


تخریب  مازندران:  شرق  در  سیل آسا  باران  جزئیات  آخرین 
به  کمک  برای  بسیج  گلوگاه/ورود  در  مسکونی  واحد   30

سیل زدگان/کدورت باالی آب آشامیدنی در 4 روستا
بارش شدید باران كه از ساعت یک بامداد شب گذشته در 
روستاهای  به  خسارت  سبب  است  شده  شروع  مازندران 
معابر  و  ها  خیابان  سطح  آبگرفتگی  گلوگاه  شهرستان 
 عمومی و ایجاد اختالل در آمد و شد شهروندان شده است.

غیرعامل  پدافند  عرصه  فعاالن  از  تجلیل  سراسری  همایش 
مازندران برگزار شد

پدافند  عرصه  فعاالن  از  تجلیل  سراسری  همایش 
اسحاق  آل  سردار  حضور  با  مازندران  غیرعامل 
فعاالن  و  كشور  غیرعامل  پدافند  هماهنگی  معاون 
شد. برگزار  ساری  احمر  هالل  سالن  در  عرصه   این 

اندیشه  در  مسئوالن  کشور:  غیرعامل  پدافند  سازمان  معاون 
مقابله با تهدیدات نوین دشمن باشند

بیان  با  كشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  هماهنگی  معاون 
همه  تا  است  گسترش  حال  در  سایبری  تهدیدات  اینکه 
زیرساخت هایی  نیازمند  گفت:  كنند،  رصد  را  ما  حوزه های 
كند. حفظ  تهدیدها  و  جنگ ها  هنگام  در  را  ما  كه   هستیم 

مدیرکل ارشاد مازندران خبر داد : تزریق بودجه 5 میلیاردی 
برای تاالر مرکزی ساری

گفت:  مازندران  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیركل 
میزبان  آذر  یکم  الی  آبان   26 از  تا  داریم  بنا 
باشیم. مازندران  در  كتاب  بین المللی   نمایشگاه 

کشف 3 تن چوب جنگلی قاچاق در ساری
فرمانده انتظامی ساری از كشف 3 تن چوب آالت جنگلی 

قاچاق در این شهرستان خبر داد.
یک سئوال بی جواب ؛ محور سوادکوه یا فیروزکوه؟

چرا با آن كه نیمی از مسافت محور تهران شمال از سوادكوه عبور 
می كند در بیشتر مواقع در كانال ها، سایت ها و حتی صداوسیما 
 بجای محور سوادكوه از محور فیروزكوه استفاده می شود؟

معاون سازمان پدافندغیرعامل:انجام ۱۱3 حمله سایبری علیه 
کشور/ آسیبی نداشتیم

كشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  كننده  هماهنگ  معاون 
علیه  سایبری  حمله   ۱۱3 از  بیش  اینکه  به  اشاره  با 
گفت:  است  گرفته  صورت  اخیر  یکسال  در  كشور 
است. نشده  وارد  حمالت  این  براثر  آسیبی   هیچ 

مرکز  مازندران:  استانداری  پدافندغیرعامل  مدیرکل 
راهبردی شناسایی تهدیدات زیستی در مازندران ایجاد شود

مازندران  استانداری  پدافندغیرعامل  مدیركل 
تخصصی  و  راهبردی  مركز  اندازی  راه  خواستار 
شد. استان  در  زیستی  تهدیدات   شناسایی 

آمل  در  زباله  دپوی  جایگزین  زمین  آمل:  ویژه  فرماندار 
مشخص شد

فرماندار ویژه آمل از تایید جابجایی زمین دپوی زباله آمل از 
منطقه عمارت به پاساكش در جلسه شورای تامین استان 
 خبر داد و افزود: این مصوبه به شهرداری آمل ارجاع داده شد.

شهرداری  غیرقانونی  اقدام  به  روستا   ۲4 اهالی  اعتراض 
شیرود

جمعی از اهالی 2۴ روستای حاشیه دو راهی لشتو از توابع 
آشکار  تخلف  از  جلوگیری  خواستار  تنکابن  شهرستان 
 شهرداری شیرود و احداث ساختمان در حریم جاده شدند.

بازخوانی تهدیدات زیستی مازندران و امنیت غذایی کشور
مازندران  غیرعامل  پدافند  زیستی  كارگروه  اعضای 
حفط  در  استان  كشاورزی  بخش  اهمیت  به  اشاره  با 
گونه  هر  دادند  هشدار  كشور  غذایی  امنیت  و  سالمت 
استان  زیستی  تهدیدات  و  مشکالت  به  بی توجهی 
داشت.  خواهد  پی  در  را  جبران ناپذیری   پیامدهای 

معضل »عمارت« دامن گیر پروژه جاده جایگزین سد هراز شد

۱



از  یکی  به  سالهاست  كه  »عمارت«  زباله  دفن  محوطه 
معضالت بزرگ زیست محیطی شهرستان آمل تبدیل شده 
است. كرده  سد  را  هراز  سد  جایگزین  جاده  راه  اكنون   ، 

انقراض  به  بی توجهی  از  مازندران  طبیعی  منابع  انتقاد 
شمشادهای شمال

مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری از 
بی توجهی در مقابله با آفت شب پره كه شمشادهای جنگل 
 شمال را در معرض خطر انقراض قرار داده، به شدت انتقاد كرد.

بیکاری دانش آموختگان معدن در مازندران
به  گفت:  مازندران  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
تمکین  و عدم  استان  معادن  از  نیمی  بودن  غیرفعال  دلیل 
كارفرمایان برای به كارگیری كارشناس فنی باعث شده تا اكثر 
 فارغ التحصیالن معدن در این خطه شمال كشور بیکار باشند.

دولتی  مدیران  برای  مردم  مشکالت  پیگیری  نتیجه  اعالم 
مازندران الزامی شد

ملزم  را  دولتی  مدیران  بخشنامه ای  در  مازندران  استاندار 
حل  برای  را  پیگیری هایشان  نهایی  نتیجه  تا  است  كرده 
مشکالت شهروندان از طریق پیامک ، نامه و تماس تلفنی 
به اطالع آنان برسانند.احمد حسین زادگان در این بخشنامه 
كه نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت ، با استناد به 
منشور حقوق شهروندی ، هشدار داد كه اطالع ندادن نتیجه 
نهایی بررسی و پیگیری درخواست های مردمی در دیدارهای 
عمومی هفتگی و یا پاسخگویی از طریق سامانه سامد تخلف 
 محسوب می شود و با مدیران متخلف برخورد خواهد شد.

شکارچیان غیرمجاز در بابل و میاندورود در چنگال قانون
درحین  مازندران  زیست  محیط  حفاظت  یگان  ماموران 
گشت و كنترل در شهر های بابل و میاندورد شکارچیان غیر 
دستگیركردند. شکاری  سالح  قبضه   ۵ همراه  به  را   مجاز 

محکومیت ۲ میلیاردی قاچاقچی بیت کوین در ساری
مدیركل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت 2 میلیارد 
و ۹۴ میلیون ریالی یک قاچاقچی بیت كوین در شهرستان 

ساری خبر داد.

زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور را در مرکز مازندران 

فراهم می کنیم
بر  تاكید  با  ساری  شهرستان  انتخابات  ستاد  رئیس 
عوامل  سوی  از  پیش روی  انتخابات  در  بی طرفی  رعایت 
انتخاباتی  برگزاری  زمینه  گفت:  انتخابات  برگزاری 
می كنیم. فراهم  مازندران  مركز  در  را  پرشور  و   سالم 

معاون سازمان پدافند غیرعامل: تفکر دشمن براندازی نظام 
اسالمی ایران است

با  كشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  كننده  هماهنگ  معاون 
اشاره به اینکه استکبار لحظه ای از پیشرفت های ملت غافل 
 نیست گفت: تفکر دشمن براندازی نظام اسالمی ایران است.

ویژه برنامه پدافند غیر عامل در مازندران اجرا شد
پدافند غیر عامل

مازندران معاون هماهنگ كننده سازمان پدافند غیر عامل كشور 
 از اجرای ۹۰۰ ویژه برنامه پدافند غیر عامل در مازندران خبر داد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران ابقا شد
 طیی حکمی از سوی عباس مسجدی آرانی رییس سازمان 
پزشکی قانونی كشور، علی عباسی مدیركل پزشکی قانونی 

استان مازندران در سمت خود ابقا شد.

رضیان: نگاه فدراسیون مهربانانه باشد
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسالمی با بیان 
نساجی  بازیکنان  كارت  صدور  مشکل  رفع  برای  اینکه 
اگر  گفت:  داشت،  خواهیم  نشستی  تاج  و  سلطانی فر  با 
نتیجه ای حاصل نشد، موضوع را در مجلس مطرح می كنیم.

نیمی از معادن مازندران غیرفعال است
مازندران،  استان  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
گفت: از 2۵6 معدن ثبت شده استان تنها ۱۱7 معدن فعال 

است و بقیه غیر فعال هستند.

آخرین خبر ها از وقوع سیالب در مازندران
ابگرفتگی چند روستا در گلوگاه بر اثر حجم زیاد بارش ها

بر اثر بارندگی دیشب و صبح امروز در مازندران سه روستا 
 گرفتار سیالب است و امدادگران در حال امدادرسانی هستند.
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