


مدیرکل حج و زیارت مازندران عنوان کرد: ثبت نام 105 هزار 
زائر مازندرانی  برای اربعین/زائران بیمه را جدی بگیرند

آغاز  زمان  از  گفت:  مازندران  زیارت  و  حج  مدیرکل 
مازندرانی ها  از  نفر  هزار   105 تاکنون  اربعین  ثبت نام 
کردند. ثبت نام  سماح  سامانه  در  اربعین   برای 

استاندار مازندران: صادرات محصوالت کشاورزی مازندران 
باید افزایش یابد/نتوانستیم روستائیان را خودکفا کنیم

صادرات  تاریخی  سابقه  به  اشاره  با  مازندران  استاندار 
حاشیه  کشورهای  به  مازندران  کشاورزی  محصوالت 
قطب  مازندران  گفت:  قفقاز،  جنوب  و  خزر  دریای 
دریای  کنار  در  و  است  کشاورزی  محصوالت  تولید 
داد. افزایش  را  صادرات  می توان  دارد  قرار   خزر 

محور  تعریض  پروژه  کلنگ  بنادر؛  سازمان  معاون  حضور  با 
ورکال _ گهرباران به زمین زده شد

عملیات اجرایی تعریض قطعه سوم جاده ورکال _ گهرباران به 
 طول بیش از 10 کیلومتر و با هزینه ۳۳۳ میلیارد ریال آغاز شد.

فرمانده انتظامی مازندران خبر داد : رفع تصرف 135 هزار 
مترمربع اراضی ملی از دست زمین خواران/4 میلیارد ریال 

از کاالهای احتکاری کشف شد
تصرف  رفع  به  اشاره  با  مازندران  انتظامی  فرمانده 
از  طبیعی  و  ملی  اراضی  از  مربع  متر  هزار   1۳5
کارشناسان  اعالم  برابر  گفت:  خواران،  زمین  دست 
است  بوده  ریال  میلیارد   ۳19 زمین  میزان  این   ارزش 

مقابل  طبرسی:  آیت اهلل  با  دیدار  در  اوقاف  سازمان  رئیس 
تملیک عیانی در اوقاف ایستاده ایم/پیش بینی 10۷ موکب در 

ایام اربعین
بابیان  کشور  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رئیس 

ایستاده ایم،  اوقاف  در  عیانی  تملیک  مقابل  اینکه 
مورد  موضوع  نیست،این  قابل فروش  وقف  گفت: 
است. گرفته  قرار  هم  اسالمی  انقالب  رهبر   تائید 

ثبت  عدم  دالیل   : کرد  اعالم  مازندران  گردشگری  مدیرکل 
جهانی قله دماوند/ساری پایتخت گردشگری کشورهای عضو 

اکو در سال 2022
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
تاکنون  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مازندران 
از  گفت:  است،  نرسیده  جهانی  ثبت  به  دماوند  قله 
فعال  معادن  بحث  یکی  روی،  پیش  و  مهم  مشکالت 
است. زباله ها  موضوع  دیگری  و  دماوند  قله  حاشیه   در 

آنقدر سمن هست که یاسمن توش گمه!
مازندران  استان  کالن  مشکل  کدام  است  قرار  سمن ها 
آنها  از  نقشی  و  تعریف  چه  اساسا  و  کنند  حل  را 
زباله،  مشکل  است؟  شده  استان  مشکالت  حل  برای 
و... سازی  فرهنگ  اجتماعی،  معضالت   بیکاری، 

رئیس  معاون  مازندران:  استانداری  بانوان  امور  مدیرکل 
جمهور در امور بانوان به مازندارن سفر می کند

مازندران  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل 
معاون  ابتکار  معصومه  دکتر  یک روزه  سفر  از 
مازندران  به  خانواده  و  بانوان  امور  در  رئیس جمهوری 
شود. می  انجام  شنبه  روز  سفر  این  گفت:  و  داد   خبر 

فرمانده انتظامی مازندران: 100 تن کود شیمیایی تقلبی در 
آمل کشف شد

کود  تن   100 کشف  از  مازندران  انتظامی  فرمانده 
داد. خبر  آمل  شهرستان  در  مجاز  غیر  و  تقلبی   شیمیایی 

در بابل انجام شد؛ تقدیر از 21 نخبه در مازندران
۲1 نخبه مازندران در اولین همایش استانی مجمع نخبگان 
شدند. تقدیر  برتر  استعدادهای  کشف  هدف  با   مازندران 

سیل  خسارات  اعتبارات  از  نیمی  مازندران:  استاندار  معاون 
غرب مازندران تخصیص داده شد

کرد:  اظهار  مازندران  استانداری  عمرانی  معاون 
گذشته  سال  سیل  خسارات  اعتبارات  درصد   50
است. شده  داده  اختصاص  استان  غرب   به 
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رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه: مازندران استان عالم 
پرور و عاشق والیت است

گفت:  کشور  جمعه  ائمه  سیاستگذاری  شورای  رئیس 
 مازندران استانی عالم پرور و عاشق والیت و دیار علویان است.

استاندار مازندران: بهترین راه پایان داستان پرغصه مرکبات 
راه اندازی پایانه صادرات است

پرغصه  داستان  اتمام  راه  بهترین  مازندران  استاندار 
مرکبات، برنج و دیگر محصوالت کشاورزی استان را توجه 
کرد. بیان  پایانه صادراتی  اندازی  راه  و  ها  زیر ساخت   به 

استاندار مازندران از پایانه صادراتی جویبار بازدید کرد
استاندار مازندران عصر امروز چهارشنبه از پایانه صادراتی 

جویبار بازدید کرد.

سوخت  نگران  مازندران  غرب  طبیعی  گاز  فاقد  روستائیان 
زمستانی نباشند

فرآورده های  پخش  شرکت  مرکزی  ناحیه  رئیس 
به  سوخت  گفت:  چالوس  منطقه  مازندران  غرب  نفتی 
روستائیان  و  شده  ذخیره  انبارها  در  نیاز  مورد  اندازه 
نباشند. زمستانی  سوخت  دریافت  نگران  منطقه   این 

استاندار مازندران : نگاه تک بُعدی، برنامه مهاجرت معکوس 
به روستاها را عملی نکرد

استاندار مازندران نگاه صرف کشاورزی به اقتصاد روستا را 
آسیب زننده برای این مناطق دانست و گفت : در دهه های 
اخیر این نگاه تک بُعدی به اقتصاد روستاهای مازندران باعث 
 شده تا روند مهاجرت روستاییان به شهرها متوقف نشود.

سند ارتقای وضعیت زنان مازندران به مرحله اجرا رسید
از  مازندران  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل 
وضعیت  ارتقای  سند  تائید  مراحل  تمامی  شدن  طی 
گفت  و  داد  خبر  ذیربط  مراجع  سوی  از  استان  این  زنان 
با حضور معاون رئیس جمهور  آینده  از هفته  که این سند 
می شود. اجرایی  فاز  وارد  و  رونمایی  بانوان  امور   در 

تجهیز و نوسازی ۶0 هزار هکتار از شالیزاری مازندران
مدیر آب و خاک و فنی مهندسی جهاد کشاورزی مازندران 

از تجهیز و نوسازی ۶0 هزار هکتار از شالیزاری خبر داد.

۸2 درصد سواحل مازندران قابل دسترس عموم است
بازدید  استانداردر  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
درصد   ۸۲ گفت:  رامسر  ساحل  سازی  آزاد  روند  از 
است. عموم  دسترس  قابل  مازندران   سواحل 

اماکن عمومی زیر ذره بین پلیس نظارت بر اماکن
گفت:هر  مازندران  عمومی  اماکن  اداره  رییس 
این  وظایف  از  عمومی  اماکن  حوزه  در  تخلف  گونه 
می شود. نظارت  دقیقی  طور  به  به  و  است   اداره 

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

متهمان پرونده درگیری و سرقت در گلوگاه به 13 سال حبس 
محکوم شدند

مجازات  از  مازندران  استان  دادگستری  کل  رئیس 
پرونده  متهمان  برای  حبس  سال   1۳ مجموعا 
داد. خبر  گلوگاه  شهرستان  در  سرقت  و   درگیری 

در  مشخص  تجاری  نشان  با  تراریخته  محصوالت  توزیع 
استفاده  سنتی  غذایی  مواد  از  مردم  درصد  مازندران/۷0 

می کنند
مدیر نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی 
نشان  با  تراریخته  محصوالت  گفت:  مازندران،  استان 
مردم  و  می شود  توزیع  مازندران  در  مشخص  تجاری 
می گیرند. قرار  محصوالت  این  تولید  نحوه  جریان   در 

مازندران/ در  قاچاق  کاالی  انواع  میلیاردی   3۸0 کشف 
افزایش 100 درصدی قاچاق چوب

میلیاردی  از کشف ۳۸0  انتظامی استان مازندران  فرمانده 
در  ریال  میلیارد   ۳۸0 ارزش  به  قاچاق  کاالی  انواع 
داد. خبر  امسال  نخست  ماه  شش  طی  استان   سطح 
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تخریب 15 بنای غیر مجاز در جویبار
 15 بنای غیر مجاز در جویبار با دستور قضایی قلع و قمع شد.

اعطای تسهیالت دولتی برای توسعه روستاهای مازندران
میلیارد   500 از  بیش   : مازندران  روستایی  امور  مدیرکل 
مازندران  روستاهای  توسعه  برای  دولتی  تومان تسهیالت 

اختصاص یافت.

صادرات 1۶ میلیون دالری محصوالت شیالتی به خارج کشور
۴ هزار و 500 تن انواع محصوالت شیالتی به ارزش بیش 
 از 1۶ میلیون دالر از مازندران به خارج از کشور صادر شد.

با اعالم مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران: ؛ سفر یک روزه 
 دکتر معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری به مازندران + برنامه ها
شمال نیوز: دکتر سمیه قاسمی طوسی از سفر یک روزه دکتر 
معصومه ابتکار در ابتدای هته آینده معاون رییس جمهوری 
در  وی  داد.  خبر  مازندران  به  خانواده  و  بانوان  امور  در 
تشریح برنامه های این سفر گفت: »رونمایی از سند ارتقای 
وضعیت زنان استان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه 
چشم اندازهای  بررسی  و  استاندار  با  »دیدار  مازندران«، 
تحقق سهم بری سی درصدی زنان از کرسی های مدیریتی 
در استان«، »بازدید از مراحل نهایی ساخت و تکمیل پارک 
حوزه های  در  فعال  بانوان  با  »نشست  ساری«،  بانوان 
فرهنگی، اجتماعی و فعاالن تشکل ها و بانوان کارآفرین«، 
»بازدید از بند نسوان زندان ساری« و »برنامه های دیگر« 

ازجمله محورهای این حضور خواهد بود.
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