


مازندران  ادارات  درصد  مازندران:70  بهزیستی  سرپرست 
برای تردد معلوالن مناسب سازی نشد/ پای لنگ اجرای قانون 

حمایت در مازندران
متاسفانه  اینکه  بیان  با  مازندران  بهزیستی  سرپرست 
این  و  نیست  عمرانی  سازمان  یک  بهزیستی  سازمان 
کشور  در  که  سازهایی  و  ساخت  در  نقشی  هیچ  سازمان 
گرفته  صورت  ارزیابی  بنابر  گفت:  ندارد؛  می گیرد  صورت 
یک  یعنی  دستگاه ها  از  درصد   33 تنها   ،97 سال  در 
دارند. را  سازی  مناسب  این  استان  دستگاه های   سوم 

مدیرکل راهداری مازندران خبر دادآماده باش راهداران در 
جاده های برفگیر مازندران

مازندران  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
شرایط  به  توجه  با  راهداری  گروه   3۰ از  بیش  گفت: 
شدند. مستقر  مازندران  برفگیر  جاده های  در   جوی 

دبیر ستاد انتخابات مازندران اعالم کردنام نویسی 29 نفر در 
دومین روز ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس در مازندران

نفر   29 گفت:  مازندران  انتخابات  ستاد  دبیر 
نمایندگی  داوطلبان  نویسی  نام  روز  دومین  در 
کردند. نام  ثبت  مازندران،  در   مجلس 

سالمتکده  راه اندازی  کردلزوم  تاکید  کربال  سپاه  فرمانده 
»طب سنتی« در درمانگاه های مازندران

درمانی،  تجارب  انتقال  به  مازندران  کربال  سپاه  فرمانده 
درمانگاه  به  برای   ، مفید  آموزشی  های  کارگاه  اندازی  راه 
اندازی سالمتکده  راه  و گفت:   دانست  را الزم  ناحیه  های 
است. نیاز  مورد  استان  های  درمانگاه  در  سنتی   طب 

مدیرکل حمل و نقل جاده ای مازندران اعالم کردبرخورد با 
افزایش خودسرانه قیمت کرایه باربری ها

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران از برخورد 
با افزایش خودسرانه قیمت کرایه باربری ها در میدان های 

تره بار خبر داد.

انتخابات  داوطلبان  مازندران:شمار  انتخابات  ستاد  دبیر 
مجلس در مازندران به ۵۳ نفر رسید

روز  دو  در  نفر  گفت:۵3  مازندران  انتخابات  ستاد  دبیر 
یازدهمین  برای  استان  اصلی  انتخابیه   9 در  گذشته 
کردند. نام  ثبت  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات   دوره 

معاون استاندار مازندران:روند اطالع رسانی و جریان سازی 
در خبرگزاری مهر مطلوب است

معاون هماهنگی امور استانداری مازندران روند اطالع رسانی 
 و جریان سازی را در خبرگزاری مهر مطلوب و منطقی بیان کرد.

به  محکوم   ۱۱ مازندران:امسال  اختالف  حل  شورای  رئیس 
قصاص در مازندران بخشیده شدند

مازندران  اختالف  حل  شوراهای  رئیس   - قائمشهر 
محکوم  یک  بخشودگی  و  مقتول  خانواده  گذشت  از 
گفت:  و  داد  خبر  قائمشهر  شهرستان  در  قصاص  به 
بخشیده شدند. استان  در  قصاص  به  محکوم   ۱۱  امسال 

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: 

2۵ نفر روز اول در مازندران برای نمایندگی مجلس داوطلب 
شدند

شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  ستاد  رئیس 
اسالمی در مازندران گفت که در روز نخست 2۵ داوطلب 
کردند. نام  ثبت  استان  در  مجلس  نمایندگی   نامزدی 

در  آنفلوانزا  بیماری   : مازندران  بهداشت  مرکز  رئیس 
مازندران کنترل شد

اکثر  در  جاری  سال  ماه  مهر  اوایل  از  که  آنفلوانزا  بیماری 
بیشتری  شدت  با  مازندران  جمله  از  کشور  استان های 
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طبق  بود،  یافته  شیوع  گذشته  سال  با  مقایسه  در 
زیادی  حد  تا  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  گزارش 
درمانی  و  بهداشتی  های  فعالیت  و  مردم  خودمراقبتی  با 
است. شده  کم  آن  شیوع  سرعت  و  درآمده  کنترل   تحت 

فله فروشی، برند معکوس چای مازندران
بسته های  در  یا  و  فله ای  صورت  به  خشک  چای  فروش 
بی نام و نشان با برچسب » چای شمال » و » چای ارگانیک 
مازندران » در حالی در استان های شمالی بویژه مازندران 
کجا  از  چای ها  این  نمی داند  هیچ کس  که  است  رونق  پر 
فراوری  شرایطی  چه  در  و  شده  برداشت  مزرعه  کدام  و 
است. رسیده  بازار  به  مسیری  چه  از  گذشتن  با  و   شده 

رئیس سابق مرکز اطالع رسانی وزارت کشور نامزد انتخابات 
مجلس شد

شورای  مجلس  ادوار  نماینده  شجاعی  رمضان  سید 
ساری  فرمانداری  در  حضور  با  امروز  اسالمی 
دوره  یازدهمین  در  شرکت  برای  را  خود  نامزدی 
کرد. اعالم  اسالمی  شورای  مجلس   انتخابات 

به  اتکا  با  انقالبی  مازندران: رسانه های  نماینده ولی فقیه در 
تفکر بسیجی مقابل جنگ نرم دشمن ایستادگی می کنند

نماینده ولی فقیه در استان مازندران با تاکید بر تقویت رسانه 
ارزشی در بین اهالی رسانه استان گفت: رسانه های انقالبی با 
 اتکا به تفکر بسیجی مقابل جنگ نرم دشمن ایستادگی می کنند.

دومین روز ثبت نام نامزدهای مجلس در مازندران؛ قائم شهر 
و نوشهر پیشتاز ثبت نام

یازدهمین  نامزدهای  از  نام  ثبت  روز  دومین  آغاز  با 
حوزه های  اسالمی،  شورای  مجلس  انتخابات  دوره 
بودند. نام  ثبت  پیشتاز  نوشهر  و  قائم شهر   انتخابیه 

قائم شهر، میزبان نخستین جشنواره استانی تالوت های مجلسی 
شد

قائم شهر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست 
استان  مجلسی  تالوت های  جشنواره  نخستین  ازبرگزاری 

مازندران، در قائم شهر خبر داد.

نیاز اعتبار ۱000 میلیارد تومانی برای بهره برداری پروژه ملی 
سد هراز

برای  گفت:  هراز  مخزنی  سد  ملی  پروژه  مدیر 
میلیارد  هزار  یک  حدود  پروژه  افتتاح  و  تکمیل 
میزان  به  تاکنون  هرچند  است  نیاز  اعتبار  تومان 
شد. هزینه  پروژه  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱7۰ 
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