


1401اسفند 24

775شماره  



مازندران، تشنه /از شعار تا واقعیت« اقتصاد دانش بنیان»
سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی دانش بنیان

رهبر معظم انقالب اسالمی سال جاری را به نام تولید، دانش بنیان، و 
اشتغال آفرین نام گذاری کردند و حاال که به پایان سال رسیدیم می توان

تصویر بهتری از عملکرد استان مازندران در این زمینه داشت چراکه 
مسئوالن استان باید همواره زیر پای شرکت های دانش بنیان فرش قرمز 

.پهن کنند

نفر از متخلفان چهارشنبه سوری در مازندران۲۴دستگیری 
نفر از ۲۴براساس اعالم معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران 

متخلفان حوادث چهارشنبه سوری در استان دستگیر و به مراجع 
.قضائی معرفی شدند

کار بدون پیوست فرهنگی به حاشیه می رود
نماینده ولی فقیه در مازندران خواستار نگاه فرهنگی حرفه ای شد و 

کار بدون پیوست فرهنگی حاشیه است، امیداریم شاهد تربیت: گفت
.مدیران فرهنگی باشیم

نفر در حوادث چهارشنبه سوری مازندران۹۵مصدومیت 
براساس جدیدترین آمار اورژانس، : رئیس اورژانس مازندران گفت

.نفر رسید۹۵تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در استان به 

کاهش چشمگیر ذخایر خونی در مازندران
افرادی : عبداله محمدی فیروزجایی مدیر کل انتقال خون مازندران در گفتگو با خبرنگار ما از کاهش چشمگیر ذخایر خونی استان خبر داد و گفت
رد نیاز موکه شرایط اهدای خون را دارند در این روز های پایانی سال به مراکز انتقال خون استان مراجعه کنند و مارا در تامین خون و فرآورده های

.مرکز درمانی و بیماران خاص به ویژه تاالسمی ها کمک کنند۴۷

بالغ مازندران



هزار هکتار از مزارع برنج ۱۵۵شخم و شیار / تکاپوی برنج کاران در شالیزارهای مازندران
با توجه به شرایط آب و هوایی امسال شاهد : معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به آغاز فرآیند کاشت برنج در استان گفت

هزار هکتار از شالیزارهای استان انجام ۱۵۵آغاز زودهنگام تکاپوی برنج کاران در اراضی شالیزاری مازندران هستیم، به طوری که عملیات شخم و شیار در 
. شده است

نگرانی از آغاز بهار زودهنگام در مازندران 
مهم ترین مساله  ای که ما را : مدیرکل هواشناسی مازندران گفت

نگران کرده این است با فراوانی باد گرم مواجه هستیم که نشان 
. می دهد بهار زودتر فرا رسیده است

هزارتومان تخلف است ۶۳فروش مرغ گرم بیش از 
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد 

برای حمایت از بازار قیمت مرغ با هر برندی :کشاورزی مازندران گفت
هزار تومان در اختیار شهروندان قرار می گیرد و ۶۳حداکثر با قیمت 

. بیش از این تخلف است

۱۶پرتقال / اعالم قیمت سیب و پرتقال در مازندران
استان را تامین می کنیم 

پرتقال با قیمت : رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت
هزار تومان در مراکز ۲۸تومان و سیب به قیمت ۲۰۰هزار و ۱۲

. تعیین شده تنظیم بازار استان عرضه می شود

فارس مازندران

بستری / مازندرانی در چهارشنبه سوری مصدوم شدند۹۵
نفر و قطع انگشت یک مازنی ۵بودن 

۲۴صبح چهارشنبه ۹تا ساعت : سخنگوی اورژانس مازندران گفت
نفر در این حوادث در استان مصدوم شدند ۹۵اسفند ماه سال جاری 

. نفر همچنان بستری هستند۵که 



خبرگزاری صداوسیما مازندران

مازندرانایسنا 

اجرای طرح عیدانه ویژه استاندارد در مازندران
طرح عیدانه استاندارد با محور های نظارت بر بازار و ارائه خدمات 

.استاندارد، در مازندران در حال اجرا است

هیچ محدودیتی در عرضه گوشت مرغ و گوساله نداریم
هیچ محدودیتی در عرضه گوشت : معاون بهبود تولیدات دامی مازندران

.مرغ و گوساله گرم و منجمد در بازار استان نداریم

کاهش ذخایر خونی مازندران در روز های پایانی سال
در روز های پایانی سال با کاهش :مدیر کل انتقال خون مازندران

ذخیره خون در استان مواجه ایم و نیاز فوری به اهدای خون 
.شهروندان داریم

هزار میلیارد تومانی ارز در ۲انهدام باند حرفه ای قاچاق 
مازندران

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران از انهدام یک باند قاچاق 
. هزار میلیارد تومان در این استان خبر داد۲حرفه ای ارز به ارزش 

باند مواد مخدر در مازندران منهدم شد۴۵امسال 
معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران بر لزوم بکارگیری شیوه های

فرهنگی برای کاهش تقاضای مصرف مواد مخدر به عنوان رویکرد 
باند مواد مخدر در مازندران 45امسال : محوری تاکید کرد و گفت

. منهدم شد

۱۴۰۲میلیارد ریالی شهردار آمل در سال ۸۵۰۰بودجه 
که در ۱۴۰۲شهردارآمل بودجه پیشنهادی این شهرداری برای سال 

قالب الیحه ای تقدیم شورای اسالمی این شهر شده را حدود هشت هزار 
. میلیارد ریال اعالم کرد۵۰۰و

برابری قبوض ۲۰الی ۱۰انتقاد نماینده نوشهر از افزایش 
گاز

گاها : نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسالمی گفت
برابر افزایش داشته است که موجبات نگرانی ۲۰الی ۱۰قبوض گاز 

. مردم در مناطق مختلف را فراهم کرده است

درصدی سفر نوروزی به مازندران۳۰پیش بینی افزایش 
پیش بینی می شود سفر های نوروزی به : معاون عمرانی استاندار مازندران

.درصد افزایش داشته باشد۳۰استان امسال 



هزار میلیارد تومانی ارز در ۲انهدام باند حرفه ای قاچاق 
مازندران

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران از انهدام یک 
هزار میلیارد تومان در این استان ۲باند قاچاق حرفه ای ارز به ارزش 

. خبر داد

ایرنا مازندران

مهر مازندران

ذخایر خونی مازندران کاهش چشمگیری یافت
مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به کاهش چشمگیر ذخایر 

.هزار بیمار خاص در استان وجود دارند۱۴: خونی در استان گفت

روند پیشرفت زباله سوز ساری مطلوب است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر ساری با بیان این 

که با حمایت ویژه دولت و با واگذاری طرح زباله سوز به بسیج سازندگی
اکنون پیشرفت فیزیکی: روند اجرای این طرح مطلوب شده است، گفت 

درصد رسیده ۹۰درصد و نصب تجهیزات به ۹۲این طرح در ابنیه 
. است

واحد تولیدی مازندران ۱۷۲پرونده کاهش کیفیت محصوالت 
امسال در استاندارد رسیدگی شد

مدیرکل استاندارد مازندران با اظهار این که بعضی از واحد های 
تولیدی دارای کاربرد عالمت استاندارد از طرح حمایت از واحد های 

:  تولیدی با کاهش دادن کیفیت محصول سوء استفاده کردند،گفت
پرونده از واحدهای تولیدی که کیفیت محصوالت آنان ۱۷۲امسال 

. کاهش محسوسی داشته ،مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت

ترویج ایران قوی بهترین دلگرمی جامعه برای مقابله با دشمن
است

ین نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه ترویج ایران قوی بهتر
دشمنان و : دلگرمی جامعه برای مقابله با دشمن است، گفت

بدخواهان نظام اسالمی ایران درحالی که حتی در مرزها قادر به 
درگیری با نیروهای سپاه نیستند ،کشور را سیاه ،ضعیف و در حال 

. سقوط نشان می دهند

باند مواد مخدر در مازندران متالشی شد۴۵
۴۵امسال : معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت

.تن مواد مخدر کشف شد۳.۵باند مواد مخدر در مازندران منهدم و 



نفر براثر حوادث چهارشنبه سوری در مازندران مصدوم ۹۵
شدند

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی مازندران شمار 
نفر ذکر ۹۵مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال را در استان 

.از این تعداد پنج نفر بستری هستند: کرد و گفت

میلیارد تومان زکات پرداخت کردند۱۰۳مازندرانی ها امسال 
۱۰۳رئیس اداره زکات کمیته امداد مازندران از پرداخت حدود 

۴۴میلیارد تومان زکات سال جاری در استان خبر داد و رشد آن را 
.درصدی اعالم کرد











(برحسب مجموع بازدید)ساعت گذشته ۲۴ابرواژه مطالب کانال های فارسی تلگرام در  (برحسب تعداد مطالب)ساعت گذشته ۲۴ابرواژه مطالب کانال های فارسی تلگرام در 
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امینی_مهسا#
هشتگ مورد عالقه معاندین و اغتشاشگران پس حادثه ای که برای خانم 
جوانی که برای توجیه و آموزش به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ 

هدایت شده بود اتفاق افتاد 

رشت#آتش ، _شب_سه#سوری ، _چهارشنبه#
بازتاب جشن و شادی مردم در شب چهارشنبه سوری و تالش های معاندین 

برای جوسازی از کلیپ های انتشار یافته 

شاد_روحت_رضاشاه#جاویدشاه  ، #
توییت های سلطنت طلبان در حمایت از رضا پهلوی در سالروز تولد رضا 

خان ملعون

اکباتان_های_بچه#
جوسازی از ماجرای پخش کلیپ رقص چند تن از دختران منطقه اکباتان که 

از آن برای هجمه آوردن به مسئله حجاب در جامعه استفاده کرده و چالش 
.ویدئویی حمایتی ایجاد کرده اند





توافقات جدید ایران با عراق
:  گفتد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در کمیسیون  مشترک عراق برای موانع مربوط به اجرای راه آهن بصره به شلمچه راهکار ارائه ش

. بعضا محل احداث شهرک ها صنعتی مشترک با فاصله زیاد از مرز بود که مذاکرات برای مکان یابی مجدد این شهرک ها انجام شد

واحد اقتصادی امسال به چرخه تولید برگشتند ۴۲۰۰
بانک واحد های : واحد اقتصادی به چرخه تولید برگشتند گفت۴۲۰۰معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه امسال 
. اقتصادی راکدی که در تملک دارند را احیا یا برای احیا واگذار کنند

میلیون واحد شد ۱.۸شاخص بورس موفق به بازپس گیری ارتفاع 
هزار و 9میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 247میلیارد و 15در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه، بیش از 

واحدی در ارتفاع یک 2هزار و 38هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 599میلیارد تومان در بیش از 184
.واحد قرار گرفت990هزار و 820میلیون و 




