


دادستان نکا خبر داد: رفع تصرف بیش از ۴ هزار مترمربع از 
اراضی ملی در نکا

دادستان عمومی و انقالب شهرستان نکا گفت: بیش از ۴ هزار 
 متر مربع از اراضی ملی در شهرستان نکا رفع تصرف شد.

مازندران/دالیل کاهش  گندم در  تولید  کاهش 50 درصدی 
میزان تولید گندم

در  گندم  تن  هزار   120 گذشته  سال های  در 
به  برداشت  امسال  ولی  می شد  برداشت  مازندران 
تولید  میزان  می دهد  نشان  که  رسید  تن  هزار   ۴0
یافت. کاهش  درصد   50 از  بیش  مازندران  در   گندم 

کرد:ضرورت  اعالم  مازندران  مرغداران  اتحادیه  مدیرعامل 
مرغداری ها/ ساختار  اصالح  نیمه تمام  طرح  مجدد  اجرای 

سوخت، مشکل تکراری مرغداران مازندرانی در فصل سرما
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران گفت: دولت در سال 
92 به حدود 25 درصد از واحدهای ما اعتبار تخصیص داد که 
می بایست در بحث اصالح ساختار، کل واحدهای استان، ۴ 
ساله تمام می شد، اما متاسفانه یک سال انجام شد و در ادامه 
 عمال ستاد متولی این قضیه، از کار افتاد و اینگونه کار ابتر ماند.

بالغ:شهید  با  گفت وگو  در  قرآن  حافظ  ساروی  دانش آموز 
است/ دانش آموزان  برای  ایثار  و  جهاد  الگوی  فهمیده 

می خواهم حافظ بین المللی قرآن شوم
کامل  شناسنامه  گفت:  قرآن  حافظ  ساروی  دانش آموز 
الگو  عنوان  به  او  از  و  می دانم  را  فهمیده  حسین  شهید 
شهید  که  چرا  می کنم  یاد  آموزان  دانش  برای  اسوه  و 
 فهمیده توجه خاصی به برپایی نماز و قرائت قرآن داشت.

بین سطح کشت و درآمد  مازندران:توازنی  استاندار  معاون 

تولید انار وجود ندارد
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  بهشهر- 
کشت  زیر  سطح  بین  گفت:  مازندران  استاندار 
ندارد. وجود  توازنی  انار  تولید  در  درآمد  حاصل   و 

فرمانده انتظامی میاندرود اعالم کرد: کشف ۲ میلیاردی بیت 
کوین قاچاق در میاندورود

مزرعه  کشف  از  میاندورود  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
 استخرج ارز دیجیتال و کشف 2۴ دستگاه بیت کوین خبر داد.

و رفع کم آبی مطالبه  مازندران:گازرسانی  استاندار  معاون 
مردم منطقه پشت کوه است

ساری - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، 
مهمترین  از  را  گازرسانی  عملیات  و  آب  کمبود  رفع 
کرد. بیان  چهاردانگه  کوه  پشت  منطقه  مردم   مطالبات 

و  اجتماعی  مواد مخدر  با  مازندران:مبارزه  استاندار  معاون 
فراگیر شود

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
فراگیرشدن  و  کردن  اجتماعی  خواستار  مازندران 
شد. آن  در  توفیق  برای  موادمخدر  با   مبارزه 

گروه  مازندران:  استانداری  پدافندغیرعامل  مدیرکل 
»دوستداران مازندران در ۱۴50« تشکیل شد

از  مازندران  استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
 1۴50 سال  در  مازندران  دوستداران  گروه  تشکیل 
به  استان  مسائل  گوره،  این  در  گفت:  و  داد  خبر 
شود. می  بررسی  پژوهشی  و  تخصصی   صورت 

امسال  مازندرانی  هزار  مازندران:۱0  زیارت  و  حج  مدیر 
کربالیی شدند

از  بیش  امسال  گفت:  مازندران  زیارت  و  حج  مدیر 
قبل  تا  مختلف  های  کاروان  قالب  در  نفر  هزار   10
شدند. اعزام  عالیات  عتبات  به  حسینی  اربعین   از 

مازندران  راه های  حاشیه  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت 
ساماندهی می شود

و  ساخت  گفت:  مازندران  استاندار  ساری-ایرنا- 
منظور  به  استان  این  راه های  غیرمجازحاشیه  سازهای 
می شود. ساماندهی  گردشگری  فضاهای  از  گیری   بهره  
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انهدام باند کالهبرداری به نام مسابقه رادیویی در مازندران
کالهبرداری  باند  انهدام  از  مازندران  انتظامی  فرمانده 
رادیو  برنامه  در  شدن  برنده  ترفند  با  که  اینترنتی 
داد. خبر  کردند،  می  کالهبرداری  شهروندان  از   جوان 

توازن مناسب بین سطح زیر کشت انار و میزان درآمد وجود 
ندارد

مازندران  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
و  انار  کشت  زیر  سطح  بین  مناسبی  توازن  گفت: 
توسعه  برای  باید  و  ندارد  وجود  فروش  از  حاصل  درآمد 
شود. انجام  بیشتری  تالش  درآمدزایی  و   اقتصادی 

رویداد استارتاپی با موضوع پسماند در مازندران
و  پسماند  مدیریت  استارتاپی  رویداد  نخستین 
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  حمایت  با  زیست  محیط 
می شود. برگزار  مازندران  در  جمهوری  ریاست   نهاد 

یاریگران  طرح  اجرای  برای  باید  استاندار:معلمان  معاون 
زندگی آموزش ببینند

ساری - ایرنا - معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار 
مازندران اجرای طرح جدید مقابله با شیوع مصرف موادمخدر 
در مدارس را نیازمند آگاهی و اشراف معلمان و مربیان دانست و 
 گفت: برخی معلمان و مربیان باید در این زمینه آموزش ببینند.

سرگردانی مسافران مازندران از دوگانگی نرخ رستوران های 
بین راهی

بین  رستوران های  برخی  در  غذا  نرخ  جداسازی 
مسافران  آشفتگی  به  منجر  همچنان  مازندران  راهی 
نظارت  به  نسبت  آنان  بی اعتمادی  همچنین  و 
است. شده   پذیرایی  واحدهای  این  فعالیت   بر 

آسیب های تعلل درالیروبی رودخانه های مازندران  
تا  باعث شد  مازندران  در  اخیر  ساری-ایرنا- سیالب های 
ضرورت  و  استان  رودخانه های  خاص  و  بحرانی  شرایط 
الیروبی به چشم آید، موضوعی که از نگاه کارشناسان تعلل 

در آن سبب خسارات بیشتر می شود.

وجود  نظارتی  مجاز/  غیر  انداز های  دست  گونه  قارچ  رشد 
فلک  به  سر  انداز های  دست  جوالن  صحنه  ندارد.خیابان ها 
رانندگان  از  را  آسایش  که  انداز هایی  دست  شدند،  کشیده 

گرفتنه اند.

خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
هستند  جا  همه  دیگر  انداز ها  دست   ، ساری   از  جوان 
بر  ناگهان  نداری  را  انتظارش  که  جا هایی  مخصوصا 
دارند  مناسبی   آمیزی  رنگ  نه  می شوند  سبز  راه  سر 
بشود  که  استاندارد  اندازه  نه  و  باشد  تشخیص  قابل  که 
نیست  معلوم  هم  آخر  کرد.سر  عبور  آن ها  از  خطر  بی 
دل  طور  همین  انگار  است  رسیدگی  مسئول  نهاد  کدام 
نه  و  دارند  استانداردی  نه  می شوند  ساخته  بخواهی 
کند. نظارت  آن ها  شدن  ساخته  استاندارد  بر  که    کسی 

یگان حفاظت محیط  ۴ شکارچی غیر  مجاز در دام ماموران 
زیست مازندران

حین  در  زیست  محیط  حفاظت  یگان  ماموران 
نکا  ساری،  آمل،  درشهر های  کنترل  گشت 
دستگیرکردند. را  غیرمجاز  شکارچیان   وکیاسر 

چهاردانگه  پشتکوه  محروم  مناطق  در  ادارات  خدمت رسانی 
ساری تسریع شود

ساماندهی  بر  تأکید  با  مازندران  استاندار  عمرانی  معاون 
دپوی زباله در منطقه چهاردانگه کیاسر گفت: خدمت رسانی 
 ادارات در مناطق محروم پشتکوه چهاردانگه تسریع شود.

کسب و کار اینترنتی در مازندران رونق گرفت
با  مازندران  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
اینرنتی،  کار  و  کسب  در  استان  این  هفتم  رتبه  به  اشاره 
کار  و  کسب  فرصت   ۶۶0 و  هزار  وجود  با  گفت: 
گرفت. رونق  مازندران  در  تجاری  دانش  این   اینترنتی 

تمامی نقاط مازندران در مسیر گسل زلزله قرار دارد
بر  تاکید  با  مازندران  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
گفت:  بحران،  مدیریت  در  پیشگیرانه  اقدامات  انجام 
دارد. قرار  زلزله  گسل  مسیر  در  مازندران  نقاط   تمامی 
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مدارس  در  مخدر  مواد  به  ابتال  از  پیشگیری  طرح  اجرای 
مازندران

هفته  از  مخدر  مواد  به  ابتال  از  پیشگیری  طرح 
می شود. اجرا  مازندران  مدرسه   ۸00 در   آینده 

کشف ۲۱ میلیونی سموم قاچاق در ساری
سموم  کشف  از  ساری  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
 قاچاق به ارزش 21 میلیون ریال در این شهرستان خبر دا.

های  نوشهرشرکت  در  هرمی  شرکت  یک  عضو   ۱۲ دستگیری 
هرمی

قاسم  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
محمدی  با اعالم این خبر، گفت: در پی دریافت گزارش 
هایی مبنی بر فعالیت تعدادی از افراد جوان در قالب شرکت 
هرمی در منزلی در شهرستان نوشهر با توجه به حساسیت 
موضوع بالفاصله پیگیری آن در دستور کار ماموران پلیس 
با  ماموران  فزود:  .وی  گرفت  قرار  فرماندهی  این  آگاهی 
انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت و سقم خبر با 
هماهنگی قضائی وارد منزل مورد نظر شده و در بازرسی از 
آن تعدادی مدارک و مستندات مربوط به شرکت های هرمی 
را کشف کردند.محمدی خاطرنشان کرد: در این رابطه 12 
نفر از اعضای یک باند دستگیر شدند و در تحقیقات پلیس 
کردند. اعتراف  هرمی  شرکت  در  عضویت  و  فعالیت   به 
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خبربازداشت  تکذیب  کرد:  اعالم  مازندران  مرکز  دادستان 
مدیراستانی جهادکشاورزی

روزگذشته  اظهارداشت:  عالمی  حسینی  سیدیونس 
دست  به  ودست  منتشرشده  مجازی  درفضای  خبری 
گذشته  شهریورماه  خبردر۴   این  درحالیکه  شود  می 
است. بوده  استان  مدیر  یک  به  مربوط  و   منتشرشده 
حسینی عالمی با انتقاد ازجوسازی رسانه ای و انتشار اخبار 
گفتگو  هیچگونه  گذشته  روزهای  در  اینجانب  گفت:  کذب 
فضای  در  شده  منتشر  خبر  و  ام  نداشته  خبری  ومصاحبه 
به گذشته است وقطعا  مجازی ورسانه های خبری متعلق 

در این مورد پیگیری بیشتری انجام خواهد شد.
پوشیده  برکسی  رسانه  اصحاب  رسالت  کرد:  تاکید  وی 
می  رسانه  اصحاب  اقدام  یک  است  بدیهی  نیست  
ها  رسانه  باشد،  بخش  آرامش  یا  آفرین  التهاب  تواند 
منتشرکنند  اخباررا   ، وقوانین  موازین  کلیه  رعایت  با  باید 
کنند دوری  شدت   به   کذب   و  جعلی  اخبار  انتشار   واز 
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