


به  توال  تبلور  دی   ۹ حماسه  مازندران:  در  فقیه  ولی  نماینده 
والیت و تبرا از فتنه گران است

دی،  نهم  حماسه  گفت:  مازندران  در  فقیه  ولی  نماینده 
و  دارد  توالیی  جنبه  که  بود  فقیه  والیت  عشق  به  حضور 
 مقابله و مبارزه با فتنه گران، جنبه تبرایی این حماسه است.

معاون تعلیم و تربیت سپاه کربل ا: اغتشاشات بنزینی 11 برابر 
یارانه معیشتی بر کشور هزینه تحمیل کرد

مازندران  کربال  سپاه  بسیج  تربیت  و  تعلیم  معاون 
 11 بنزین،  گرانی  از  پس  اغتشاشات  در  گفت: 
شد. تحمیل  هزینه  کشور  بر  معیشتی  یارانه   برابر 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مازندران اعالم کرد:کشف 
۳۹ کیلوگرم حشیش از داخل یک خودرو در بهشهر

استان  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  رئیس   - بهشهر 
یک  داخل  از  حشیش  کیلوگرم   ۳۹ کشف  از  مازندران 
مبارزه  پلیس  مشترک  عملیات  در  سواری  خودرو  دستگاه 
داد. خبر  بهشهر  شهرستان  و  استان  موادمخدر   با 

ریال  میلیارد   ۹۳ مازندران:امسال  سالمت  بیمه  مدیرکل 
برای داروی دیابتی ها در مازندران صرف شد

مدیرکل بیمه سالمت مازندران گفت: در نیمه اول امسال ۹۳ 
 میلیارد ریال برای داروی بیماران دیابتی هزینه صرف شده است.

فرماندار رامسر:خدمات نظام و انقالب در رامسر بی نظیر 
است

در  انقالب  و  نظام  خدمات  گفت:  رامسر  فرماندار 
باید  و  است  نظیر  بی  شهرستان  و  استان  سطح 
شود. معرفی  خدمات  این  مختلف  های  نسل   به 

مازندران  در  کشور  شمال  صنعتی  شهرک  بزرگ ترین 
ساخته می شود

بزرگ ترین  که  کرد  اعالم  مازندران  استاندار 
یکهزار  مساحت  به  کشور  صنعتی  شهرک 
شد. خواهد  ساخته  مازندران  شرق  در   هکتار 

وابستگی 1۵۰ هزار شغل در مازندران به مرکبات
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعالم این که 
تولید  برای  زیادی  منفعت  بازار  در  مرکبات  کنونی  قیمت 
محصولشان  تا  خواست  استان  باغداران  از  ندارد،  کننده 
کنند. ذخیره سازی  مناسب  شیوه  به  برداشت  از  پس   را 

ترسالی مازندران در پاییز
مازندران  در   ۹۸  -۹۹ زراعی  سال  فصل  نخستین 
باران  بارش  میزان  که  رسید  پایان  به  حالی  در 
مدت  نسبت  کشور  شمال  خطه  این  در  پاییزی 
شد. بیشتر  درصد  هفت  گذشته  زراعی  سال   مشابه 

ساخت و ساز غیرمجاز در مازندران سفارش نمی پذیرد
ترافیک  و  نقل  و  حمل  عمرانی،  امور  فنی،  دفتر  مدیرکل 
در  مجاز  غیر  ساز  و  ساخت  گفت:  مازندران  استانداری 
استان بزرگترین چالش شهرسازی مازندران است که نباید 
گیرد. قرار  شهری  غیر  و  شهری  مسووالن  حمایت   مورد 

فاضالب بابلسر ، زنگ میراث فرهنگی را به صدا درآورد
بابلسر  در  فاضالب  شبکه  اصالح  برای  حفاری 
پای  که  شد  باستانی  شی  یک  کشف  به  منجر 
کرد. باز  شهری  طرح  این  به  را  فرهنگی   میراث 

تنها کارخانه تولید مواد اولیه چرم خاورمیانه در مازندران به 
مدار تولید برگشت

تنها کارخانه تولید » سولفات بازیک » خاورمیانه به عنوان مواد 
اولیه چرم سازی در شهرستان میاندرود استان مازندران پس 
 از حدود چهار سال تعطیلی بار دیگر به مدار تولید برگشت.

معابر و کوچه های ساری به نام شهدا مزین شد
ایثار  فرهنگ  ترویج  اینکه  به  اشاره  با  ساری  شهردار 
اکثریت  گفت:  است،  مسئوالن  همه  وظیفه  شهادت  و 
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شد. مزین  شهدا  نام  به  ساری  کوچه های  و   معابر 

متر   ۸.۳ کشف  داد:  خبر  بهشهر  طبیعی  منابع  اداره  رییس 
مکعب چوب آالت جنگلی در بهشهر

آالت  چوب  کشف  از  بهشهر  طبیعی  منابع  اداره  رییس 
داد. خبر  شهرستان  این  جریب  هزار  منطقه  در   قاچاق 

جاده سرخرود-آمل همچنان در بی راهه تعلل و بی توجهی 
مسئوالن

جاده سرخ رود به آمل همچنان مورد بی توجهی مسئوالن 
قرار دارد و این محور جزء حادثه خیزترین و مرگبارترین 
و  است.مردم  گرفته  لقب  محمودآباد  شهرستان  جاده 
نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهر و روستا معتقد 
هستند که جاده سرخرود به آمل علی رغم قدمت چندین 

ساله متاسفانه مورد بی مهری مسئوالن قرار گرفته است.
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