را دریافت و پس از تکمیل و رعایت 
مفاد مندرج در آن حداکثر تا پایان وقت اداری 
1398/03/12 به اداره حراست دانشگاه تحویل 

و رسید دریافت نمایند. 
مدیریت حقوقی دانشگاه تخصصی 

فناوری های نوین آمل
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران 
خبرداد:

8 زیرگذر و 16 دوربرگردان 
در مازندران به اجرا در می آید

با حضور مسئوالن شهری و مسئوالن دانشگاه برگزار شد

آیین افتتاح پروژه سالن چند منظوره 
سلف سرای دانشجویی حضرت زینب)س( 

دانشگاه مازندران
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، آیین افتتاح پروژه سالن چند 
منظوره سلف دانشجویی خواهران با حضور مسئوالن دانشگاهی و شهرستانی 

در روز یکشنبه 15 اردیبهشت 98 در سرای دانشجویی..

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران اعالم کرد:

آخر خرداد، پایان زمان تعمیر 
واحدهای مسکونی سیل زده مازندران
صفحه 7
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آگهی مناقصه عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان مازندران

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی 
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مازندران

نوبت دوم

با حضور مدیرکل امورمالیاتی استان گیالن؛

مشکالت مالیاتی بخش خصوصی 
بندرانزلی بررسی شد

با حضور معاون اول قوه قضاییه؛ 

رئیس کل جدید دادگستری 
مازندران امروز  معارفه 

می شود

مدیرکل راه آهن شمال:

خطوط ریلی سیل زده 
در شمال تثبیت و مرمت شد

اعتراض داروسازان 
بی داروخانه مازندران 

به تعیین دستمزد
گروه اجتماعی : جمعی از داروسازان مازندرانی از آنچه که تعیین نرخ دستمزد 
مسئوالن فنی غیر موسس داروخانه های استان بدون حضور نمایندگان آنان و 
کمتر از سایر استان ها نامیدند ، انتقاد کردند. این داروسازان با ارسال نامه ای 
به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، معاون غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی بابل و شورای هماهنگی و اعضای انجمن داروسازان 
مازندران بر ضرورت اصالح رویه تعیین دستمزد و احقاق حقوق داروسازان 
مسئول فنی داروخانه ها یا داروسازان غیر موسس تاکید کردند.در این نامه نوشته 

شده است : ما داروسازان مسئول فنی که بیشترین بار مسئولیت..

مهندس رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار مازندران:

یکهزار سیل زده 
مازندرانی نیازمند 
لوازم خانگی هستند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
مازندران:

شهرهای مازندران به اینترنت 
نسل 4 مجهز هستند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات مازندران گفت: در حال حاضر تمامی 
شهرهای استان از پوشش اینترنت نسل چهارم بهره مند هستند.یداله طهماسبی 

ضمن تشریح برنامه های در دست اجرا در این حوزه، کاهش شکاف ..


