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افتتاح راه آهن شرق درياى خزر در نقطه صفر مرزىافتتاح راه آهن شرق درياى خزر در نقطه صفر مرزى
مصاحبه با شهردار اينچه برون 
درباره افتتاح خط ريلی با 

حضور سه رئيس جمهور و 
منطقه آزاد تجاری 

شهردار گرگان:
با تاسی از تفکر وروحيه 
بسيجی  به شهروندان 

خدمت می کنيم

مصاحبه با علی پورمندی
 رئيس شورای شهر گنبد درباره 

ره آورد سفر رئيس جمهور  53

4

مصاحبه با  محسن 
کوهساريان مسئول ستاد 
جوانان دکتر روحانی در 

شرق گلستان

3

چرا خبرنگاران گلستانی در 
سفر رياست جمهور ديده 

نشدند؟

2

صفحهصفحه66

گزارش کامل سفر دو روزه دکتر روحانی به استان گلستان گزارش کامل سفر دو روزه دکتر روحانی به استان گلستان 

نگهدارى  تعمير و  نظر دارد پروژه اجراى عمليات  شهردارى گرگان در 
با  را  شهر  سطح  در  شهردارى  تصويرى  نظارت  سيستم  هاى  دوربين 
در  شركت  شرايط  مبناى  بر  ريال   320/000/000 اوليه  برآورد  مبلغ 
هاى  به شركت  قرارداد  نويس  پيش  نسخه  و يك  عمومى  بهاء  استعالم 
پيمانكارى واجد شرايط واگذار نمايد. لذا شركت هاى فعال در زمينه 
لغايت   93/9/17 تاريخ  از  توانند  الكترونيك مى  و  تأسيسات، تجهيزات 
به  شهردارى  قراردادهاى  امور  واحد  به   93/9/25 مورخ   13 ساعت 
آدرس گرگان- ميدان شهردارى- شهردارى گرگان- طبقه سوم و يا به 
سايت شهردارى گرگان به آدرس اينترنتى WWW.GORGAN.IR مراجعه 
و ضمن دريافت اسناد مناقصه نسبت به تكميل و ارائه اسناد در پاكت الف 
(تضمين شركت در مناقصه) و پاكت ب (شرايط، اسناد و مدارك شركت 
(پيشنهاد قيمت)  پاكت ج   (... و  پيمانكارى  مناقصه، رزومه، صالحيت  در 
مهر  و  پاكت الك  در  آگهى  متن  در  شده  تعيين  زمان  مدت  شرح  به 
شده به واحد دبيرخانه شهردارى به آدرس گرگان ميدان شهردارى - 

شهردارى گرگان اقدام نمايند. 
شماره تماس 01732340752

حسين صادقلو
شهردار گرگان

ضمن تقدير و تشکر از 
رياست محترم جمهور دولت 

تدبير و اميد و استاندار 
محترم استان گلستان

افتتاح راه آهن
 ايران – تركمنستان – قزاقستان و تصويب 
منطقه آزاد اينچه برون را به عموم مردم 
گلستان خصوصا به مردم مرزنشين اينچه 

برون تبريك مى گوييم.

از طرف مرزنشينان و شهروندان اينچه برون
حاجى موسى آزمون رئيس 

شوراى شهر اينچه برون
بهمن مهرورز شهردار شهر 

اينچه برون 

استعالم بهاء عمومى


