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رنج 10 ساله بی آبی 9 روستای بابل/مردم دست به دامان 
چاه ها شده اند!

در حالی مردمان 9 روستای ضلع شمالی گتاب بابل، بیش از یک 
دهه است که کم آبی سخت رنج شان می دهد، اما بهانه تکراری امروز 

و فردای حل این مسئله، فقدان اعتبارات از سوی مسئوالن عنوان 
می شود اما به نظر می رسد نبود دغدغه مندی مسئوالنه و اهمال 

مدیران استانی و شهرستانی، چاشنی تند، این بهانه است.

 

موج گرانی های ناشی از ضعف مدیریت و نظارت جان مردم 
را به لب شان رسانده، دولت چه می کند؟!

در روزهاي اخیر شاهد تأکید رئیس جمهور بر ساماندهي و کنترل 
قیمت ها در بازار لوازم خانگي بودیم، اما متأسفانه روند صعودی و رو 

به رشد قیمت ها همچنان ادامه دارد و هنوز هم در سطح بازار، نظارتي 
اتفاق نیفتاده است و نتیجه دستور دولت، افزایش چندبرابري قیمت ها 

در این حوزه بوده است!

 

هدایت صندوق بیمه روستایی به سمت بازار بورس/امکان 
انتقال سوابق بیمه ای به بیمه روستایی فراهم می شود

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با 
بیان اینکه نوع سرمایه گذاری صندوق به سمت بازار بورس هدایت 

شده است؛ گفت: سعی کردیم به جای شرکت داری و خرید شرکت، از 
ظرفیت بازار بورس برای سرمایه گذاری غیرمستقیم برای روستاییان و 

عشایر، استفاده کنیم.

 

نشان زرین حرم رضوی بر سینه حسن یزدانی نصب شد
خادمین آستان قدس رضوی نشان زرین حرم رضوی )بَرج( را به 

حسن یزدانی قهرمان المپیک کشتی اهدا کردند.

 

جهش تولید با کشت گل محمدی در مناطق کوهستانی بهشهر
گل محمدی به عنوان محصول کشاورزی میتواند ظرفیتی برای 

تحقق شعار جهش تولید به شمار رود که باید مورد توجه مسئوالن 
قرار گیرد.

  

رهبر معظم انقالب: کسانی که کار دشمن را در داخل انجام 
می دهند، تقوا ندارند

رهبر انقالب: کسانی که همه امکانات مدیریت کشور دستشان بوده 
حاال ژست اپوزیسیون می گیرند؟ اینها باید پاسخ گو باشند.

 

توسعه و تسریع در اجرای پروژه های اشتغال زایی و 
محرومیت زدایی

در دیدار فرمانده سپاه کربال با استاندار مازندران بر توسعه و تسریع 
طرح ها و پروژه های عمرانی، اشتالغزایی و خدمت رسانی بسیج 

سازندگی سپاه در استان تاکید شد.  

 

ثبت نام 16 هزار و 777 مازندرانی در سامانه خادمیاری
مسئول جشنواره خدمت در دفتر کانون های خدمت رضوی مازندران 

بابیان اینکه 16 هزار و 777 نفر از مازندران در سامانه خادمیاری 
آستان قدس رضوی ثبت نام کردند، افزود: تاکنون 10 هزار و 149 نفر 

از این تعداد تائید اولیه شده و سامانه آن ها فعال شده است.

 

حضور کاروان زیر سایه خورشید در قائم شهر
شهرستان قائم شهر روز گذشته میزبان کاروان زیرسایه خورشید و 

پرچم سبز بارگاه حضرت امام رضا)ع( و خدام حرم رضوی بود.
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برخورد با تخلفات بازار باید ملموس باشد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران به تشدید نظارت 

و بازرسی از سطح بازار اشاره و تصریح کرد: حضور بازرسان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت در سطح بازار استان و همچنین برخورد با 

تخلفات اقتصادی باید ملموس باشد.

 

داریوش ارجمند: زندگی  ام را مدیون امام رضا)ع( هستم
داریوش ارجمند، با  اشاره به اینکه ساخت کارهای دینی در عرصه 
سینما و تلویزیون باید همراه با تفکر قوی باشد، گفت: هنر بهترین 

ابزار برای  ترویج سیره رضوی است؛ همواره گفته ام که زندگی خود را 
مدیون برکت وجود امام رضا)ع( هستم.

 

اجرای طرح ابتکاری جبهه خرمشهرها در بابلسر/ مشکالت 
معیشتی حق مردم نیست

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بابلسر از اجرای طرح ابتکاری جبهه 
خرمشهرها در این شهرستان خبر داد و گفت: حق مردم نیست که 

اینگونه دچار مشکالت معیشتی شوند.

  

دو روایت مشابه از دو مادر شهید مدافع حرم/ مادرانی که 
فرزندانشان را به معراج می فرستند

صحبت های مادران شهدای خان طومان شهید کمالی و شهید 
جمشیدی درباره بازگشت پیکر فرزندشان آنقدر شبیه به هم بود 

که نشان می دهد؛ مکتب ایثار و شهادت مادران مجاهدی دارد که از 
دامن آنها فرزندانی به معراج می رسند.

  

هراز امشب و فردا شب مسدود است
رئیس پلیس راه مازندران گفت: محور هراز از امشب به مدت دو شب 

مسدود خواهد بود.

 

روایت 13 ساعت تشنگی کنار چشمه های آب/ 11 سال 
بالتکلیفی سرنوشت یک پروژه حیاتی

اینجا یکی از 96 روستای بخش مرزن آباد با جمعیت بالغ بر 400 
خانوار که کمترین مهاجرت را به شهر داشتند اکنون بعد از ۲0 سال 
6 ماه نخست سال همچنان 1۳ ساعت در روز از بی آبی رنج می برند.

 

از فعالیت 190 اقامتگاه بوم گردی در مازندران تا ریزش 
مسافر در دوران کرونایی

ویروس کرونا سبب شد سه ماه توقف در بخش گردشگری را شاهد 
باشیم. همین عامل ضربه سنگینی به سرمایه گذاران این صنعت در 

مازندران وارد کرد اما در یک ماه اخیر با رعایت پروتکل های بهداشتی 
وضعیت گردشگری مازندران ظرفیت پذیرش 50 درصدی مسافران را 

در اقامتگاه های استان دارد.

 

کشف 87۲ کیلو انواع مواد مخدر در بهار 99 در مازندران
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران از رشد کشفیات 

مواد مخدر در بهار 99 در مازندران خبر داد و گفت: بیش از ۸7۲ 
کیلو انواع مواد مخدر در در سه ماهه اول سال جاری مازندران کشف 

شده است.

۲



 

برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر دو شهید مدافع 
حرم کربالی خان طومان

فرمانده سپاه کربال از برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر 
دو شهید مدافع حرم کربالی خان طومان از ابتدای هفته آینده در 

شهرهای مازندران خبر داد.

  

ورود تعزیزات به تخلفات مراکز درمانی مازندران/ عودت 
10 میلیون دالر ارز به سیستم بانکی

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از ورود تعزیرات به تخلفات 
قیمتی در مراکز درمانی مازندران خبر داد و گفت: مردم تخلفات را به 

شماره 1۳5 تعزیرات و 1۲4 صمت اعالم کنند.

  

 اهدای اینترنت رایگان به مدارس روستایی مازندران/ 
کمک برای بهسازی مدارس چهاردانگه

مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران با اشاره به اینکه چهار 
مدرسه شبانه روزی منطقه چهاردانگه ساری بهسازی شد، گفت: 

از این 4 میلیارد تومان، ۳00 میلیون تومان برای بهسازی مدارس 
چهاردانگه در نظر گرفته شد.

  

اجرای طرح ابتکاری »جبهه خرمشهرها« در بابلسر/ 
نقش آفرینی برای رفع مشکالت 10۴ محله

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بابلسر از اجرای طرح ابتکاری جبهه 
خرمشهرها در این شهرستان خبر داد و گفت: با جبهه خرمشهرها 
الگوی شهرستان در تراز انقالب اسالمی را ارائه می دهیم و تمامی 

قرارگاه های این جبهه در بابلسر پیوست فرهنگی و پیوست اقتصادی 
و اشتغال زایی دارند.

  

جریمه 7 میلیاردی یک مدرسه غیردولتی در مازندران
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از جریمه 7 میلیارد ریالی یک 

مدرسه غیردولتی به اتهام گرانفروشی در این استان خبر داد.

  

هراز مسدود می شود
رئیس پلیس راه مازندران از مسدود شدن محور هراز خبر داد.

  

شناسایی ۲۴89 بیمار جدید کرونا در کشور/ 1۴۴ بیمار 
جان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲4۸9 بیمار جدید کووید-19 
در کشور خبر داد.

  

اجرای طرح ابتکاری جبهه خرمشهرها برای نخستین بار در 
بابلسر

فرمانده سپاه بابلسر از اجرای طرح ابتکاری جبهه خرمشهرها برای 
نخستین بار در کشور و در این شهرستان خبر داد.

  

نفس »خاک« در مازندران به شماره افتاده است!
رهاسازی منابعی همچون پساب ها و فاضالب های شهری و صنعتی 

پیش از تصفیه در اراضی، وجود کوه های زباله در شهرهای مختلف که 
به صورت کامال غیر اصولی دفن می شوند و نفوذ شیرآبه های سمی و 
خطرناک امروزه نفس خاک های مازندران را به شماره انداخته است.

 

تشکل های دانشجویی مازندران پیگیر مطالبه مردمی انباشت 
زباله در ساری

دبیر انجمن علمی دانشجویی علوم محیط زیست دانشگاه مازندران 
با بیان اینکه بزرگترین مشکل محیط زیستی مازندران دفع و انهدام 

زباله  و شیرابه  در این استان است، گفت: تشکل های دانشجویی 
مازندران پیگیر مطالبه مردمی انباشت زباله در ساری هستند.
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آئین غبارروبی و عطرافشانی امام زاده قاسم)ع( فریدونکنار
همزمان با روز تجلیل از امام زادگان و بقاع متبرکه، آئین غبارروبی و 

شستشوی امام زاده قاسم)ع( فریدونکنار برگزار شد.

 

درگیری کمتر روستاهای مازندران با »کرونا«
استاندار مازندران گفت: در بحث کرونا روستاهای مازندران کمتر 
درگیر بیماری شدند چرا که با راه اندازی قرارگاه پدافند روستایی، 

روستاییان به صورت خودجوش و با محوریت دهیاران در این زمان 
وارد عمل شدند

 

آزادسازی ۵7 هزار مترمربع اراضی تصرف شده در نوشهر
دادستان نوشهر از آزادسازی 57 هزار مترمربع اراضی تصرف شده در 

این شهرستان، در سال 9۸ خبر داد.

 

بازگشت پیکر مطهر دو شهیدکربالی خان طومان به وطن 
پس از چهار سال

سپاه کربال مازندران در پی بازگشت پیکر مطهر دو شهید مدافع حرم 
کربالی خان طومان، شهید مدافع حرم سعید کمالی و شهید مدافع 

حرم علی جمشیدی اطالعیه ای صادر کرد.

 

انهدام باند سارقان مغازه در قائم شهر
فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر، از انهدام باند سارقان مغازه با 

1۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
 

1۲ نماینده مازندران به کدام کمیسیون ها رفتند؟
با آغاز مجلس دوازدهم و مشخص شدن اعضای هیئت رئیسه و 

کمیسیون های تخصصی مجلس حضور نمایندگان مازندرانی در 9 
کمیسیون محل بحث و بررسی است، به طوری که از بین 1۲ نماینده 
تنها دو تن، علی کریمی فیروزجایی در مجلس هشتم و کمال علیپور 
خنکداری در مجلس نهم سابقه حضور در مجلس را دارند، همچنین 

منصور علی زارعی که توانست با بیش از 60 هزار رای به عنوان 
منتخب اول مرکزی ترین حوزه انتخابیه راهی بهارستان شود، با 

حضور در ۲ کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و اصل 90 به 
نوعی توانسته در بین نمایندگان مازندرانی َدبِل کند.

  

شهید و شهادت سبب غفلت زدایی می شود
فرمانده لشکر عملیاتی ۲5 کربال با اشاره به برکاتی که شهدا برای 

جامعه دارند، گفت: شهید و شهادت سبب غفلت زدایی از جامعه می 
شوند.

  

بازنشستگی پیش از موعد هزینه ۴00 میلیاردی برای صندوق 
اجتماعی دارد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
گفت: بازنشستگی های پیش از موعد 400 میلیارد تومان هزینه روی 

دست این صندوق گذاشته است.

 

نقش آفرینی زنان در دفاع مقدس/ 3۵ برنامه بومی سازی 
شد

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران با اشاره به 
نقش آفرینی بانوان در تاریخ انقالب از جمله دفاع مقدس گفت: بی 

توجهی به این قشر سبب شکست برنامه ها می شود.

 

محیط شهری سرخ رود زیباسازی می شود
 شهردار سرخ رود، زیباسازی محیط و مبلمان شهری را از جمله 

طرح های مهم در حوزه مدیریت شهری بیان کرد.

 

مازندران رتبه برتر ضریب پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان 
را دارد

معاون وزیر تعاون و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر کشور گفت: مازندران در ضریب پوشش بیمه 

اجتماعی، رتبه برتر را در کشور به خود اختصاص داده است.

 

۴



جاده هراز مسدود می شود
رئیس پلیس راه مازندران گفت: جاده هراز برای اجرای عملیات تعمیر 
و نگهداری سیستم روشنایی و تهویه تونل امشب و فردا شب مسدود 

می شود.
 

موانع فراروی تولید و اقتصاد را رفع کنیم
عضو مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه کار تولید بسیار سخت 

است، خواستار برنامه ریزی برای رفع موانع فراروی تولید و اقتصاد در 
استان شد.

  

۵۲0 طرح و عملیات مبارزه با مواد مخدر در مازندران 
انجام شد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران با اشاره 
به رشد کشفیات مواد مخدر در بهار امسال اظهار داشت: 5۲0 طرح و 

عملیات طی سال جاری در استان اجرا شد.

  

بازگشت 10 میلیون دالر ارز به بانک های مازندران
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از رسیدگی به دو هزار و 1۳6 
فقره پرونده قاچاق طی سال گذشته در استان خبر داد و گفت: 10 

میلیون دالر ارز نیز به سیستم بانکی بازگشت داده شده است.

  

بقعه ۲70 امامزاده مازندران در دست بهسازی است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: بقعه ۲70 امامزاده در 

استان در دست ساخت و ساز و بهسازی است.

  

ابتذال فرهنگی سوغات برخی گردشگران است
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: متاسفانه سوغات برخی مسافران 

ولنگاری و ابتذال فرهنگی است.

  

خرید تضمینی گندم در مازندران 39 درصد رشد یافت
سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به پیش بینی 

خرید 110 هزار تن گندم مازاد نیاز کشاورزان در استان گفت: 
تاکنون میزان خرید از 45 هزار تُن فراتر رفته که رشد ۳9 درصدی 

داشته است.

  

فوت 19 نفر بر اثر حوادث کار در مازندران
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: 19 نفر براثر حوادث ناشی 
از کار طی دو ماه امسال جان خود را از دست دادند که افزایش1۸ 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

  

شمیم عطر رضوی و کربال در دیار علویان/ مازندران زیر 
چتر دلدادگی

همزمان با دهه کرامت، عطر رضوی و عاشورایی در مازندران پیچید و 
دیار علویان زیر چتر و سایه خورشید قرار گرفت.

  

بازگشت پیکر مطهر شهدای مدافع حرم فضای مازندران را 
کربالیی کرد

مسئول نمایندگی ولی فقیه لشکر عملیاتی ۲5 کربال مازندران گفت: 
بازگشت پیکر مطهر دو شهید مدافع حرم بار دیگر فضای استان را 

معطر به عطر شهدا و کربالیی کرده است.

  

رونمایی از لیگ برتر بعد از ۴ ماه/ باال و پایین جدول مقابل 
هم

هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر بعد از 4 ماه تعطیلی امروز با 5 
بازی آغاز می شود که در حساس ترین آن پرسپولیس میهمان پیکان 

است.

  

۵



کاهش مشکالت کشاورزان زمینه جهش تولید را فراهم 
می کند

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به ضرورت تقویت تکریم ارباب 
رجوع، گفت: کاهش مشکالت کشاورزان سبب افزایش امید به جامعه 

می شود و زمینه جهش تولید را فراهم می کند.

  

بسته های حمایتی بیمه ای به روستاییان ارائه می شود
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تقویت سقف 

بیمه ای روستاییان و عشایر استان ها گفت: بسته های حمایتی بیمه ای 
به روستاییان ارائه می شود.

  

 مشکلی در تامین بیماران در بخش ایزوله منفی
ئیس بیمارستان شهید بهشتی نوشهر با تکذیب مشکل برای پذیرش 
بیماران در بخش ایزوله منفی بیمارستان نوشهر گفت: هیچ مشکلی 

در مورد پذیرش بیماران در بخش ایزوله منفی نداریم.

  

بی خانمانی سیل زدگان سوادکوه پس از 1۵ ماه در سایه 
بی تدبیری مدیریت بحران مازندران

 باران سیل آسای 1۲ فروردین 9۸ منجر به طغیان رودخانه تالر 
شده که درپی آن عالوه  بر خسارت در بخش دامپروری و کشاورزی 

شاهد تخریب پل و چندین واحد مسکونی در سوادکوه بود و همچنان 
عده ای از خسارت دیدگان در بی خانمانی به سر می برند.

  

نماینده مجلس:دولت تعامل خوبی با بخش خصوصی دارد
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسالمی گفت:دولت 
تعامل خوبی با بخش خصوصی دارد و مجلس برای نهادینه کردن این 

تعامل و حضور دو چندان بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی 
در صدد رفع مشکالت آنان است

  

اختصاص چهار هزار میلیارد ریال برای بازنشستگی پیش از 
موعد بیمه اجتماعی کشاورزان

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایری 
گفت: دولت در سال جاری برای اجرای قانون بازنشستگی پیش از 
موعد برای بیمه شدگان اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 

چهار هزار میلیارد ریال بودجه اختصاص داد.

  

تمرکززدایی و تفویض اختیار سبب رونق فضای کسب و کار 
در مازندران شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اظهار این که 
در اجرای مصوبات دولت تدبیر و امید و تصمیم وزارت کشور تاکنون 

۲۲0 مورد از اختیارات سطح ملی به مدیران استان ها تفویض شده 
است، گفت:تمرکززدایی و تفویض اختیار سبب رونق فضای کسب و 

کار در استان شده است.
  

بستری بیماران کرونایی در بابل رکورد زد
بستری بیماران کرونایی در بابل به 114 بیمار رسیده است که این 

تعداد در دو ماه اخیر در بیمارستان های بابل بی سابقه بوده است.

  

انتقاد بااللموکی های قائمشهر از ایجاد مرکز درمان 
معتادان در این روستا

ساختمان مرکز جامع علمی کاربردی بهزیستی مازندران واقع در 
روستای بااللموک قائمشهر که به دلیل نبود دانشجو رها شده گفته 

می شود به مرکز جامع درمان معتادان تبدیل خواهد شد که این 
مساله با انتقاد روستائیان روبرو شده است.
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امکان انتقال سوابق به صندوق بیمه اجتماعی فراهم شد
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بیمه 

اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: با موافقت تامین 
اجتماعی امکان انتقال سوابق بیمه ای به صندوق بیمه اجتماعی 

کشاورزان، روستاییان و عشایری فراهم شد.

  

رشد 1۴0 درصدی اشتغال گردشگری در مازندران
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران گفت: 

اشتغال مستقیم ایجاد شده در تاسیسات گردشگری مازندران در 
دولت تدبیر و امید رشد 140 درصدی داشته است.

  

100 دانشجوی خارجی برای تحصیل در دانشگاه نوشیروانی 
بابل به صف شدند

رییس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گفت: یکصد دانشجوی 
خارجی برای تحصیل در این دانشگاه درخواست دادند که برای 

پذیرش و تحصیل باید گلچین شوند.

  

جهش پنج برابری سرمایه گذاری صنعتی در مازندران
میزان سرمایه گذاری صنعتی درسالهای اخیر در مازندران از ۳00 

میلیارد تومان ساالنه با حمایت های دولت با افزایش پنج برابر به بیش 
از یک هزار و 500 میلیارد تومان رسید.

  

کارگزاری صندوق بیمه روستائیان در اتاق اصناف مازندران 
فعال شد

کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی روستائیان ، عشایر و کشاورزان طی 
مراسمی با حضور استاندار در اتاق مرکز اصناف مازندران رونمایی و 

فعال شد.
  

استاندارمازندران: مدیریت واحد روستاها در زمان بحران 
بسیار اثربخش است

استاندار مازندران گفت:مدیریت واحد در روستاها بویژه در زمان 
بحران بسیار اثربخش است و فعالیت دهیاران در کنترل و جلوگیری 

از شیوع کرونا دلیل این مدعاست.
  

افزایش 30 درصدی بارندگی بهاری در مازندران
کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی مازندران میزان بارندگی 

بهاری استان در سال جاری را 144 میلی متر اعالم کرد و گفت که 
این میزان حدود ۳0 درصد بیشتر از میزان بارندگی دوره آماری 

بلندمدت است.
  

خدمات شهرداری ها باید از سوی مردم تایید شود
شهردار مرکز استان مازندران گفت: مدیرانی که در مجموعه 

شهرداری و سازمان های تابعه در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند 
تغییر می کنند و خدمات شهرداری ها باید با رضایت مندی باال از سوی 

مردم تایید شود.
  

سیستم روشنایی کمربندی نوشهر بهره برداری شد
همزمان با پایان یافتن عملیات اجرایی نصب تجهیزات سیستم 
روشنایی کمربندی نوشهر ، بهره برداری از این طرح به طول 9 

کیلومتر امروز یکشنبه آغاز شد.

  

قلعه پوالد صعودی به قدمت تاریخ مازندران
 قلعه پوالد » یکی از آثار تاریخی نادیده گرفته شده مازندران است 

که در دل کوه های البرز مرکزی قرار دارد و از جذاب ترین مقصدهای 
گردشگری استان محسوب می شود.

  

ثبت نام دوره های تابستانی کانون پرورش فکری مازندران 
آغاز شد

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران از آغاز ثبت نام 
دوره های تابستانی این کانون خبر داد و اعالم کرد که این روند تا 15 

تیر ماه ادامه دارد.
  

تعزیرات مازندران 10 میلیون دالر ارز دولتی را به خزانه 
دولت برگشت داد

 مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت که طی یک سال گذشته 
با بررسی پرونده چهار شرکت صادراتی ، 10 میلیون دالر ارز دولتی 

به خزانه دولت برگشت داده شد.
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نگرانی بومیان و گردشگران از کشتار غیربهداشتی دام در 
جواهرده رامسر

 پیدایش کوید 19 و زمزمه های شیوع تب کریمه کنگو توجه ها 
را به سمت رعایت اصول بهداشتی سوق داده است به طوری که 

اهالی منطقه ییالقی جواهرده رامسر کشتار سنتی و غیر بهداشتی 
دام در این روستا را تهدیدی برای سالمتی و پیدایش بیماری ها و 

ویروس های جدید می دانند.

  

معاون استاندار خواستار برخورد شدید با ساخت وساز 
غیرمجاز در مازندران شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران خواستار برخورد 
شدید دستگاه های ذیربط با متخلفان ساخت وسازهای غیرمجاز در 

استان شد.

  

کرونا دست بردار مازندران نیست
۸7 بیمار جدید مبتال به کرونا در بیمارستان های مازندران شناسایی 

و بستری شدند.

 

حال خوب صادرات کاال در مازندران
1۸0 هزار تن انواع کاال، ۳ ماهه نخست امسال از مازندران صادر شد.

  

جریمه 3۵0000000000 میلیاردی یک شرکت در مازندران
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از جریمه ۳50 میلیارد ریالی 

یک شرکت در استان خبر داد.

  

شهدا عامل برکات برای جامعه
فرمانده لشکر عملیاتی ۲5 کربال گفت: شهدا به همراه خود برکاتی 

می آوردند که ما از آن ها آگاه نیستیم.

  

660 میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندرانی 
پرداخت شد

660 میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندرانی تاکنون از طریق 
بانک عامل پرداخت گردید.

  

تاخت و تاز کرونا در بابل ادامه دارد
۲۲ بیمار جدید مبتال به کووید 19 در بیمارستان های بابل بستری 

شدند.
  

سوداگر مرگ در بابل به دام افتاد
فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری یک سوداگر مرگ در 

این شهرستان خبر داد.

  

کشف الشه یک قالده خرس قهوه ای در چالوس
ماموران یگان حفاظت محیط زیست چالوس الشه یک قالده خرس 

قهوه ای را در منزل یک شکارچی کشف و ضبط کردند.

  

پلمب 13 واحد صنفی متخلف در نوشهر
1۳ واحد صنفی متخلف در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان 

نوشهر پلمب شدند.

  

امامزادگان موجب برکت در مازندران
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: امامزادگان در مازندران موجب 

برکت فراوان هستند.

  

8



پدافند غیرعامل اطمینان خاطری برای سرمایه گذاری
پدافند غیرعامل در شهرک های صنعتی سبب اطمینان خاطر سرمایه 

گذاری، تولید و اشتغال می شود.

  

لزوم نگاه فرهنگی در کار خیر و احسان
مدیر کل کمیته امداد مازندران گفت: در ترویج فرهنگ خیر و 

احسان باید نگاه فرهنگی داشت.

  

مرگ 19 نفر به علت حوادث کار در مازندران
19 نفر به علت حوادث ناشی از کار ۲ ماهه نخست امسال در 

مازندران جان خود را از دست دادند.

  .

رونق صادرات گل و گیاه زینتی از نوشهر
۳1 هزار و 990 گلدان گل و گیاه زینتی خردادماه امسال از بندر 

نوشهر صادر شده است.

  .

حتما از ماسک استفاده کنید
رئیس شبکه بهداشت و درمان رامسر بر لزوم استفاده از ماسک برای 

همه اقشار تاکید کرد.

  .

واحد های تولیدی تعطیل در مازندران تعیین تکلیف می شوند
واحد های تولیدی تعطیل در شهرک ها و نواحی صنعتی مازندران 

تعیین تکلیف می شوند.
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