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مازندران

گلستان

گیالن

811

مهندس کبود فیروزجایی شهردار بابل:
برای رفاه شهروندان 

در آینده شاهد تعریض 
و تملک های دیگری

 در سطح شهر خواهیم بود

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خبرداد:

ساخت 3 تصفیه خانه 
جدید در شهرکهای صنعتی 

مازندران

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

 »رازجویان« سرپرست معاونت 
عمرانی استانداری مازندران شد

9

9

10

12

9  انتظار فرهنگ دوستان 11 ساله شد

دادستان گرگان خبر داد:

احضار مدیرکل راه و شهرسازی گلستان 
به دادسرا

برخورد با گروه موسیقی در رشت از سوی مراجع 
قانونی پیگیری می شود

جدال حساس مدعیان والیبال کشور 
در آمل برگزار می شود

رنگ فراموشی بر ستون های تاالر مرکزی شهر ساری؛

صفحات2 -4-3- 7-6-5

مزایده فروش امالک مازاد و تملیکی 
بانک صادرات ایران مدیریت شعب 

استان  مازندران   
مزایده شماره 97/4 آگهی نوبت اول

مالک برگزاری مزایده آگهی نوبت دوم می باشد

مناقصه گذار: شهرداری امیرکال
عنوان مناقصه: اجرای پروژه روکش آسفالت سطح شهر بمساحت 18925 متر مربع

مبلغ برآورد: 7/130/000/000 ریال ) هفت میلیارد و یکصد و سی میلیون ریال(
مبلغ و نوع تضمین: 356/500/000 ریال ) سیصدو پنجاه و شش  میلیون و پانصد هزار ریال(

ضمانتنامه بانکی معتبر یا  فیش وجه نقد واریزی به حساب سپرده 3100003174008 بنام سپرده 
شهرداری نزد بانک ملی امیرکال

زمان و محل دریافت اسناد مناقصه: تا تاریخ 97/9/15 از واحد مالی  شهرداری )امور قراردادها(
زمان و محل  تحویل پیشنهادات :  تا پایان وقت اداری روز شنبه 97/9/17  به واحد دبیرخانه 

شهرداری
زمان ومحل بازگشایی  پیشنهادات : روز یکشنبه  97/9/18  در محل شهرداری

 سایر اطالعات  در اسناد مناقصه و سایتهای  مربوطه درج میباشد. ضمنا شهرداری در رد یا قبول  
کلیه پیشنهادات  مختار  خواهد بود.

 علی اصغر اسدی امیری - شهردار امیرکال

آگهی مناقصه عمومی) نوبت اول(

اولین کانون سالمت محله با محوریت بررسی موضوعات سالمت 
شهروندان محالت سطح شهر با حضور معاون وزیر بهداشت و 

شهردار ساری ، در سرای تداوم محله قدس ساری افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری ، در 
مراسمی که با حضور دکتر  ایازی معاون اجتماعی وزیر بهداشت ، 
مهدی عبوری شهردار ساری ، معیل معاون خدمات شهری ، نیک 
نقش رییس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مرکز استان ، 
محبوب مشاور شهردار ساری، دکتر موسوی رییس دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران و مسئوالن شهری برگزار شد ، کانون سالمت 

محله در سرای تداوم قدس بلوار کشاورز افتتاح شد.
در این مراسم ضمن بازدید معاون وزیر بهداشت از بخش های 
از  بلوار کشاورز، مشروحی  تداوم قدس واقع در  مختلف سرای 
فعالیت های شهرداری ساری در زمینه های مشارکت شهروندی 
مانند طرح تپش، گردشگری ، کاهش آسیب های اجتماعی و 

کارگروه های تخصصی و آموزش شهروندی ارائه شد.
در پایان این مراسم دکتر ایازی معاون وزیر بهداشت با قدردانی از 
اقدامات مدیریت شهری ساری در راستای مشارکت شهروندی و 

توجه ویژه به سالمت شهروندان گفت: سراهای تداوم نمونه بارز 
مشارکت مردم در حوزه مسایل اجتماعی است و امیدوارم این 
سراهای در تمام نقاط شهر ساری توسعه یافته و زمینه مشارکت 

آحاد شهروندان در حوزه شهری فراهم شود.
شایان ذکر است ، افتتاح کانون سالمت محله در سراهای تداوم 
شهرداری ساری از اقدامات موثری است  که با همکاری دانشگاه 

علوم پزشکی در راستای مشارکت شهروندان اجرایی شده است.
در این راستا ،  ساکنین محالت می توانند با مراجعه به سراهای 
تداوم و عضویت در کانون سالمت ،  مشکالت قابل طرح محله 
خود در زمینه های بهداشتی و سالمت مطرح کرده تا با طرح  در 

مجمع سالمت شهر مورد بررسی قرار گیرد.
ارائه خدمات آموزش سالمت جسمی روانی و اجتماعی ، اجرای 
آموزش   ، ، طرح های کتاب و کتابخوانی  تورهای گردشگری 
شهروندی ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، آموزش کودک 
و نوجوان ، آموزش های علمی ، برگزاری کارگاه های آموزشی ، 
اجرای برنامه های فرهنگی اجتماعی نیز از دیگر اقدامات سراهای 

تداوم شهرداری ساری در سال های اخیر بوده است.

با حضور معاون اجتماعی وزیر بهداشت انجام شد

افتتاح کانون سالمت محله در ساری


