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رنج 10 ساله بی آبی 9 روستای بابل/مردم دست به دامان 
چاه ها شده اند!

در حالی مردمان 9 روستای ضلع شمالی گتاب بابل، بیش از یک 
دهه است که کم آبی سخت رنج شان می دهد، اما بهانه تکراری امروز 

و فردای حل این مسئله، فقدان اعتبارات از سوی مسئوالن عنوان 
می شود اما به نظر می رسد نبود دغدغه مندی مسئوالنه و اهمال 

مدیران استانی و شهرستانی، چاشنی تند، این بهانه است.

 

بازگشت پیکر مطهر دو شهیدکربالی خان طومان به وطن 
پس از چهار سال

سپاه کربال مازندران در پی بازگشت پیکر مطهر دو شهید مدافع حرم 
کربالی خان طومان، شهید مدافع حرم سعید کمالی و شهید مدافع 

حرم علی جمشیدی اطالعیه ای صادر کرد.

 

مبارزه با فساد بدون مالحظه و تعدی و فقط بر مدار حق، 
عدل و قانون

رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با مسئوالن قضایی 
فرمودند: مبارزه با فساد که در این دوره به اوج خود رسیده است باید 
بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی 

و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.

 

تروریست های حامی حقوق بشر را بشناسید!/ واقعه هفتم 
تیر؛ 72 سند از جنایت آمریکایی

با اسناد و شواهد موجود می توان پی برد که امریکا پشت پرده 
ترورهای ایران بوده است و مروری بر عملیات تروریستی در ایران بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی نشان می دهد که امریکا چگونه این پروژه را 

مدیریت می کند.

 

برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر 2 شهید مدافع 
حرم کربالی خان طومان از هفته آینده

فرمانده سپاه کربال در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم سعید 
کمالی با بیان اینکه ما دست بوس خانواده شهدا هستیم، گفت :راهی 

که شهدا انتخاب کردند نصیب هرکسی نمی شود.

  

مادر شهید مدافع حرم: فرزند شهیدم را به حضرت زینب 
)س( هدیه کردم

فرمانده سپاه کربال به همراه سردار فرمانده سابق لشکر عملیاتی ۲۵ 
کربال با حضور در منزل پدر شهید مدافع حرم علی جمشیدی در 

شهرستان نور ،خبر بازگشت پیکر مطهر این شهید را به خانواده معزز 
وی اطالع دادند.

 

برخورد پلیس اماکن با تولید و عرضه کنندگان پوشاک 
نامتعارف در بازار/واحدهای صنفی متخلف پلمب می شوند
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی مازندران 

با هشدار به واحدهای صنفی عرضه پوشاک در استان، بر لزوم رعایت 
قوانین و مقررات صنفی و عدم تولید و عرضه البسه نامتعارف در بازار 

تاکید کرد.

 

شهدای مازندران هفتم تیر، نماد غیرت در راه پاسداری از 
انقالب

4 تن از شهدای گرانقدر مازندران که در بمب گذاری واقعه هفتم تیر 
سال 1360 توسط منافقین در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی 

به شهادت رسیده اند.
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تنها کاندیدای ریاست هیات قایقرانی مازندران به ساحل 
اعتماد نرسید!

با حضور سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی و شاملی سرپرست 
معاونت توسعه امور ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان، 

انتخابات هیات قایقرانی استان مازندران برگزار شد

 

بی تفاوتی بازار مرغ به نرخ مصوب/قیمت ها از پشت میز 
تنظیم نمی شود!

مشاهدات میدانی از بازار مازندران نشان می دهد که باوجود مصوبه 
ستاد تنظیم بازار و اعالم مسئوالن مربوطه مبنی بر پا پس کشیدن 

قیمت مرغ از کانال 18 هزار تومانی، اما همچنان قیمت مرغ در بازار 
باال است و عمال بازار به تصمیم تنظیم بازاری ها، توجهی ندارد.

 

مبارزه با فساد و گرانی، مطالبه عمومی از قوه قضائیه/ 
استیفای حقوق مردم در گرو تحقق عدالت است

عدالت، که ضامن حفظ نظام حکومتی و امحاء زمینه های ظلم و فساد 
است، در صورتی اعتمادآفرین و امنیت بخش است که مستمر، بدون 
خط قرمز و بدون مالحظه اشخاص و افراد و ناظر بر برخورد با دانه 

درشت ها باشد.

 

2 هزار دانشجوی جهادگر برای مقابله با محرومیت به خط 
شدند

مدیر عملیات جهادی بسیج دانشجویی سپاه کربال از ورود ۲ هزار 
دانشجوی جهادگر در عرصه محرومیت زدایی خبر داد و افزود: 
دانشجویان به صورت تخصصی در زمینه های مختلف عمرانی، 

آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ورزشی برای خدمت رسانی به مردم 
پای کار آمدند.

 

اهل سیاست نیستم؛ انتقادم به دولت و رئیس جمهور بود
غالم کویتي پور در یک گفتگوي زنده اینستاگرامي درباره همخواني 

اش با یک دختر نوجوان نکات قابل تاملي را گفت

  

رجعت پیکر دو شهید مدافع حرم از کربالی خان طومان
پیکر مطهر دو شهید مدافع حرم پاسدار شهید سعید کمالی و 

بسیجی شهید علی جمشیدی پس از چهار سال چشم انتظاری به 
آغوش وطن بازمی گردند.

  

بازگشت پیکر شهید مدافع حرم »علی جمشیدی«/ مادر 
شهید: پرچم شهدا را باال نگه دارید 

فرمانده سپاه کربالی مازندران و فرمانده سابق لشکر عملیاتی ۲۵ 
کربال ضمن حضور در منزل پدر شهید مدافع حرم »علی جمشیدی« 

در شهرستان نور، خبر بازگشت پیکر مطهر این شهید را به 
خانواده اش دادند.

 

فعاالن عرصه گردشگری در مازندران زیر فشار اخذ 
مجوزها/ لزوم گرداندن چرخ صنعت گردشگری

تور بوم گردی، اگرچه با درک زیبایی های استان سرسبزمان همراه 
بود ولی خروجی مشتی از درودل های فعاالن در عرصه گردشگری 
برای جذب بیشتر توریست بود که نیازمند حمایت هستند، ناگفته 

نماند چشم و دل مان سیر نشد گویی به تصورمان از این تور مشاهده 
ظرفیت های بیشتری از گردشگری در شهرهای مختلف استان بود!

 

85 درصد از اراضی ساحلی نوشهر آزادسازی شد
دادستان نوشهر گفت: حدود 8۵ درصد از اراضی ساحلی آزادسازی 

شد و در سال جاری نیز این کار به قوت و شدت ادامه خواهد داشت 
تا 1۵ درصد باقی مانده را هم در اسرع وقت آزادسازی کنیم.

 

فراهم کردن زمینه تسهیل سرمایه گذاری/ پروازهای 
بین المللی باید در فرودگاه رامسر برقرار شود

نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس آباد به افزایش قیمت اقالم در 
چند روز گذشته اشاره کرد و با تاکید بر میزان تورم ها گفت: اگرچه 
در شرایط سخت به سر می بریم اما با تسهیل سرمایه گذاری و تغییر 
دیدگاه به امور می توان بسیاری از مسائل را حل کرد چرا که راه های 

حل مشکل و حتی تامین مالی دیگری وجود دارد.
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آغاز طرح اوقات فراغت در مراکز فرهنگی و هنری 
مازندران

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان  و نوجوانان مازندران از آغاز 
ثبت نام دوره های تابستانی و اجرای طرح اوقات فراغت کانون در 

تمامی مراکز فرهنگی هنری استان خبر داد.

  

نقل و انتقاالت  شهریار ساری با جذب چند بازیکن آماده 
حضور در لیگ برتر فوتبال ساحلی

در آستانه برگزاری رقابت های فصل جدید لیگ برتر فوتبال ساحلی 
کشور، تیم فوتبال شهریار ساری چند بازیکن جدید به خدمت گرفت.

  

سوادکوه در زیر سایه خورشید
سوادکوه در زیر سایه خورشید کاروان پرچم متبرک و خادمان حرم 

رضوی قرار گرفت.
  

زمین َپر هوا َپر؛ اینجا دلت برای طبیعت می گیرد
تغییر کاربری اراضی مهم ترین عامل بیابانی شدن زمین است و 

می  توان با اطمینان گفت سبک زندگی ناسازگار و مصرف زدگی نیز 
روند بیابانی شدن را پرشتاب تر کرده و تراژدی تلخی در انتظار بشر 

خواهد بود.
  

کیاسر لرزید/ قدرت زلزله 3.5 ریشتر
زلزله ای به بزرگی 3.۵ ریشتر بامداد امروز کیاسر مازندران را لرزاند.

  

آغاز رگبار شدید باران در غرب مازندران و خطر وقوع 
سیالب 

پس از گذشت یک روز خنک و بهاری در غرب مازندران، رگبار شدید 
باران همراه با وزش متناوب باد از دقایقی قبل شهرهای غرب استان 

به شهرستان های نوشهر و چالوس را فرا گرفت.

  

شیوع کرونا در مازندران این بار از سالن های ورزشی؟
برخی از سالن های ورزشی مازندران، به صورت شبانه روزی در 

حال فعالیت هستند و برخی دیگر اجازه بازگشایی ندارند، اینکه 
پروتکل های بهداشتی را اصال رعایت نمی کنند به یکطرف، اما اینکه 
چرا برخی سالن های دولتی اجازه فعالیت دارند و برخی دیگر حق 

بازگشایی ندارند سوالی در ذهن ها ایجاد می کند که آیا کرونا در 
مازندران این بار از سالن های ورزشی شیوع می یابد.

  

125 جان باخته کرونا در 2۴ ساعت گذشته/۶ استان در 
وضعیت قرمز

سخنگوی وزارت بهداشت از مثبت شدن تست کرونای ۲هزار و 4۵6 
تن طی ۲4 ساعت گذشته خبر داد.

  

از منطقه آزاد »مازندران« چه خبر؟
 بسیاری از مردم تا نام منطقه آزاد به میان می آید تصور می کنند 

که تمامی مسائل اقتصادی رونق می گیرد و مشکالت از بین می رود، 
هرچند مقصر چنین تصوری از سوی مردم، خودشان نیستند و این 

بزرگنمایی از منطقه آزاد است که شاید چنین تصوری را ایجاد کند، 
حال باید پرسید که آیا در واقعیت اینگونه است.

  

خانه هایی که فقط برای چند روز قد می کشند!
یکی از مسائلی که این روزها به شدت در حال وقوع است، خانه هایی 

است که فقط برای چند روز استفاده در شمال کشور به ویژه در 
مازندران، ساخته می شوند و اغلب در طول سال بالاستفاده است.

  

رانندگان؛ بیشترین قربانی تصادف های مازندران
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۵ درصدی فوتی ناشی از 
تصادفات رانندگی در این استان خبر داد و گفت: رانندگان، بیشترین 

قربانی تصادف های در مازندران هستند.
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تشکیل مجمع خیرین مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در 
مازندران

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران از تشکیل مجمع خیرین 
مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در این استان خبر داد.

 

جبران 98 درصدی خسارت کشاورزی ناشی از سیل و 
طوفان در ساری

مدیر جهاد کشاورزی ساری از جبران 98 درصدی خسارت کشاورزی 
ناشی از سیل و طوفان در این شهرستان خبر داد.

 

مازندران خشک می شود؟
شرایط جوی در کشور و به ویژه در مازندران طی سال های اخیر 
غیرقابل پیش بینی بود به گونه ای که در مقطعی از سال، در یک 

استان چند سال باران نمی بارید و در یک روز به اندازه آن چند سال 
باران شروع به باریدن کرد یا در مازندران بعد از چند سال، دو سال 

پشت سر هم پرآبی را تجربه کردیم که نتیجه آن، این پرسش در 
اذهان بود که آیا ترسالی آغاز شده و بر خشکسالی غلبه کرده ایم.

  

بازگشت پیکر 2 شهید مدافع حرم پس از چهارسال به وطن
پیکر دو شهید واالمقام مدافع حرم علی جمشیدی و سعید کمالی 

پس از چهار سال به آغوش وطن و خانواده بر می گردد.

  

کارخانه تصفیه شیرابه تنکابن هفته دولت بهره برداری می 
شود

شهردار تنکابن گفت: کارخانه تصفیه شیرابه زباله شهرستان 100 
درصد وارد مدار شده و هفته دولت به بهره برداری می رسد.

 

رامسر در بحران های طبیعی آسیب پذیر است
فرماندار رامسر گفت: این شهرستان در بحران های طبیعی مانند 

رانش، سیل و زمین لغزش آسیب پذیر است و باید زیرساخت های 
آن تقویت شود.

 

ایرالین ها به سمت رامسر آمدند/رفاه مردم کم شده است
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس گفت: با توسعه 

باند جدید فرودگاه رامسر ایرالین های زیادی وارد این فرودگاه شدند 
و برنامه پروازی را آغاز کردند.

 

ساخت مدرسه خیرساز مالک اشتر آغاز شد
عملیات اجرایی ساخت مدرسه خیرساز مالک اشتر در قالب طرح 

جهادی رضوان با حضور مسئوالن کشوری و استانی در روستای برج 
خیل سیمرغ آغاز شد.

 

82 نفر براثر تصادف امسال در مازندران جان باختند
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به کاهش پنج درصد تلفات 
ناشی از تصادفات رانندگی طی دو ماه اول سال جاری گفت: 8۲ نفر 

امسال براثر تصادف جان خود را از دست دادند.
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زمین لرزه 3.5 ریشتری کیاسر خسارت نداشته است
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به وقوع زمین لرزه 3.۵ 
ریشتری در کیاسر گفت: خسارتی ناشی از این حادثه اعالم نشده 

است.

  

رانش بالی جان 120 خانوار/ سقف ها لرزان و خانه ها ناامن 
است

شهرک سازی های باالدست و جاده سازی های پایین دست چهره 
محله های شهر پل سفید را براثر رانش های پی درپی زخمی کرده و 

خواب را از چشم 1۲0 خانوار ساکن در محله امیرده برده است.

  

15 هزار مازندرانی برای خادمیاری رضوی ثبت نام کردند
مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در مازندران گفت: بیش از 1۵ 

هزار نفر از هم استانی ها در طرح خادمیاری رضوی ثبت نام کردند.

  

حوادث ترافیکی در مازندران 20 نفر را روانه بیمارستان 
کرد

 سخنگوی مرکز مدیریت فوریت های پیش بیمارستانی مازندران 
گفت: حوادث ترافیکی روز گذشته در استان ۲0 مصدوم برجای 

گذاشته است.

  

زمین لرزه کیاسر در مهدی شهر استان سمنان احساس شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان گفت: زمین لرزه 3.۵ 

ریشتری صبح امروز که کانون آن کیاسر در استان مازندران عنوان 
شده، در برخی نقاط مهدی شهر و شهمیرزاد احساس شده است.

  

فرمانده سپاه کربال: هرجا که اقتضا کند برای خدمت به 
مردم در کنار دولت هستیم

فرمانده سپاه کربالی مازندران اجرای طرح های محرومیت زدایی و 
روستایی را اولویت این مجموعه برشمرد و گفت : هر جا که اقتضا 

کند برای خدمت به مردم در کنار دولت هستیم.

  

المان خلبان شهید »ذبیحی« در جویبار نصب می شود
 اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران اعالم کرد 
المان خلبان شهید » پرویز ذبیحی«  در قالب فانتوم اف ۵ این شهید 

بزرگوار در شهر جویبار نصب خواهد شد.

  

افتتاح باند فرودگاه و ماندن تیم والیبال در لیگ برتر دو 
هدیه ارزشمند برای مردم رامسر است

نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس اباد در مجلس شورای اسالمی 
گفت : افتتاح طرح توسعه باند فرودگاه رامسر پس از 10 سال با 

حمایت دولت و ماندن تیم والیبال هورسان رامسر در لیگ برتر نشان 
از همدلی و همکاری مجموعه مدیران شهرستانی ، استانی و ملی 

است.
  

سنجش توانمندی های بانوان مازندران در مسولیت های 
اداری

پست های مدیریتی در چند دهه اخیر در کشور عمدتا یا شاید همگی 
در اختیار مردان قرار داشت اما در سال های اخیر برنامه اختصاص 
سهمیه ای از پست ها به بانوان باعث شد تا توان مدیریتی بانوان در 

استان مازندران مورد سنجش قرار گیرد.

  

11۶ مگاوات برق کمکی در پیک بار به شبکه توزیع 
مازندران اضافه می شود

 مشکل کمبود برق شبکه توزیع مازندران منطقه ساری طی فصل 
تابستان جاری و زمان پیک بار با پیش بینی افزودن 116 مگاوات 

برق مشترکان همکار رفع می شود.
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50 درصد برق مصرفی غرب مازندران مربوط به وسایل 
سرمایشی است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با اشاره به ضرورت 
مدیریت مصرف برق گفت: همزمان با آغاز فصل تابستان ۵0 درصد از 

برق این منطقه صرف استفاده از سیستم های سرمایشی می شود.

  

زراعت چوب در مازندران یک گام به پیش
زراعت چوب یکی از راهکارهای اساسی برای حفظ عرضه های منابع 

طبیعی است که در سالهای اخیر مورد توجه مسئوالن واقع شده تا از 
این طریق عالوه بر اشتغالزایی، از نابودی جنگل جلوگیری شود.

  

مهلت جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا )ع( تا 31 
شهریور تمدید شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران گفت که آخرین  مهلت 
ارسال آثار به دبیرخانه پانزدهمین جشنواره بین المللی دل نوشته ای 

به امام رضا )ع( تا پایان روز دوشنبه 31 شهریور ماه تمدید شده 
است.

  

خیز جهادکشاورزی برای الیروبی سه هزار هکتار آب بندان 
در مازندران

جهاد کشاورزی با مشارکت کشاورزان؛ الیروبی ، مرمت و بهسازی 
3۵قطعه با مساحت سه هزار هکتار از آب بندان های مازندران را در 

سال جهش تولید برنامه ریزی کرده است.

  

1۴ هزارو۶۴0 پرونده قضایی در دادگستری نوشهر مختومه 
شد

رئیس دادگستری شهرستان نوشهر اعالم کرد: طی یکسال گذشته 
یعنی از تیرماه پارسال تا تیرماه امسال 14 هزار و 640 فقره پرونده 
پس از رسیدگی در مجتمع محاکم قضایی این شهرستان مختومه 

شد.
  

دریای توفانی جوان مازندرانی را به کام مرگ کشاند
توفانی بودن دریا و بی توجهی به اخطار ناجیان غریق در ساحل 

بابلسر منجر به غرق شدن یک جوان ۲3 ساله مازندرانی شد.

  

بخشی از برنامه های اوقات فراغت مازندران مجازی برگزار 
می شود

آموزش و پرورش مازندران اعالم کرد که تابستان امسال بخشی از 
برنامه های اوقات فراغت دانش آموزی این مجموعه به صورت مجازی 

برگزار می شود.
  

خیز مازندران برای جهش تولید
 استان مازندران با داشتن حدود 4۷0 هزار هکتار اراضی کشاورزی 

و بیش از سه هزار واحد صنعتی و معدنی و برخورداری از 
زیرساخت های توسعه ای ، یکی از استان های مستعد برای جهش 

تولید محسوب می شود.

  

موسسات خیریه از روش روزآمد برای کمک به مددجویان 
استفاده کنند

 مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران گفت : موسسات 
خیریه از روش های روزآمد برای کمک به مددجویان و نیازمندان بهره 

ببرند و در این مسیر به بهزیستی کمک کنند.

  

سرریز فاضالب خانگی قائمشهر به رودخانه تالر
حل معضل دیرینه تخلیه فاضالب خانگی قائمشهر در رودخانه تالر 

طی یک دهه گذشته با وجود اعتراضات شهروندان و پیگیری رسانه ها 
هنوز به سرانجام نرسیده و همچنان خودروهای لجن کش فاضالب 

خانگی را در رودخانه » تالر » خالی می کنند.

  

سازگاری گردشگری مازندران با کرونا
کرونا هرچند که طی چهار ماه اخیر پیامدهای منفی بسیار زیادی 

برای صنعت گردشگری و شاخه های وابسته به آن داشت و این روزها 
نیز محدودیت های زیادی را ایجاد کرده، اما صنعت گردشگری در 

مازندران با وجود همه این مشکالت فعالیت خود را آغاز کرده و برای 
جلب اعتماد گردشگران نیز با ساختار و ضوابطی جدید به استقبال 

مسافران می رود.

  

۶



لحظه اطالع رسانی به خانواده دو شهید خان طومان 
لحظه اطالع رسانی به خانواده دو شهید کربالی خان طومان در 
مازندران جلوه هایی از صبر و مقاومت این خانواده ها را به نمایش 

گذاشت.

 

بیشترین بارش های تابستانی در شهر های نوشهر و چمستان
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی مازندران گفت: 

بیشترین بارش باران در شهر های نوشهر و چمستان با 1۵ میلی متر 
ثبت شده است.

  

کاهش آمار مرگ و میر تصادفات رانندگی در مازندران
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: 8۲ نفر در دو ماه نخست 

امسال به علت حوادث رانندگی جان باختند که در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال ۵ درصد کاهش داشت.

  

شناسایی هویت پیکر دو تن از شهدای »خان طومان« سوریه
مسئول ایثارگران سپاه از شناسایی و تایید هویت پیکر دو تن از 

شهدای مدافع حرم منطقه خان طومان سوریه در عملیات تفحص 
خبر داد.

  

گل گاوزبان با خواص و فواید شگفت انگیز 
گل گاو زبان یگ گیاه دارویی است که از خواص و فواید بی نظیری 

برخوردار است، همچنین گل گاو زبان برای درمان بیماری های زیادی 
مفید است.

  

آخرین وضعیت رفت و آمد خودرو ها در جاده های منتهی 
به شمال

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: رفت و آمد 
خودرو ها در همه جاده های مازندران عادی و روان است.

  

نجات 205 نفر در آب های ساحلی مازندران
رییس هیات نجات غریق و غواصی مازندران گفت: از آغاز اجرای 
طرح دریا تاکنون ۲0۵ نفر با کمک ناجیان از غرق شدن نجات 

یافتند.
  

ادامه واریز مطالبات کشاورزان گندم و کلزاکار مازندرانی
سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: تاکنون 1۲ 

درصد از مطالبات گندم کاران و بیش از ۵0 درصد از مطالبات کلزا 
کاران  مازندرانی پرداخت شده است.

  

ملی پوش با تجربه فوتبال ساحلی در شهریار ساحلی
مهران مرشدی زاده ملی پوش با تجربه کشورمان به تیم ملی فوتبال 

ساحلی شهریار ساری پیوست.

  

ثبت بیش از ۶ هزار ماموریت برای اورژانس بابل
ماموران سازمان اورژانس 11۵ بابل در سه ماه اول امسال 6 هزار و 

۲6 ماموریت انجام دادند.

  

دریا پیکر جوان غرق شده بابلی را پس فرستاد
پیکر جوان ۲3 ساله اهل زرگرشهر بابل از دریا بیرون کشیده شد.

  

هشدار پلیس اماکن عمومی مازندران به واحد های صنفی 
عرضه پوشاک

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی مازندران با 
هشدار به واحد های صنفی عرضه پوشاک بر رعایت قوانین و مقررات 

صنفی و عدم تولید و عرضه البسه نامتعارف تاکید کرد.
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