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حوزه انتخابیه بابـل

گام دوم، طلوع دوباره
دکتر علی کریمی فیروزجائی

حوزه انتخابیه بابل 
کد انتخاباتی: 254

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

با حضور وزیر نیرو؛
طرح آبرسانی به 56 روستای 
سرخرود و مجتمع آبرسانی 
روستای ریکنده افتتاح و 

به بهره برداری رسید

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران :

کـود شیمیایی برای شالیکاری 
مازنـدران تامین شد

چهار اجرای جشنواره موسیقی فجر 
برای خبرنگاران مازنــدرانی رایگان شد

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران از رایگان شدن جشنواره 
موسیقی فجر برای خبرنگاران و  خانواده های آنان در روزهای ۲۹ و 
۳۰ بهمن خبر داد.عباس زارع با اشاره به میزبانی مازندران از پنج 
گروه حاضر در سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر گفت: فعاالن 
رسانه ای استان به عنوان بخشی از جامعه فرهنگی جدا از رویدادهای 
فرهنگی و هنری نیستند و معتقدیم که باید شرایط را برای حضور 
آنان در رویدادهایی مانند این جشنواره ها تسهیل کرد. به همین 
منظور پس از رایزنی با برخی اهالی رسانه استان، تصمیم گرفته شد 
که خبرنگاران مازندران برای تماشای اجراهای دو روز از جشنواره 
موسیقی فجر در ساری بدون نیاز به تهیه بلیت بتوانند وارد سالن 
شوند.وی افزود: روز نخست جشنواره در مازندران  امروزاست که 

در دو نوبت گروه موسیقی پاپ با خوانندگی »شهاب مظفری« روی 
صحنه می رود ، اما در روزهای دوم و سوم ، ۴ گروه دیگر روی 
سن سالن هالل احمر ساری به اجرای موسیقی خواهند پرداخت 
که حضور خبرنگاران و خانواده های آنان در این اجراها رایگان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران یادآور شد: ساعت ۱۸  
به  امیریان  هوشنگ  سرپرستی  به  داالهو  تنبور  سنتی  فرداگروه 
اجرای موسیقی نواحی کردهای غرب کشور می پردازد و ساعت ۲۱ 
گروه موسیقی محلی مازرون به سرپرستی رضا دیوساالر موسیقی 
مازندرانی را اجرا می کند. چهارشنبه ۳۰ بهمن نیز در آخرین روز 
برگزاری سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر، ابتدا گروه موسیقی 

اقوام »کایر« به سرپرستی....

بازدهی ٨٠ درصدی
 سهم بانک صادرات

 در سال ٩٨

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن :

آب بندان های استان گیالن 
برای اجرای طرح های 

گردشگری اجاره داده می شود

مدیر کل بهزیستی استان مازندران
 در مراسم گرامیداشت روز زن عنوان کرد:

اجازه ندهیم مددکار
 به مددجــو تبدیل شود  

جلسه شورای مسکن استان با حضور
 معاون وزیر راه و شهرسازی و معاون عمرانی استاندار؛

جشن اتمام مسکن مهر
 در مازنــدران باید به 

زودی برگزار شود
جلسه شورای مسکن استان به منظور بررسی مسایل مرتبط با مسکن 
مهر در حوزه خدمات زیر بنایی، موارد بانکی، ملزومات مورد نیاز و ... 
در برخی واحدهای باقیمانده و تمهید مقدمات برای شتاب بخشی به 
اتمام این طرح و اجرای طرح اقدام ملی مسکن با حضور علی نبیان، 
معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان ملی زمین و مسکن 
و مهدی رازجویان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، 
مهندس نظری مدیرکل راه و شهرسازی و مدیران ذیربط برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی 
استان مازندران، علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی در این جلسه 
ضمن قدردانی از حماسه مردمی در یوم اهلل ۲۲ بهمن در سراسر 
کشور و استان مازندران، گفت: خدمت به این مردم افتخار است و باید 
شکرگزار چنین ملت فهیم، آگاه و انقالبی باشیم.نبیان، اتمام پروژه 
های مسکن مهر و آغاز طرح اقدام ملی مسکن را دو برنامه اساسی 
دولت و این وزارتخانه برشمرد و گفت: تالش برآن بود که پروژه 
های مسکن مهر تا پایان امسال به پایان برسد و در 6 استان جشن 
اتمام این پروژه ها گرفته شد و مازندران نیز با شتاب و همکاری 
همه دستگاه ها و بانک های عامل به این سمت حرکت می کند.

وی با بیان این که وزارت راه و شهرسازی به کلیه تعهدات خود در 
خصوص مسکن مهر پایبند است و رقم تسهیالت نیز از ۴۰ به ۴5 
میلیون تومان افزایش یافته است، ادامه داد: پیگیری ها و جلسات 
مستمر در مازندران برای اتمام پروژه های مسکن مهر با تخصیص 
اعتبارات مورد نیاز نیز برگزار شد تا سرعت پروژه ها افزایش یابد و در 
اسرع وقت به پایان برسد.رییس سازمان ملی زمین و مسکن، ضمن 
قدردانی از حمایت شخص استاندار و پیگیری های معاون عمرانی 
استانداری، تاکید کرد: همه مدیران استان باید برای اتمام مسکن مهر 

و شتاب دهی به طرح اقدام ملی مسکن...

آزادراه تهران– شمال
 ۱٠ اسفندماه به طور رسمی 

افتتاح می شود

آگهی فراخـوان عمومی
 شناسایی متقاضیان بهره برداری
 از محل ها و فضاهای تبلیغاتی 

فرودگاه دشت ناز ساری 
اداره کل فرودگاه های استان مازندران در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تامین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین 
فرودگاهی ، نسبت به واگذاری حق بهره برداری از محلها و فضا های تبلیغاتی فرودگاه بین المللی ساری به مدت حداکثر 3 
سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت الیحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور 
مصوب )1358( و آئین نامه اجرائی آن ، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام 
نماید .بدینوسیله ازکلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی ، اجرایی و مدیریتی الزم می باشند ، دعوت 
بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1398/12/06 ضمن واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب 
شبای شماره IR180100004001068404006338بنام اداره کل فرودگاههای استان مازندران با شناسه پرداخت 
336068482280520000000006193819 با مراجعه به اداره بازرگانی فرودگاه به آدرس : مازندران – کیلومتر 15 
جاده ساری به نکا – سه راه اسالم آباد – فرودگاه دشت ناز ساری کدپستی 64811-48451 نسبت به ارائه فیش واریزی 

مزبور و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند .
سپرده شرکت در فراخوان معادل 162/000/000ریال ،بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل 

تمدید برای سه ماه دیگر می باشد. 
مهلت تکمیل و تسلیم اسناد ) حداکثر ( تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/12/21 به دبیرخانه فرودگاه ساری 
می باشد که کلیه پاکات فراخوان) شامل پاکت ضمانتنامه ، پاکت رزومه و پاکت پیشنهاد قیمت و آنالیز درآمد – هزینه ( 

می بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد .
الزم به ذکر است ارزیابی و شناسائی بهره بردار واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد 

گردید و شرکت در فراخوان هیچ گونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد نمود .
مشخصات محل های قابل واگذاری ، از طریق فرودگاه و سایت مربوطه ، به آدرس ذیل قابل ارائه خواهد بود .

آدرس سایت فرودگاه :   www.sariairport.ir       شماره تلفن :01133711101
متقاضیان جهت بازدید از اماکن موضوعات فراخوان می توانند در وقت اداری روز چهارشنبه ساعت 10 صبح مورخ 

1398/11/30 به فرودگاه ساری مراجعه نمایند .م/الف773752

 مساحت ) متر مربع (موقعیت محل ردیف 

103.4سالن عمومی ترمینال داخلی 1

117.3سالن ورودی داخلی 2

67.4 سالن ورودی خارجی 3
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اداره کل فرودگاه های استان مازندران 

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاه های استان مازندران

 فرودگاه بین المللی ساری
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاه های استان مازندران

 فرودگاه بین المللی ساری

جدول محلها و متراژ قابل واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری 


