


دبیر ستاد انتخابات مازندران خبر داد : ثبت نام 28 داوطلب 
نمایندگی مجلس در مازندران در روز سوم

دبیر ستاد انتخابات استان مازندران گفت: در سومین روز 
انتخابات  دوره  یازدهمین  در  شرکت  داوطلبان  نام نویسی 
 مجلس شورای اسالمی ۲۸ نفر در مازندران ثبت نام کردند.

معاون اجرایی سپاه کربال:دانش آموزان در تحقق بیانیه گام 
نرم  باشند/لزوم هوشیاری در جنگ  انقالب نقش آفرین  دوم 

دشمن
تا  خواست  دانش آموزان  از  کربال  سپاه  اجرایی  معاون 
باشند. نقش آفرین  انقالب  دوم  گام  بیانیه  تحقق   در 

از  یکی  پیوست: شهادت  به وقوع  افراد مسلح  با  در درگیری 
نیروهای انتظامی نکایی در استان خوزستان

شهید یاسر سپیدروز از شهرستان نکا و از نیروهای یگان 
انتظامی مستقر در شهرستان شادگان در درگیری با افراد 
 مسلح به منظور حفظ امنیت به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

با بارش شدید باران در رامسر: مدارس رامسر تعطیل شد/ 
توصیه های ستاد مدیریت بحران به مردم

به  باران  بارش  پر  موج  نفوذ  با  گذشته  شب  از 
این  خیابان  و  معابر  رامسر  جمله  از  مازندران  غرب 
اساس  همین  بر  و  شد  آبگرفتگی  دچار  شهرستان 
شد. اعالم  تعطیل  رامسر  در  امروز  صبح   مدارس 

مناسب سازی  عدم  کرد:  مطرح  میاندورود  بهزیستی  رئیس 
مبلمان شهری؛ مشکل جدی معلوالن

اصلی  مشکالت  از  یکی  میاندورود  بهزیستی  رئیس 
مبلمان  و  عمومی  نقل  و  حمل  را  جامعه  در  معلوالن 
شهرستان  ادارات  عمده  گفت:  و  کرد  بیان  شهری 
نکردند. مناسب سازی  دلیل  به همین  و   استیجاری هستند 

خبر  بالغ  با  گفت وگو  در  مازندران  استاندار  عمرانی  معاون 
به  مازندران/توجه  در  نیمه تمام  پروژه   5000 وجود   : داد 

»اقتصاد مقاومتی« راه خروج از رکود پروژه های عمرانی
گفت:  مازندران  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
و  داریم  استان  در  عمرانی  تمام  نیمه  پروژه  هزار   5
این  رسیدن  سرانجام  به  برای  ریال  میزان  چه  اینکه 
حاضر  حال  در  خوب  که  بگویم  باید  است  نیاز  پروژه  ها 
قیمتی  تحوالت  و  تغییر  یک  دچار  اخیر،  سال های  در  و 
می برد. باال  را  پروژه ها  ریالی  رقم  این  که   شدیم 

نیازمند  زندانی  مازندران:۱۷  امور خیریه  و  اوقاف  مدیرکل 
در مازندران با عواید موقوفات آزاد شدند

در  گفت:  مازندران  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل   - ساری 
دو مرحله آیین آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در قائمشهر 
بازگشتند. خانواده  کانون  به  نیازمند  زندانی   ۱۷ ساری   و 

دفاع  موزه  پارک  ساخت  مازندران:روند  استاندار  معاون 
مقدس طوالتی شده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، کمبود 
مالی و نقدینگی را از جمله مسائل طوالنی شدن روند ساخت 
کرد. بیان  سازی  در  مقدس  دفاع  موزه  و  فرهنگی   مرکز 

نماینده ولی فقیه در مازندران:کار جهادی با رویکرد مردمی 
راه حل مشکالت است

ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران، توجه به کار جهادی با 
 رویکرد مردمی را راهی برای حل مشکالت در کشور دانست.

مزارع مازندران به نام گردشگری به ویال تبدیل شد
گفت:  مازندران  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
متاسفانه مزارع و اراضی کشاورزی استان به نام گردشگری به 
 زیر ساخت و ساز رفت و تبدل به ویال و خانه دوم غیربومی ها شد.

دستگیری کالهبردار ۴۳0 میلیارد ریالی خرید برنج  در بابل 
فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری فردی  در بابل که از 
۴۸ تن از کشاورزان  به مبلغ ۴۳۰ میلیارد ریال با چک های 
 جعلی و تقلبی برای خرید برنج کالهبرداری کرده بود،خبر داد.

مجلس  نمایندگی  داوطلبان  صف  به  هم  مازندرانی  زنان 
پیوستند
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داوطلبی  نام،  ثبت  روز  دومین  طی  مازندران  در  نفر   ۲۹  
خود را برای نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسالمی در ۹ 
 حوزه انتخابیه استان ثبت کردند که ۲ نفر از آنان زن هستند.

نماینده ادوار مجلس: داوطلبان درباره هزینه های انتخاباتی 
شفاف سازی کنند

شورای  مجلس  ادوار  نماینده  شجاعی  رمضان  سید 
شورای  مجلس  نمایندگی  داوطلبان  گفت:  اسالمی 
خود  تبلیغاتی  های  هزینه  به  نسبت  اسالمی 
کنند. رعایت  تبلیغات  در  را  اخالق  و   شفاف سازی 

افزایش سهم زنان در پست های مدیریتی مازندران
اجتماعی  امور  دفتر  به عنوان سرپرست  بانو  انتصاب ۲  با 
مدیریت  سرپرست  و  مازندران  استانداری  فرهنگی  و 
استان،  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  تعاون  امور 
اندکی تکان  از پست های مدیریتی  بانوان مازندران  سهم 
به  را  مازندران در حکمی، سعدیه سهرابی  خورد.استاندار 
سمت سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
منصوب کرد و  مراسم معارفه وی روز سه شنبه با حضور 
شد. برگزار  مازندران  استاندار  امنیتی  و  سیاسی   معاون 

هیات های بازرسی انتخابات در مازندران فعال شدند
مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  بازرسی  هیات  رئیس 
بازرسی  هیات  که  گفت  مازندران  در  اسالمی  شورای 
کردند. شروع  را  خود  فعالیت  استان  شهرستان   ۲۲  در 

الیینی: مدیران بر روند مصرف بودجه دستگاه ها نظارت کنند
اهتمام  ضرورت  بر  مازندران  در  فقیه  ولی  نماینده 
رویکرد  با  تالش  و  کار  فرهنگ  شدن  نهادینه  برای 
کرد. تأکید  دولتی  دستگاه های  در  مردمی  و   جهادی 
ساری،  شهرستان  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
مجمع  اعضای  جمع  در  محمدی الئینی  محمدباقر  آیت اهلل 
خدماتی  دستگاه های  کارکنان  و  مدیران  و  جهادگران 
برای  باید  دستگاه ها  کارکنان  و  مدیران  گفت:  مازندران 
باشند. قائل  ارزش  بیت المال  امکانات  و  پول   وقت، 

مازندران در حوزه خدمات بیشترین فرار مالیاتی را دارد
فرار مالیاتی

خدمات  حوزه  در  گفت:  مازندران  مالیاتی  امور  کل  مدیر 

و  است  داشته  را  مالیاتی  فرار  بیشترین  استان  این 
قنادی ها  آرایشگاه ها،  اتومبیل،  و  امالک  بنگاه های  وکال، 
پایان  تا  که  هستند  مواردی  جزء  پیشخوان   دفاتر  و 
شد.  خواهند  فروشگاهی  سامانه های  به  مجهز   سال 

پوشش های جنگلی با پسماندهای زباله نابود می شود
مازندران عضو شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست 
بوده  زیاد  بسیار  زباله  حجم  مازندران  در  گفت:  کشور 
و  است  شده  دپو  خانه ها  رود  کنار  جنگل ها،  در  عموما  که 
آسیب های جدی به این استان می زند بنابراین آن بخشی از 
زباله که در جنگل دپو می شود، پوشش جنگلی را نابود خواهد 
 کرد و شیرابه های آن وارد آب های زیر زمینی خواهد شد.
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