


هکتاری   1000 زمین  تعیین تکلیف  داد؛  نتیجه  بالغ  پیگیری 
احداث شهرک صنعتی شرق مازندران

بعد از گزارش بالغ درباره بالتکلیفی احداث بزرگ ترین شهرک 
صنعتی مازندران، پای مسئوالن استانی را به پایتخت کشاند 
تا گیروگور واگذاری زمین یک هزار هکتاری در شرق استان 
 که نزدیک به سه سال به طول انجامیده بود؛ حل وفصل شود.

تخریب   : داد  خبر  مازندران  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
فریدونکنار/حال  در  هوایی  دام  رشته   700 جمع آوری  و 

فریدونکنار خوب نیست
و  تخریب  از  مازندران  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
داد. فریدونکنار خبر  در  دام هوایی   جمع آوری 700 رشته 

رئیس اتحادیه فروشندگان ماهی ساری: فعالیت برخی کسبه 
در مکان  قدیمی بازار ماهی ساری غیرقانونی است/تازه ترین 

قیمت انواع ماهی
مازندران  مرکز  ماهی  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
مکان های  در  فروش،  دست  و  کسبه  برخی  گفت: 
فعالیت  مشغول  استان،  مرکز  در  ماهی  بازار  قدیمی 
است. مجوز  بدون  و  غیرقانونی  آن ها  اقدام  که   هستند 

تا  جویبار  در  مهم  پروژه   3 :افتتاح  داد  خبر  جویبار  شهردار 
پایان امسال

شهردار جویبار گفت: تا پایان سال پروژه آتش نشانی، میدان 
می رسد. برداری  بهره  به  آزادگان  میدان  و  ذبیحی   شهید 

نقشه  فتنه انگیزی  و  میاندورود:اختالف افکنی  جمعه  امام 
دشمن برای مقابله با انقالب اسالمی است

امام جمعه میاندورود با تاکید بر اینکه اختالف افکنی و فتنه 
است،  انقالب  با  مقابله  برای  دشمن  دیگر  نقشه  انگیزی 
گفت: دشمن برای هر قشری یک ترفند برای فریب دارد 

و یکی از برنامه های آنها سازش کردن با دشمنان است.

در  اینترنتی  صفت  شیطان  میاندرود:مرد  انتظامی  فرمانده 
میاندرود بازداشت شد

مرد  دستگیری  از  میاندرود  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
با  خارجی  اجتماعی  شبکه های  در  که  صفتی  شیطان 
داد. خبر  می کرد،  اخاذی  آنان  از  دختران  و  زنان   اغفال 

مازندران:آشوب  انتظامی  اطالعات  سیاسی  عقیدتی  رئیس 
های اخیر با جانفشانی نیروهای نظامی و امنیتی پایان یافت

رئیس عقیدتی سیاسی پلیس اطالعات انتظامی مازندران 
نیروهای  جانفشانی  با  کشور  در  اخیر  آشوب های  گفت: 
پایان یافت. امنیتی و هوشیاری و حضور مردم  و   انتظامی 

طالق  کربال:بروز  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  نهاد  مسئول 
خاموش در جامعه نگران کننده است

بروز  کربال،  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  نهاد  مسئول 
دانست  کننده  نگران  جامعه  در  را  خاموش  طالق 
خطرات  معرض  در  خانواده  مقدس  نهاد  گفت:  و 
است. گرفته  قرار  خاموش  طالق  جمله  از   جدی 

نماینده ولی فقیه در مازندران:خانواده ها و جامعه به ازدواج 
جوانان کمک کنند

نماینده ولی فقیه در مازندران خواستار تالش خانواده و جامعه 
 برای کمک کردن به ازدواج جوانان و رفع موانع فراروی آن شد.

محصوالت  صادراتی  مازندران:پایانه  استاندار  معاون 
کشاورزی در مازندران ایجاد می شود

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
صادراتی  پایانه  ایجاد  از  مازندران  استانداری 
داد. خبر  استان  این  در  کشاورزی   محصوالت 

معاون وزیر کشور از نمایشگاه اقوام در مازندران بازدید کرد
معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور شامگاه سه شنبه از 
 نمایشگاه ملی عشایر و اقوام ایران زمین در ساری بازدید کرد.

حدود یک و نیم میلیون تن شالی برنج در مازندران تولید شد
کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
هزار   ۴۲۸ و  میلیون  یک  امسال  کرد  اعالم  مازندران 
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نسبت  که  شد  تولید  استان  در  شلتوک  7۴۱تن  و 
یافته است. افزایش  درصد   ۲0 گذشته  سال   به 

هفت شکارچی غیرمجاز در مازندران دستگیر شدند
حین  مازندران  زیست  محیط  حفاظت  یگان  ماموران 
بابل  شهرستانهای  استحفاظی  درحوزه  کنترل  و  گشت 
کردند. دستگیر  را  غیرمجاز  شکارچی  هفت  بهشهر   و 

اطالعات  انتشار  از  مازندران  محیط زیست  مدیرکل  انتقاد 
نادرست

پنج  طی  مازندران  شکننده  زیست  محیط  به  توجه 
مردم  های  تشکل  همکاری  طریق  از  گذشته  سال 
مسئوالن  شدن  رکاب  به  پا  و  رسانه ها  درمیانی  پا  نهاد، 
فازی  است،  شده  جدیدی  فاز  وارد  مختلف  دستگاه های 
 « مقاومت  هسته  سخت  از  گذر   « را  آن  نام  می توان  که 
 در برابر هرگونه اقدام حمایتی از محیط زیست گذاشت.

ساری در ردیف شهرهای الکترونیک کشور قرار گرفت
از  استفاده  به  اشاره  با  ساری  شهردار 
ساری  گفت:  شهری،  امور  در  نوین  تکنولوژی های 
گرفت. قرار  کشور  الکترونیک  شهرهای  ردیف   در 

اقدامات محرومیت زدایی ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در 
مازندران بیشتر شود

از  حمایت  بر  تاکید  با  مازندران  در  فقیه  ولی  نماینده 
محرومیت زدایی  اقدامات  گفت:  جامعه،  آسیب پذیر  قشر 
شود. بیشتر  مازندران  در  )ره(  امام  فرمان  اجرایی   ستاد 

حادثه انفجار گاز آمل ۴ نفر فوتی داشت
آخرین  مورد  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  ایزدی  سلیمان 
گاز  انفجار  حادثه  در  اعزامی  دیده  آسیب  افراد  وضعیت 
کردند. فوت  دیده  آسیب  افراد  از  نفر   ۴ کرد:  اظهار  آمل 

افرادی  از  نفر   ۱۲ انتقال  از  پس  کرد:  تصریح  وی 
شده  سوختگی  دچار  حامل  گاز  انفجار  حادثه  در  که 
و  کردند  فوت  زارع  شهید  بیمارستان  در  نفر   ۳ بودند، 
شد. فوت  شد،  تهران  به  انتقال  هنگام  در  نیز  نفر   یک 

وزیر کشور وارد مازندران شد
از طریق فرودگاه دشت ناز ساری  وزیر کشور روز گذشته 
وارد مازندران شده است؛ هنوز درباره جزئیات سفر وزیر 
اطالع رسانی  رحمانی فضلی  آینده  روز  برنامه  و  کشور 
استانداری  مدیران  از  یکی  اما  است  نشده  دقیقی 
فرودگاه  به  مربوط  در  که  عکسی  انتشار  با  مازندران 
نسبت  است،  رحمانی فضلی  از  استاندار  استقبال  و  ساری 
 به سفر وزیر کشور به مازندران واکنش نشان داده است.
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