




 : نکنید  رها  خدا،  امان  به  را  مازندران  طبیعت  مسئوالن! 
افزایش چندبرابری شیرابه های زباله طی نیمه دوم سال در 

مازندران/خنجر از پشت شیرابه ها به ساکنان شمال
از افزایش بارش ها در  این روزها و در نیمه دوم سال که 
سطح استان به ذوق می آییم، غافل از آنیم که این بارش ها 
منجر به تولید مضاعف شیرابه ها در محل دپو می شوند؛ این 
غول بی شاخ و دم و کریه منظر خودش را پشت چهره زیبا 
 و ظاهر جذاب و دلربای طبیعت استان مخفی کرده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران در گفت وگو با بالغ: مسئوالن 
تا به خود سختی ندهند مشکالت مردم را لمس نمی کنند/حل 

مشکالت مردم تالش جهادی می خواهد
باید مسئوالن سطح  نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: 
تا  باشد  جامعه  در حد ضعفای  باشد،  متوسط  زندگی شان 
لمس کنند درد را و اگرنه تا سختی ها را لمس نکنند، انگیزه 
 آنچنانی پیدا نمی شود که دنبال رفع مشکالت مردم بروند.

به دیگر کاالها  بنزین ربطی  امام جمعه آمل: افزایش قیمت 
ندارد/مسئوالن در تثبیت قیمت ها نظارت داشته باشند

امام جمعه آمل گفت: افزایش قیمت بنزین ربطی به اقالم دیگر 
ندارد، این افزایش قیمت در سبد 18 میلیون خانوار کم درآمد 
 تزریق می شود، تا وضعیت معیشت آنان بهبود بخشیده شود.

رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه مازندران: لزوم بازنگری در 
ضریب مالیاتی و قوانین فعالیت سایت های فروش اینترنتی

مازندران  مرکز  همراه  تلفن  صنف  اتحادیه  رئیس 
موبایل  بازار  کسبه  حاضر  حال  مشکالت  اگر  گفت: 
بازنگری  تا  گرفته  مالیاتی  ضریب  در  تجدیدنظر  از 
کار  دستور  در  اینترنتی  سایت های  فروش  قوانین  در 
نزدیک  تعطیلی  به  منجر  شک  بی  نگیرد،  قرار  مسئوالن 
می شود. استان  مرکز  در  صنفی  واحدهای  از  نیمی   به 

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بابلسر عنوان کرد: 
 593 اجرای  از  بابلسر  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
داد. خبر  شهرستان  این  بسیج  هفته  در   برنامه 

داد:  خبر  مازندران  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
راه اندازی 13 مرکز مشاوره کارآفرینی در مازندران

 13 گفت:  مازندران  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
تاکنون در سطح استان تأسیس  مرکز مشاوره کارآفرینی 
شهرستانها  تمامی  در  بتوانیم  امیدواریم  و  است  شده 
باشیم. کارآفرینی  مشاوره  مراکز  تأسیس   شاهد 

تقویت  لزوم   : بگیرند  را  مردم  حق  تضعیف  جلوی  بازرسان 
نظارت و بازرسی در رامسر برای جلوگیری از گرانی

ضرورت دارد که اداره صمت در رامسر و تیم های نظارتی به 
نسبت ادعایی که دولت در مورد عدم گران شدن کاال کرده اند 
 به صورت مستمر در بازار گشت و نظارت خود را داشته باشند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سوادکوه شمالی خبر داد: 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سوادکوه شمالی از اجرای 200 
 برنامه گرامیداشت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

جوشش غیرت انقالبی نوشهری ها در هوای بارانی؛ مردم دیار 
علویان علیه فتنه گران و اشرار بپا خاستند

ها،  خیابان  در  راهپیمایی  با  نوشهر  انقالبی  مردم 
اغتشاشگران  و  طلبان  آشوب  از  را  خود  انزجار 
کردند. اعالم  آمریکا  بر  مرگ  شعار   با 

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نکا خبر داد: اجرای 1100 برنامه 
هفته بسیج /نفوذ روحیه بسیجی در تمام دستگاه ها

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نکا گفت: بیش از یک هزار و 
100 اجرای برنامه برای هفته بسیج در سطح شهرستان نکا 
در قالب نزدیک به 100 عنوان برنامه در نظر گرفته شده که با 
 واسپاری به قشر جوان در سطح شهرستان انجام می شود.

تشرف بانوی ارمنی به دین اسالم در دفتر نماینده ولی فقیه 
در مازندران

ولی  نماینده  دفتر  در  حضور  با  ارمنی  بانوی  یک 
شد. مشرف  اسالم  مبین  دین  به  مازندران  در   فقیه 

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ساری :راهپیمایی مردمی علیه 
اغتشاشگران روز یکشنبه ساعت 9 صبح در شهرستان ساری

از  ساری  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  یعقوبی  ابراهیم 
راهپیمایی مردمی علیه اغتشاشگران در شهرستان ساری 

1



مقام معظم رهبری و محکوم کردن  از مواضع  در حمایت 
 آشوب های روزهای اخیر اشرار در استان های مختلف، خبر داد.

رئیس سازمان صنعت مازندران عنوان کرد احیای 77 واحد 
صنعتی مازندران طی دو سال اخیر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: طی 
به 77 واحد تعطیل صنعتی  امسال و سال گذشته نزدیک 

استان، احیا و به چرخه تولید برگشتند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سوادکوه خبر داد:
 250 اجرای  از  سوادکوه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
 برنامه گرامیداشت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

رئیس سازمان صمت مازندران: مقابله با قاچاق دلیل اصالح 
قیمت بنزین است

مازندران  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
از  را  سوختی  یارانه  توزیع  بودن  ناعادالنه  و  قاچاق 
برشمرد. بنزین  قیمت  افزایش  و  اصالح  دالیل   جمله 

در  نشتارود  اسالمی  شورای  رئیس  محکومیت  حکم  تایید 
دادگاه تجدید نظر

یک منبع آگاه  در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
تجدید  دادگاه  ،گفت:  ساری  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
رئیس  بر ای  حبس  سال   2 مجازات  حکم  مازندران  نظر 
 سابق شورای اسالمی نشتارود به نام )م.ج ( را تایید کرد.
مازندران  دادگستری  کل  رییس  اکبری  االسالم  حجت 
رئیس سابق شورای  بود  کرده  اعالم  امسال  ماه  مهر   12
اسالمی نشتارود به نام )م.ج( برابر رای شعبه اول دادگاه 
تحمل  به  مستهجن  تصاویر  انتشار  اتهام  به  نشتارود 
با  رای  شد.این  محکوم  نقدی  جزای  و  حبس  سال  دو 
دادگاه  به  نشتارود  اسالمی  رئیس سابق شورای  اعتراض 
شعبه  رای  نیز  دادگاه  این  اما  شده  فرستاده  نظر  تجدید 
اول دادگاه نشتارود مبنی بر تحمل دو سال حبس را تایید 
در  فرد  این  از  اخالقی  غیر  فیلمی  امسال  ماه  کردمرداد 
بود. شده  منتشر  مجازی  فضای  در  کشور  از  خارج   سفر 

معرفی  موفق در جامعه  انقالبی  امام جمعه ساری: جریانات 
شوند 

حفظ  بر  تاکید  با  مازندران  در  فقیه  ولی   نماینده 
گفت:  جامعه،  در  شهادت  و  ایثار  ارزش های 
شوند. معرفی  جامعه  در  موفق  انقالبی   جریانات 

و  نظام  معاندان  از  تعدادی  مازندران:  انتظامی  فرمانده 
اغتشاشگر در مازندران دستگیر شدند

مردم  از  قدردانی  با  مازندران  انتظامی  فرمانده 
با  همکاری  در  مازندران  قدرشناس  و  فهیم  خوب، 
از  معدودی  تعداد  دستگیری  و  شناسایی  از  پلیس 
ناشایست  رفتارهای  با  که  افرادی  و  نظام  معاندان 
داد. خبر  داشتند  بی نظمی  ایجاد  در  سعی   خود 

پرداخت کمک بالعوض به کشاورزان سیلزده مازنی تا 10 روز 
آینده

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت که تا 10 روز 
آینده تمامی کشاورزان خسارت دیده از سیالب اواخر سال 
 گذشته و اوایل امسال کمک بالعوض خود را دریافت می کنند.

انتقاد معاون استاندار از تاخیر در نصب دستگاه کمک ناوبری 
فرودگاه ساری

معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری مازندران از تاخیر 
در نصب دستگاه ای ال اس در فرودگاه بین المللی دشت 
 ناز ساری از سوی شرکت فرودگاههای کشور انتقاد کرد.

مازندران  شهرستان های  در  بازار  بر  نظارت  ویژه  قرارگاه 
فعال می شود

تنظیم  و  نظارت  قرارگاه ویژه  کار  به  آغاز  از  سه روز پس 
با  استان  این  استانداری  مازندران،  استان  در  بازار 
خواست  آنها  از  فرمانداران  برای  دستورالعملی  ارسال 
کنند. فعال  هم  شهرستان های  در  را  قرارگاه  این   تا 

مردم مازندران به اغتشاشگران پاسخ می دهند
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی مازندران گفت که 
در راستای محکوم کردن اقدام اغتشاشگران در برهم زدن 
نظم و امنیت کشور و حمایت از والیت فقیه ، یکشنبه هفته 
برگزار  منظور  این  به  که  راهپیمایی  در  استان  مردم  آینده 
یوسف  یوسف  االسالم  کنند.حجت  می  شرکت  شود،  می 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  نشست  در  چهارشنبه  روز  پور 
اسالمی استان که با حضور تمامی اعضاء برگزار و در باره 
تصمیم  اساس  بر   : گفت  شد،  گیری  تصمیم   راهپیمایی 
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شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور راهپیمایی نمایش 
اقتدار و لبیک به والیت فقیه در سراسر کشور به مدت 10 
روز برگزار می شود .وی افزود : شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی هر استان روز برگزاری این راهپیمایی را به شورای 
مرکزی اعالم و مبادرت به برگزاری راهپیمایی می کند که 
در مازندران به خاطر بارش باران ، برگزاری راهپیمایی به 
شورای  است.رئیس  شده  موکول  آذر  سوم  یکشنبه  روز 
هماهنگی تبلیغات اسالمی با اشاره به اینکه این راهپیمایی 
همزمان و ساعت 9 صبح همان روز در تمامی شهرستان 
مرکز   ، ساری  در  گفت:  شود،  می  برگزار  مازندران  های 
می  آغاز  قاسمی  میدان شهید  از  راهپیمایی  این  مازندران 
این  سخنران  .وی  دارد  ادامه  یحیی  امامزاده  تا  و  شود 
راهپیمایی را نماینده ولی فقیه در استان مازندران معرفی 
هماهنگی  اعالم شورای  و  تاکید  به  توجه  با  افزود:  و  کرد 
از حاشیه  تبلیغات اسالمی در این راهپیمایی ضمن پرهیز 
والیت  اقتدار  با سردادن شعارها  مازندران  مردم   ، سازی 
 : داشت  اظهار  پور  .یوسف  گذارند  می  نمایش  به  را  فقیه 
با  که   139۶ و   138۶  ،  1378 های  سال  های  آشوب 
های  هدایتگری  با  همواره  شد  برپا  نظام  براندازی  هدف 
و در  مقام معظم رهبری و حضور پرشور مردم خنثی شد 
آشوب 25 آبان امسال ، فتنه گران کانون های اصلی جبهه 
لبنان  : ایران , عراق   مقاومت را نشانه گرفتند .وی گفت 
شمار  به  مقاومت  جبهه  اصلی  کانون  و  شیعه  کشورهایی 
با عناوین مختلف به صورت جنگ ، آشوب و  می روند که 
اختالف اندازی مورد هدف دشمنان قرار می گیرند و آشوب 
. اخیر در کشور در همین راستا صورت گرفته است   های 

افزایش نرخ کرایه تاکسی در ساری نداریم
مرکز  شهرداری  مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
مازندران گفت: هیچ گونه افزایش نرخ کرایه تاکسی نداریم.
به گزارش مازند اصناف؛ حمیدرضا فضل اهلل نژاد امروز درباره 
افزایش نرخ کرایه تاکسی باتوجه به باال رفتن قیمت بنزین 
اظهار کرد: هیچ گونه افزایش نرخ کرایه تاکسی نداریم.وی 
افزود: معموال بحث افزایش نرخ کرایه تاکسی با پیشنهاد 
سازمان و تایید توسط شهرداری، شورای شهر و سپس تایید 
 فرمانداری و اعالم از طریق استانداری اعمال خواهد شد.
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 استفاده از کمک های مردمی برای نظارت بر بازار
کشیک  قاضی  فعالیت  گفت:  مازندران  صمت  مدیرکل 
اقدامات  از  دیگر  یکی  استان  حکومتی  تعزیرات  در 
است،  اقتصادی  متخلفان  با  مبارزه  برای  اثرگذار 
تخلف  اعالم  برای  سازمان  این  تکیه گاه  رسانه ها 
هستند. مسؤوالن  و  مردم  دغدغه های  انتقال   و 

دستگیری قاتل متواری کمتر از یک هفته در تنکابن
فرمانده انتظامی تنکابن از کشف قتل و دستگیری قاتل در 
کمتر از یک هفته توسط پلیس آگاهی این شهرستان خبر 
داد.به نقل از  پایگاه خبری پلیس، محمدصادق شاه نظری 
این خبر، گفت: در پی اعالم مفقودی  در تشریح جزئیات 
دستور  در  موضوع  تنکابن  شهرستان  در  ساله   55 مردی 
تصریح  گرفت.وی  قرار  فرماندهی  این  آگاهی  پلیس  کار 
انجام شده  اقدامات  و  انتظامی  تقویت گشت های  با  کرد: 
جسد نامبرده در یکی از مناطق صعب العبور این شهرستان 
از  کرد:  خاطرنشان  تنکابن  انتظامی  شد.فرمانده  کشف 
اثر  بر  نامبرده  آمده  عمل  به  بررسی های  برابر  که  آنجایی 
قتل  به  شدید  خونریزی  سر  بر  سخت  جسمی  اصابت 
رسیده بود، کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی، اقدامات پلیسی را برای شناسایی و دستگیری قاتل 
و  جانبه  همه  بررسی های  با  گفت:  کردند.شاه نظری  آغاز 
یک  از  کمتر  در  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  پلیسی  اقدامات 
با  وی  کردند.  دستگیر  را  وی  و  شناسایی  را  قاتل  هفته 
به  ارتکاب  انگیزه  قتل  به  اعتراف  ضمن  متهم  اینکه  بیان 
بود کرده  عنوان  مقتول  با  مالی  اختالفات  را   جنایت   این 

برگزاری دوازدهمین نمایشگاه جهادگران علم و فناوری بسیج 
مازندران

پژوهشی  و  علمی  بسیج  سازمان  مسئول  مازندران 
علم،  جهادگران  نمایشگاه  دوازدهمین  گفت:  مازندران 
استان  این  بسیج  کل  ابتکارات  و  اختراعات  فناوری، 
صبح   9 ساعت  از  روز   2 مدت  به  ماه  آذر   3 لغایت   2 از 
اداره  همایش  سالن  امام  میدان  ساری  در  عصر   1۶ تا 
می شود. برگزار  مازندران  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ   کل 
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معامله ۸2 میلیون سهم در بورس مازندران
تعداد 82 میلیون ۶۶۶ هزار سهم در معامالت بورس این 

 هفته مازندران داد و ستد شد.

بازار مازندران زیر ذره بین نظارت
معاون بازرسی سازمان صمت مازندران: بازرسان این 

سازمان قیمت و موجودی کاالهای بازار را مستمر رصد می 
 کنند.

بازگشایی دفتر رسیدگی به شکایات کاال وخدمات تعزیرات 
در ساری

مدیر اجرایی تعزیرات حکومتی استان: دفتر رسیدگی به 
شکایات کاال و خدمات طرح هدفمندی یارانه ها )بنزین( 

 در ساری بازگشایی شد.
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