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سبقت موانع ازدواج از وعده های مسئوالن/ پیگیری قانون 
تسهیل ازدواج روی میز بهارستان

در طول یک سال گذشته، مسئولین متعددی وعده رفع موانع 
اقتصادی ازدواج را داده اند با این حال بسیاری از گفته های مسئولین 
عملی نشده و حال باید دید که مجلس جدید برای تسهیل ازدواج چه 

خواهد کرد.
 

کیفرخواست پرونده حادثه تیراندازی محمودآباد به زودی 
صادر می شود/رسیدگی به پرونده با قاطعیت و دقت کامل

دادستان نظامی مازندران گفت: تحقیقات مقدماتی حادثه تیراندازی 
مردادماه سال گذشته در محمودآباد تمام شد و به زودی جلب 

دادرسی و کیفرخواست پرونده صادر می شود.

 

برگزاری نمازجمعه 6 تیرماه در شهرهای مازندران
رئیس ستاد اقامه نماز جمعه مازندران گفت: فردا 6 تیرماه، نماز 

جمعه برای نخستین بار پس از هفته ها محدودیت های اجتماعی ایام 
کرونا، در تمامی 47 شهر مازندران برگزار می شود.

 

مشکل جذب اسپانسر نداریم/از تمامی جامعه کشتی 
مازندران طلب یاری می کنم

رییس هیات کشتی مازندران گفت: مهمترین اولویت هیأت کشتی 
مازندران باید تعامل مناسب و خوب با فدراسیون کشتی باشد.

 

فعالیت آزادانه ادمین کانال های معاند در ایران/ لزوم 
برخورد قضایی با عامالن ایجاد التهاب در بازار ارز

در چند روز گذشته که بار دیگر بازار ارز دچار التهاب شد، برخی از 
کانال های تلگرامی که پیش از این ثابت شده بود از داخل کشور 

به روز رسانی می شوند در پی افزایش التهابات ارزی با انتشار اخبار 
جعلی بودند.

  

معاون بانک مرکزی: ساالنه یک میلیارد برگ اسکناس امحاء 
می شود

معاون اقتصادی بانک مرکزی از امحای ساالنه یک میلیارد برگ 
اسکناس خبر داد.

 

وزارت جهاد کشاورزی: تولید برنج 20 درصد بیشتر می شود
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مرحله نخست 

الگوی کشت از پاییز امسال عملیاتی می شود، پیش بینی کرد تولید 
برنج امسال حداقل ۲۰ درصد افزایش  یابد.

 

با افزایش 28درصدی، قیمت های جدید مرغ و لبنیات اعالم 
شد

ستاد تنظیم بازار قیمت جدید لبنیات را ۲8درصد افزایش و نرخ مرغ 
را هم با حدود 3۰درصد افزایش اعالم کرد.

 

خبرگزاری انگلیسی رویترز مدعی شد یک مسئول در 
معاونت اجرایی دولت روحانی جاسوس ما بود

خبرگزاری رویترز در اقدامی قابل تأمل گزارشی را به منظور ایجاد 
شبهه در برنامه صلح آمیز موشکی و دفاعی ایران منتشر کرد.

 

ادامه روند کاهشی قیمت طال و سکه در بازار
رصد میدانی بازار هم نشان می دهد فروش دالر توسط مردم در 
روزهای گذشته افزایش یافته است و مردم بیشتر فروشنده دالر 

هستند تا خریدار آن.
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رضایت مردم از برخورد دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران گفت: برخورد با 

فساد در تمامی حوزه ها به ویژه به پای میز محاکمه کشاندن افراد 
خاطی بدون در نظر گرفتن نام و مسئولیتشان در کشور موجب جلب 

رضایت عمومی نسبت به حاکمیت می شود.

 

لزوم بررسی مشکالت دریا و سواحل در صحن علنی مجلس
نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی 

در مجلس شورای اسالمی گفت: نمایندگان استان های شمالی 
خواست در قالب یک هم اندیشی تعاملی پروژه دریا، ساحل، ساحل 

نشینان و مسافران را در یک مجموعه کامل و کارشناسی شده مورد 
بررسی قرار دهند و در صورت نیاز با تصویب قوانین بازدارنده و یا 

تسهیل کننده آن را در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

 

قله های افتخار دختر ناشنوا/دنیایی پر از سکوت
ناشنوایی معلولیتی است که دیده نمی شود و تا زمانی که پای کالم 
و آوا برای ارتباط باز نشود فرد ناشنوا شناخته نخواهد شد و شاید 

همین مقوله موجب شده درک مشکالت متعدد ناشنوایان احساس 
نشود.

 

ایجاد پیاده رو ساحلی خیابان شهدا تا یک ماه آینده
شهردار رویان گفت: عملیات اجرایی ایجاد پیاده رو ساحلی خیابان 

شهدا تا یک ماه آینده اجرا می شود.

 

آمادگی زیرساخت های رامسر برای میزبانی از تیم های لیگ 
برتری

فرماندار رامسر با بیان اینکه برای نخستین بار است که غرب مازندران 
و شهرستان رامسر در حوزه ورزش گروهی در لیگ برتر والیبال 

تیم داری می کند، گفت: زیرساخت های خارجی الزم در شهرستان 
رامسر مانند فرودگاه و هتل ها برای میزبانی از تیم های حاضر در لیگ 

برتر آماده است.

  

پروژه پل تا پل/ 10 سال زمان برای پروژه بی سرانجام!
پروژه پل تا پل از مجموع پروژه ها برجامانده از دو مدیریت شهری 
ساری است و رجبی تصمیم گرفته است که آنچه را که برای علی 

حجازی و مهدی عبوری آرزو بود را به سرانجام برساند.

  

186 نجات یافته طی 36 روز گذشته در دریای مازندران
رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران گفت: از آغاز طرح دریای 

تاکنون تعداد نجات یافتگان در دریا به ۱86 نفر رسید.

 

پیگیری احداث بیمارستان جامع در بابلسر
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار گفت: وزیر بهداشت قول هایی دادند 

که پیگیر احداث بیمارستان جامع در بابلسر هستیم.

 

نمایندگان مازندران با وحدت راهبردی منافع کالن استان 
را پیگیری می کنند

رئیس مجمع نمایندگان مازندران در مجلس یازدهم همگرایی 
با مسؤوالن اجرایی استان ، برنامه محوری و پرهیز از تنش و 

التهاب آفرینی را رویکرد نمایندگان این استان دانست.

 

برگزاری مراسم هفتم تیر فردا در مصالی ساری
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و ستاد بازخوانی و افشای 
حقوق بشر آمریکایی در استان مازندران گفت: مراسم گرامیداشت 
سالروز هفتم تیر ساعت ۱۲ تا ۱3 روز جمعه 6 تیر ماه امسال در 
مصالی امام خمینی شهرستان ساری و با سخنرانی حجت االسالم 

اکبری رئیس کل دادگستری مازندران برگزار می شود.
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پیش بینی افزایش ترافیک در جاده های مازندران، از عصر 
امروز/ فردا هراز و کندوان یک طرفه است

رئیس پلیس راه استان مازندران، با اشاره به پیش بینی افزایش حجم 
تردد در راههای استان از ساعات پایانی امروز، گفت: فردا محورهای 

هراز و کندوان یک طرفه می شود.

  

دردسرهای چاقی کرونایی/غذاهای کم کالری و کم چربی 
بهترین انتخابات در دوران کرونایی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی گفت: خستگی ناشی از قرنطینه در 
دوران کرونایی، افراد را به سمت اولین چیزی که سوق می دهد غذا 

خوردن باشد ولی افراد باید بدانند خستگی از رایج ترین دالیلی است 
که وقتی گرسنه نیستند  غذا می خورند؛ بنابراین خوب است تا با 
دانستن راهکارهایی از چاق شدن در این دوران جلوگیری کنند.

  

افزایش فضای کسب و کار راهکار مجلس برای ایجاد اشتغال 
/ افتتاح 22 عنوان طرح اقتصادی و تولیدی در مازندران و 

تحقق شعار »جهش تولید«
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی گفت: 

یکی از برنامه های مهم مجلس، رفع موانع و افزایش تسهیالت و ایجاد 
فضای کسب و کار است تا تولیدکنندگان در فضایی مناسب به تولید 

بپردازند.

  

پرواز کرونایی قیمت مرغ/ دالیل افزایش قیمت
معاون جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه قیمت مرغ طی 

روزهای گذشته در بازار به ۱7هزار تومان رسید که البته برخی برندها 
با قیمت بیشتری در حال فروش است، تصریح کرد: با وجود افزایش 

قیمت مرغ و همچنین باال بودن قیمت نهاده ها اما سود چندانی برای 
مرغداران همراه ندارد.

  

روایت روز خونین رزمندگان لشکر 25 کربال در جزیره 
مجنون

بوی خون، دود، گوشت سوخته و باروت و طعم گزنده گاز شیمیایی 
هوا را پر کرده بود، هیچ جا از گزند ترکش و آتش در امان نبود، 
آن قدر گلوله می  ریخت که زاغه مهمات در حال سوختن بهترین 

جان پناه بود.

  

پیش بینی همکاری 116 مگاواتی مشترکان همکار در 
طرح های پاسخگویی بار در تابستان

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق مازندران از پیش بینی 
همکاری ۱۱6 مگاواتی مشترکان همکار در طرح های پاسخگویی بار 

در تابستان امسال خبر داد.

  

هشدار سطح زرد دریایی و شنا ممنوع در سواحل مازندران
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران از هشدار سطح زرد دریایی 
از اواخر روز پنج شنبه به مدت ۵پنجروز خبر داد و اظهار کرد: شنا تا 

اطالع ثانوی ممنوع بوده و دمای هوا نیز کاهش ۱۰ درجه ای دارد.
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تکمیل موزه دفاع مقدس مازندران مطالبه جدی مردم است
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، ساخت و تکمیل مرکز 
فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران را مطالبه جدی رزمندگان، 

خانواده های شهدا و مردم دانست.

  

ساخت پل غواص در مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران 
نیازمند اعتبار است

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران گفت: 
ساخت پل غواص در مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان از جمله 

دغدغه ها بوده و نیازمند اعتبار قابل توجهی است.

 

فرمانداری های ویژه ناکارآمد هستند
نماینده مردم شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با 
اشاره به ناکارآمدی فرمانداری های ویژه گفت: فرمانداری های ویژه 

امکاناتی ندارند.
 

کمربندی »هچیرود - تنکابن« آزادراه می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: کمربندی 

هچیرود تا تنکابن با تعریض و پهنای باند به آزادراه تبدیل می شود.

 

30 ماموریت اقتصادی به فرمانداران ابالغ شد/ تقویت 
نظارت بر بازار

 استاندار مازندران گفت: 3۰ ماموریت اقتصادی به فرمانداران ابالغ 
شده و مالک ارزیابی عملکرد آنان است.

 

زراعت چوب در 200 قطعه اراضی 10 هکتاری در غرب 
مازندران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت: ۲۰۰ قطعه از 
اراضی معروف به ده هکتاری غرب استان به زراعت چوب اختصاص 

پیدا می کند.

 

اجرای 16۴ پروژه آموزشی در مازندران
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: ۱64 پروژه آموزشی در 

استان در دست اجرا است و برای تکمیل آن نیازمند حمایت هستیم.

  

کرونا 5500 میلیارد ریال به تاسیسات گردشگری مازندران 
خسارت زد

معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران میزان خسارت ناشی از 
کرونا به تأسیسات گردشگری را بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد 

ریال اعالم کرد.
  

آیین نمازجمعه فردا در ۴۷ شهر مازندران اقامه می شود
مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران گفت: آیین عبادی 

سیاسی نمازجمعه فردا در 47 شهر و منطقه استان اقامه می شود.

  

سریال »پایتخت« گردشگری مازندران را در سطح 
بین المللی معرفی کرد

معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران گفت: فیلم پایتخت 
توانست جاذبه های گردشگری شهرستان شیرگاه و مازندران را در 

سطح بین المللی معرفی کند.
  

تنها دانشگاه دولتی آمل با کمبود فضای آموزشی مواجه 
است

رئیس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، از کمبود فضای 
آموزشی ونگرانی نسبت به احتمال تجمیع شدن این واحد دانشگاهی 

با دیگر دانشگاه های دولتی مازندران ابزار نگرانی و گالیه کرد.

  

برق مازندران فیوز پراند/ مصرف برق در مسیر اوج
 افزایش مصرف برق در حالی در مازندران از خط قرمز فراتر رفت 
که متولیان امر معتقدند با صرفه جویی تنها ۱۰ درصدی می توان 

تابستان رابدون خاموشی پشت سر گذاشت.
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تحقق وعده های برزمین مانده ، خدمت بی منت در غرب 
مازندران

دولت تدبیر و امید با وجود مشکالت اقتصادی و تحریم های 
ناجوانمردانه علیه ایران اعتبارات ویژه ای برای تکمیل و راه اندازی 

طرح ها و پروژه های مختلف زیرساختی شهرستان های غرب مازندران 
اختصاص داد که افتتاح طرح توسعه باند فرودگاه رامسر یکی از آنها 

است.
  

تحقق وعده های برزمین مانده ، خدمت بی منت در غرب 
مازندران

 دولت تدبیر و امید با وجود مشکالت اقتصادی و تحریم های 
ناجوانمردانه علیه ایران اعتبارات ویژه ای برای تکمیل و راه اندازی 

طرح ها و پروژه های مختلف زیرساختی شهرستان های غرب مازندران 
اختصاص داد که افتتاح طرح توسعه باند فرودگاه رامسر یکی از آنها 

است.

  

میدان عملیاتی بندر امیرآباد ۷00 هکتار افزایش می یابد
مدیر بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد از افزایش 6۰۰ 

تا 7۰۰ هکتاری میدان عملیاتی این بندر خبر داد.

  

داوران شانزدهمین جشنواره تئاتر تیرنگ معرفی شدند
با معرفی داوران شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بومی تیرنگ ، 
رقابت نمایشنامه های ارسالی برای این رویداد فرهنگی در مازندران 

آغاز شد.

  

تمامی واحدهای تولیدی مازندران امسال از تملک بانک ها 
خارج می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با اعالم این که 
۱4۰ واحد تولیدی استان هم اکنون در تملک بانک ها قرار دارد ، 
گفت که تمامی این واحدها تا پایان امسال آزاد شده و به چرخه 

تولید باز می گردند.

  

عملکرد فرمانداران مازندران در جهش تولید مورد ارزیابی 
قرار می گیرد

استاندار مازندران با اعالم این که حدود 3۰ ماموریت به فرمانداران 
در راستای تحقق شعار جهش تولید سپرده شده است ، گفت که 

فرمانداران باید با بهره مندی از تمامی ظرفیت ها در راستای تحقق 
این شعار تالش کنند و عملکرد آنان در این بخش مورد ارزیابی قرا 

می گیرد.

  

تقدیر استاندار مازندران از یک خیر کتابخانه ساز استان
 احمد حسین زادگان استاندار مازندران روز پنجشنبه از یک خیر 

کتابخانه ساز استان در جلسه شورای اداری شهرستان های عباس اباد، 
رامسر و تنکابن تقدیر کرد.

  

خط و نشان کرونا برای اقتصاد کشاورزی مازندران
کرونا و وضعیت خاصی که در همه ابعاد جامعه ایجاد کرد، 

پیش نیازهایی را برای استمرار برخی فعالیت های اقتصادی مانند 
حوزه کشاورزی به وجود آورده که بی توجهی به آن ها می تواند آینده 

کشاورزی در استانی مانند مازندران را با چالش های جدی مواجه 
کند.

  

بی مهری به پروتکل های بهداشتی در طرح دریا در مازندران
در حالی کمتر از یک ماه از بازگشایی طرح سالمسازی دریا در 
مازندران به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
فیزیکی برای حفظ سالمت شناگران می گذرد، بررسی ها نشان 

می دهد اجرای این پروتکل ها به چالشی برای طرح ها تبدیل شده 
است.

  

جهش ۴۷ درصدی در بورس منطقه ای مازندران
هفته جاری بیش از هشت هزار و 88۵ میلیارد ریال سهام در بورس 
منطقه ای مازندران معامله شد که نسبت به هفته گذشته جهش 47 

درصدی داشت.
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شتاب سیلوسازی در کارخانه های آرد مازندران
سیاست های تشویقی و حمایت های دولت تدبیر و امید باعث شد تا 
عمده کارخانه های آرد در مازندران در سالهای اخیر به سمت شیوه 

مدرن نگهداری و ذخیره سازی گندم )سیلوسازی ( روی آورند.

  

آهنگ بستری روزانه بیماران کرونایی در بابل سرعت گرفت
آهنگ بستری روزانه بیماران کرونایی در بابل طی ۲4 ساعت گذشته 

سرعت گرفت و تعداد بستری در این مدت به ۲8 نفر رسید که دریک 
ماه اخیر بی سابقه است .

  

استاندار: مصمم به رفع بخش اعظمی از معضل پسماند 
مازندران هستیم

استاندار مازندران گفت : مصمم به رفع بخش اعظمی از معضل 
پسماند استان مازندران هستیم و خوشبختانه در این زمینه اعتبارات 

خوبی تخصیص یافته است.

  

ویروس مرموز 91 نفر دیگر را در مازندران زمین گیر کرد
۹۱ بیمار کرونایی جدید در بیمارستان های زیرمجموعه دانشگاه های 

علوم پزشکی مازندران و بابل بستری شدند.

 

استفاده از تبلیغات محیطی برای کاهش جرایم
رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم استفاده از تبلیغات محیطی 

برای کاهش جرایم در استان تاکید کرد.

  

قیمت مرغ در مازندران کیلویی 15 هزار تومان
ستاد تنظیم بازار مازندران قیمت هر کیلوگرم مرغ را برای مصرف 

کننده ۱۵ هزار تومان تعیین کرد.

  

جوالن کرونا در بابل
۲8 بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ در بیمارستان های بابل بستری 

شدند.
  

راه اندازی مراکز مالقات برای فرزندان طالق
۱۹ مرکز مالقات فرزندان طالق در مازندران راه اندازی شده است.

  

اجرای طرح کنترل خشونت در ساری و نکا
اهالی دو شهرستان ساری و نکا در خصوص راهکار های کنترل 

خشونت آموزش می بینند.

  

لزوم نصب دوربین های نظارتی در روستا ها
برای پیشگیری از وقوع سرقت دوربین های نظارتی باید در روستا ها 

نصب شود.
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پرواز اهواز در رامسر به زمین نشست
نخستین پرواز اهواز به رامسر امروز در فرودگاه رامسر به زمین 

نشست.

  

اجرای طرح نماد در مدارس
طرح نماد برای مقابله با آسیب های اجتماعی در مدارس مازندران 

اجرایی می شود.

  

دستگیری شکارچیان حرفه ای شوکا و مرال در آمل
3 شکارچی حرفه ای شوکا و مرال در شهرستان آمل دستگیر شدند.

  

ایمن سازی جاده های مازندران جان دوباره ای گرفت
با اجرای طرح ارتقاء کیفی راهداری، ایمن سازی سه محور اصلی 

مازندران با شتاب در حال انجام است.

  

نخستین پرواز رامسر به اهواز امروز برقرار می شود
نخستین پرواز مستقیم رامسر به اهواز و بالعکس بعد از ظهر امروز 

برقرار خواهد شد.

  

پلمب 5 مرکز متخلف زیست محیطی در آمل
۵ مرکز متخلف زیست محیطی درحوزه هراز شهرستان آمل پلمب 

شدند.

  

شناسایی 22 طرح تولیدی و اقتصادی با پیشرفت 60 درصدی 
در مازندران

معاون استاندار مازندران گفت: ۲۲ طرح تولیدی و اقتصادی با 
پیشرفت 6۰ درصدی در مازندران شناسایی شد.

  

اقامه نماز جمعه در همه شهر های مازندران
آیین عبادی سیاسی نماز جمعه فردا در همه شهر ها و مناطق 

مازندران اقامه می شود.

  

مراکز ترک اعتیاد بهزیستی مازندران عاری از کرونا
هیچ مورد مثبت کرونایی در مراکز ترک اعتیاد بهزیستی مازندران 

تاکنون ثبت نشده است.

  

تخریب داوطلبانه ساخت و ساز های غیرمجاز در بابل
سه مورد ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی بابل 

داوطلبانه تخریب شد.

  

پشتیبانی دستگاه قضایی از سرمایه گذاری های مشروع
پشتیبانی از سرمایه گذاری های مشروع از برنامه های اساسی دستگاه 

قضایی است.

  

امام جمعه ای خودکفا و فعال در بندپی شرقی+فیلم
امام جمعه بندپی شرقی با 48 سال سن فقط دنبال خودکفایی است.

   

۷
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