


مدیرکل ارشاد مازندران اعالم کرداعالم آمادگی 70 رسانه 
مطبوعات/رسانه های  نمایشگاه  در  شرکت  برای  مازندران 

جامانده اقدام کنند
اینکه  بیان  با  مازندران  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
نمایشگاه مطبوعات استان همزمان با نمایشگاه بین المللی 
برگزار می شود؛ گفت: 80  در ساری  آبان ماه  از 26  کتاب 
است. شده  گرفته  نظر  در  رسانه ها  حضور  برای   غرفه 

مشکالت  از  یکی  هویتی  اوراق  جویبار:نداشتن  فرماندار 
حاشیه نشینان جویبار است

فرماندار شهرستان جویبار گفت: جویبار یکی از مشکالت 
حاشیه نشینان شهرستان جویبار نداشتن اوراق هویتی است 
زیرا برخی از این افراد ایرانی نیستند و برخی دیگر نیز از سایر 
 استان ها هستند که از ابتدا اعتقادی به شناسنامه نداشتند.

مدیر جهاد کشاورزی بابلسر خبر داد: پیش بینی برداشت 75 
هزار تن مرکبات در بابلسر

برداشت  پیش بینی  از  بابلسر  کشاورزی  جهاد  مدیر 
داد. خبر  شهرستان  این  در  مرکبات  تن  هزار   75 

با  مدیرکل فرودگاه های مازندران در گفت وگوی اختصاصی 
نیست/  فراهم  هوایی  طریق  از  صادرات  زیرساخت   : بالغ: 

موانع کلیدی توسعه فرودگاه های مازندران
طریق  از  صادرات  درباره  مازندران  فرودگاه های  مدیرکل 
و  پیچیده   بسیار  بحث  صادرات  توسعه  گفت:  هواپیما، 
مختلفی  سازمان های  و  ادارات  باید  و  است  منظوره  چند 
شود. ایجاد  زنجیره  آن  تا  دهند  هم  دست  در   دست 

حکم  اجرای   : داد  خبر  مازندران  دادگستری  کل  رئیس 
قاسم  امیرآباد/دستگیری  بندر  مدیر سابق گمرک  محکومیت 

شریفی پس از 4 سال فرار

رئیس کل دادگستری مازندران از اجرای حکم محکومیت 
قاسم  گفت:  و  داد  خبر  امیرآباد  بندر  گمرک  سابق  مدیر 
راستای  در  که  بندرامیرآباد  گمرک  مدیرسابق  شریفی 
اجرای حکم محکومیتش، در سال ۱۳۹۴ تحت تعقیب قرار 
است. شده  دستگیر  بود،  متواری  سال  چهار  و  بود   گرفته 

نایب رئیس شورای شهر زیراب اعالم کرد : جمع آوری روزانه 
جدی  را  زباله  تفکیک  شهروندان  زیراب/  در  زباله  تن   ۲7

بگیرند
نایب رئیس شورای شهر زیراب به جمع آوری روزانه 27 
تن زباله توسط شهرداری در این شهر اشاره کرد و گفت: 
مناسبی  وضعیت  وحشتناک  هزینه  این  با  زباله  جمع آوری 
 نیست و شهروندان تفکیک زباله از مبدأ را جدی بگیرند.

صنفی  واحد   ۲ پلمب  داد:  خبر  کالردشت  انتظامی  فرمانده 
عرضه لوازم آرایشی و دارویی غیرمجاز در کالردشت

صنفی  واحد  دو  پلمب  از  کالردشت  انتظامی  فرمانده 
چهار  کشف  و  غیرمجاز  دارویی  و  آرایشی  لوازم  عرضه 
داد. خبر  قاچاق  آرایش  لواز  و  دارو  انواع  عدد   هزار 

معاون استانداری مازندران مطرح کرد: وجود 5000 پروژه 
عمرانی نیمه تمام در مازندران

از  مازندران  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
 وجود بیش از 5 هزار پروژه نیمه تمام در استان خبر داد.

رئیس کل دادگستری مازندران: 745 زندانی جرایم غیرعمد 
در مازندران نیازمند کمک خیران هستند

 7۴5 اینکه  بیان  با  مازندران  دادگستری  کل  رئیس 
خیران  حمایت  نیازمند  غیرعمد  جرایم  زندانی  نفر 
مددجو   ۳2 آزادی  زمینه  خوشبختانه  گفت:  هستند 
شد. فراهم  مازندران  های  زندان  از  عمد  غیر   جرایم 

فرماندار: ساخت و ساز غیرمجاز در کالردشت به صفر رسید
ساخت  با  قاطع  برخورد  به  اشاره  با  کالردشت  فرماندار 
اکنون  هم  گفت:  شهرستان  این  در  غیرمجاز  سازهای  و 
 ساخت و سازهای غیر مجاز در کالردشت به صفر رسید.

مازندران  اجرایی  در دستگاه های  هویتی  مدارک  کپی  اخذ 
حذف شد
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استانداری مازندران به تمامی دستگاههای اجرایی، بانک ها و 
موسسات مالی استان ابالغ کرده است تا همسو با روان سازی 
و سرعت بخشی در خدمت رسانی به مردم، دریافت کپی از 
 مدارک هویتی شهروندان را برای ارائه خدمت حذف کنند.

نمایشگاه گل  و گیاه زینتی با حضور استاندار لوری ارمنستان 
در مازندران برپا شد

روز  وابسته  صنایع  و  زینتی  گیاه  و  گل  نمایشگاه 
ارمنستان  لوری  استان  استاندار  حضور  با  دوشنبه 
شد. برپا  مازندران  استان  محمودآباد  شهرستان   در 

خزر  آب  مازندران:انتقال  محیطی  زیست  تشکل های  دبیر 
مصرف گرایی زاید را تشدید می کند

 دبیر تشکل های زیست محیطی مازندران با اظهار این که 
انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی مشکلی را از کشور 
حل نمی کند، گفت: تنها نتیجه این کار افزایش مصرف گرایی 
 زاید بدون توجه به توان تولید و ارزشمندی منابع خواهد بود.

انهدام باند سرقت تلفن همراه در قائم شهر
باند  انهدام یک  از  انتظامی شهرستان قائم شهر  فرمانده 
داد. خبر  سرقت  فقره   20 با  همراه  تلفن  گوشی   سرقت 

در  لبنی  شرکت  یک  میلیاردی  جریمه  گرانفروشی؛  عاقبت 
مازندران

جریمه  وصول  از  مازندران  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
داد. خبر  استان  در  لبنی  شرکت  یک  ریالی  میلیارد   ۱0 

به قاچاقچیان  تعزیرات حکومتی مازندران  هشدار مدیر کل 
چوب جنگلی

گفت:با  مازندران  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
شد. خواهد  برخورد  شدت  به  چوب  حوزه   قاچاقچیان 

مطبوعات  نمایشگاه  در  ای  رسانه  نقد  ویژه  کارگاه های 
مازندران برگزار می شود

بر  تاکید  با  مازندران  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
نقد  ویژه  برنامه های  گفت:  استان،  ای  رسانه  سواد  ارتقا 
 رسانه ای در نمایشگاه مطبوعات مازندران برگزار می شود.

همایش فرق و ادیان در مازندران برگزار شد

همایش تخصصی فرق و ادیان با حضور جمع زیادی از مسئوالن، 
 روحانیون، دانشگاهیان و دانشجویان در مازندران برگزار شد.

تالش  می شود؛  احیا  مازندران  فوالد  صنعت  بزرک ترین  آیا 
مسئوالن برای بازگشت ۶00 نیروی کار 

در پی تعطیلی و بیکار شدن ۱600 نیروی کار بزرگ ترین 
تالش  با  مازندران  در  خودرو  یدکی  قطعات  تولیدکننده 
چرخه  استاندار  پیگیری های  و  استانی  مسئوالن 
بازگشت. شرکت  این  به  کارگر   600 فعالیت  با   تولید 

سارق خودرو در آمل گرفتار قانون شد
فرمانده انتظامی مازندران از شناسایی و دستگیری سارق 

خودرو و لوازم داخلی آن در شهرستان آمل خبر داد.
به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار سیدمحمود میرفیضی 
در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت 
خودرو و اموال داخل آن در سطح شهرستان آمل، موضوع 

در دستور کار پلیس آگاهی آن فرماندهی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطالعاتی و بررسی های 
پلیس  سرقت  با  مبارزه  اداره  کارآگاهان  جانبه،  همه 
های  هماهنگی  از  پس  و  شناسایی  را  متهم  آمل  آگاهی 
از  یکی  در  تردد  حین  ضربتی  عملیاتی  در  را  وی  قضائی 
. کردند  دستگیر  سرقتی  خودرو  یک  با  شهر   محورهای 

شرق  سیل زده  خانوار   ۲00 به  بالعوض  کمک  اختصاص 
مازندران

معاون عمرانی استاندار مازندران از اختصاص کمک بالعوض 
به 200 خانوار سیل زده شرق مازندران خبر داد و گفت: 
براساس مصوبه هر خانوار خسارت دیده ناشی از سیل ۱2 
آبان ماه در شرق مازندران تا سقف 50 میلیون ریال متناسب 
 با میزان خسارت دیدگی کمک بالعوض دریافت می کنند.

سوادکوه سالن نمایش استاندارد ندارد
عدم  سوادکوه  نمایش  هنر های  انجمن  رئیس 
سوادکوه  در  نمایش  استاندارد  سالن  وجود 
کرد. عنوان  شهرستان  دغدغه های  از   را 

به  رسیدگی  و  نظارت  منطقه ای  کل  اداره  سومین  افتتاح 
شکایات دانشگاه آزاد درساری
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به  رسیدگی  و  بازرسی  ارزیابی،  نظارت،  مرکز  رئیس 
اداره  سومین  گفت:  اسالمی  آزاد  دانشگاه  شکایات 
به  رسیدگی  و  بازرسی  ارزیابی،  نظارت،  منطقه ای  کل 
می شود. افتتاح  درساری  اسالمی  آزاد  دانشگاه   شکایات 

مدارس مازندران ۶ هزار ساعت کمبود نیرو دارد
مازندران  پرورش  و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون 
هزار   6 نیرو  کمبود  برای  استان  واقعی  نیاز  گفت: 
آمده  عمل  به  هماهنگی  اساس  بر  و  است  ساعت 
شد. خواهد  برطرف  روزها  همین  در  نیروها   کمبود 

بخشش جوان محکوم به اعدام در بابل
زندان  در  شدن  آویخته  دار  به  از  پس  قتل  عامل 
شد. بخشیده  مقتول  خانواده  رضایت  با   بابل، 

دستگیری متخلفان صید پرندگان شکاری در میانکاله
از  مازندران  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
در  شکاری  پرندگان  صید  متخلفان  دستگیری 
داد. خبر  بهشهر  شهرستان  میانکاله   تاالب 

کشف 5 کیلوگرم مواد مخدر در تنکابن
امنیت  ارتقای  طرح  اجرای  در  تنکابن  انتظامی  ماموران 
کردند. ضبط  و  کشف  مخدر  مواد  کیلوگرم   5  ،  اجتماعی 
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