


انتقال  در  رسانه ها  مازندران:  شهید  بنیاد  مدیرکل 
دارند مهمی  رسالت  شهادت  و  ایثار   فرهنگ 

ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  هدایت مظلومی مدیرکل 
و  ایثار  فرهنگ  انتقال  در  رسانه ها  گفت:  مازندران 
 شهادت به نسل های آینده رسالت و نقش مهمی دارند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران 17 مرداد 
آگاهی،  به وادیان  را فرصت مناسبی برای ارج نهادن 
اندیشه و قلم دانست و ادامه داد: خبرنگاران پرچمداران 
بیرق آگاهی بخشی، صداقت و راستی هستند و رسالت 
 کنونی آنان در امید آفرینی بس سنگین و خطیر است.

 نامزد نهایی تصدی شهرداری جویبار مشخص شدند
اسامی کاندیدهای شهرداری جویبار به شرح زیر است:

1. سید حبیب نبوی
2. همت محمد نژاد

3. شیداله آقایی
4. محمد جعفر حسینی

5. رمضان پاریاو
6. کیوان جلیلی

جویبار  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  فقیه  محمد 
ماه  مرداد   17 مورخ  پنجشنبه  روز  جلسه  در  گفت: 
بین  گرفته  صورت  جمع بندی های  و  بررسی  از  بعد 
نهایی  نامزد  به عنوان  نفر  رأی گیری 3  از طریق  اعضا 
شنبه  روز  جلسه  در  و  شده  معرفی  جویبار  شهرداری 
هفته آینده مورخ 19 مردادماه نیز از طریق رأی گیری 
 شهردار جوییار از بین 3 نفر نامزد نهایی انتخاب شود.

دبیر انجمن علمی پدافند غیرعامل شرق مازندران خبر 
 داد: آغاز فعالیت انجمن علمی پدافند غیرعامل در نکا

مازندران،  شرق  غیرعامل  پدافند  علمی  انجمن  دبیر 
آموزش و فرهنگ سازی عمومی اصول پایداری ملی را 
از اهداف اصلی انجمن علمی پدافندغیرعامل برشمرد 
دستگاههای  کارشناسی  بازوی  انجمن  این  گفت:  و 
حوزه  در  گیری  تصمیم  و  سازی  تصمیم  در  اجرایی 

پایداری ملی خواهد بود.

در جلسه توسعه گردشگری میاندورود مطرح شد:
ظرفیت ایجاد 7 اسکله گردشگری دریایی در میاندورود/
 انتقاد از واگذاری زمین 90 هکتاری ساحل به شرکت سایپا

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
برای  اسکله  ایجاد  طرح  از  مازندران  گردشگری 
میاندورود  در  گفت:  و  داد  خبر  دریایی  گردشگری 
دارد. وجود  اسکله  ایجاد  برای  نقطه   هفت 

گردنه های  از  عبور  کرد:  تاکید  کربال  سپاه  فرمانده  جانشین 
مقدس دفاع  دوران  مجاهدانه  روحیه  و  تفکر  با   سخت 
روحیه  و  تفکر  گفت:  کربال  سپاه  فرمانده  جانشین 
مدلی  کارآمدترین  مقدس  دفاع  دوران  مجاهدانه 
 است که می تواند ما را از گردنه های سخت عبور دهد.

انبار به  مازندران  صنعتی  واحد   200 شدن   تبدیل 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره 
به اینکه 2۰۰ واحد صنعتی استان اعالم ورشکستگی 
کردند، گفت: در عرض سه سال هیچ اتفاقی برای آنها 
 رخ نداده و تعیین تکلیف نشدند و تبدیل به انبار شدند.

                                       

فصل  پایان  تا  برنج  واردات   : مازندران  استاندار 
برداشت ممنوع است

وزیر  اعالم  طبق  گفت:  مازندران  استاندار 
فصل  پایان  تا  همچنان  برنج  واردات  صمت، 
نیست. نگرانی  جای  و  است  ممنوع   برداشت 

رئیس جهاد کشاورزی مازندران:
99 درصد محصوالت غذایی مازندران سالم است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از سالمت غذایی 
 بیش از 99 درصد محصوالت کشاورزی در استان خبر داد.
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معاون استاندار مازندران: میزان صادرات مازندران 
باید به ۳ میلیارد دالر برسد

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
در  گذاری  هدف  به  بااشاره  مازندران  استانداری 
تولیدات  سازی  کیفی  راستای  در  گفت:  استان  سطح 
 کشاورزی باید میزان صادرات به سه میلیارد دالر برسد.

کمک2  داد:  خبر  اوقاف  سازمان  اجتماعی  مدیرکل 
میلیاردی برای زندانیان جرایم غیرعمد

خیریه  مؤسسات  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
دو  گفت:  کشور  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان 
کمک  برای  سازمان  این  سوی  از  تومان  میلیارد 
یافت. اختصاص  عمد  غیر  جرایم  زندانیان   به 

رئیس بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس: مراکز فرهنگی 
و  جنگ  و  جبهه  نسل  دو  تالقی  محل  مقدس  دفاع 

جوانان است
ساری - رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس  دفاع  های  وموزه  فرهنگی  گفت:مراکز  مقدس 
محل تالقی دونسل جبهه و جنگ و جوان و نوجوان است، 
 باید در ساخت این مراکز با مدل دفاع مقدس ورود کنیم.

شهرداری آمل بر مدار سرپرستی
آمل - دوست محمد کوهستانی با رای اعضای شورای شهر 
 به عنوان سرپرست جدید شهرداری آمل انتخاب شد.

                                                

معارفه شهردار جدید نور در غیبت نماینده استاندار

آییـن تودیـع و معارفـه فرمانـدار شهرسـتان نـور در 
حالـی قـرار بود بـا حضور رازجویـان معاون اسـتاندار 
مازنـدران برگزار شـود که بـه رغم تاخیر یک سـاعته 
زمان شـروع مراسم، در اواسط مراسـم عدم حضور و 
عذرخواهـی وی به دلیل شـرکت در جلسـه دیگری به 
اطـالع حاضران رسـید که این امر بـا انتقاد و اعتراض 
 رئیس شـورای شـهر نـور و امـام جمعه مواجه شـد.

باشـند رسـانه ها  پاسـخگوی   مسـؤوالن 
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد مازندران گفت: مسـؤوالن 
پاسـخگوی رسـانه ها باشـند و اگر رسـانه ای نقد کند 
از او شـکایت نکننـد. عبـاس زارع بعد از ظهـر امروز 
در دیـدار بـا امـام جمعـه بابـل در جمـع خبرنـگاران 
در مدرسـه صـدر بابـل اظهـار کـرد: در حوزه رسـانه 
اسـت. فراهـم  بـرای خبرنـگاران  امکانـات   حداقـل 

  

نخستین برنج ارگانیگ مازندران برداشت شد
روز  مازندران  ارگانیک  برنج  نخستین  ایرنا-  ساری- 
چهارشنبه همزمان با روز »ملی برنج ارگانیک «با حضور 
مسئوالن کشوری و استانی در زمینی به مساحت 1۰ 
هکتار در سایت مرکز تحقیقات این محصول در روستای 
 بایکالء شهرستان نکاء در شرق مازندران برداشت شد.

مازندران صنایع  از  درصد   70 حدود  خوش   حال 
معدن  و  صنعت  خانه  رئیس  ساری-ایرنا- 
وضعیت  تحریم،  وجود  با  که  گفت  مازندران 
صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  از  درصد   7۰ حدود 
است. خوب  تولیدی  فعالیت  لحاظ  از   استان 

                                      

54۳ فرزند شهید مازندران نخبه هستند
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با اشاره 
فرزند   543 گفت:  شهدا،  خانواده  جایگاه  تکریم  به 

شهید مازندران از نخبگان هستند.

 عناصر مفسد بانکی در نظام تولیدی شناسایی شوند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با تاکید 
بر رفع کلی مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی از طریق 
تولیدی  نظام  در  بانکی  مفسد  عناصر  گفت:  بانک ها، 

شناسایی شوند.
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مرگ ۶1 نفر از عابران پیاده امسال در مازندران
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت:61 نفر عابر پیاده 
سه ماه امسال در حوادث مازندران جان باختند که در 
 مقایسه با مدت مشابه پارسال 3۰ درصد افزایش داشت.

تقویت و فعال سازی جبهه متعهد ورزشکاران انقالبی 
تر از انقالب

کربالی  سپاه  ورزشکاران  بسیج  سازمان  مسئول 
مازندران گفت: یکی از مهمترین سیاست های سازمان 
سازی  فعال  و  تقویت  ،تشکیل،  ورزشکاران  بسیج 
است انقالب  تراز  انقالبی  ورزشکاران  متعهد   جبهه 

پیام  خبرنگار  روز  مناسبت  به  مازندران  استاندار 
تبریک صادر کرد.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
زادگان  حسین  ،احمد  ساری  از  جوان  خبرنگاران 
استاندار مازندران در پیامی 17 مرداد، روز خبرنگار را 
گفت  تبریک  مازندران  خبرنگاران  و  خبری  جامعه   به 

                                         

پیام تبریک نماینده ولی فقیه در مازندران به مناسبت 
روز خبرنگار

17مرداد  مناسبت  به  پیامی  در  طبرسی  اهلل  آیت 
اصحاب  و  خبرنگاران  همه  به  را  خبرنگار  روز 
گفت. تبریک  را  مختلف  عرصه های  در   رسانه 

پلمپ ۸واحدصنفی متخلف در بابلسر
و  قوانین  نکردن  رعایت  دلیل  به  متخلف  ۸واحدصنفی 

ضوابط انتظامی در شهرستان بابلسر پلمپ شد.
بیان  با  بابلسر  انتظامی  فرمانده  رضوانی  سرهنگ 
بازدید  اینکه در این طرح تعداد 64واحد صنفی مورد 

متخلف  صنفی  46واحد  افزود:برای  گرفت،  قرار 
دلیل  به  نیز  ۸واحدصنفی  و  پلمب  اخطار  و  تذکر 
شد. پلمپ  انتظامی  ضوابط  و  قوانین  نکردن   رعایت 

دستگیری سارقان میلیاردی قطعات خودرو
وقوع  پی  در  گفت:  مازندران  آگاهی  پلیس  سرپرست 
صنفی  واحد  یک  از  خودرو  قطعات  سرقت  فقره  یک 
نکا،  شهرستان  در  سنگین  آالت  ماشین  کارگاهی 
فرماندهی  آن  انتظامی  ماموران  کار  موضوع در دستور 
قرار گرفت.سرهنگ سیدجعفر ساداتی افزود: ماموران 
بررسی های  از  پس  نکا  شهرستان  آگاهی  پلیس 
شناسایی  به  موفق  اطالعاتی  اقدامات  و  جانبه  همه 
گفت:  شدند.او  شهرستان  این  در  سرقت  باند  یک 
عملیاتی  در  ماموران  قضائی،  هماهنگی های  از  پس 
کردند. دستگیر  را  متهمان  غافلگیرانه  و   ضربتی 

سه  رودخانه های  حریم  متری  100هزار  سازی  آزاد 
شهر مازندران

رودخانه های  بستر  و  حریم  از  مترمربع  1۰۰هزار 
 منطقه های نوشهر، چالوس و کالردشت آزادسازی شد.

در  افغانستان  اتباع  اقامت  کارت  تمدید  طرح 
مازندران

اقامت  کارت  تمدید  هدف  با  آمایش14  طرح 
اتباع   13 هویت  و  ساکن  افغانستانی  اتباع 
شد. آغاز  امروز  از  مازندران  در  کشور ها   سایر 

کشف 2تن مرغ فاسد در میاندورود
در  میاندورود  عمومی  امنیت  پلیس  ماموران 
چربی  و  گوشت  2تن  خودرو  یک  از  بازرسی 
کردند. ضبط  و  کشف  غیربهداشتی  و  فاسد   مرغ 

زیست  محیط  پناهگاه های  از  411هکتار  سوختن 
مازندران

411 هکتار از پناهگاه های حفاظت شده محیط زیست 
سوخت. آتش  در  تاکنون  امسال  آغاز  از   مازندران 
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