


میلیارد   10 اختصاص  کرد:  اعالم  آمل  شهر  شورای  رئیس 
تومان برای آزادسازی حریم رودخانه هراز

میلیارد   10 گفت:  آمل  شهر  شورای  رئیس 
و  حریم  آزادسازی  اولیه  استارت  برای  تومان 
شد. گرفته  نظر  در  هراز  رودخانه   بسترسازی 

فرمانده انتظامی جویبار خبر داد : کشف و ضبط 15 کیلوگرم 
مواد مخدر در جویبار

 15 ضبط  و  کشف  از  جویبار  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
این  قاچاقچی   12 دستگیری  و  مخدر  مواد  انواع  کیلوگرم 
 ماده افیونی طی یک ماه اخیر در این شهرستان خبر داد.

حماسه  سالروز  مناسب  به  مازندران  فقیه  ولی  نماینده  پیام 
تاریخی ۹ دی ماه؛حماسه ۹ دی اوج بصیرت و دشمن شناسی 
مردم بود/ خواب دشمنان غّدار و کج اندیشان تعبیر نخواهد 

شد
سالگرد  مناسبت  به  مازندران  در  فقیه  ولی  نماینده 
حماسه  کرد  اعالم  پیامی  در  دی   9 تاریخی  حماسه 
بود. مردم  دشمن شناسی  و  بصیرت  اوج  دی   9 

 3500 صادرات   : داد  خبر  میاندورود  کشاورزی  جهاد  مدیر 
تن مرکبات از میاندورود/کمک بالعوض به کشاورزان بزودی 

پرداخت می شود
صادرات  از  میاندورود  کشاورزی  جهاد  مدیر 
داد. خبر  سورتینگ  سه  توسط  مرکبات  تن   3500 

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خبر داد :الزام تعزیرات 
به واحدهای صنفی برای درج قیمت روی کاال/متخلفان دوبله 

جریمه می شوند!
اجرای  اعالم  ضمن  مازندران  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
مازندران؛  استان  در  نخریم«  قیمت  بی   « پویش  طرح 

گفت: درج نکردن قیمت به منزله تالش برای گران فروشی 
عدم  جریمه  بر  عالوه  متخلفان  و  است  خدمات  و  کاال 
شد. خواهد  نیز  گرانفروشی  جریمه  مشمول  قیمت،   درج 

مازندران:اتاق  انتظامی  اطالعات  سیاسی  عقیدتی  رئیس 
فرمان فتنه ۹۸ و ۸۸ در خارج برنامه می ریزی کند

رئیس عقیدتی سیاسی اطالعات انتظامی مازندران گفت: اتاق 
فرمان فتنه اقتصادی سال 9۸ همانند فتنه سال ۸۸ در خارج 
 از کشور وجود دارد که به طرح ریزی برنامه ها می پردازد.

های  جنگل  سایت   ۶ مازندران:  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
هیرکانی مازندران در فهرست یونسکو ثبت شد

لکه  شش  گفت:  مازندران  فرهنگی  میراث  مدیرکل   
فهرست  در  که  هیرکانی  های  جنگل  سایت   12 از 
است. استان  به  مربوط  شده  ثبت  یونسکو   جهانی 

در  مخدر  موادر  مازندران:کشفیات  انتظامی  فرمانده 
مازندران 1۴ درصد بیشتر شد

تن   3 کشف  از  مازندران  استان  انتظامی  فرمانده 
ماهه   9 طی  مخدر  مواد  انواع  کیلوگرم   521 و 
داد. خبر  کشفیات  درصدی   1۴ افزایش  و   امسال 

معاون استاندار مازندران:معضل پسماند و زباله در مازندران 
ساماندهی شود

با  مازندران  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
شهرهای  تمامی  در  زباله  و  پسماند  معضل  به  اشاره 
شد. استان  در  وضعیت  این  ساماندهی  خواستار   استان 

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی:تدبیر رهبری و بصیرت ملت 
فتنه ۸۸ و ۹۸ را پایان داد

با  ملی  دفاع  عالی  دانشگاه  رئیس   - چالوس 
نظام  و  انقالب  همواره  فتنه  جریان  اینکه  به  اشاره 
معظم  مقام  تدبیر  گفت:  کند  می  تهدید  را  اسالمی 
داد. پایان  را   9۸ و   ۸۸ فتنه  مردم  بصیرت  و   رهبری 

رئیس سازمان صمت مازندران:شوک ناشی از افزایش قیمت 
بنزین در مازندران مهار شد

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
قیمت  افزایش  از  ناشی  شوک  گفت:  مازندران 
است. شده  کنترل  و  مهار  استان  بازار  در   بنزین 
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بانک های مازندران 55هزار میلیارد تومان منابع مالی دارند
بیان  با  مازندران  تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
اقتصادی  توسعه  در  باید  استان  های  بانک  اینکه 
بانک های  حاضر  حال  در  گفت:  کنند،  نقش آفرینی 
 مازندران حدود 55 هزار میلیارد تومان منابع مالی دارند.

حسین زادگان: سرمایه داران بومی ظرفیت های مازندران را 
جدی بگیرند

استاندار مازندران با تاکید بر نیاز حضور صاحبان سرمایه 
بومی در توسعه استان گفت: جای خالی سرمایه داران داخلی 
 را نباید غیربومی ها پر کرده و از ظرفیت مازندران سود ببرند.

امید دوباره احیای باغ 33 هکتاری رامسر برای ثبت جهانی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران 
گفت: تکمیل بنای نیمه کاره مجتمع فرهنگی و هنری واقع 
و  فرهنگی  کاربری  با  رامسر،  هکتاری   33 باغ  عرصه  در 
 موزه ای مانعی برای ثبت جهانی )یونسکو( این باغ نمی شود.

رسانه ها قدرت جذب آرای خاموش جامعه را دارند
فرماندار بابل گفت: رسانه ها و فضای مجازی قدرت جذب 
دارند. را  رای  صندوق های  پای  در  جامعه  خاموش   آرای 

سه نفر از مصدومان انفجار گاز در آمل فوت کردند
رییس بیمارستان سوختگی شهید زارع ساری گفت: سه 
شب  سوزی  آتش  و  گاز  انفجار  حادثه  مصدومان  از  نفر 
گذشته در روستای بوران آمل برغم تالش پرسنل این مرکز، 
 بدلیل شدید بودن سوختگی جان خود را از دست دادند.

سرمایه گذاری   مجوزهای  درصد   ۸0 سرنوشت  ناکامی، 
خارجی در مازندران

تازه ترین  در  مازندران  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  اداره 
رسانه  این  اختیار  در  ایرنا  درخواست  به  که  گزارشی 
قرار داد ، اعالم کرده است که حدود ۸0 درصد از حجم 
سرمایه گذاری های خارجی وارد شده به این استان به ثمر 
 نمی نشیند و سرمایه گذاران با ناکامی استان را ترک می کنند.

مخازن آبی مازندران پر شد
راه  از  تازه  زمستان  بارش  پر  فصل  که  حالی  در 
مازندران  منطقه ای  آب  شرکت  گزارش   ، است  رسیده 
مخازن  بیشتر  پاییزی  مناسب  بارش های  که  حاکیست 

است. کرده  پر  بندان ها  آب  و  سدها  شامل  استان   آبی 

استاندار مازندران: شرکت ثروت آفرینی در مازندران ایجاد 
می شود

استاندار مازندران با اشاره به ارتقا شاخص سرمایه گذاری در 
 استان، گفت: شرکت ثروت آفرینی در مازندران ایجاد می شود.

دیدار جمعی از مسئوالن مازندرانی با مادر شهید مدافع حرم 
/ انتقاد از بی توجهی دولتمردان به خانواده شهدا

اینکه  به  اشاره  با  رادمهر  حرم  مدافع  شهید  مادر 
شود،  تبیین  جامعه  در  باید  حرم  مدافع  شهدای  رشادت 
نیست. مطلوب  شهدا  خانواده  به  دولتمردان  نگاه   گفت: 

میانگین تورم ماهانه مازندران کمتر از تورم کل کشور بود
در  اینکه  بیان  با  مازندران  صمت  سازمان  رئیس 
کمتر  مازندران  ماهانه  تورم  میانگین  اخیر  ماه  سه 
ماه های  در  حالیکه  در  گفت:  بود،  کشور  کل  تورم  از 
کرد  بازار  به  بزرگی  شوک  بزنین  قیمت  افزایش  اخیر 
است. شده  حاکم  استان  بازار  در  آرامی  شرایط   ولی 

نباید امکانات دولتی در اختیار کاندیداها قرار گیرد
این  اداری  شورای  جلسه  امروز  بعدازظهر  شادمان  علی  
شهرستان، با توجه به نشر برخی مطالب در فضای مجازی 
در آستانه انتخابات، اظهار کرد : خداوند ستارالعیوب است 
ما چگونه به گذشته دیگران می تازیم، فردی که امروز خیر 
است و به خانه خدا هم مشرف شده نباید بتازیم، این لجن 
پراکنی است و اگر دستگاه های امنیتی و اطالعاتی شهرستان 
این موضوع را پیگیری و برخورد نکنند، از مسؤوالن امنیتی 
مسلمان  هر  آبروی  حفظ  زیرا  گرفت  خواهم  بهره  استان 
اگر  کرد:  تصریح  نور،  شهرستان  است.فرماندار  واجب 
کسانی می خواهند ضعف خود را با این حرکات پوشش دهند 
مراقب باشند نتیجه نمی گیرند ما همه تالش خود را برای 
با هر گونه سوء  و  انتخابات سالم و قاطع داریم  برگزاری 
کرد. خواهم  جدی  برخورد  قانون  رعایت  عدم  و   استفاده 

خسارات اطالعات نادرست جبران شدنی نیست
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسالمی 
انتظارات  و  عملکرد  بیان  از  همیشه  روال  برخالف  امروز 

خودداری، اظهار کرد:

2



 هر کس در بین کاندیداها بتواند اقبال و آرای مردم را به 
را  مردم  اعتماد  من  اگر  است،  مردم  نماینده  آورد،  دست 
کسب کردم خدمتگزار مردم در این سنگر و اگر هم کسب 
با  اسماعیلی  می کنم.علی  خدمت  معلمی  سنگر  در  نکردم 
فضای  در  افزود:  مجازی،  و  حقیقی  فضای  دو  به  اشاره 
حقیقی انسان سخنان خود را در بین خانواده  و محارم خود 
منتشر  سخنی  و  حرف  هر  مجازی  فضای  در  اما  می گوید 
شود برای همه قابل دسترسی است، اگر اطالعات نادرست 

به دشمن بدهیم بعد چگونه باید جبران کنیم؟
به  امروز  که  اساس  بی  اتهامات  کرد:  نشان  خاطر  وی 
خواهند  دیگری  به  ابزار  همین  با  فردا  می شود  زده  بنده 
نتوانیم  نباید مسایل را به جاهایی بکشانیم که بعد  زد، ما 
و  مراجع  سوی  از  که  کاندیدای  هر  کنیم،  جبران  و  جمع 
هیات های اجرایی و نظارت تائید شد و مردم او را انتخاب 
کرد:  تصریح  مسوول  است.این  مردم  نماینده  کردند، 
قرار  ارعاب  و  تهدید  و  فشار  معرض  در  اگر  ما  مدیران 
از  کنند؟  خدمت  و  کار  باید  انگیزه  چه  با  و  چگونه  گیرند 
مدیران فضای  به  درخواست می کنم  اطالعات  و  دادستان 
بدهند. تذکر  می زنند  اتهام  و  می کنند  تخریب  که   مجازی 

سه واحد بنای میلیاردی در آمل قلع و قمع شد
حسین اسالمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: 
با حکم قضایی و باهمکاری دادستانی و نیروی انتظامی و 
مرکز جهاد کشاورزی مرانده، اجرای حکم قلع و قمع یک 
واحد ویالیی در روستای نوآباد مرانده واقع در شهرک و دو 
واحد ویالیی نیمه کاره انجام گردید.اوافزود: با همکاری اداره 
برق و اداره گاز کلیه انشعابات این شهرک قطع و کنتور های 
آن جمع آوری گردید.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل 
 گفت:ضمنا کلیه دیوار کشی های شهرک نیز تخریب گردید.

دستگیری زوج قاچاقچی در محور هراز
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس  علیرضا  سرهنگ 
قاچاق  با  مقابله  تشدید  راستای  در  گفت:   ، مازندران 
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  موادمخدر، 
در  قاچاقچی  زوج  فعالیت  بر  مبنی  خبری  کسب  پی  در 
داخل  به  کشور  استان های  دیگر  از  موادمخدر  قاچاق  امر 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  موضوع  مازندران،  استان 
تحقیقات  و  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  افزود:  دادند.او 
گسترده پلیسی، متهمان به قاچاق مواد مخدر که یک زن 
ورود  قصد  سورای  خودرو  دستگاه  یک  با  و  بودند  مرد  و 
 موادمخدر از طریق محور هراز را داشتند، شناسایی شدند.
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 پلمب یک باب عطاری متخلف در آمل
پلمب  از  آمل  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
یک باب عطاری به علت نگهداری و عرضه مقادیر زیادی 
داد. خبر  شهرستان  این  در  غیرمجاز  و  مخدر   دارو های 

کشف 5 تن چوب قاچاق در میاندورود
شهرستان  انتظامی  فرمانده  تبار  داداش  علی  سرهنگ 
محصوالت  قاچاق  با  مبارزه  راستای  در  گفت:  میاندورود، 
طبیعی،  منابع  حفظ  منظور  به  و  طبیعی  فرآورده های  و 
انتظامی  گشت  انجام  با  فرماندهی  این  انتظامی  ماموران 
حامل  کامیونت  دستگاه  یک  به  استحفاظی  حوزه  در 
کردن  متوقف  با  ماموران  افزود:  شدند.او  مشکوک  چوب 
چوب  تن   5 شدند،  موفق  آن  از  بازرسی  در  خودرو  این 
کردند. دستگیر  را  خودرو  راننده  و  کنند  کشف  را  قاچاق 
کشف  قاچاق  محصوالت  گفت:  تبار،  داداش  سرهنگ 
متهم  و  تحویل  شهرستان  طبیعی  منابع  اداره  به  شده 
شد.  معرفی  قضائی  مرجع  به  پرونده  تشکیل  از  پس   نیز 

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران:نمایشگاه 
لباس های ایرانی اسالمی در مازندران برگزار می شود

برپایی  از  مازندران  استانداری  بانوان  امور  کل  مدیر 
نمایشگاه لباس های ایرانی-اسالمی از 21 بهمن ماه لغایت 
المللی قائمشهر خبر داد.  25 بهمن ماه در نمایشگاه بین 
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