


آغاز نام نویسی داوطلبان نمایندگی مجلس در مازندران
مجلس  دوره  یازدهمین  داوطلبان  نویسی  نام 
شد. آغاز  مازندران  فرمانداری   ۹ در  اسالمی   شورای 

رئیس کل دادگستری مازندران:خصومت 40 ساله در گلوگاه 
به اخوت و برادری تبدیل شد

مداخالت  با  گفت:  مازندران  دادگستری  کل  رئیس 
اعضای  خداپسندانه  و  خالصانه  مستمر،  جدی، 
ساله   ۴۰ خصومت  گلوگاه،  اختالف  حل  شورای 
شد. تبدیل  برادری  و  اخوت  به  طایفه   سه 

فرمانده سپاه کربال:تمام تعهدات سپاه در بخش ساخت مسکن 
سیل زدگان اجرا شد

مسکونی  واحد   ۳۷ افتتاح  حاشیه  در  کربال  سپاه  فرمانده 
تعهدات  تمام  گفت:  امداد  کمیته  مدجویان  زده  سیل 
شد. اجرا  زدگان  سیل  مسکن  ساخت  بخش  در   سپاه 

رئیس ستاد انتخابات مازندران :25 نفر در روز نخست ثبت نام 
کاندیدای انتخابات مجلس شدند

ستاد  خبری  جلسه  در  بالغ، حسین حسن نژاد  گزارش  به 
در  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  انتخاباتی 
استانداری مازندران اظهار کرد: در دوره انتخاباتی قبل در 
روز اول ۹ نفر ثبت نام داوطلبین انتخاباتی داشتیم، ولی امروز 
به عنوان اولین روز از آغاز کار ستاد، تاکنون 25 نفر ثبت نام 
کردند.وی بیان کرد: ثبت نامی ها در حوزه ساری و میاندرود 
5 نفر، شهرستان قائمشهر 5 نفر، نوشهر چالوش کالردست 
۴ نفر، بهشهر و گلوگاه 2 نفر ، بابل 2 نفر، آمل 2 نفر، نور 
 محمود آباد 1 نفر ، تنکابن رامسر عباس آباد ۴ نفر هستند

اعالم  مازندران  استانداری  انتخابات  و  سیاسی  مدیرکل 
در  مجلس  انتخابات  کنندگان  نام  ثبت  برابری   ۳ کرد:رشد 

مازندران
شمار  مازندران  استانداری  وانتخابات  سیاسی  مدیرکل   
روز  در  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  کنندگان  ثبت 
نسبت  میزان  این  وگفت:  کرد  اعالم  نفر   25 را  اول 
داشت. برابری   ۳ رشد  قبل  دوره  اول  روز  نفر   ۹  به 

در پاسخ به نامه پیرمرد روستایی؛امام جمعه ساری به دیدار 
یک خانواده بی بضاعت روستایی رفت

دریافت  پی  در  مازندران  در  فقیه  ولی  نماینده   - ساری 
خانواده  این  دیدار  به  روستایی  پیرمرد  یک  نامه 
رفت. ساری  درازمحله  روستای  در  بضاعت   بی 

مازندران:لزوم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
توجه به مسائل فرهنگی در کارهای جهادی

ساری- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، 
خواستار بهره گیری از ظرفیت های مردمی و بخش های 
و  شد  محروم  مناطق  در  زدایی  محرومیت  برای  مختلف 
شود. توجه  جهادی  کارهای  در  فرهنگی  مسائل  به   گفت: 

حمایت  را  واقعی  کارآفرینان  ها  مازندران:بانک  استاندار 
کنند

تا  خواست  ها  بانک  از  مازندران  استاندار 
کنند. حمایت  توان  تمام  با  را  واقعی   کارآفرین 

پرونده  هزار  مازندران:۳۱  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
ساختمان های فاقد سند در مازندران تعیین تکلیف شد

گفت:  مازندران  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل   - ساری 
تاکنون بیش از ۳1 هزار پرونده وضعیت اراضی و ساختمان 
 های فاقد سند رسمی در استان تعیین تکلیف شده است.

لنگد/  می  مازندران  صادرات  مازندران:پای  استاندار 
صادرکننده نداریم

پای  اینکه  بیان  با  مازندران  استاندار   - ساری 
شاهد  گفت:  زند  می  لنگ  استان  صادرات 
نیستیم. استان  صادراتی  روند  در   تغییری 

کشف ۸ هزار عدد قرص غیر مجاز در بهشهر
فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از دستگیری 2 توزیع کننده 

انواع دارو و قرص غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.
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دستگیری 2 شکارچی غیر مجاز در آمل
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس 
در  مجاز  غیر  شکارچی   2 دستگیری  از  آمل 
داد. خبر  شهرستان  این  دابودشت   منطقه 

کشف مواد مخدر داخل خودرویی در سوادکوه
شهرستان  انتظامی  فرمانده  خادمی  مهدی  سرهنگ 
سوادکوه،گفت: در پی کسب خبری مبنی بر حمل موادمخدر 
رسیدگی  سوادکوه،  محور  در  خودرو  دستگاه  یک  توسط 
این  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  کار  دستور  در  موضوع  به 
اقدامات  انجام  با  ماموران  افزود:  قرارگرفت.او  فرماندهی 
اطالعاتی، خودروی مورد نظر را در محور اعالمی شناسایی 
کردند. توقیف  را  آن  غافلگیرانه  عملیات  یک  طی   و 

مازندران نخستین گام برای میزبانی پایتخت گردشگری اکو 
را برداشت

ساری - ایرنا - میراث فرهنگی استان مازندران با آغاز فعالیت 
تبلیغاتی برای میزبانی پایتخت گردشگری کشورهای عضو 
 »اکو« 2۰22عمال نخستین گام را در این زمینه برداشت.

قیمت گوشت قرمز در رامسر تا 25 هزار تومان کاهش یافت
اشاره  با  رامسر  تجارت  و  معدن  صنعت  اداره  رییس 
بندی  سهمیه  طرح  اجرای  از  پس  بازار  وضعیت  به 
صنفی  واحد  هشت  مساعدت  با  که  گفت  بنزین 
منطقه  این  در  قرمز  گوشت  انواع  قیمت  شهرستان 
است. یافته  کاهش  تومان  هزار   25 تا   2۰  بین 

مازندران  در  واقعی  صادرکنندگان  مازندران:  استاندار 
شناسایی شوند

استاندار مازندران با اشاره به رونق تولیدات واقعی در استان 
شوند. شناسایی  مازندران  در  واقعی  صادرکنندگان   گفت: 

پاسخگویی شفاف به مردم سنگ بنای توسعه مازندران است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران گفت: پاسخگویی 
شفاف به مردم سنگ بنای پیشرفت و توسعه استان است.

تشریح نحوه مجازات خرید و فروش آراء در انتخابات

و  خرید  با  مجازات  نحوه  مازندران  دادگستری  کل  رئیس 
فروش آراء در انتخابات را تشریح کرد.

حجت االسالم محمدصادق اکبری در گفت وگوی اختصاصی 
در  ساری،  شهرستان  در  فارس  خبرگزاری  خبرنگار  با 
مسؤوالن  برنامه  و  آراء  فروش  و  خرید  بحث  ارتباط 
کرد:  اظهار  متخلفان،  با  برخورد  در  استان  قضا  دستگاه 
در  تخلف  و  جرم  نوع  هر  از  پیشگیری  اول  مرحله  در 
با  قاطع  و  سریع  برخورد  دوم  مرحله  در  و  بوده  انتخابات 
خرید  درباره  است.وی  انتخاباتی  متخلفان  و  مجرمان 
قانونی  مصوبات  اساس  بر  کرد:  تصریح  آراء،  فروش  و 
قانون تخلف و جرم محسوب  نظر  از  آراء  و فروش  خرید 
برگزاری  زمان  در  آراء  فروش  و  خرید  نوع  هر  می شود، 
اثبات  که  صورتی  در  و  جرم  قانون گذار  نظر  از  انتخابات 
 دالئل و مدارک با سرعت و دقت با افراد برخورد می شود.
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