


کرد:  اعالم  مازندران  دانشجویی  بسیج  سازمان  مسئول 
برگزاری پنجمین جشنواره »ققنوس« در مازندران

برگزاری  از  مسئول سازمان بسیج دانشجویی سپاه کربال 
 پنجمین جشنواره فرهنگی و هنری ققنوس در مازندران خبر داد.

دانش آموزی  کاروان  نخستین  دانش آموزی؛  بسیج  هفته  در 
راهیان نور مازندران رهسپار سرزمین نور شد

گفت:  ساری  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  جانشین 
دختر  آموزان  دانش  نور  راهیان  کاروان های  اولین 
شدند. اعزام  کشور  جنوب  عملیاتی  مناطق   به 

باز هم ِلی ِلی قیمت ها در بازار مرغ و تخم مرغ؛ افزایش قیمت 
مرغ و تخم مرغ در بازار مازندران/دریغ از تدبیر و اقدام!

نکته جالب و اما تکراری در بازار مرغ و تخم مرغ که شاید 
بتوان به سایر کاالهای بازار هم تعمیم داد، عدم ثبات قیمت 
و تغییر قیمت ها با هر بهانه ای است؛ متاسفانه هر مناسبتی 
در کشور، بهانه دست خیلی ها می دهد تا شوکی به بازار وارد 
کنند و حتی برای چند روز، قیمت ها را باال ببرند و این معضل 
 تکراری، همچنان هر سال و هر ساله تکرار و تکرار می شود.

رئیس هالل احمر جویبار عنوان کرد :تشکیل تیم » توسن« در 
جویبار/ 900 جویباری آموزش امدادی دیدند

تیم  گفت:  جویبار  شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
توسن یا تیم واکنش سریع، نهادها و سازمان های دولتی در 
مواقع بحرانی با همکاری اداره آب، برق، گاز، آتش نشانی 
شد. تشکیل  جویبار  شهرستان  در  انتظامی  نیروی   و 

 : کرد  اعالم  مازندران  استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
هزینه 366 میلیاردی در پروژه های پدافند غیرعامل/اجرای 

طرح جامع پدافند غیرعامل در آینده نزدیک
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری مازندران گفت: استان 

در اجرای پروژه های پدافند غیرعامل 366 میلیارد ریال هزینه 
 کرده است به طوری که در هر شهرستان یک پروژه را داشته ایم.

هوشیاری  و  آگاه سازی   : کرد  مطرح  سوادکوه  فرماندار 
مهم ترین مسئله در پدافند غیر عامل

پدافند  در  مسئله  مهم ترین  سوادکوه  شهرستان  فرماندار 
غیر عامل را آگاه سازی و هوشیاری بیان کرد.

برای  الزم  اعتبار  مازندران:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
طرح جامع فرودگاه رامسر تخصیص می یابد

مازندران  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
طرح  اجرای  برای  الزم  اعتبارات  کرد:  اظهار 
کند. می  پیدا  تخصیص  رامسر  فرودگاه   جامع 

نقطه   ۲۵ شهرداری/  میلیاردی   ۲0 زیرآب:بدهی  شهردار 
زیرآب دچار رانش شد

 ۲۰ را  شهرداری  بدهی  مبلغ  زیراب  شهردار 
تومان  میلیارد   ۱3 گفت:  و  کرد  بیان  تومان  میلیارد 
است.  ۹۴ سیل  خسارت  به  مربوط  بدهی   این 

رئیس اداره میراث فرهنگی رامسر: »کندوج« رامسر ثبت ملی 
می شود

برنامه  گفت:  رامسر  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
فضای  یک  عنوان  به  شهرستان  در  کندوج  ملی  ثبت 
شود. می  انجام  زودی  به  فرهنگی  نشانه  و   معماری 

رئیس بنیاد مهدویت مازندران:اجتماع » مهدی یاوران « در 
ساری برگزار می شود

رئیس بنیاد مهدویت مازندران گفت: اجتماع و پیاده روی مهدی 
 یاوران به مناسبت نهم ربیع االول در ساری برگزار می شود.

آملی ها جشن »تیرگان« گرفتند
»تیرماه  جشن  بزرگ  گردهمایی  در  آمل  دیار  کهن  مردم 
سیزده شو« یا »جشن تیرگان« که قدمتی به درازای تاریخ 
 اسطوره ای ایران و تبرستان دارد را گرداگرد هم زنده کردند.

ترکش بی پولی باشگاههای فوتبالی مازندران بر پیکر دولت
 مازندران ۲ باشگاه خصوصی فوتبالی نساجی در لیگ برتر و 
رایکا در لیگ یک باشگاههای کشور دارد اما این روزها هر دوی 
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این باشگاهها با ضعف مدیریتی و مسایل مالی مواجه هستند 
 و خواستار توجه مسوالن دولتی به حل این مشکالت هستند.

بهشهر  میانکاله  شبه جزیره  از  کیلومتر   6 اوقاف مدعی وقف 
شد

رییس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر گفت: 6 کیلومتر از شبه 
جزیره میانکاله بهشهر به عنوان عرصه منابع طبیعی و محیط 
 زیست وقف است و طرح دعوی به مراجع قضایی شده  است.

به  مازندران  زباله  معضل  حل  برای  دانش بنیان  شرکت های 
میدان می آیند

استاندار مازندران شرکت های دانش بنیان این خطه شمال 
کشور را برای رفع مشکل زباله به عنوان مهمترین معضل 
 زیست محیطی گریبانگیر این استان به همکاری فراخواند.

قائمشهر در صدر جدول باسوادی مازندران
مازندران،  پرورش  و  آموزش  گزارش  تازه ترین  بنابر 
از  درصد   6۸/۹۸ تحصیل  نرخ  با  قائمشهر  شهرستان 
است. دارا  را  استان  در  باسوادی  نخست  رتبه   جمعیت 

کمبود یکصد معلم در آموزش و پرورش استثنایی مازندران
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی مازندران گفت: با 
 ، نیرو  کمبود  جبران  برای  گرفته  تالش های صورت  وجود 
 هم اکنون یکصد معلم در سال تحصیلی جاری کم داریم.

راهپیمایی 13 آبان در ۴9 نقطه مازندران برگزار می شود
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی مازندران امروز شنبه با 
ملی  روز  آبان   ۱3 راهپیمایی  مسیرهای  اطالعیه ای  صدور 
 مبارزه با استکبار جهانی را در ۴۹ نقطه استان مشخص کرد.

نمایشگاه پدافند غیرعامل استان مازندران در ساری
امروز  صبح  مازندران  غیرعامل  پدافند  نمایشگاه 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  حضور  با  شنبه 
شد. افتتاح  ساری  احمر  هالل  مجتمع  در   استاندار 

بیمارستانی در مراکز خصوصی  ناخواسته  پنهان کاری وقایع 
مازندران

که  گفت  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
این استان نسبت  و مراکز درمانی خصوصی  بیمارستان ها 
به گزارش وقایع ناخواسته بیمارستانی به این دانشگاه به 
 عنوان دستگاه ناظر بر فعالیت های درمانی امتناع می کنند.

پایگاه مشروطه خواهی بابل در آستانه فروپاشی

خانه تاریخی شیخ کبیر در بابل که اولین پایگاه مشروطه 
خواهی این شهرستان محسوب می شود در آستانه فروپاشی 
را  الزم  اعتبار  نبود  هم  فرهنگی  میراث  مسئوالن  و  است 
می دانند. سیاست  عرصه  نامی  بنای  این  رهاشدگی   علت 

ارتقاء امنیت اجتماعی در شهر های فریدونکنار  اجرای طرح 
و بهشهر

در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ۱۸ فقره سرقت در فریدونکنار 
 کشف شد و ۲۰ معتاد متجاهر هم در بهشهر دستگیر شدند.

ردیابی مگس میوه در زمین های کشاورزی آمل
مدیترانه ای  مگس  ردیابی  از  آمل  کشاورزی  جهاد  مدیر 
داد خبر  شهرستان   این  در  هکتار   ۹۵۰ سطح   در 

به  رسیدن  برای  چپ گرا  گروه های  نیرنگ های  از  روایتی 
قدرت در قائم شهر

پس از پیروزی انقالب اسالمی و در مقطعی که انقالبیون به طور 
کامل بر اوضاع مسلط نشده بودند گروه های مختلف سیاسی 
 با اندیشه ها و آمال مختلف در جامعه در حال فعالیت بودند.

نبود .  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  شهر  قائم  شهرستان 
چریک های  گروه  پیکاری ها،  مانند   که  چپ گرا  گروه های 
و  اقلیت  و  اکثریت  خلق  فدائیان  ایران،  خلق  فدایی 
داشتند،  فعالیت  )منافقین(  خلق  مجاهدین  سازمان 
بودند. قائم شهر  در  خود  برای  پایگاه  ایجاد  دنبال   به 

دستگیري کالهبردار میلیاردی در آمل
 ۲۰ پزشکی  بخش  در  اشتغال  وعده  با  که  کالهبرداری 
 میلیارد ریال از شهروندان آملی اخاذی کرد، دستگیر شد.

صادرات بیش از ۵هزار تن انواع محصوالت شیالتی مازندران
محصوالت  انواع  تن  هزار   ۵ از  بیش 
شد. صادر  مازندران  از  امسال  ماه   شیالتی7 
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 پرداخت تسهیالت ۲7 میلیاردی به عشایر تنکابنی
۲7 میلیارد ریال تسهیالت امسال از محل صندوق توسعه 
 ملی برای فعالیت عشایر شهرستان تنکابن پرداخت شد.

پایش  انتخاباتی  تخلفات  از  جلوگیری  برای  مجازی  فضای 
می شوند

برای  مجازی  فضای  پایش  از  مازندران  فتا  پلیس  رییس 
داد.به  خبر  مازندران  در  انتخاباتی  تخلفات  از  جلوگیری 
گزارش ایسنا، حسن محمدنژاد در کارگاه آموزشی فعاالن 
رسانه ای و فضای مجازی شهرستان محمود آباد اظهار کرد: 
هدف ما از بیان موضوع انتخابات و پایش آن بحث اطالع 
رسانی درست در سطح شهرستان است.وی تصریح کرد: 
تجزیه و تحلیل موضوعات مهم و انتشار اطالعات با سرعت 
باال می تواند از جمله مسائل مهم و مورد بحث در این عرصه 
کرد:  خاطرنشان  مازندران  فتا  پلیس  بود.رییس  خواهد 
انتخابات  ادمین های گروه  و کانال های تلگرامی در آستانه 
از هرگونه تبلیغ مستقیم برای کاندیدای انتخابات پیش از 
موئد مقرر خوداری کرده و با متخلفین برخورد قانونی خواهد 
شد.محمدنژاد گفت: با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات 
پایش فعالیت های فضای مجازی افراد در دستور پلیس فتا 
پیگیری است. قابل  از شهرستان ها  و موضوع   قرار گرفته 

جاده ای در مازندران که با نام »مرگ« شناخته شد
پرحادثه  مسیرهای  از  یکی  بابل  بندپی  شوبکالی  جاده 
و  شد  معروف  »مرگ«  جاده  به  که  است  مازندران  در 
این  در  آن  بودن  بانده  تک  و  جاده  عرض  بودن  کم 
می شود. ناگوار  حوادث  بروز  باعث  ساالنه  پرتردد   مسیر 

 » الئینی  محمدی  اهلل  آیت  ؛»  انقالب  معظم  رهبر  حکم  با 
نماینده ولی فقیه در مازندران شد

آیت  انقالب،  از سوی رهبر معظم  نیوز: طی حکمی  شمال 
ولی  نماینده  عنوان  به  الئینی  محمدی  باقر  محمد  اهلل 
 فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری انتخاب شد.
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زیست  مازندران:محیط  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
به تنهایی »شق القمر« کرد

اینکه  بیان  با  مازندران  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
مورد  هرگز  هوایی  دام  و  گذر  کرس،  روش های  به  صید 
تایید  را  سنتی  صید  تنها،  و  نیست  زیست  محیط  قبول 
می کنیم؛ از دوماداران خواست تا با عنایت به اینکه »صید 
محیط  ادارات  به  می شود«  محسوب  جرم  مجوز،  بدون 
کنند. دریافت  شکار  پروانه  و  مراجعه  خود  حوزه   زیست 
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