


نخستین اظهارات معاون استاندار درباره اتفاق امروز 
محمودآباد؛

تنش  گفت:  مازندران  استاندار  امنیتی  معاون سیاسی 
سیاسی  اقدام  محمودآباد  بیشه کال  منطقه  در  امروز 
بود. افتاده  اتفاق  قضایی  حکم  اجرای  پی  در  و   نبود 

به گزارش بالغ، حسین حسن نژاد در خصوص اتفاق 
امروز در محمودآباد اظهار کرد: تنش امروز در منطقه 
بیشه کال محمودآباد اقدام سیاسی نبود و در پی اجرای 

حکم قضایی اتفاق افتاده بود.
وی با بیان اینکه در این حادثه دو نفر کشته و 4 نفر 
حادثه  این  خاطیان  مجموعه  افزود:  شدند،  زخمی 

شناسایی ، دستگیر و به مراجع قانونی تحویل شدند.
بیان  با  مازندران  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون 
شورای  جلسه  حادثه  این  از  بعد  بالفاصله  اینکه 
گفت:  شد،  برگزار  استان  و  شهرستان  تامین 
خانواده  با  و  تقبیح  را  اقدام  این  تامین  شورای 
کند. می  همدردی  ابراز  باخته  جان  و  داغدار   افراد 

همت محمد نژاد شهردار جدید جویبار شد
با اکثریت آراي اعضاي شوراي اسالمي شهر جویبار همت 
 محمد نژاد به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد.

محمود آباد- معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران 
سرخرود  در  درگیری  حادثه  خاطیان  و  عوامل  گفت: 
محمودآباد که منجر به کشته شدن دو نفر و مجروحیت 
شدند. دستگیر  و  شناسایی  شد  دیگر  نفر   چهار 

اعالم  مازندران  صمت  سازمان  رئیس 
مازندران در  متخلف  نانوایی   ۶۲۸  کرد:شناسایی 

                                       

دستگیری ۴ متهم فساد مالی در سوادکوه و سوادکوه 
شمالی

سربازان گمنام امام زمان)عج( در شهرستان سوادکوه 
 و سوادکوه شمالی 4 متهم فساد مالی را دستگیر کردند.

داد:خاطیان  خبر  مازندران  استانداری  معاون 
درگیری در محمودآباد دستگیر شدند

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس   - ساری 
مازندران گفت: طی چهار ماه نخست سال جاری تعداد 
شدند. شناسایی  دراستان  متخلف  خبازی  واحد   ۶۲۸ 

                                                

قاچاق  تومان  میلیون   100 باالی  پرونده   19 تشکیل 
کاال در مازندران

فرمانده انتظامی مازندران از رشد ۸۲ درصدی جرم در 
فضای مجازی خبر داد و گفت: 19 پرونده باالی 100 
 میلیون تومان قاچاق کاال در استان تشکیل شده است.

دادگستری  رئیس کل  مردمی  مالقات  نوبت دهی 
مازندران سامانه ای شد

مردمی  مالقات  جلسه  در  حضور  برای  مراجعین 
سایت  طریق  از  مازندران  دادگستری  کل  رئیس 
کنند. نوبت  اخذ  و  نام  ثبت  استان   دادگستری 

  

استاندار مازندران:
با عامالن حادثه محمودآباد به شدت برخورد می شود

گو  و  گفت  در  شنبه  روز  عصر  زادگان  حسین  احمد 
خانواده  با  همدردی  ابراز  ضمن  ایرنا  خبرنگار  با 
کشته شدگان  این حادثه افزود: نشست شورای تامین 
استان به صورت فوق العاده با حضور همه اعضا برای 
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بررسی ابعاد این حادثه تشکیل شده است.
استان  تامین  شورای  نشست  در  کرد:  اضافه  وی 
با  قانونی  شدید  برخورد  بر  تاکید  ضمن  مازندران 
نیروهای  قضایی  سازمان  رئیس  حادثه،  این  عامالن 

مسلح، مسوول بررسی ابعاد این حادثه شده است.
نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: همچنین 
معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی به نیابت از استاندار 
شهرستان  تامین  شورای  نشست  در  مازندران 

محمودآباد برای بررسی ابعاد حادثه حضور داشت.
وی بیان کرد: همه ابعاد این حادثه از سوی مسووالن 
استانی بررسی و با عامالن و مقصران آن نیز به شدت 

برخورد می شود.
استان  قضایی  دستگاه  قطعی  رای  صدور  پی  در 
زمین های  از  بخشی  آزادسازی  بر  مبنی  مازندران 
روستای  حاشیه  در  ارتش  هوایی  پایگاه  به  مربوط 
بیشه کال در بخش سرخرود شهرستان محمودآباد به 
سمت  به  هوایی  پایگاه  ماموران  منطقه،  ساکنان  نفع 
مردم و ماموران مجری این حکم تیراندازی کردند که 
نفر زخمی شدند. نفر کشته و چهار  این حادثه دو   در 

سواحل مازندران جایی برای حلبی آباد نیست
اینکه  بیان  با  مازندران  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
آزادسازی سواحل تا پایان ادامه خواهد داشت، تاکیدکرد: 
 سواحل مازندران جایی برای ایجاد دکه و حلبی آباد نیست.

ورزشگاههای  مرمت  برای  میلیاردریال   ۲۳0 دولت 
بابل و قائمشهر هزینه کرد

جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزشی  توسعه  معاون 
 ۲۳0 حدود  اخیر  سال   ۲ در  دولت  گفت:  مازندران 
ورزشگاه هفت   ۲ بهسازی  و  مرمت  برای  میلیاردریال 
اعتبار اختصاص داد.  تیربابل و شهید وطنی قائمشهر 

انتخاب شهردار آمل از کاسه زیر نیم کاسه تا مشکالت 
قانونی

با گذشت بیش از چهارماه از استعفای شهردار سابق 
مدیریت  سرپرستان  دست  در  هنوز  شهر  این  آمل، 
می شود و سایه بی تکلیفی بر شهرداری این شهر مهم 
مازندران سنگینی می کند،  مساله ای که قانون مبهم و 
 نبود تفسیری واضح از آن مقصرش عنوان شده است.

                                      

خصوص  در  مازندران  امنیتی  سیاسی  معاون  توضیحات 
درگیری در محمودآباد

اتفاق  مازندران گفت:  استاندار  امنیتی  معاون سیاسی 
تنها در پی  و  نبود  اقدام سیاسی  امروز در محمودآباد 

اجرای حکم قضایی اتفاق افتاد.
                                      

اولتیماتوم امور مالیاتی به پزشکان مازندرانی
پزشکان مازندرانی تا ۲۳ مرداد امسال فرصت دارند 

 در مطب هایشان دستگاه کارتخوان نصب کنند.

افزایش ۸۲ درصدی مهاجرت جرایم از فضای حقیقی به 
مجازی

فرمانده انتظامی مازندران گفت: مهاجرت جرائم از 
فضای حقیقی به فضای مجازی ۸۲ درصد امسال در 

 استان افزایش یافت.

 رفع تصرف زمین های کشاورزی در نکا و جویبار
موسوی مدیر جهاد کشاورزی نکا گفت: به منظور 

حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی از ابتدای 
مرداد تاکنون 14 فقره ساخت و ساز غیرمجاز به 

مساحت ۳ هزار و 700 متر در روستاهای دوقانلو ، 
 چاله پل و آبلو نکا تخریب شد.
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شورای اصالح طلبان مازندرانی تهران نشین، برای 
تصمیم گیری استانی صالحیت ندارد

نشین،  تهران  مازندرانی  طلبان  اصالح  شورای 
مازندران  استان  گیری  تصمیم  برای  صالحیتی  هیچ 
و   9۲ انتخابات  پیروزی  از  پس  همین ها  زیرا  ندارد، 
آوردن  دست  به  به  معطوف  را  خود  تالش  تمام   9۶
و  مدیره  هیات  فالن  عضویت  به  درآمدن  و  منصب 
معاونت فالن وزیر و مانند این ها کردند و دیگر تا این 
و  پیدا نشد! حضور  کله شان  و  انتخابات سر  روزهای 
استانی  سیاسی  معادالت  در  تهران نشینان  تصمیم 
کردن  ناامید  با  کند،  نمی  ایجاد  امیدی  هیچ  تنها  نه 
کند،  نمی  واقعی  اصالح طلبان  عاید  را  چیزی  جوانان، 
گرفته  کسانی   توسط  باید  فقط  تصمیمی  هر  بنابراین 
 شود که در مازندران فعالیت های اصالح طلبانه دارند.

۳



۴



5



۶



7



۸



9



10


