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313، رمز مشترک همبستگی اجتماعی یک ملت/مطالبه 
جهانی منجی و آخرین فرصت مانده از رمضان

در سایه ضعف مدیریت جهانی در کنترل و مقابله با ویروس کرونا، 
همبستگی اجتماعی بی نظیر مردمی شکل گرفته در ایران اسالمی 
با ماهیت ظهور منجی نه تنها آرامش بی نظیری را بر ایران اسالمی 

حاکم ساخته بلکه نیاز قطعی ملت ها به آخرین فرستاده را پر رنگ تر 
ساخته تا در فرصت مانده از ماه رمضان به خصوص شب های قدر 

بتوان به رقم خوردن تقدیر جامعه جهانی امیدوار بود.

 

انفاق به سبک شهید مدافع حرم علی جمشیدی
خانواده شهید مدافع حرم علی جمشیدی با صرف هزینه مراسم 

سالگرد شهید به رزمایش کمک مومنانه پیوستند و در دو مرحله این 
رزمایش با تهیه بسته معیشتی خواستند از این قافله عقب نمانند.

 

دست و پازدن آمریکا با اقدامات تحریک آمیز علیه نفتکش 
ایرانی

نفتکش ایرانی در حال انتقال محموله بنزین به سمت ونزوئال است. 
دولت آمریکا در واکنش به این مسئله دست به اقدامات تحریک آمیز 

زده است و 4 ناو جنگی به منطقه کارائیب اعزام کرده است. واشنگتن 
می داند که هر اقدامی علیه ایران و منافع کشورمان می تواند تبعات 

سخت و جبران ناپذیری داشته باشد.

 

دوره آموزش مجازی سوادرسانه ای برای طالب سراسر 
كشور برگزار می شود

اولین دوره آموزش مجازي سوادرسانه اي براي طالب سراسر کشور به 
همت سازمان فضای مجازی بسیج برگزار می شود.

 

آغاز فعالیت مرمت و جداسازی كاخ صفی آباد بهشهر
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران گفت: 
هم زمان با روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، فعالیت مرمتی 

کاخ صفی آباد بهشهر آغاز شده و این برنامه به صورت مجازی به اطالع 
عالقه مندان به آثار تاریخی و فرهنگی کشور می رسد.

 

سکه تمام 7.4 میلیون تومان!/تداوم افسارگسیختگی 
قیمت ها در بازار طال

قیمت سکه تمام در بازار امروز به 7 میلیون و 400 هزار تومان رسید 
و به نظر می رسد مزنه اسب افسار گسیخته بازار طال، قصد آرام 

گرفتن ندارد.
 

رفتارهای لیبرالی زیبنده نظام مقدس جمهوری اسالمی 
نیست/ترویج باورهای منحط غربی محکوم است

مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران با انتقاد از انتشار عکسی از یک 
نماد ضد دینی و ضد ارزش های اسالمی و خانوادگی از یک مقام 

مسئول در جمهوری اسالمی ،گفت؛ رفتارهای لیبرالی و به اصطالح 
روشنفکرانه در برخی عناصر ،زیبنده نظام مقدس جمهوری اسالمی 

نیست.
 

دستگیری اراذل و اوباش و عامل تیراندازی در آمل
فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری اراذل و اوباش و عامل 

تیراندازی در شهرستان آمل خبر داد.

 

دالیل كمبود و افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه در 
بازار/جای خالی موبایلی ها در سبد حمایتی دولت!

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران از کمبود 
و افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار مازندران خبر داد و 

گفت: اختالل در حمل ونقل هوایی طی ایام کرونا و افزایش تقاضای 
خانواده ها برای خرید گوشی  تلفن همراه جهت آموزش مجازی 

تحصیلی، کفه تعادل میان عرضه و تقاضا را بهم ریخت.
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سکوت چهره های دانشگاهی در حماسه كمک مومنانه /
شاخصه های حکمرانی لیبرالی سبب تجلی غرب وحشی شده 

است
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران با انتقاد از عدم توجه 
چهره های دانشگاهی درخصوص حماسه بزرگ مردمی کمک مومنانه 

گفت: شاخصه های حکمرانی لیبرالی منجر به تجلی غرب وحشی 
شده است.

 

نخست وزیر جدید عراق: من خادم حشدالشعبی هستم
نخست وزیر عراق در دیدار با رئیس سازمان حشد الشعبی، حفاظت 

از این سازمان را یک وظیفه دانست و گفت: من خادم حشدالشعبی 
هستم.

 

تهیه 700 هزار بسته معیشتی برای نیازمندان كشور
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی از تهیه و تدارک حدود 700 هزار 
بسته کمک معیشتی برای نیازمندان سراسر کشور زیر نظر آستان 

قدس رضوی و توزیع تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد.

  

عاشقانه های سه خواهر پرستار در نبرد با كرونا/ از 
وصیت نامه در بحران تا تحویل سال در قرنطینه

با شیوع ویروس تازه وارد کرونا، به عنوان خواهر بزرگتر نگران دو 
خواهر دیگرم و همسر خواهرم بودم، گویی خودم را فراموش کرده 

بودم ، رفته رفته نگرانیم در مورد بیماران بیشتر شد تا جایی که باالی 
سر بیماران می رفتم و دلداری شان داده و نوازش شان می کردم.

  

عامل تیراندازی در آمل دستگیر شد/ هشدار فرمانده 
انتظامی مازندران به اراذل و اوباش

فرمانده انتظامی استان مازندران از دستگیری اراذل و اوباش و عامل 
تیراندازی در شهرستان آمل خبر داد و به هنجارشکنان و مخالن نظم 

و امنیت عمومی هشدار داد که در صورت هرگونه اعمال مجرمانه با 
واکنش سخت و پشیمان کننده پلیس مواجه خواهند شد.

 

همدلی دانشجویان با نیازمندان در شب قدر/ توزیع 1000 
بسته غذای گرم

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: 
معاونت فرهنگی  و دانشجویی با همکاری بسیج دانشجویی و هیأت 

مکتب الشهدا هم  زمان با شب های قدر با توزیع غذای گرم به پویش 
رزمایش ایران همدل پیوست.

 

كاهش 40 درصدی نزاع و درگیری در مازندران
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی مازندران از کاهش 

40 درصدی نزاع و درگیری در این استان خبر داد.

 

بوی خوش خدا  در سفره های رمضان/ توزیع 7 هزار نان 
مهربانی

بی جهت نیست که می گویند رمضان ماه مهمانی خداست . 
میزبانی که بساطی از عشق نیایش و عرفان برایمان می چیند 

و چه زیباست که عده ای در چینش این سفره در کنار خدا 
هستند و با شاد  کردن دل مؤمنان و نیازمندان، برگی از 

اخالص در نامه اعمالشان ثبت می کنند.

 

برچیده شدن قوانین دست وپاگیر پیش پای سرمایه گذاران/ 
مدیران ناكارآمد بروند

منتخب مردم بابل در مجلس یازدهم با بیان اینکه قوانین 
دست و پاگیر کشور، سرمایه گذاران را زمین می زند، گفت: مدیران 

دارای فساد سیاسی و اخالقی باید بروند.

 

باد و باران مهمان آسمان مازندران
مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: صبح یک شنبه با شمالی شدن 

جریان هوا و عبور موج از تراز میانی جو، وزش باد شروع شده و دریا 
به تدریج از ظهر مّواج و طوفانی خواهد شد.
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تداوم كمک مؤمنانه با اشتغالزایی/ برگزاری مرحله سوم 
رزمایش كمک مومنانه

فرمانده سپاه کربال مازندران خواستار تعریف نقش خود در جهش 
تولید و تداوم کمک مؤمنانه با اشتغالزایی شد و گفت: هیچ گاه کار ما 

تعطیل نمی شود و دشمن دست از سر ما بر نمی دارد.

 

44 نفر به مبتالیان كرونا در مازندران اضافه شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه 44 نفر به 
مبتالیان کرونا در مازندران اضافه شد، گفت: بیماران خاص و 

بیماری های زمینه ای با ریسک باال، کودکان و سالمندان بیشتر مراقب 
خود باشند.

  

شناخت نیاز بازار؛ عامل اصلی موفقیت در كسب و كارهای 
اینترنتی

در شرایطی که شیوع ویروس کرونا بعضی از مشاغل سنتی را تعطیل 
و نیمه تعطیل کرد، کسب و کارهای به روزتر توانستند در این شرایط 

خدمات خوبی ارائه بدهند اما نکته این است که چگونه رونق این 
مشاغل در پساکرونا همچنان برای مردم فرهنگسازی شود. 

  

افزایش شمار مبتالیان كرونا به 120هزار تن/لرستان در 
وضعیت هشدار/خوزستان همچنان قرمز

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین وضعیت بروز کرونا در کشور را 
تشریح کرد و گفت: مجموع مبتالیان کرونا در کشور به بیش از۱۲0 

هزار نفر رسید.

  

توزیع 1000 بسته غذای گرم به مناسبت شب های قدر در بابل
معاونت فرهنگی  و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل با همکاری 
بسیج دانشجویی و هیئت مکتب  الشهدا هم زمان با شب های قدر ماه 

مبارک رمضان به پویش رزمایش ایران همدل پیوست.

  

ورزش باد و بارندگی مهمان این هفته مازندران
معاون  توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی مازندران در مورد 

وضع هوای استان مازندران ضمن جوی پایدار در ساعاتی از روز در 
این هفته از وزش باد با رگبارهای پراکنده در استان خبر داد.

  

مراسم شب قدر در مسجد جامع ساری
مراسم شب قدر، شب گذشته ۲7 اردیبهشت ماه با حضور مردم و با 

رعایت پروتکل های بهداشتی در مسجد جامع ساری برگزار شد.

  

تکمیل موزه دفاع مقدس مازندران نیازمند اعتبار كالن است
نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید بر تسریع در تکمیل مرکز 

فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان گفت: تکمیل آن به اعتبار کالن 
نیاز دارد.

  

شركت های حمل و نقل بین المللی مازندران راكد هستند
 استاندار مازندران خواستار تعیین تکلیف وضعیت شرکت های 

کاغذی و صوری حمل و نقل بین المللی در استان شد و گفت: پنج 
شرکت حمل و نقل بین المللی غیرفعال در استان وجود دارد.

 

ساالنه یک میلیون تن كاال از مازندران صادر می شود
رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت: به رغم آنکه ساالنه یک میلیون 

تن کاال از استان صادر می شود، مازندران از داشتن شرکت های 
حمل و نقل بین المللی محروم است.
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رفتارهای لیبرالی برخی عناصر زیبنده نظام جمهوری 
اسالمی نیست

مدیرکل تبلیغات اسالمی در مازندران با انتقاد از انتشار یک عکس 
از یک نماد ضد دینی از یک مقام مسئول در کشور گفت: رفتارهای 
لیبرالی برخی عناصر، زیبنده نظام مقدس جمهوری اسالمی نیست.

 

ترویج ارزش های دینی سبب هویت بخشی می شود
 نماینده ولی فقیه در مازندران، ترویج ارزش های اسالمی در خانواده 

و جامعه سبب هویت بخشی ذکر کرد و گفت:افزایش ایمان و باور 
دینی موجب کاهش آسیب ها می شود.

 

22 اراذل واوباش در مازندران دستگیر شدند
فرمانده انتظامی استان مازندران از دستگیری اراذل و اوباش و عامل 

تیراندازی در شهرستان »آمل« خبر داد و گفت: در اجرای طرح 
ضربتی ۲۲ اراذل و اوباش در استان دستگیر شدند.

 

ثبت 59 اثر تاریخی و طبیعی مازندران در فهرست آثار ملی 
ایران

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران از ثبت ۱۵ اثر طبیعی و 44 اثر 
تاریخی استان سال گذشته در فهرست آثار ملی ایران خبر داد.

 

۶5 مركز اقامتی ترک اعتیاد در مازندران فعالیت دارد
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران از فعالیت ۶۵ 

مرکز اقامتی ترک اعتیاد در استان خبر داد و گفت: اتخاذ راهکارهای 
فرهنگی برای مقابله با آسیب های اجتماعی ضروری است.

 

5 منطقه آسیب زا در نکا شناسایی شده است
فرماندار نکا با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر باید به فرهنگ عامه 

تبدیل شود از وجود پنج منطقه آسیب زا در شهرستان خبر داد.

 

تیراندازی پدر به اعضای خانواده اش سبب مرگ 2 نفر در 
بابلسر شد

 معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران با اشاره به 
تیراندازی پدر به اعضای خانواده اش در بابلسر، گفت: در این حادثه 

دو نفر کشته و دو نفر نیز زخمی شدند.

 

برخورد خودروی پراید با عابران 5 نفر را روانه بیمارستان 
كرد

برخورد خودروی پراید با عابران پیاده پنج نفر رادر بهشهر روانه 
بیمارستان کرد.

 

چشمه های آب گرم رامسر ظرفیتی بی نظیر برای جذب 
گردشگران است

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رامسر، 
چشمه های آب گرم معدنی شهرستان را ظرفیتی بی نظیر برای 

جذب گردشگران بیان کرد.

 

نگاه سنتی به روابط عمومی ها در عصر پیچیده اطالع 
رسانی

درحالی از روابط عمومی به عنوان قلب و پیشانی سازمان ها یاد 
می شود که اکنون نگاه به این حرفه و شغل در بسیاری از ادارات و 

دستگاه های اجرایی مازندران، سنتی و ابتدایی است.
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صدور مجوز ایجاد شركت های بین المللی حمل و نقل در 
مازندران تسهیل می شود

استاندار مازندران با اشاره به تقویت فعالیت پایانه های صادراتی در 
استان، گفت: صدور مجوز ایجاد شرکت های بین المللی حمل و نقل 

در مازندران تسهیل می شود.

 

 امیدوارم هرچه زودتر برای ادامه بازی های لیگ 
تصمیم گیری شود

مدافع مازندرانی تیم شهرخودرو مشهد گفت: اگر به تیم ها قبل از 
آغاز بازی های لیگ فرصتی برای تمرین ندهند، ادامه لیگ واقعا 

دشوار است.

  

اراذل و اوباش عامل تیراندازی آمل دستگیر شدند
فرمانده انتظامی استان مازندران از دستگیری اراذل و اوباش و عامل 

تیراندازی در شهرستان آمل خبر داد.

 

صادرات مازندران لنگ شركت حمل ونقل بین المللی
مشکل نبود شرکت  حمل ونقل بین المللی در مازندران ، استانی که 
تنها در بخش کشاورزی بیش از هفت میلیون تن تولیدات متنوع 

برای صادرات دارد ، با گذشت چندین سال پیگیری و هشدار 
مسئوالن هنوز به سرانجام نرسیده و ظاهرا قرار نیست به این زودی ها 

هم مشکل حل شود.

 

تندبادبا سرعت 70 كیلومتر مازندران را در نوردید
هواشناسی مازندران اعالم کرد که تندباد با ۵0 تا 70 کیلومتر در 
ساعت ظهر امروز یکشنبه مناطق مختلف این استان را در نوردید.

 

پارسال 200 میلیون دالر كیوی و مركبات از مازندران صادر 
شد

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: در 
سال گذشته حدود ۲00 میلیون دالر کیوی و مرکبات تولیدی این 

استان به خارج از کشور صادر شد.

 

آبرسانی شهرهای گروه الف مازندران متوقف در چند 
كیلومتر آخر

پروژه آبرسانی به شهرهای گروه الف مازندران یکی از پروژه های 
مهم استان است که در سالهای اخیر با توجه به تامین اعتبارات با 

مشکالت متعددی مواجه شد.

 

۶ هزار هکتار اراضی بانک زمین مازندران واگذار می شود
 استاندار مازندران اعالم کرد که ۶ هزار هکتار اراضی بانک زمین 

جهت زهکشی و بهسازی به افراد کم زمین و بی زمین واگذار می شود.

 

تاكید جهاد كشاورزی مازندران بر مبارزه بموقع علیه كرم 
ساقه خوار برنج

 مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه 
آفت کرم ساقه خوار باعث مرگ جوانه مرکزی گیاه برنج و سفید 

شدن خوشه می شود، گفت: این آفت در صورت عدم مدیریت مناسب 
می تواند خسارت اقتصادی جدی به محصول وارد کند.

 

برخورد خودرو با عابران در بهشهر پنج نفر را راهی 
بیمارستان كرد

اورژانس مازندران اعالم کرد که براثر برخورد خودرویی با عابران پیاده 
در بهشهر پنج نفر مصدوم شدند .
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استقبال ضعیف دانش آموزان مازندرانی از بازگشایی 
مدارس

مدارس استان مازندران در حالی دیروز شنبه پس از ۸۶ روز تعطیلی 
اجباری کرونایی بازگشایی شد که با استقبال سرد دانش آموزان 

روبه رو شد.

 

منتخب مردم بابل: مجلس یازدهم كمک كار دولت است
منتخب مردم بابل در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی گفت : 
مجلس یازدهم برای حل مشکالت پیش رو با دولت همکاری می کند.

  

برخورد با اشرار سخت و پشیمان كننده خواهد بود
فرمانده انتظامی مازندران که ۵ روز قبل معارفه شد از اجرای طرح 
ضربتی جمع آوری اراذل و اوباش و دستگیری ۲۲ شرور در استان 

خبر داد.
  

پیش بینی افزایش 1300 مگاواتی مصرف برق تابستان در 
مازندران

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از پیش بینی افزایش 
مصرف ۱۳00 مگاواتی برق تابستان امسال در مازندران خبر داد.

  

پراید باز هم حادثه آفرید
روابط عمومی مرکز فوریت های پیش بیمارستانی دانشگاه علوم 

پزشکی مازندران گفت: برخورد خودروی پراید با عابران پیاده ۵ نفر 
در بهشهر را روانه بیمارستان کرد.

  

شناسایی 14 بیمار جدید در بابل
رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: ۱4 بیمار جدید در بابل 

شناسایی و ۱7 بیمار هم ترخیص شدند.

  

خدمات دندانپزشکی حتی در دوران كرونایی
بیش از ۳00 بیمار اورژانسی در دوران شیوع کرونا از خدمات 

دانشکده دندانپزشکی بابل بهره مند شدند.

  

موزه دفاع مقدس در قالب یک راهیان نور استانی 
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: اتمام مرکز فرهنگی و موزه دفاع 

مقدس می تواند یک راهیان نور استانی را در مازندران به نمایش 
بگذارد.

  

خدمت جهادی تولید ملزومات بهداشتی در فنی و حرفه ای 
مازندران

مربیان و کارآموزان فنی و حرفه ای مازندران از ابتدای شیوع کرونا 
تاکنون بیش از یک میلیون قطعه ماسک تولید کردند.

  

خرداد، زمان ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی 
جدید

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران گفت: زمان ثبت 
نام پایه اول ابتدایی از اول خرداد تا ۳۱ مرداد و در سایر پایه های 
تحصیلی پس از امتحانات خرداد تا پایان مرداد ماه ادامه خواهد 

داشت.
  

نداشتن اینترنت دلیل اصلی حضور در كالس جبرانی 
درس ها

مدیرکل آموزش وپرورش مازندران گفت: در مازندران حدود ۱4درصد 
دانش آموزان در کالس های درس حضور یافتند که این ارقام بیشتر 

مربوط به مناطقی است که دسترسی کمتری به اینترنت داشتند.

  

كاهش نزاع و درگیری در مازندران
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی مازندران از کاهش 40 

درصدی نزاع و درگیری امسال در این استان خبر داد.

  

۶



یک روزنه امید برای ملی پوش كشتی فرنگی ایران
کمیته ملی المپیک تمام هزینه های درمانی محمدرضا آقانیا، 

ملی پوش کشتی فرنگی ایران را تقبل کرد.

  

توقیف خودروی حامل مواد مخدر در جاده هراز
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مازندران از کشف ۱۶ کیلوگرم 

تریاک با همکاری تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان و سربازان گمنام امام زمان )عج( در جاده هراز خبر داد.

  

مازندران میزبان شركت های فن آور كشور
نخستین کنفرانس ملی انقالب صنعتی چهارم اکوسیستم نوآوری 

ایران، فرصت ها و چالش ها به میزبانی پارک علم و فناوری مازندران 
برگزار خواهد شد.

  

پایانه صادراتی راهی برای فروش محصوالت كشاورزی
استاندار مازندران گفت: تحرک صنایع تبدیلی در گرو فروش 

محصوالت و ارائه به بازار های صادراتی با راه اندازی پایانه صادراتی 
است.  
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