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* برای دریافت شارژ هدیه، دوستانت کد دستوری #۳۴۱*۱۰* را شماره گیری کنند و 
شماره شما را بعنوان معرف ثبت کنند.

" مشترک اعتباری همـراه اول"
* به دوستانت جهت خرید سیم کارت "اعتباری همراه اول "را معرفی کن
 *پس از فعال سازی با هربار شارژ توسط دوستانت ،بمدت یک سال همراه اول 

%۱۰ شارژ به شماهدیه میدهد

آگهی  دعوت  از اعضاء انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران 
ملی  شناسه  و   ۳67 ثبت  شماره  به  سوادکوه   شهرستان  برق 

۱۴۰۰۳۳۴5259 جهت تشکیل  مجمع عمومی فوق العاده
 بدینوسیله  از کلیه اعضاء  انجمن  دعوت می شود  تا در جلسه  
چهارشنبه   روز  ساعت ۱۱  در  که  العاده   فوق  عمومی  مجمع 
سوادکوه،  نشانی   به  انجمن   محل  در    ۱۳99/۰8/۱۴ مورخ 
زیراب، روبروی  امور برق سوادکوه  تشکیل  می گردد حضور 

بهم رسانند.
 دستور جلسه:

۱- تغییر بند 2 ماده ۱5 اساسنامه  موضوع  تغییر میزان ورودی  و 
حق عضویت اعضاء

2-تغییر ماده 2۰ اساسنامه  موضوع  تغییر میزان  جلسات هیئت  مدیره
۳-تغییر تبصره ۱ ماده 2۰ اساسنامه  موضوع  تعیین میزان  حقوق 

برای اعضاء هیئت مدیره  دارای فعالیت  در انجمن 

هیئت مدیره  انجمن صنفی  کارفرمایی پیمانکاران  برق
 شهرستان سوادکوه

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
  انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران  برق

 شهرستان ســوادکوه

روزانمه

مازندران

گلستان

گیالن

 استان مازندران در کنترل و نظارت
  در حوزه ساخت و ساز یکی از استانهای

 پیشرو می باشد

 مدیرکل راه و شهرسازی مازندران :

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران
 منطقه ساری  اعالم کرد:

 سرمایه گذاری
 6۰ میلیارد ریالی توزیع برق 

مازندران برای فصل سرما

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان
  خبرداد:

 تداوم الیروبی 
مسیر رودخانه های 

سطح شهــر

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
 خبرداد:

برگزاری بیش از 72 هزار 
نفر ساعت دوره آموزشی 

در شرکت گاز گیالن

 تقدیر و تشکر رعیتی فرد
 مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور 

از مدیر عامل شرکت نکاچوب

  رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
چالوس :

دولت 9۰ میلیارد ریال 
برای روکش آسفالت 

محور کندوان 
پرداخت کرد

 همزمان با ایام پایانی ماه صفر، مازندران شهیدپرور میزبان ۵ آالله سرخ زینبی بوده و بار دیگر این استان عطر و بوی عاشورایی 
گرفته است. استان علوی تبار مازندران که همواره در ادوار انقالب، دفاع مقدس و عصر کنونی در رشادت آفرینی و حماسه سازی 
و تربیت مردان مرد افتخار آفرین بوده است.این استان قهرمان پرور که هر کوچه و برزن آن به نام شهدای دفاع مقدس، زینبی و 
حریم والیتی نامگذاری شده با برخورداری از لشگر ظفرمند و پیروز 2۵ کربال و شهدای حماسه آفرین بسیجی در هشت سال دفاع 
مقدس، بیش از 10 هزار و 400 شهید را تقدیم نظام اسالمی کرده و بیش از دهها هزار جانباز را به جامعه دینی و ارزشی معرفی 

کرده است این روزها میزبان شهدای مدافع حرم صحرای خان طومان سوریه بوده ...

تشییع باشکوه پیکر ۵ آالله 
خونین خان طومان در مازندران

* مردم  به احترام شهدای مدافع  تمام قد ایستادند

محور  کردن  خطه  چهار  پروژه  از  کیلومتر   1۷ تکمیل    
ساری - تاکام به عنوان یکی از مسیرهای پرترافیک و حادثه 
خیر مازندران در سال جاری آن هم پس از دو دهه بالتکلیفی، 
این محور بوده  بر کابوس ساکنان روستاهای حاشیه  پایانی 
است. پروژه چهار خطه کردن محور ساری- تاکام که به نوعی 
ادامه عملیات اجرایی چهار خطه کردن مسیر ساری - سمنان  
محسوب می شود سال ۸4 در جریان سفر استانی دولت نهم 
مصوب شد ولی به علت اشکاالت فراوانی که وجود داشت 
، اجرای این پروژه 21 کیلومتری سال ها تنها در حد کلنگ 
زنی رها شده بود.قطار اجرایی این پروژه سرانجام با پیگیری 
مسئوالن استانی اعم از اجرایی و مقننه در دولت دوازدهم روی 
ریل قرار گرفت و سرعت اجرای آن افزایش یافت به طوری 
که حدود نیمی از فعالیت های اجرایی 1۷ کیلومتر مسیر افتتاح 
شده در روز 2۹ خرداد سال جاری در فاصله خرداد ماه ۹۸ تا 
۹۹ انجام شد.طبق آمار رسمی دولت برای افتتاح 1۷ کیلومتر 
از محور چهار خطه ساری- تاکام حدود یکهزار و 200 میلیارد 
ریال در سخت ترین شرایط مالی کشور هزینه کرد.رییس پلیس 
راه استان مازندران سه ماه پس از افتتاح پروژه چهار خطه کردن 
این محور به خبرنگار ایرنا گفت : محور ساری- تاکام یکی از 
شریان های اصلی و برون شهری شهرستان ساری یا به عبارتی 
مازندران - سمنان محسوب می شود که در تعطیالت پایان 
هفته و مناسبتی با حجم زیاد ترافیک مواجه بود و به همین 
دلیل برای کاهش بار ترافیکی و تلفات انسانی پیشنهاد چهار 
خطه شدن این محور به طول 21 کیلومتر  ارائه شد.سرهنگ 
علیرضا قدمی افزود : تکمیل حدود 1۷ کیلومتر از 21 کیلومتر 
این محور آن هم پس از یک پروسه زمانی طوالنی مدت نقش 
مهمی در کاهش بار ترافیکی و حتی تلفات انسانی در این محور 
تاکنون داشته است.وی ادامه داد : انتظار می رود که با پیگیری 
مسئوالن استانی و تحقق وعده مسئوالن ملی برخی نواقص 
فعلی جاده شامل اجرای دور برگردان و روگذر و زیرگذر نیز 
عملیاتی شود و تالش گسترده ای صورت گیرد تا چهار کیلومتر 
باقی مانده نیز خاتمه یابد تا تمام این محور چهار خطه زیر بار 

ترافیک قرار گیرد.مدیرکل راهداری...

 پایان کابــوس 2۰ ساله 
در محور تاکام ساری


