


امنیت  تأمین  در  اصناف  نقش  جویبار:  انتظامی  فرمانده 
اجتماعی پایدار بی بدیل است

ارتباط  بیشترین  اصناف  گفت:  جویبار  انتظامی  فرمانده 
ارتباطی  پل  و می توانند  دارند  با مردم کشور  را  برخورد  و 
قوی برای مجموعه های نظام با بدنه جامعه باشد و بتوانند 
دهند. انعکاس  جامعه  به  را  نظام  آرمان های  و   خواسته 

فرمانده انتظامی مازندران عنوان کرد : انهدام باند سارقان 
همراه  تلفن  کارت  سیم  عدد  هزار  مازندران/8  در  اینترنتی 

کشف شد
فرمانده انتظامی مازندران از انهدام باند سارقان اینترنتی 
 با 6 میلیارد ریال سرقت در شهرستان عباس آباد خبر داد.

وزیر آموزش و پرورش: وضعیت نیروی انسانی در آموزش و 
پرورش مناسب نیست

انسانی  نیروی  وضع  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
در  و  ندارد  مناسبی  سامان  پرورش  و  آموزش  در 
نیست. کارساز  انسانی  نیروی  تعداد  فرهنگ   حوزه 

و  ابوالفضل  داد:  خبر  فریدونکنار  احوال  ثبت  اداره  رئیس 
فاطمه در صدر نام های منتخب فریدونکناری ها

رئیس اداره ثبت احوال فریدونکنار از کاهش آمار والدت، 
طالق و ازدواج در فریدونکنار خبر داد و گفت: “ابوالفضل” 
است. فریدونکناری ها  عالقه  مورد  نام های  از  “فاطمه”   و 

تخریب 4 ویالی غیرمجاز در بخش بلده نور
دادستان عمومی و انقالب شهرستان نور از تخریب چهار ویالی 
غیرمجاز در بخش بلده نور خبر داد و گفت: ارزش تقریبی این 
 ویالها مجموعاً بیش از 32 میلیارد ریال ارزیابی شده است.

کارآفرینی جوان آملی با حمایت بسیج سازندگی؛

ضایعات  کاهش  جهت  در  گامی  تبدیلی؛  صنایع  تقویت 
کشاورزی

جوان کارآفرین آملی گفت: اگر صنایع تبدیلی در مازندران 
با  محصوالت  عرصه  زمان  در  می توان  کند  پیدا  رشد 
تبدیل آنها به محصول دیگر قدم های بزرگی برای کاهش 
برداشت. نیز  کشاورزی  محصوالت  ضایعات   میزان 

حمایت آتش به اختیاری از هنرمندان بومی؛ نخستین »جمعه 
بازار هنری« در آمل برپا شد

صورت  به  آمل  در  مازندران  هنری  بازار  جمعه  نخستین 
آتش به اختیار با هدف توجه به تولیدات داخلی و حمایت 
شد. اجرا  هنر  و  فرهنگ  زمینه  در  بومی  هنرمندان   از 

مقاومت  جریان  عاشورا  آمل:  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
دنبال  دشمن  کرد/  تزریق  انقالبی  نیروهای  شریان  در  را 

براندازی نظام است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان آمل گفت: عاشورا 
جریان مقاومت را در شریان نیروهای انقالبی تزریق کرد، بعد 
 از هزار و چهارصد سال جریان مقاومت در حال جوشش است.

مدیر آموزش و پرورش بابلسر: تنبیه  بدنی جایگاهی در نظام 
تعلیم و تربیت ندارد/با خاطیان برخورد می کنیم

اینکه  به  اشاره  با  بابلسر  پرورش  و  آموزش  مدیر 
است،  تربیت  و  تعلیم  نظام  در  جایگاه  فاقد  بدنی  تنبیه  
می کنیم. برخورد  خاطیان  با  مشاهده  صورت  در   گفت: 

رئیس شبکه بهداشت و درمان آمل:کمیته حقیقت یاب پزشکی 
برای بررسی علت مرگ بیمار آملی تشکیل شد

 رئیس شبکه بهداشت ودرمان آمل گفت که کمیته حقیقت 
یاب پرشکی برای بررسی علت مرگ بیمار ۴۷ ساله فوت 
داد. این شهرستان خبر  بیمارستان های  از  در یکی   شده 

فرمانده انتظامی آمل:تشکیل روزانه ۵ تا ۱۰ پرونده در پلیس 
فتای آمل

فرمانده انتظامی آمل گفت: به طور میانگین روزانه پنج تا ۱۰ 
 پرونده در ارتباط با پلیس فتا در شهرستان تشکیل می شود.

شیالتی  محصوالت  تن  مازندران:4۵۰۰  شیالت  مدیرکل 
مازندران به خارج صادر شد

چهار  امسال  اول  نیمه  گفت:  مازندران  شیالت  مدیرکل 
 ۱6 ارزش  به  شیالتی  محصوالت  انواع  تن   ۵۰۰ و  هزار 

۱



شد. صادر  کشور  از  خارج  به  دالر  هزار   ۵۰۰ و   میلیون 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران: بزرگداشت عالمه 
طبرسی و کوهستانی برگزار می شود

مازندران  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کوهستانی  اهلل  آیت  عالمه  بزرگداشت  گفت: 
شود. می  برگزار  استان  در  طبرسی  اهلل  آیت   و 

گذشت/  فاجعه  مرز  از  آمل  زباله  آمل:  شهر  شورای  رئیس 
عمارت گنجایش ندارد

فاجعه  مرز  از  آمل  زباله  گفت:  آمل  شهر  شورای  رئیس 
گذشته و محل دپور زباله در منطقه عمارت گنجایش ندارد.

پویش جمع آوری ته سیگار به مازندران رسید
امروز  عصر  ببر«  خودت  با  را  سیگارت  ته   « پویش 
سه شنبه با حضور شماری از شهروندان قائمشهری و نیز 
با  ، گرگان و تهران  از کرج  عالقه مندان به محیط زیست 
شد. برگزار  قائمشهر  خیابان  چند  پاکسازی  و   جمع آوری 

پساب تصفیه خانه بابل در بابلسر از فضای مجازی تا واقعیت
تخلیه پساب تصفیه خانه  از  ویدئویی  که  چند روزی است 
مجازی  فضای  در  بابلسر  رودخانه«  »شازده  در  بابل  شهر 
بازنشر می شود  بابلسر  در  بابل  با مضمون تخلیه فاضالب 
بررسی است. در دست  این موضوع  گفته مسوالن  به   که 

صادرات بیش از ۱۶میلیون دالری محصوالت شیالتی مازندران
مدیرکل شیالت مازندران اعالم کرد که در 6ماهه امسال با 
تالش بهره برداران شیالتی استان حدود چهار هزارو ۵۰۰ 
از  بیش  اقتصادی  ارزش  به  شیالتی  محصوالت  انواع  تن 
 ۱6 میلیون و پانصد هزار دالر به خارج از کشورصادر شد.

مطالبه گری را به کودکان بیاموزیم
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اظهار 
این که آینده سالم با آگاهی بخشی به خانواده و کودکان 
بیاموزیم. کودکان  به  را  مطالبه گری  گفت:  می شود،   ایجاد 

تاکید استاندار مازندران برای نظارت بر بازار مرکبات
تاکید  مرکبات  بازار  بر  برنظارت  مازندران  hستاندار 
و  خرید  در  زاید  واسطه گری های  حذف  خواستار  و  کرد 
 فروش مرکبات از سوی دستگاه های اجرایی مسئول شد.

۹۰ کیلوگرم مواد مخدر امسال در چالوس کشف و ضبط شد
و  کشف  از  چالوس  انتظامی  نیروی  فرمانده 
سال  در  مخدر  انواع  کیلوگرم   ۹۰ از  بیش  ضبط 
خبرداد. گردشگرپذیر  شهرستان  این  در   جاری 

کشف ۳8۰ میلیاردی انواع کاالی قاچاق در مازندران
میلیاردی   3۸۰ کشف  از  مازندران  انتظامی  فرمانده 
ریال،در  میلیارد   3۸۰ ارزش  به  قاچاق  کاالی  انواع 
داد. خبر  استان  دز  امسال  نخست  ماه   شش 

تشویق  خصوصی  کالس  به  را  دانش آموزان  که  آموزگارانی 
می کنند، منتظر برخورد قاطع باشند

امسال  اینکه  به  اشاره  با  بابلسر  پرورش  و  آموزش  مدیر 
بیشترین آمار قبولی کنکور را در طول تاریخ داشتیم، گفت: 
اگر آموزگاری در کالس کم کاری کرده و دانش آموزان را به 
 کالس خصوصی تشویق کند باید منتظر برخورد قاطعانه باشد.

دستگیری قاچاقچیان چوب در بابلکنار
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  حفاظت  یگان  فرمانده 
قاچاقچیان  دستگیری  از  ساری  ـ  مازندران  آبخیزداری 
این  در  نفر  چهار  گفت:  و  داد  بابلکنارخبر  حوزه  در  چوب 
شدند. زندان  روانه  و  دستگیر  معلوم  هویت  با   رابطه 

هزار   ۱۰۰ کرد: کمبود  اعالم  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
نیرو در حوزه پرورشی

سومین  در  پرورش  آموزش  وزیر  معاون  کاظمی  علیرضا 
نماز  و  عترت  قرآن  کارشناسان  آموزشی  دوره  همایش 
آموزش و پرورش کشور که در سالن همایش های تله کابین 
رامسر برگزار شد از کمبود شدید نیروی انسانی سخن گفت 
 و این نیاز را در حوزه پرورشی ۱۰۰ هزار عدد عنوان کرد.
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افزایش دوبرابری نام نویسی زائران مازندرانی اربعین
اربعین  روی  پیاده  برای  مازندرانیها  شمار 
رسید. نفر  هزار   ۱۰۰ از  بیش  به   حسینی 

مرگ  علت  بررسی  برای  پزشکی  یاب  حقیقت  کمیته  تشکیل 
بیمار آملی

ساله   ۴۷ بیمار  مرگ  علت  پزشکی  یاب  حقیقت  کمیته 
کند. می  بررسی  را  آمل  بیمارستانهای  از  یکی   در 

اعزام خادمان جویباری به شهر کوت عراق
شهرستان  حسینی  علمداران  موکب  خادم   ۴6
شدند. اعزام  عراق  کوت  شهر  به  امروز   جویبار، 
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