به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر ،مهندس سیف ا ..پور مسئول واحد امانی
این شهرداری در مصاحبه ای ضمن اعالم مطلب فوق در ارتباط با اقدامات انجام شده
جهت مدیریت آبهای سطحی گفت :در کنار فعالیت های معاونت فنی و عمرانی ،ما هم
اقداماتی انجام دادیم تا معضل آب ماندگی و آبگرفتگی بابلسر کاهش یابد که عالوه بر
آنچه ذکر شد می توان به ساخت دال های بتنی و رابط های اگو اشاره کرد که در همین
ارتباط سهم و نقش موثری دارند.
وی سپس در پاسخ به این پرسش که اساسا واحد امانی چه مسئولیت و وظایفی دارد
خاطر نشان کرد:کلیه کارهای فوری و آنی مانند ترمیم خرابی های معابر که در پی

مسئول واحد امانی شهرداری بابلسر:

با طراحی جدید بخشی از مشکالت ناشی
از آبگرفتگی های شهر بر طرف شد
با ساخت ترمینالهای مختلف در تقاطع اگوها که موجب تنفس و در نتیجه تخلیه هوا و
گرفتگی اگوها میشود توانستیم در تسریع جاری شدن سیالب ها و رفع آبگرفتگی ها
دستاوردهای اثرگذاری داشته باشیم .

اعطای  ۹۸۰میلیارد ریال تسهیالت
به تعاونی ها در مازندران

اعطاء تسهیالت به شرکت های تعاونی را  ۹۸۰میلیارد ریال
اعالم کرد و ادامه داد :میزان صادرات تعاونی ها  ۴۲۶میلیون
دالر بوده است.اصغری از برگزاری  ۳۲جشنواره تعاونی های برتر
در مازندران خبر داد و گفت :استان مازندران از  ۴۵۸مورد
نمایشگاه داخلی و  ۱۲۰مورد نمایشگاه خارجی میزبانی کرده
است.وی کمک به اجرای پروژه های مسکن توسط تعاونی های
مسکن مهر و تحویل بیش از  ۵۵۰۰واحد مسکونی را از دیگر
دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی در اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی در استان برشمرد.
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی مازندران در بخش دیگری
پیگیری تحت پوشش قرار دادن بیمه کارگران ساختمانی به تعداد
بیش از  ۵۰هزار نفر با هدف حمایت بیمه ای ،تشکیل ۶۹۷
تشکل کارگری وکارفرمایی و بررسی بیش از  ۷۳هزار پرونده
درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور با
هدف توجه به سالمت قشر زحمتکش کارگران را از دستاوردهای
انقالب اسالمی در حوزه روابط کار در وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در استان اعالم کرد.

اخبار

مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران:

اسالم بدون والیت نسخه تجویزی
استکبار جهانی است

مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران گفت :برخی درصدد
انحراف در اسالم ناب هستند و اسالم منهای والیت نسخه
جریان های استکباری است .حجتاالسالم ناصر شکریان
امیری در جمع دانشآموزان دبیرستان معارف اسالمی صدرای
بابل با تسلیت بهمناسبت شهادت اولین شهیده راه والیت
حضرت زهرا سالم ا ..علیها و با گرامیداشت یاد و خاطره
امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسالمی و شهدای ایران
اسالمی  ،اظهار کرد :برخیها تالش میکنند فقط ابعاد معرفتی
و معنوی سیره حضرت زهرا سالم ا ..علیها را برجسته کرده که
باید سیره سیاسی و ابعاد والیتمداری دخت نبی مکرم اسالم
حضرت زهرا سالم ا ..علیها را هم برای جامعه تبیین کنند.وی
با اشاره به والیتمداری این بانوی معظم و مکرم اسالم و
روشنگری ایشان در برابر انحرافات و جریانهای معاند ،افزود:
حضرت زهرا (س) در برابر برخی جریانهای معاند و منحرف
به تبیین و روشنگری پرداخت و در این راه هم به شهادت
رسید .مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران به چهل سالگی
انقالب اسالمی و شکست مفتضحانه استکبار جهانی در برابر
سیاستهای جمهوری اسالمی در منطقه و جهان اشاره کرد و
گفت :مقاومت و پایداری خواب خوش دشمنان ایران اسالمی
را پریشان کرد و امروز موشکهای ایران اسالمی در منطقه
و حتی جهان بسیاری از سیاستهای جبهه استکباری را با
چالش جدی مواجه کرده است .این استاد حوزههای علمیه
و دانشگاههای مازندران فجر انقالب اسالمی را در مسیر
سیره و منش حضرت زهرا سالم ا ..علیها دانست و تاکید
کرد  :همزمانی ایام شهادت حضرت زهرا سالم ا ..علیها و فجر
انقالب اسالمی یک فرصت بسیار ارزشمند برای تبیین جایگاه
والیت در جامعه اسالمی است .شکریان در بخش دیگری
از سخنان خود با تاکید بر وحدت و همدلی امت بصیر ایران
اسالمی در راهپیمایی عظیم  ۲۲بهمن  ،افزود  :امام خمینی
(ره) با ایمان به خدا و تکیه به امت قهرمان خود حکومت
اسالمی را پایهگذاری کرد و امروز والیت یادگار ارزشمندی
است که باید برای آن شکر گزار بود و قدر آن را دانست.وی
به نسخههای تجویزی غرب برای انحراف در دین و اسالم
مسلمانان اشاره کرد و افزود :غربیها و مستکبران عالم امروز
به این باور رسیدهاند که والیت و خودباوری مهمترین عنصر
تعالی  ،رشد و توسعه جامعه اسالمی خواهد شد و سعی میکنند
با برنامهریزی در مسیر مشکالتی ایجاد کنند ولی چهل سال
است فقط سیلی خوردهاند و ناامید برگشتهاند و در روز ۲۲
بهمن امت قهرمان ایران ثابت میکنند در دفاع از حریم والیت
از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد و دوباره مشت محکمی بر
دهان یاوهگویان و فتنهگران خواهند کوبید.

بازدید اساتید دانشگاههای آزاد
استان مازندران از نیروگاه نکا

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه و تعدادی از اساتید و اعضای
هیات علمی دانشگاههای آزاد استان مازندران به منظور آشنایی
با توانمندیهای صنعت برق از نیروگاه شهیدسلیمی نکا بازدید
نمودند .در این بازدید که به مناسبت ایاما… دهه مبارک
فجر و گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی برگزار شد ،بازدیدکنندگان از تأسیسات نیروگاه بخاری
بازدید و با استماع توضیحات کارشناسان از نزدیک با نحوه
فعالیت کارکنان و مراحل پیچیده تولیدبرق و بخصوص روند
تعمیرات واحد بخار آشنا شدند.همچنین در این بازدید بمنظور
بهره مندی از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در راستای ترویج
فرهنگ مدیریت مصرف ،مشقات نگهداری و تعمیرات ،بهره
برداری ،تولید انرژی و نیز دستاوردهای ساخت داخل نیروگاه
تشریح شد و بر آمادگی نیروگاه جهت استفاده از ظرفیتهای
علمی -پژوهشی مراکز دانشگاهی در زمینه اجرای طرحهای
تحقیقاتی ،رفع چالشها و افزایش بهرهوری تأکید شد.

روزانمه

گروه اقتصادی 54 :تولید کننده برتر استانی و ملی در بخش ها و رشته های مختلف کشاورزی استان
مازندران روز چهارشنبه با حضور معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار و مسئوالن کشاورزی استان
در ساری تجلیل شدند.
 9نفر از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی مازندران به عنوان نمونه ملی انتخاب شدند که به صورت
مستقیم از شخص وزیر جهاد کشاورزی و رئیس جمهوری لوح سپاس دریافت کردند.خلیل پیغمبزاده تولید
کننده نمونه ملی برنج محلی  ،جواد غالمپور تولید کننده برنج پرمحصول  ،مهدی جاللی تولید کننده
محصوالت گواهی شده زراعی  ،سید رضا ذاکری تبار باغدار نمونه محصوالت مرکبات  ،سیده زینب
سیدین زن کارآفرین نمونه روستایی  ،مجید تنکابنی بندی پی مرتعدار نمونه  ،احمد سمامی پرورش دهنده
نمونه ماهی در قفس  ،علیرضا کروجی پرورش دهنده نمونه ماهیان خاویاری و یزدان نجار صیاد نمونه
ماهیان تجاری از کشاورزان نمونه ملی مازندران هستند .استان مازندران با تولید ساالنه حدودیک میلیون و
 50هزار تن برنج سفید 2 ،میلیون و 500هزار تن انواع مرکبات 95 ،هزار تن انواع آبزیان رتبه نخست تولید
محصوالت زراعی و باغی کشور را دارد.مدیرهماهنگی و ترویج جهاد کشاورزی مازندران در این مراسم
گفت که به منظور الگو سازی و توسعه دانش بهره برداری و بهره وری از محصوالت کشاورزی هر ساله
برترین های بخش های مختلف کشاورزی در شاخص های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند.مجید
بهادری مقدار تولید  ،کیفیت  ،ضریب تولید در واحد سطح  ،نحوه و مقدار مصرف نهاده های کشاورزی به
ویژه سموم را از شاخص های اصلی ارزیابی در انتخاب نمونه ها عنوان کرد و افزود :امروز پس از چهل
سال از پیروزی انقالب اسالمی نظام نوین ترویج در بخش های مختلف کشاورزی مازندران در حال اجرا
و گسترش است.سیده زینب سیدین زن کارآفرین نمونه روستایی که  10سال پیش فعالیت خودش را در
قطعه زمینی کمتر از هزار متر مربع در قالب کشت سبزیجات شروع کرده است  ،در این مراسم گفت که
اکنون  50نفر در بخش تولید و فرآوری و بازریابی سبزیجات مشغول به کار هستند.وی با بیان اینکه فعالیت
خود را در کمتر از هزار متر زمین کشاورزی در هچیرود تنکابن را با کشت سبزیجات اورگانیک آغاز کرده
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ام ،افزود :کشاورزی را باهمراه خانواده خود آغاز کردم و با استفاده از باغات اطراف بایر هر ساله سطح کشت
را افزایش دادم.وی بیان داشت :امروز پس از چندین سال فعالیت تقاضای باال شهروندان استانی و خارج
از استان فرآوری سبزیجات را مکانیزه کرده و با دریافت تسهیالت فضای چلخانه ای را نیز عملیاتی کردم.
وی توضیح داد :زمین مازندران ارزش باالیی دارد که می تواند همه بیکاران استان را به خود مشغول به کار
کند و درآمد مناسبی را برای خانواده ها ایجاد کند.محمدرضا بامتی طوسی باغدار نمونه میوه های هسته
دار نیز در این مراسم نبود صنایع تبدیلی و بازار مناسب را از مشکالت عمده باغداران عنوان کرد و گفت:
زمین های کشاورزی استان مناسب برای افزایش تولید در واحد است به شرطی که دانش در فعالیت های
کشاورزی عملیاتی شود.وی با بیان اینکه خاک استان نیازی به کودهای شیمیایی ندارد و با انجام عملیات
های مختلف می توان علیه آفات به صورت غیر شیمیایی مقابله کرد ،ادامه داد :اما وقتی بازار محصوالت
تولیدی در اختیار دالالن و واسطه ها باشد  ،انگیزه ها کم و فروش زمین رخ می دهد.استان مازندران با
تولید ظرفیت  72نوع از تولیدات محصوالت کشاورزی به مقدار هفت میلیون تن ،حدود 11درصد از ارزش
افزوده بخش کشاورزی کشور را در اختیار دارد.

درگوشی

فرمانده انتظامی مازندران خبر داد:

کالهبرداری از  2هزار شهروند با ایجاد کانال دوستيابی در تلگرام
فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری متهم به کالهبرداری
اینترنتی بیش از  2هزار شهروند در سراسر کشور با استفاده از
کانالهای تلگرامی دوست یابی و جعل درگاه بانکی خبر داد.
سردار سید محمود میرفیضی اظهار کرد :در پی مراجعه یکی از
شهروندان با ارائه مرجوعه قضائی به پلیس فتا این فرماندهی
مبنی بر عضویت در کانال تلگرامی دوستیابی و پرداخت 20
هزار ریال برای خرید نرمافزار از طریق درگاه بانکی که در
کانال بوده پس از چند روز متوجه شد از وی  10میلیون ریال
کالهبرداری شده است.
وی افزود :کارآگاهان و کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات
از مال باخته و اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیسی موفق
شدند ،متهم به کالهبرداری اینترنتی ساکن یکی از شهرستان

استان تهران را شناسایی و با هماهنگی قضائی این فرد را
دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی مازندران اضافه کرد :در بازرسی از محل
سکونت این فرد ،یک دستگاه اسکیمر به همراه تعدادی کارت
خام و کارت عابر به نام غیر و تعداد  10عدد سیم کارت ،یک
دستگاه پرینتر رنگی و  2دستگاه گوشی تلفن همراه کشف و
ضبط شد.
میرفیضی تصریح کرد :متهم در تحقیقات پلیس عالوه بر اقرار
به بزه انتسابی عنوان داشت که از شهریور ماه سال  1396با
هدف کالهبرداری و سرقت اطالعات حساب بانکی افراد اقدام
به ایجاد  20کانال تلگرامی با عناوین دوست یابی ،صیغه یابی
و انتشار نرم افزارها در این کانال ها در سطح گسترده کرده که

تنها در یک فقره  120میلیون ریال کالهبرداری کرده است.
وی خاطرنشان کرد :این فرد در ادامه تحقیقات پلیس عنوان
داشت با ایجاد درگاه بانکی جعلی (فیشینگ) و دسترسی به
اطالعات حساب بانکی افراد اقدام به خرید و فروش شارژ و
کالهبرداری از افراد میکرد.
فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به شناسایی و کشف
اطالعات حساب بانکی بیش از  2هزار شهروند در سراسر کشور
از سیستمهای رایانهای که این فرد از آنان کالهبرداری یا قصد
کالهبرداری داشته به شهروندان هشدار داد :از عضویت در
کانالهای تلگرامی دوستیابی ،صیغه یابی ،ماهواره جیبی و...
جدا خودداری کنند تا در دام افراد شیاد و کالهبردار قرار نگیرند.

هادیانی مطرح کرد:

ی مازندران و البرز
آمادگی دانشگاه آزاد اسالمی برای احیای نساج 
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر
گفت :این دانشگاه حمایت و آمادگی خود را
برای احیای دوباره نساجی مازندران و البرز
مرکزی اعالم میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از قائمشهر،
میرامید هادیانی عصر امروز بههمراه کارکنان
و استادان دانشگاه آزاد اسالمی قائمشهر در
دیدار با آیتاهلل معلمی نماینده مردم استان
مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام
جمعه شهرستان قائم شهر که به مناسبت دهه
مبارک فجر برگزار شد ،اظهارکرد :انقالبهای
دنیا به انقالبهای کوچک و بزرگ تقسیم
میشود و انقالب اسالمی ایران با شعار نه
غربی نه شرقی ،جمهوری اسالمی یک انقالب
تمدنساز است.
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تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی مازندران تجلیل شدند

مدیرکل تعاون مازندران مطرح کرد:

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی مازندران درباره دستاوردهای
انقالب اسالمی در حوزه تعاون در استان گفت ۹۸۰ :میلیارد ریال
تسهیالت به شرکتهای تعاونی در استان اعطاء شده است.
کامران اصغری خواستار تبیین دستاوردهای  ۴۰ساله در حوزه
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و خدمات به کارگران بعد از پیروزی
انقالب اسالمی شد و اظهار داشت :قشر کارگران بیشترین نقش
آفرینی ،نوآوری و کارآفرینی در عرصه تولید را دارند.اظهار کرد:
تبیین دستاوردها و ثمرات ارزشمند انقالب اسالمی برای جوانان
در شرایط کنونی ضروری است تا نسل کنونی با دستاوردها آشنا
شود.وی با اشاره به الزمه های تحقق شعار افتخار به گذشته
و امید به آینده ،تصریح کرد :برای اثبات مایه مباهات بودن
چهل سال کارنامه انقالب دست ما بسیار پر است و به چهل
سال انقالب اسالمی ایران می بالیم.مدیرکل تعاون،کار و رفاه
اجتماعی مازندران در خصوص دستاوردهای چهل ساله انقالب
اسالمی در حوزه تعاون در استان ،از تشکیل  ۱۳هزار و ۶۷۰
تعاونی در مازندران خبر داد و افزود :با تشکیل این تعاونیها ۱۳۸
هزار و  ۷۶۹فرصت شغلی ایجاد شده است.این مسوول میزان

حفاری ایجاد میشوند یا ترمیم دریچه های شهری و اگوها،احداث فاضالب برای نقاط
مورد نیاز و از جمله ساختمان ستاد بحران،زیر سازی در نقاط مختلف و باالخره ترمیم
جداول با این واحد می باشد گاه حتی برای تسریع در انجام پروژه های بزرگ هم وارد
صحنه میشویم مانند کمک به پیمانکاران برای انجام برخی امور همچون جابجایی
وسایل و امکاناتی که در صحنه هستند و دست و پاگیرند یا باید از صحنه حضور داشته
باشند .مسئول واحد امانی شهرداری بابلسر ضمن بیان این مطلب که پراکندگی و گستره
فعالیت های این واحد آنقدر متنوع است که به واحد امانی «آچار فرانسه» شهرداری
لقب داده اند.

سرپرست دانشگاه آزاد قائمشهر گفت:
تأکید چندساله مقام معظم رهبری بر بحث
دانشگاههای اسالمی ،اخالقمداری و
مسئلهمحوری دو رکن اساسی دانشگاه آزاد
اسالمی است و اگر تمامی دانشگاه ها با این

دو رکن تولید علم کنند ما میتوانیم از دولت
اسالمی به جامعه اسالمی برسیم.
هادیانی ،بومی بودن علم را یکی از ویژگیهای
مهم علم دانست و گفت :در آینده اگر بتوانیم
قدرت علمی کشور را توسعه و علم را بومی

و مسئله محور کنیم قطع ًا به توفیقات قابل
توجهی دست پیدا خواهیم کرد.
وی با ابراز تأسف از اینکه نساجی مازندران و
البرز مرکزی که از مهمترین و با ارزشترین
صنعتهای شهرستان و استان بودند و هم
اکنون به نابودی کشیده شدند ،گفت :من
به عنوان فرزند این شهر نخواهم گذاشت
تا دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر به
سرنوشت اینها دچار شود و قطع ًا با همکاری
اساتید و نیروهای متخصصی که در دانشگاه
وجود دارد برای رفع مشکل این دو کارخانه
ورود پیدا میکنیم.هادیانی تأکید کرد :جهت
تحقق و پیشبرد اهداف دانشگاه از پیشنهادات
و حمایتهای مسئوالن شهرستانی ،استانی و
کشوری استفاده خواهیم کرد.

فرماندار گلوگاه اعالم کرد:

تامین اعتبار  ۱۰۰میلیارد ریالی برای کریدور گلوگاه به دامغان
فرماندار گلوگاه گفت :دولت نگاه ویژهای به پروژه دارد و با تامین
اعتبار  ۱۰۰میلیارد ریالی سبب شد پروژه کریدور شمال به جنوب
متوقف نشود.
محمدرضا تباکی قلعه سری در آیین کلنگزنی پروژه راه
گلوگاه-دامغان ،کریدور شمال به جنوب اظهار کرد :این پروژه
مربوط به  ۲۵سال گذشته است که توانستیم کلنگ آن را به
زمین بزنیم.

وی افزود :مردم به خوبی میدانند که این پروژه چقدر باعث
توسعه و آبادانی و جهش شهرستان میشود ،ارتباط شهرستان
گلوگاه به جنوب سبب توسعه ،عمران و آبادانی میشود.
فرماندار گلوگاه بیان کرد :حضور گردشگران و سرمایهگذاران که
به منطقه ما میآیند در آینده باعث رشد گلوگاه خواهد شد که
همه به این امر آگاه هستند.
وی گفت :دولت نگاه ویژهای به پروژه دارد و با تامین اعتبار

آگهی تغییرات شرکت سوفارو سهامی خاص به شماره ثبت  448و
شناسه ملی 10760084803
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/07/01تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :محل شرکت در واحد ثبتی ساری به آدرس استان مازندران  ،شهرستان ساری ،
بخش مرکزی  ،دهستان اسفیوردشوراب  ،آبادی شرفدارک ال ،شرفدارکال علیا  ،جاده
ساری -قائمشهر  ،خیابان اصلی  ،پالک  ، 0طبقه همکف 4849159498تغییر یافت.و
ماده مذکور در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری ساری م.الف375864

 ۱۰۰میلیارد ریالی سبب شد پروژه کریدور شمال به جنوب
متوقف نشود.
این مسؤول یادآور شد :در دهه فجر امسال حدود یک چهارم
اعتبارات شرق مازندران که بیش از  ۷۰میلیارد تومان اعتبار است
به شهرستان گلوگاه اختصاص یافت.
تباکی گفت :صبح فردا کارخانه روغنکشی در شهرک صنعتی
تیلهنو با اعتبار  ۳۰میلیارد تومان کلنگزنی میشود.

آگهی تغییرات شرکت مهر دشت سوادکوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت  5080و
شناسه ملی 14003549221
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :محل
شرکت در واحد ثبتی قائمشهر به آدرس قائم شهر  ،بخش مرکزی  ،شهر قائم شهر ،آیت ا ...صالحی مازندرانی،
کوچه عدالت  ، 1خیابان تالر [1شهیدبهشتی]  ،پالک  ، 123مجتمع شهروند  ،طبقه دوم به کد پستی
 4765795951تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
م.الف375863
قائم شهر

آگهی تغییرات آموزشی فرهنگی غیر دولتی کار و دانش علم و صنعت ساری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  673و شناسه ملی 10760375511
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1397/07/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :ترازنامه و صورت های مالی سال  1396به تصویب رسید .نامبردگان ذیل را بعنوان هیئت مدیره جدید بمدت  2سال
و بازرسان بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل به مدت یکسال انتخاب نمودند -1 .آقای  :سید مجتبی جمالی فرزند :سیدمرتضی شماره شناسنامه 245 :صادره :ساری شماره ملی 2090799153 :بعنوان عضو اصلی
 -2آقای :محمدحسن خانی نوذری فرزند :عزیز اله شماره شناسنامه 389 :صادره :روستایی ساری شماره ملی 2090600926 :بعنوان عضو اصلی  -3آقای محمدرضا اباذری فرزند :قاسم شماره شناسنامه40 :
صادره :ساری شماره ملی 2092515950 :بعنوان عضو اصلی  -4آقای :محمد تیزکار فرزند :عمران شماره شناسنامه 492 :صادره :حوزه یک بهشهر شماره ملی 2181092605 :بعنوان عضو علی البدل  -5آقای:
زین العابدین امینی سودکالیی فرزند :مهدی شماره شناسنامه 25437 :صادره :ساری شماره ملی2090242371 :بعنوان عضو علی البدل بازرسان  -1 :آقای سیدحسین فتاحی ساروی فرزند :آقابزرگ شماره
شناسنامه 661 :صادره :ساری شماره ملی 2091677795 :بعنوان بازرس اصلی  -2آقای علی اصغر هراسانی فرزند :رمضان شماره شناسنامه 14 :صادره :بهشهر شماره ملی 2181435073 :بعنوان بازرس علی
البدل رونوشت به :مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ساری بازگشت به نامه شماره  2001/21336/1061مورخ  1397/08/06جهت اطالع.
م.الف 375865
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

شماره تماس براي درج نظرات :
 (33300231 -3ساري)
شماره پيامك30005201:

E - mail :

vareshnewspaper@yahoo.com
آيا مسئوالن و نمايندگان مجلس ميدانند که مستاجران چه
وضعيت اسفباري را تحمل ميکنند؟ بنده به عنوان يک کارگر
نصف بيشتر حقوقم را برای اجاره خانه ميدهم .البته باید گفت
انسان باید در گرداب باشد تا بتواند درک کند شاید در بین مسئوالن
و نمایندگان مجلس مستاجر وجود ندارد.
شهروندی از ساری
واقعا فضای کسب و کار راکد است ،هیچ تحرکی در کسب و کار
مردم نمیبینیم .من خودم شغلم آزاد است و همیشه در این فصل
سال کار داشتیم و سرم شلوغ بود اما امسال واقعا از بیکاری خسته
شدهام .قبوض آب ،برق و گاز هم که گران شده است .از یک طرف
کار نیست و از طرف دیگر هزینهها باال رفته و یارانه نقدی هم که
اصال قیمت آن تغییر نکرده است چطور با قیمت حاملهای انرژی
که گران میشود کنار بیاییم .واقعا ماندهام و نمیدانم چه باید بکنم؟
شهروندی از قائمشهر

خبر

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :

نشست بانوان ادارات استان ویژه
دهه فجر در منطقه ساری

مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه ساری گفت  :به مناسبت ایام فاطمیه و دهه فجر،
نشستی متشکل از بانوان ادارات و شرکتهای استان مازندران
در منطقه ساری با عنوان دوستی با بانوی مهربانی برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی  ،عباس خلیل پور مسئول روابط
عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری
با عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه  ،بیان کرد  :به
مناسبت نزدیک شدن به سالروز وفات حضرت فاطمه (س)
و بزرگداشت ایام دهه فجر انقالب اسالمی  ،نشستی با عنوان
دوستی با بانوی مهربانی در تاریخ  97/۱۱/16با سخنرانی
خانم مال زاده مادر شهید مدافع حرم درتاالرهمایشات منطقه
ساری برگزار شد .عباس خلیل پور از والیت مداری ،صبر و
شکیبایی و عفت و پاکدامنی حضرت فاطمه زهرا (س) به
عنوان ویژگی هایی بارز آن حضرت یاد کرد وافزود  :در این
نشست خانم مالزاده در مورد نقش بانوان در جامعه اسالمی و
الگو گیری زنان مسلمان از بانوی مهربانی ها ،حضرت فاطمه (
س ) سخن گفتند .خلیل پور اظهار کرد  :در ادامه این نشست
حسینعلی طالبی معاون فنی و عملیات شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه ساری سخنانی در وصف حضرت
فاطمه ( س ) گفته و به بانوان شرکت کننده در این نشست
خوش آمد گفتند .طالبی ادامه داد  :باید تالش شود با تکیه بر
تعالیم همه معصومین علیهم السالم  ،ظرفیتی در خود به وجود
آورده تا همچون حضرت فاطمه زهرا (س) در جامعه موثر و
تحول آفرین باشیم .مسئول روابط عمومی منطقه ساری از
شخصیت ملکوتی و ابعاد معنوی و ویژگی های صدیقه طاهره
ّ
(س) گفت و اظهار داشت  :در این نشست با مویه گری و
مداحی و تشیح نمادین پیکر بانوی مهربانی ها حال و هوای
معنوی ویژه ای به مراسم داده شد .خلیل پور از برنامه های
این نشست گفت و افزود  :در این نشست به برندگان مسابقه
پاورپوینتی سیر تحول پوشش در گذر انقالب که در سطح
ادارات استان برگزار شده بود  ،به پنج نفر برگزیده هدایایی به
رسم یادبود اهدا شد .

