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سالم هایی از جنس دلتنگی
نوای خادمان رضوی از هر گوشه روان است. صدایش که بلندتر 

می شود رد اشک دل ها را جال می دهد به سوی جوانی می روم که 
از لحظه ورود بیقراری می کند خود را دلشکسته و منتظر معرفی 

می کند.
 

کلیپ | آالله های سرخ راهی حرم امام رضا)ع( شدند
پیکرهای مطهر شهدای کربالی خانون طومان، شهید سعید کمالی 
و شهید علی جمشیدی از معراج شهدای تهران برای طواف در حرم 

مطهر رضوی عازم مشهد شدند.

 

دستگیری سرکرده های اصلی یک شرکت بزرگ هرمی در 
مازندران

با تالش سربازان گمنام امام زمان )عج( مازندران سرکرده های اصلی 
یک شرکت هرمی با نام یونیک فایننس در استان دستگیر شد.

 

آمریکا برای بشریت ارزشی قائل نیست تا حقوق بشری 
بداند/عده ای هنوز آمریکا را به عنوان دشمن انقالب 

نمی شناسند
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه 

آمریکا برای بشر ارزشی قائل نیست تا بخواهد حقوق بشری را مراعات 
کند؛ گفت: آمریکا در تمام ادوار تاریخ، همواره حقوق بشر را نقض 

کرده است و کشور ما همواره در صدر آسیب این اقدامات ضد حقوق 
بشر و جنایتکارانه آمریکایی ها بوده است.

 

سکه در یک قدمی کانال 9 میلیون تومانی!/تغییر لحظه به 
لحظه قیمت ها در بازار

عضو هیئت مدیره اتحادیه طال و جواهر مرکز مازندران با بیان اینکه 
سکه تمام امروز با زدن نرخ 8 میلیون و 900 تومانی به یک قدمی 
کانال 9 میلیون تومان رسیده است؛ گفت: از روز گذشته تا کنون، 

بارها و بارها، قیمت ها جابه جا شده است و نرخ ها در بازار طال، 
دقیقه ای عوض می شود.

  

حقوق بشر آمریکایی؛ بزرگ ترین تناقض تاریخ است/موج 
خشم دنیا از رویکرد وحشیانه دولت آمریکا

کارشناس مسائل سیاسی گفت: استانداردهای دوگانه به جزئی 
جدایی ناپذیر از سیاست های آمریکا در عرصه های گوناگون تبدیل شده 

است. سرکوب گسترده اعتراضات ضد نژادپرستی توسط مقامات 
آمریکایی آن هم در شرایطی که آن ها ادعای حمایت از حقوق بشر را 

دارند، بسیار قابل تأمل است.

 

راه اندازی سامانه مدیریت اطالعات آزمایشگاهی در 
مازندران

مدیرکل آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک مازندران از راه اندازی سامانه 
مدیریت اطالعات آزمایشگاهی در استان خبر داد.

 

آغاز جذب پلیس افتخاری در سوادکوه
فرمانده انتظامی سوادکوه از آغاز جذب پلیس افتخاری در این 

شهرستان خبر داد.

 

دریافت شهریه در مدارس دولتی ممنوع/آمادگی برگزاری 
کالس های غیرحضوری را داریم

رئیس آموزش و پرورش آمل گفت: مدارس دولتی هیچ گونه شهریه 
در زمان ثبت نام نباید دریافت کنند؛ مگر اینکه انجمن مدرسه مسائل 

و مشکالت را مطرح کند و بعنوان کمک به مدرسه مبلغی در نظر 
بگیرد که نباید اجباری برای دانش آموزان باشد.
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آمریکا دارای پرونده سیاه حقوق بشری است/ حقوق 
بین الملل برای همه کشورها یکسان نیست

کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل با اشاره به به اینکه 
آمریکا دارای پرونده سیاه حقوق بشری است گفت: حقوق بین الملل 

برای همه کشورها به صورت یکسان به اجرا درنمی آید.

 

ورود دستگاه قضا برای بررسی پروژه 20 ساله کمربندی 
فریدونکنار/با افراد متخلف برخورد می شود

رئیس دادگستری فریدونکنار با اشاره به مشکل کمربندی فریدونکنار 
که حدود دو دهه از آغاز آن گذشته و همچنان نیمه کاره مانده است، 
گفت: در زمینه مشکالت کمربندی فریدونکنار دستگاه قضایی ورود 

پیدا کرده که در گام نخست مذاکرات شفاهی داشته و در مرحله 
بعدی به صورت کتبی بررسی های خود را آغاز خواهد کرد.

  

عطر وجود 2 آالله خان طومان در راه مازندران/ پایان 
چشم انتظاری 4 ساله

براساس آخرین خبرها پیکر مطهر دو شهید کربالی خان طومان که 
پس از چهار سال به وطن بازگشتند، در حال انتقال به حرم مطهر 

رضوی است و پس از آن به سوی مازندران رهسپار خواهند شد.

  

تازه ترین آمار کرونا در مازندران/ تعدادبیماران جدید 
همچنان 2رقمی و بیماران بستری 3رقمی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: ۲۷۳ نفر بیمار مشکوک 
به ویروس کرونا با عالئم تنفسی حاد مشکوک به کرونا بر اساس 

تشخیص بالینی در این مراکز بستری هستند.

 

گرمای تابستان زنگ خطری برای مراتع با پوشش جوان/
تضمین موفقیت در پیشگیری از آتش سوزی با مشارکت مردم 

و دولت
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری وضعیت پوشش 
گیاهی را به دلیل باران های سال های اخیر مطلوب دانست و گفت: اما 
شرایط تابستان امسال که تابستانی خاص با گرمایی مضاعف خواهد 

بود زنگ خطری برای مراتع با پوشش جوان و آسیب پذیر است.

 

بازداشت کالهبرداران اینترنتی میلیاردی در مازندران
فرمانده انتظامی استان مازندران از دستگیری ۲ کالهبردار اینترنتی 
که با آگهی استخدام و کاریابی در شبکه های اجتماعی از شهروندان 

کالهبرداری می کردند، خبر داد.
 

 غفاری: طرح اشتغال زایی در منطقه نهال کاری سوادکوه 
ممنوعیت قانونی دارد

معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ 
منطقه ساری گفت: طرح اشتغال زایی در سوادکوه در منطقه ای ارائه 

شده که برای نهال کاری بوده و ممنوعیت قانونی دارد.
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نامه سرگشاده جمعی از دانشگاهیان درباره مشکل زباله 
مازندران چرا قراردادهای زباله سوز شفاف نمی شود!

جمعی از دانشگاهیان استان مازندران در نامه ای سرگشاده در پی 
دپوی زباله  در استان خواستار حل معضل زباله شدند و عنوان کردند؛ 

باید پرسید چرا قراردادهای زباله سوز و سایر قراردادهای کالن 
شهرداری ها شفاف نمی شود! آیا زمزمه های فساد در بودجه های 

اختصاص داده شده به زباله سوز ساری واقعیت دارد؟ چه کسی یا 
کسانی از این عدم شفافیت نفع می برد؟

 

3 امتیاز ارزشمند نساجی در یادگار امام / فکری : خیال مان 
از بابت بقا راحت شد

هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور برگزار شد و 
نساجی موفق شد در یادگار امام تبریز تراکتور سازی تبریز را یک 

بر صفر شکست داد و سرمربی نساجی درباره این برد می گوید؛ 
خیال مان از بابت بقا راحت شد.

  

انهدام شرکت هرمی »یونیک فایننس« در مازندران
لیدر های اصلی شبکه هرمی یونیک فایننس با سعی و  تالش سربازان 

گمنام امام زمان)عج( مازندران در یک اقدام اطالعاتی )( دستگیر 
شدند.

  

دستگاه ام ارآی در بیمارستان 17 شهریور آمل راه اندازی 
می شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، گفت: با همکاری وزارت 
بهداشت در سالجاری دستگاه ام ار آی در بیمارستان 1۷ شهریور آمل 

راه اندازی می شود.

  

افزایش 100 درصدی شهریه یک مدرسه غیرانتفاعی در 
مازندران

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک ساری با تایید افزایش 100 
درصدی از طریق سامانه ابالغی وزارت آموزش و پرورش گفت: 

افزایش شهریه در سال 9۷ و 98 توسط مدیر اعمال نشده اما در سال 
جاری، مسؤوالن مدرسه معتقد به اعمال این شهریه هستند.

 

کاهش 15 سانتیمتری تراز سطح آب دریای خزر
مدیر مرکز تحقیقات دریای خزر در مازندران گفت: میانگین تراز 

آب دریای خزر در نیمه اول سال آبی جاری، معادل منفی ۳۳/۲۷ 
متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، 1۵ سانتیمتر و در 

مقایسه با دو سال گذشته، ۲۴ سانتیمتر کاهش داشته است.

 

راه اندازی سامانه مدیریت اطالعات آزمایشگاهی در 
مازندران

مدیرکل آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک مازندران از راه اندازی سامانه 
مدیریت اطالعات آزمایشگاهی در استان خبر داد.

 

مجلس گرانی های اخیر کاال و خدمات را پیگیری می کند
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، گفت: حساسیت 

مجلس نسبت به گرانی های اخیر کاال و خدمات تشدید می شود و 
نمایندگان ورود جدی نسبت به این موضوع دارند.

 

چند سکانس خاطره از جبهه/ ماجرای نارنجکی که حریف 
25 تانک شد

با اینکه فرمانده بود ولی با پای پیاده در کنار نیروهایش بود و حتی 
جلوتر از آنها حرکت می  کرد تا آمار شهدا و مجروحین را بداند. در 
عملیات رمضان، فرمانده گردان بود، یکی از دوستانش می  گفت: او 
به تنهایی با نارنجک در حدود ۲۵ تانک را منهدم کرد و یک انبار 

مهمات دشمن را به آتش کشید.

 

گره کور پل ماشلک نوشهر باز می شود
شهردار نوشهر از باز شدن گره کور پل ماشلک توسط شهرداری 

نوشهر با تعریض و احداث یک پل جدید در کنار خبر داد.
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»کرونا« بر جمعیت کشور اثر می گذارد؟
سوالی که این روزها، در بسیاری از محافل مطرح می شود این است 
که آیا ویروس کرونا، با پیامدهای جمعیتی همراه است و به عنوان 
مثال، فرزندآوری را تحت تاثیر قرار می دهد، جمعیت کشور را به 

سوی پیری می کشاند و یا اینکه هیچ تاثیری بر روی موارد ذکر شده 
ندارد، سواالتی که بسیاری از مردم به دنبال پاسخ آن هستند.

  

1۶2 جان باخته کرونا در 24 ساعت گذشته / خیز قابل توجه 
بیماری در تهران

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین وضعیت بروز و مرگ و میر ناشی از 
بیماری کووید-19 در کشور را تشریح کرد.

  

مصائب روستایی در مازندران وقتی تابستان فرا می رسد!
افراکتی قائم شهر، با همه پیشرفت هایش، چند سالی است که با 

کمبود جدی آب رو به رو است و در تابستان قطعی آب برای آنها به 
عادت تبدیل شده، با وجود حفر دو حلقه چاه در این روستا، به دلیل 

مجاورت چند روستا در کنار هم و تامین آب برای آنها، افراکتی با 
مشکل کم آبی رو به رو است.

  

دریا در مازندران آلوده تر است یا جنگل؟
در پاسخ به این سوال که دریا در مازندران بیشتر آلوده شده یا 
جنگل، کارشناسان و محققان نظرهای مختلفی دارند، عده ای 

معتقدند که دریا در این استان تحت تنش شدید آلودگی ناشی از 
ورود شیرآبه  زباله های خانگی و بعضا صنعتی قرار گرفته و عده ای 

دیگر، جنگل را به عنوان میزبان دفن و دفع زباله، محیطی آلوده تر از 
دریا می دانند، اما به واقع، کدام آلوده تر است؟

  

دستگیری عامل آتش سوزی عمدی خودرو در سوادکوه
فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه از شناسایی عامل آتش سوزی 

عمدی خودرو و منزل شخصی در شهر آالشت خبر داد. 

 

وضعیت مازندران قرمز می شود؟
ویروس مرموز کرونا، همچنان به یکه تازی خود در کشور ادامه 
می دهد و در استان های هرمزگان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، 

کردستان، آذربایجان غربی و خوزستان بنابر اعالم ستاد ملی کرونا، 
محدودیت های یک هفته ای اعمال می شود، با این حال با وجود 

افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا در مازندران، همچنان این 
استان در مرحله هشدار و قرمز قرار ندارد.

 

ورود دستگاه قضا به پروژه کمربندی فریدونکنار
رئیس دادگستری فریدونکنار از ورود دستگاه قضایی برای بررسی 

پروژه کمربندی این شهرستان خبر داد.

 

به دنبال رقم زدن اتفاقی شیرین در ساری هستیم
مالک باشگاه شهدای ساری گفت: به دنبال رقم زدن اتفاقی شیرین 

در ساری هستیم.

 

انهدام شرکت هرمی یونیک فایننس در مازندران
از سوی سربازان گمنام امام زمان )عج(، شرکت هرمی یونیک 

فایننس در مازندران منهدم شد.

 

آغاز فعالیت آزمایشی نیروگاه زباله سوز نوشهر
شهردار نوشهر گفت: نیروگاه زباله سوز نوشهر از چند روز قبل 

فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است.

 

معضل زندگی 14 ساله مردم کیاسر با بوی بد زباله
دبیر قرارگاه دانشجویی مطالبه گری شهید احمدی روشن بسیج 

دانشجویی مازندران با انتقاد از عملکرد و وعده  مسئوالن مبنی بر رفع 
نشدن معضل زباله در گویچاله کیاسر، گفت: مشخص شود آیا حل 
این معضل 1۴ ساله در کیاسر، دچار باندبازی و فساد شده است یا 

خیر، چرا که در اذهان برخی مردم این گزاره موضوعیت جدی دارد.
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تصادف زنجیره ای در بهشهر با 10 مصدوم
سخنگوی اورژانس مازندران از تصادف زنجیره ای در بهشهر با 10 

مصدوم خبر داد.

  

بازداشت کالهبرداران اینترنتی میلیاردی در مازندران
فرمانده انتظامی استان مازندران از دستگیری ۲ کالهبردار اینترنتی 

که با آگهی استخدام و کاریابی در شبکه های اجتماعی از شهروندان 
کالهبرداری می کردند، خبر داد.

  

200 نقطه از محور هزارجریب نکا دچار رانش شد
سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نکا با اشاره به ساخت 

1۵ دیواره حفاظتی در سال گذشته در محورهای پر خطر هزار 
جریب، گفت:۲00 نقطه در این محور طی چهار ماه اخیر دچار رانش 

شده است.

  

زنگ خطر بروز حریق در عرصه های جنگلی به صدا درآمده 
است

مدیرکل منابع طبیعی مازندران با اشاره به اینکه گرمای مضاعف 
هوا زنگ خطر بروز حریق در عرصه های جنگلی و مرتعی را به صدا 
درآورده است، بر لزوم مشارکت انجمن ها برای پیشگیری از حریق 

تأکید کرد.
 

۸1 بیمار جدید کرونایی در مازندران بستری شدند
81 بیمار جدید کرونایی در بیمارستان های تحت پوشش علوم 

پزشکی مازندران و بابل بستری شدند.

 

تجارت 930 هزار تن کاال مازندران با جهان
ناظرگمرکات مازندران، حجم صادرات و واردات کاالها طی سال 

جاری در استان را بییش از 9۳0 هزار تن بیان کرد و گفت: از این 
میزان 180 هزار تن کاال صادر شده است.

 

719 فقره تخلف اضافه تناژ بار در مازندران شناسایی شد
 رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

مازندران از شناسایی ۷19 فقره تخلف اضافه تناژ بار و کاال طی سال 
جاری در استان خبر داد.

 

دامداری شیری و پرواربندی 15 هزار راسی در مازندران 
ایجاد می شود

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: با همکاری 
هلدینگ وابسته به بنیاد مستضعفان، دامداری شیری و پروار بندی 

1۵ هزار راسی در استان ایجاد می شود.

 

عمر مفید پل ۶0 ساله »ماشلک« سپری شده است
شهردار نوشهر با اشاره به تصویب اعتبار برای ساخت پل جدید 

ماشلک گفت: عمر مفید پل ۶0 ساله و قدیمی سپری شده است.

  

نرخ هر کیلوگرم مرغ در مازندران 15 هزار تومان تعیین شد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، نرخ جدید قیمت 

مرغ را در استان به ازای هر کیلوگرم 1۵0 هزار ریال اعالم کرد.

  

دستگیری سرکرده های اصلی یک شرکت بزرگ هرمی در 
مازندران

 با تالش سربازان گمنام امام زمان )عج( مازندران سرکرده های اصلی 
یک شرکت هرمی با نام یونیک فایننس در استان دستگیر شد.
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70 قطعه انواع پرنده تاکسیدرمی شده در آمل کشف شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل از کشف حدود ۷0 قطعه انواع 

پرنده تاکسیدرمی شده از یک باند فروش و عرضه این پرندگان در 
این شهرستان خبر داد.

  

ورزشگاه آمل پس از 15 سال ناتمام مانده است
نماینده مردم آمل در مجلس با انتقاد ازطوالنی شدن ساخت تنها 

ورزشگاه شهرستان اظهار داشت: این طرح پس از 1۵ سال به نتیجه 
نرسیده است.

  

شرکت هرمی یونیک فایننس در استان مازندران منهدم شد
با سعی و  تالش سربازان گمنام امام زمان)عج( مازندران، شرکت 

هرمی یونیک فایننس در استان مازندران منهدم شد.

  

30 هزار حامی ایتام مازندران غیرفعالند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( مازندران با بیان اینکه ۶0 
هزار حامی استان وجود دارند که ۲۷00 یتیم را حمایت می کنند، 
گفت: ۳0 هزار نفر از این افراد غیر فعالند و انتظار داریم به داد ما 

برسند و حامی ایتام باشند.
  

نباید دانش آموز، دانشجو و بانوی معتاد در جامعه داشته 
باشیم

ئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه مواد مخدر عامل 
بسیاری از جرائم است گفت: باید چنان تالش و برنامه ریزی کرد که 

دیگر دانش آموز، دانشجو و یا بانوی معتاد در جامعه نداشته باشیم.

  

مازندران کمبود معلم خود را با حق التدریس جبران می 
کند

 بر اساس تازه ترین گفته های مدیرکل آموزش و پرورش مازندران 
امسال حدود 8۶ هزار ساعت حق التدریس به مدارس استان 

اختصاص می یابد تا مشکالت پیرامون کمبود معلم برطرف شود.

  

سنجش تنبلی چشم کودکان مازندرانی از15 تیرماه آغاز 
می شود

اداره کل بهزیستی مازندران اعالم کرد طرح سنجش تنبلی چشم 
کودکان سه تا ۶ سال استان مازندران از 1۵ تیرماه جاری آغاز خواهد 

شد.
  

مدیریت پایدار منابع ملی از طرح های ارزشمند دولت در 
جنگلهای شمال است

مدیرکل دفتر جنگلداری معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری ، اجرای طرح مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه 

هیرکانی یا به عبارتی طرح جایگزین را از دستاوردهای ارزشمند 
دولت در جنگل های شمال کشور دانست.

  

نظارت مستقیم 40 بازرس بر روند ثبت نام مدارس مازندران
معاون هماهنگی و دبیر کارگروه نظارت و بازرسی ثبت نام آموزش 

و پرورش مازندران گفت: در سال تحصیلی آینده با توجه به شرایط 
ویژه و رعایت پروتکل های بهداشتی، ۴0 بازرس در قالب ۳۲ گروه 
ضمن نظارت بر ستادهای ثبت نام، از روند ثبت نام تمامی مدارس 

استان بازدید می کنند.
  

گام های دولت در تجهیز اراضی کشاورزی مازندران به 
آبیاری نوین

 کمتر از یک چهارم از طرح های آبیاری نوین در اراضی زراعی و باغی 
استان مازندران برابر با 10 هزار و ۳00هکتار طی ۶ سال گذشته 

انجام شده است.

  

۶



انهدام یک شرکت هرمی در مازندران
اداره کل اطالعات استان مازندران از شناسایی و انهدام یک شرکت 

هرمی با نام »یونیک فایننس« خبر داد.

  

شکنندگی سالمت روان سالمندان در برابر اخبار کرونایی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی گفت: سالمندان به عنوان اقشار 

آسیب پذیر جامعه در این دوران کرونایی با محدودیت حضور و تردد 
در جامعه مواجه هستند نباید با اخبار مرگ و میر و افزایش بیماری 

کرونا سالمت روان آنها را خدشه دار کرد .

  

مادر شهید رضوی زاده به فرزند شهیدش پیوست
بانو حاجیه رحیمه شمس ناتری مادر شهید واال مقام سیدمحمد 

مهدی رضوی زاده روز دوشنبه به فرزند شهیدش پیوست.

  

دغدغه برقی شهرک صنعتی تشبندان محمودآباد مازندران
حل مشکل برق شهرک صنعتی تشبندان شهرستان محمودآباد 

مازندران به یکی از دغدغه های مسئوالن و صنایع این شهر تبدیل 
شده است.

  

نماینده مجلس :نباید دولت را در مشکالت اقتصادی تنها 
گذاشت

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: شرایط 
اقتصادی سختی پیش روی دولت و کشور قرار دارد و نباید در چنین 

شرایطی دولت را تنها گذاشت.

  

افزایش اندک دمای هوای مازندران
 اداره کل هواشناسی مازندران پیش بینی کرد که دمای هوای استان 
طی روزهای آینده با اندکی تغییر افزایش یابد و حداکثر دمای استان 

در پایان این هفته به حدود ۳1 درجه سانتیگراد خواهد رسید

  

قیمت مرغ در مازندران کاهشی شد
قیمت مرغ در استان مازندران به عنوان قطب تولید این ماده 

پروتئینی که از اوایل هفته جاری به حدود 190 هزار ریال رسیده 
بود، از روز گذشته با نرخ گذاری ستاد تنظیم بازار ، کاهشی شد.

  

اوج گیری کرونا در مازندران
 استان مازندران در حالی پنجمین ماه همه گیری ویروس کرونا را 
پشت سر می گذارد که به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی ، 

آمار بیماران کرونایی در این خطه شمال کشور روند صعودی به خود 
گرفته است.

  

قطع وابستگی به نفت برای جلوگیری از بحران اقتصادی 
کرونا ضروری است

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران افزایش تعامالت با دنیا و برقراری 
ارتباط تجاری را موثرترین راه برای برون رفت از بحران اقتصادی 

ناشی از کرونا دانست و گفت: قطع وابستگی اقتصاد کشور به 
درآمدهای نفتی برای جلوگیری از بحران هایی همچون کرونا یک 

ضرورت است.

  

موج نگرانی مسئوالن مازندران از عملکرد معدن کاران
فعالیت های معدنی در مازندران به عنوان استانی که بخشی از ریه 
کشور محسوب می شود ، به خاطر شکنندگی محیط زیست همواره 
از حساسیت خاصی برخوردار بوده است ، ولی کم توجهی به این 

حساسیت ها در بخش های مختلف از بی توجهی به حریم و تعرض به 
انفال گرفته تا نبود کارشناسان فنی سبب شده تا ذهنیتی مثبتی از 

این بخش فعالیت در استان وجود نداشته باشد.
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ذبح غیربهداشتی دام در جواهرده تهدیدی برای سالمتی
رییس دامپزشکی شهرستان رامسر از کشتار غیر بهداشتی دام در 

منطقه ییالقی جواهرده انتقاد کرد.

 

کشف 75 کیلوگرم مواد مخدر در بهشهر
یک سوداگر مرگ با ۷۵ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان بهشهر 

دستگیر شد.

  

ثبت 7 هزار و 40۶ واقعه والدت در مازندران
۷هزار و ۴0۶ واقعه والدت ۳ ماهه نخست امسال در مازندران ثبت 

شده است.

  

کالهبرداری شرکت هرمی با عکس در مناطق الکچری / 
سرکرده های اصلی شرکت دستگیر شدند

با تالش سربازان گمنام امام زمان )عج( مازندران سرکرده های اصلی 
یک شرکت هرمی با نام یونیک فایننس در استان دستگیر شد.

  

کشف کولر های قاچاق با حضور دادستان بابل
دادستان عمومی و انقالب بابل از کشف بیش از 100 عدد کولر گازی 

قاچاق در این شهرستان خبر داد.

  

خدمت به محرومان با برنامه ریزی صحیح در مازندران
مدیر کل کمیته امداد مازندران گفت:با برنامه ریزی صحیح باید در 

خدمت محرومان باشیم.
  

کشت 350 هکتاری سبزی ارگانیک در ارتفاعات آمل
مدیر جهاد کشاورزی آمل از کشت ۳۵0 هکتاری سبزی ارگانیک در 

ارتفاع 1800 متری منطقه نمارستاق این شهرستان خبر داد.

  

پلمب انبار غیر بهداشتی مواد غذایی در عباس آباد
انبار غیربهداشتی فرآوری مواد غذایی در شهرستان عباس آباد پلمب 

شد.

  

ذبح غیربهداشتی دام در جواهرده تهدیدی برای سالمتی
رییس دامپزشکی شهرستان رامسر از کشتار غیر بهداشتی دام در 

منطقه ییالقی جواهرده انتقاد کرد.

  

پیشروی موذیانه کرونا در مازندران
81 بیمار کرونایی ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان های مازندران 

بستری شدند.

  

نقش مهم بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر در شرایط 
کرونایی کشور

بندر امیرآباد سهم ۵۲ درصدی را در تخلیه کاال در میان بنادر شمالی 
کشور را از آن خود کرد.

  

محور هراز امشب مسدود می شود
سرهنگ قدمی گفت:محور هراز به علت تعمیرات،امشب دوباره بسته 

خواهد شد.

  

احتکار 2۸ میلیاردی لوازم کشاورزی در مازندران
یک پرونده احتکار به ارزش ۲8 میلیارد ریال برای یک واحد فروش 

لوازم کشاورزی تشکیل شده است.

  .

کرونا همچنان در بابل می تازد
۲0 بیمار جدید مبتال به کووید 19 در بیمارستان های بابل بستری 

شدند.

۸



  .

لغزندگی جاده عامل تصادف زنجیره ای در بهشهر
فرمانده انتظامی بهشهر لغزندگی جاده را علت وقوع تصادف 

زنجیره ای دیشب در این شهرستان اعالم کرد.

  .

بازداشت کالهبرداران اینترنتی میلیاردی در مازندران
۲ کالهبردار اینترنتی که در شبکه های اجتماعی از شهروندان 

کالهبرداری می کردند در دام پلیس افتادند.

  .

بازگشت شهدای حماسه ساز کربالی خانطومان
پیکر مطهر شهیدان مدافع حرم سعید کمالی و علی جمشیدی به 

میهن بازگشت.

  .

عامل آتش سوزی عمدی خودرو در سوادکوه دستگیر شد
عامل آتش سوزی عمدی خودرو و منزل شخصی در شهر آالشت 

سوادکوه دستگیر شد.
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