


نماینده  انتصاب/  یک  با  مازندران  در  نشاط  و  امید  گسترش 
جدید ولی فقیه، ظرفیت ها و انتظارات

بازار  انتصاب نماینده ولی فقیه در مازندران،  با  این روزها 
حرف ها و تعارفات زیبا بسیار پررونق از تبریک ها و جمالت 
مطنطن است، اما برای بدست آوردن توفیقات بیشتر باید 
حتی  حاشیه های  و  مقدمات  و  تعارف ها  مقطع  از  سریع تر 
پرداخت،  چالش ها  و  مشکالت  به  و  کرد  عبور  ضروری 
کرد. چاره اندیشی  خوب تر  و  دید  خوب  را   واقعیت ها 

به دیابت  مبتال  بابلسری  بابلسر: 8 هزار  بهداشت  مدیر شبکه 
هستند/مهم ترین عوامل پیشگیری از دیابت

بیش  برگزاری  از  بابلسر  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
شهرستان  این  در  دیابت  هفته  مناسبت  به  برنامه   10 از 
دارند. دیابت  بابلسری  هزار   8 از  بیش  گفت:  و  داد   خبر 

رئیس اداره ارشاد آمل: مظلومیت حوزه فرهنگ در تخصیص 
بودجه

برای  گفت:  آمل  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
اجرای  شده  ها  روزمرگی  درگیر  که  امروز  جامعه  رهایی 
است. بزرگی  کمک  بومی  و  فرهنگی  های   برنامه 

بالیی به نام سرطان در رامسر
و  است  افزایش  به  رو  کشور  شمال  در  سرطان  بیماری 
شهرستان رامسر نیز با توجه به شرایط منحصر به فرد و 
 مشکالتی که در حوزه زیستی دارد از این قضیه مستثنی نیست.

 450 از  بیش  ارجاع  میاندورود:  اجتماعی  اورژانس  مسئول 
پرونده طالق طی 2 سال گذشته

خانواده ها  گفت:  میاندورود  اجتماعی  اورژانس  مسئول 
را  زندگی  مهارت های  رشد  زمان  در  فرزندانشان  به  باید 
نشوند. مشکل  دچار  ازدواج  زمان  در  تا  دهند   آموزش 

پایتخت  طرح  تشکیل   : داد  خبر  سوادکوه  رشاد  اداره  رئیس 
کتاب در سوادکوه و سوادکوه شمالی

و  سوادکوه  شهرستان های  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
مناسبت  به  کتاب  پایتخت  طرح  تشکیل  شمالی  سوادکوه 
داد. خبر  شهرستان   دو  این  در  کتابخوانی  و  کتاب   هفته 

بخشدار دالخانی رامسر: دهیاری ها مدیریت پسماند زباله در 
روستاها را جدی بگیرند

دهیاري ها  به  ما  تاکید  گفت:  رامسر  دالخانی  بخشدار 
اصلي  های  جاده  حاشیه  در  واقع  روستاهاي  خصوصا 
آوري  جمع  به  بیشتری  حساسیت  با  که  است  این 
کنند. اقدام  جاده  کنار  و  طبیعت  دامن  از  ها   زباله 

معاون هماهنگ کننده سپاه کربال خبر داد: میزبانی مازندران 
از مسابقات قهرمانی کشتی نیروهای پنج گانه سپاه پاسداران

معاون هماهنگ کننده سپاه کربال و رئیس هیات کشتی بسیج 
مازندران گفت: به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس بسیج 
پنج گانه  نیروهای  کشتی  قهرمانی  مسابقات  مستضعفین، 
 سپاه پاسداران به میزبانی استان مازندران برگزار می شود.

سرپرست شبکه بهداشت فریدونکنار اعالم کرد : وجود 4 هزار 
بیمار دیابتی در فریدونکنار

اعالم  با  فریدونکنار  درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست 
اینکه نزدیک به ۴ هزار بیمار دیابتی در این شهرستان وجود 
 دارد گفت: کم توجهی به بیماری دیابت عوارض زیادی دارد.

به 54  تا 60 درصدی   30 : آسیب  داد  بهشهر خبر  فرماندار 
واحد مسکونی روستایی

فرماندار بهشهر با بیان اینکه سیل اخیر حدود 27 میلیارد 
تومان به بهشهر خسارت وارد کرد؛ گفت: در این حادثه، 
 نزدیک به 5۴ واحد مسکونی روستایی دچار آسیب شدند.

استاندار مازندران:آب و برق کارخانه های مازندران نباید به 
دلیل بدهی قطع شود

آمل - استاندار مازندران تاکید کرد که آب، برق و گاز کارخانجات 
 و واحدهای تولیدی استان به دلیل بدهی نباید قطع شود.

استاندار مازندران:مناسبات مازندران و لری ارمنستان توسعه 
یابد

ارتباطات  توسعه  برای  گفت:  مازندران  استاندار   - ساری 
باید  ارمنستان  لری  و  مازندران  بین  مختلف  های  بخش 
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برنامه ریزی کرد و مناسبات را افزایش داد.

جمع آوری ضایعات، سرفهرست اشتغال کودکان کار مازندران
بنا بر گفته مسئوالن بهزیستی مازندران حدود 85 درصد 
تعداد  این  از  که  هستند  پسران  مازندران  در  کار  کودکان 
 بیش از 50 درصد در جمع آوری ضایعات مشغول می باشند.

صنعتی  واحدهای  مشکالت  از  نباید  مازندران:  استاندار 
بحران ساخت

ستاد  جلسه  در  یکشنبه  عصر  زادگان  احمدحسین 
مشکالت  بررسی  هدف  با  که  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
برگزار  آمل  صنعتی  شهرک  در  ذوب  فوالدین  شرکت 
»فذا«  مجموعه  برای  آمده  پیش  مشکالت  گفت:  شد، 
از  نباید  و  دهد  رخ  صنعتی  واحد  هر  برای  است  ممکن 
شود. استفاده  جامعه  در  بجران  ایجاد  برای  اتفاقات   این 

حالت  از  باید  ارمنستان  و  ایران  مازندران:روابط  استاندار 
تشریفاتی خارج شود

در  نهفته  ظرفیت های  مازندران  استاندار   - ایرنا   - ساری 
این استان را برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان 
جمهوری اسالمی ایران با کشور ارمنستان فرصت بی نظیر 
سابقه  همه  آن  با  کشور  دو  روابط  کرد:  تاکید  و  توصیف 
شود. خارج  تشریفاتی  حالت  از  باید  همکاری  و   دوستی 

پایان  تا  رامسر  فرودگاه  جدید  باند  افتتاح  برای  جدی  عزم 
آذرماه

عملیات  اجرای  از  مازندران  فرودگاه های  مدیرکل 
و  هواپیما  دوربرگردان  محل  و  وی  تاکسی  تعریض 
بهره برداری  راستای  در  رامسر  فرودگاه  ورک  سیویل 
داد. خبر  ماه  آذر  اواخر  تا  فرودگاه  جدید  باند   از 

مازندران؛ قطب تولید گل و گیاه در کشور
سال  مازندران  کشاورزی  جهاد  سازمان  آمار  طبق 
به  گیاه  و  گل  گلدان  و  اصله  میلیون   2.5 از  بیش  گذشته 
حالیکه  در  شد  صادر  عربی  و  میانه  آسیای  کشورهای 
است. مقدار  این  از  فراتر  محصول  این  صادرات   ظرفیت 

شهرداری زیراب برای جمع آوری سگ های ولگرد تدبیر کند
جمع آوری  به  اشاره  با  زیراب  شهر  شورای  رئیس  نایب 

تدبیری  خواستار  زیراب  شهر  در  زباله  تن   27 روزانه 
شد. شهرداری  توسط  ولگرد  سگ های  جمع آوری   برای 

بیوگاز  نیروگاه  »اولین  عنوان  به  بیوگاز  دستگاه  اختراع 
ایرانی« در مازندران

ایرانی«  بیوگاز  نیروگاه  »اولین  عنوان  به  بیوگاز  دستگاه 
با  مازندران  دانشگاه  مخترع  دانشجوی  دو  توسط 
آوری  جمع  انسانی،  فاضالب   پروژه های  انجام  هدف 
شد. ساخته  کشاورزی  غنی  کود  به  آن  تبدیل   و 

قاچاق چوب از درختان جنگل قربانی می گیرد
دبیر شبکه تشکل های محیط زیست منابع طبیعی مازندران 
گفت: حفظ جنگل و جلوگیری از قاچاق چوب نیازمند مشارکت 
عمومی و عزم ملی از سوی مسئوالن و مردم است و تنها 
 در سایه حفظ قانون و همدلی می توان جنگل را حفظ کرد.
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