


شماره 60  - 30 اردیبهشت 1399



نابودی اسرائیل، عمق راهبرد اعتقادی انقالب اسالمی/ روز 
قدس، رنسانس اسالم برای تغییر معادالت جهان

نتیجه ظلم و فساد چیزی جز نابودی نیست حتی اگر با لطائف الحیل 
به تاخیر افتد، اما سرانجامی محتوم در انتظارش است چنانکه الملک 

یبقی مع الکفر و الیبقی مع الظلم«، اتحاد جماهیر شوروی را نابود کرد 
و ناقوس مرگ اسرائیل نیز به صدا در آورد و شمارش معکوس این 

نابودی مدتهاست که شروع شده است.

 

قدس بزرگترین ماموریت ایران برای برقراری حکومت 
جهانی اسالم است

کارشناس ارشد مسائل راهبردی و حقوقی در گفتگو با بسیج، 
قدس را حلقه اتصال بین انقالب اسالمی و مهدویت دانست 

وگفت:قدس بزرگترین ماموریت ایران برای برقراری حکومت 
جهانی اسالم است.

 

وضعیت معیشت دستفروشان در انتظار تصمیم ستاد کرونا
فرماندار سیمرغ در واکنش به تجمع تعدادی از کسبه و دستفروشان 
این شهرستان در مقابل ساختمان فرمانداری گفت: تصمیم گیری در 

خصوص از سرگیری فعالیت بازارهای هفتگی با ستاد استانی مقابله با 
کرونا است و در حال حاضر، در انتظار ابالغ تصمیم این ستاد در این 

خصوص هستیم.

 

انیمیشن/ آزادی قدس نزدیک است
انیمیشن زیبای »آزادی قدس نزدیک است« کاری از بنیاد فرهنگی 

روایت فتح و به مناسبت روز جهانی قدس منتشر شد.

 

توزیع هزار و 860 بسته حمایتی در رزمایش کمک مومنانه
فرمانده لشکر عملیاتی ۲۵ کربال با اشاره به رزمایش مواسات همدلی 

و کمک مومنانه ویژه در ماه مبارک رمضان، از بسته بندی و توزیع 
هزار و 860 بسته حمایتی در این رزمایش خبر داد.

 

اجرای 300 پروژه عمرانی در مازندران توسط بسیج 
سازندگی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بهمراه رئیس بسیج 
سازندگی سپاه کربال از پروژه های عمرانی و سازندگی سازمان بسیج 

سازندگی سپاه کربال بازدید کرد.

 

مجمع کشتی مازندران تحت تاثیر حاشیه ها قرار نگیرد
امروز یکی از مهمترین و حساس ترین برنامه برای ورزش مازندران 

انتخاب رئیس هیاتی شایسته برای کشتی این استان است.

 

قلع و قمع 2 واحد بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی 
الریجان/ برخورد قاطعانه با متصرفان

رئیس حوزه قضایی الریجان از قلع و قمع ۲ واحد بنای غیرمجاز در 
اراضی کشاورزی الریجان خبر داد.

 

خانواده ها به خاطر تک فرزندی دچار آسیب اجتماعی 
شدند/ لزوم تقویت ایمان و اعتقاد خانواده ها

کارشناس مسائل اجتماعی با اشاره به اینکه کاهش جمعیت سبب 
آسیب اجتماعی و روانی به فرزندان می شود گفت: افزایش جمعیت 

عاملی برای حس شادابی و امنیت کشور است.

 

از پیشنهاد 2 میلیاردی تبانی در دربی تا اهدای زمین ۴00 
متری!

مدافع سابق تیم فوتبال استقالل و مربی فعلی نساجی مازندران 
در گفت و گوی اینستاگرامی صحبتهای جنجالی پیرامون فساد در 

فوتبال ایران انجام داد.
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توزیع 1860 بسته معیشتی در رزمایش مواسات توسط لشکر 
25 کربال

فرمانده لشکر عملیاتی ۲۵ کربال در حاشیه کمک مومنانه، با اشاره به 
فرمان رهبر فرزانه انقالب مبنی بر رزمایش مواسات همدلی و کمک 

مومنانه ویژه در ماه مبارک رمضان، از بسته بندی و توزیع هزار و 860 
بسته حمایتی در این رزمایش خبر داد و گفت: ارزش ریالی هر بسته 

بیش از ۳00 هزار تومان بوده است.

  

آغاز محدودیت های ترافیکی عید فطر در محورهای 
مازندران

رئیس پلیس راه مازندران گفت: محدودیت های ترافیکی به مناسبت 
عید فطر از فردا در محورهای مازندران آغاز می شود.

 

غرق شدن دو جوان در رودخانه چالوس
رئیس هالل احمر شهرستان چالوس از غرق شدن دو جوان غیر بومی 

در رودخانه چالوس محدوده روستای الرک این شهرستان خبر داد.

 

27 سایت دفن پسماند مازندران فاقد استاندارد های زیست 
محیطی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به اینکه در استان 
حدود ۲۷ سایت دفن پسماند وجود دارد که تمام این سایت ها فاقد 

استانداردهای الزم هستند،گفت: نبود مدیریت درست در جمع آوری 
پسماندها مشکالت متعددی برای این استان ایجاد کرده است.

 

اهدای 2 هزار بسته معیشتی از سوی یک خیر به نیازمندان 
بابلی

مدیرعامل مرکز معلوالن نوشیروانی بابل از بازسازی و بهسازی این 
مرکز با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان توسط خیرنیک اندیش 

به نام »سیامکی« خبر داد و گفت: این خیر به مناسبت ماه مبارک 
رمضان ۲ هزار بسته معیشتی به نام مرکز معلوالن نوشیروانی به 

نیازمندان اهدا کرد.

 

رد رشوه 100 میلیون ریالی توسط پلیس بهشهری
فرمانده انتظامی بهشهر از صحت عمل و رد رشوه 100 میلیون ریالی 

ماموران وظیفه شناس پاسگاه انتظامی »امیر آباد » خبر داد.

 

وایت تلخ و شیرین بانویی که زمین پدری را آباد و 
کارآفرین شد

بهترین خاطره برایم لحظه برداشت گل گاوزبان است چرا که هر 
لحظه خدا را با خودم می بینم، فکرش را نمی کردم به طبیعتی 

برگردم که روزی پسرم را با خودش برد...

 

کمترین میزان سطح آب دریای خزر طی 30 سال اخیر
رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت: سطح آب 

دریای خزر در سال ۲01۹ میالدی مصادف با سال گذشته میالدی، 
در ادامه روند کاهشی خود از سال 1۹۹۵، به کمترین میزان طی ۳0 

سال اخیر رسید.

 

تالش شبانه روزی شرکت برق همپای فرشتگان سالمت/
همکاری ۴ ساعته صنایع با شرکت برق

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اشاره به اینکه تابستان 
۹۹ از سایر تابستان ها متفاوت است، گفت: با وجود ویروس کرونا 
و عدم مسافرت هموطنان در ایام عید امسال پی  بینی می شود در 
تابستان ۲00 مگاوات بار مسافر را داشته باشیم و با به مدار آمدن 

بار شالیکوبی ها از 1۵ مرداد ماه 110 مگاوات هم به بار فصلی سال 
افزوده می شود.

 

با اختاللگران اقتصادی تعارف نداریم!/لزوم تعامل نیروی 
انتظامی و دادگستری

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با کسانی که سرمایه گذاری 
را در استان مختل کرده و به جای این کار به فساد اقتصادی روی 
می آورند تعارف ندارد و برخورد قانونی با مفسدان انجام خواهد شد.

 

دستگیری 11 نفر حفار غیرمجاز در ساری
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مازندران از دستگیری 11 حفار غیرمجاز در شهرستان ساری خبر 

داد.
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ارائه خدمات پیشگیری از بیماری کرونا به بیش از 231 هزار 
نفر در چالوس

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان چالوس گفت: در راستای مقابله 
با بیماری کرونا به ۲۳1 هزار و 41۲ نفر خدمات پیشگیرانه از سوی 

هالل احمر چالوس ارائه شده است.

  

توزیع 3500 بسته معیشتی در رزمایش همدلی و احسان در 
آمل

۳ هزار و ۵00 بسته معیشتی مواد غذایی در رزمایش همدلی و 
احسان در آمل بین نیازمندان توزیع شد.

  

از  کرونا  از  آسیب دیده  کار  و  کسب   13 به  وام  پرداخت 
خردادماه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: پرداخت وام 
1۲ درصدی به 1۳ کسب و کار آسیب دیده از کرونا به شرط حفظ 

اشتغال از خردادماه آغاز می شود.

  

احتمال سیالبی شدن مسیل های کوهستانی و دره های 
مازندران

مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: از عصر امروز سه شنبه ۳0 
اردیبهشت ۹۹ تا اواسط روز فردا چهارشنبه شاهد رگبار باران و 

رعدوبرق در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات مرکزی استان هستیم.

  

وضعیت مدارس مازندران در روزهای کرونایی/ اختیار 
آزمون دروس غیرنهایی با مدیران

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران گفت: مقرر شد 
دانش آموزان باتوجه به نیاز به رفع اشکال به صورت پراکنده و معلمان 

به تناسب برنامه هفتگی پاسخگوی دانش آموزانی که نیاز به رفع 
اشکال دارند، باشند.

  

هویت فردی؛ حلقه گمشده نوجوان در دنیای امروز
نوجوانی دوره ای است که در آن شخصیت اجتماعی فرد شکل 

می گیرد و اغلب با چالش های گوناگونی از جمله هویت یابی مواجه 
می شود، افراد در این دوران به تدریج مستقل می شوند و از نظر 

جسمانی و روانی تغییراتی می کنند، نحوه برخورد والدین با فرزندان 
و شیوه  تربیتی که برای آن ها به کار می گیرند در رشد شخصیت و 
اعتماد به نفس آن ها تأثیر بسیار زیادی دارد، به همین دلیل الزم 
است تا والدین اطالعات خود را از این دوران باال ببرند و با  درک 

عواطف و احساسات نوجوانان، آن ها را در مسیر موفقیت و پیشرفت 
یاری دهند.

  

مسئله محیط زیست باید اولویت کار در استان باشد
نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه با انتقاد از وجود موانع 

قانونی در مسیر حفظ محیط زیست استان بر هم افزایی در رفع این 
مشکالت قانونی تاکید کرد و گفت: موضوع حفظ محیط زیست باید 

در استان جدی گرفته شود و در راستای توسعه زیست محیطی 
استان در همه بخش ها موانع و مشکالت قانونی که با همکاری 

دستگاه های مرتبط است، رفع شود.

  

بسته معیشتی در بین بیش از 35 هزار خانوار مازندران 
توزیع شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران درباره طرح های 
معیشتی در دوران کرونا گفت: بسته معیشتی کرونا )مبلغ ۲00 تا 

600 هزار تومان( ویژه افراد شدیدا آسیب پذیر در استان بوده که برای 
۳۵ هزار و ۷۹ خانوار مازندرانی طی چهار ماه انجام و این مبلغ در ماه 

مبارک رمضان دو برابر شده است.

  

راه برون رفت از مشکالت حوزه اقتصادی کشور در چیست؟
امروز کشور با مشکالت متعددی در حوزه اقتصاد مانند بیکاری، 

قاچاق کاال و ارز، نبود چشم انداز روشن برای سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی، ناکارآمدی قوانین پولی و بانکی، عدم توجه به ظرفیت های 
داخلی و بی انضباطی مالی دستگاه ها و موارد دیگر دست به گریبان 

است که ماحصل همه این بروز مشکالت معیشتی مردم است.
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تمام  نیمه  پروژه های  به  اعتبار  تومان  میلیارد  اختصاص 580 
در مازندران

مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل ترافیک و امور عمرانی استانداری 
مازندران از پیش بینی اختصاص  ۵80 میلیارد تومانی اعتبار به 

پروژه های نیمه تمام در این استان خبر داد.

  

امکانات روابط عمومی ها محدود و کم است
مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران با اشاره به نقش مهم 

روابط عمومی در حوزه اطالع رسانی، امکانات موجود روابط عمومی 
های ادارات بسیار محدود و اندک ذکر کرد.

  

محیط زیست مازندران نیازمند توجه ملی است
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: حوزه محیط زیست استان 

نیازمند توجه ملی و استانی است و باید جدی گرفته شود.

 

مازندران پابه سن پیری گذاشته است/ سالمندی 12 درصد 
جمعیت

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به وجود 400 
هزار سالمند در استان گفت: مازندران پا به سن پیری گذاشته است.

 

افت فشار آب در برخی از روستاهای رامسر
مدیرعامل آب و فاضالب مازندران درباره افت فشار آب در برخی 

روستاهای رامسر گفت: توریست پذیربودن و افزایش مصرف آب عامل 
این افت فشار است.

 

خانواده ها فرزندان را مقابل ویروس اعتیاد واکسینه کنند
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران، اعتیاد را عامل 
اصلی فروپاشی خانواده ها و طالق دانست و از خانواده ها خواست تا 

فرزندان خود را مقابل ویروس اعتیاد واکسینه کنند.

 

111 مرکز شبانه روزی خدمات بهزیستی در مازندران فعال 
است

مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه 6۳ هزار نفر تحت پوشش 
هستند، گفت: 111 مرکز شبانه روزی خدمات دهی به مددجویان 

بهزیستی دربخش های مختلف در استان فعالیت می کند.

 

30 هزار کارگر مازندرانی مشمول دریافت بیمه بیکاری 
کرونا شدند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: ۳0 هزار و ۲۵6 
کارگر از مجموع ۳۷ هزار نفری که برای دریافت بیمه بیکاری ثبت 

نام کردند، مشمول دریافت مقرری شناخته شدند.

 

10۴ هزار مازندرانی تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی 
روستاییان هستند

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر مازندران 
شمار افراد تحت پوشش این صندوق را 104 هزار نفر بیان کرد و 

گفت: امسال نیز 14 هزار نفر جذب می شوند.

 

دستگیری 11 نفر حفار غیرمجاز میراث فرهنگی در ساری
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

مازندران از دستگیری 11 حفار غیر مجاز در شهرستان ساری خبر 
داد.

 

میزان مصرف برق در مازندران 750 مگاوات است
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران، میزان مصرف برق مشترکان را 

در حال حاضر ۷۵0 مگاوات ذکر کرد و گفت: آستانه پایداری شبکه 
ها تا 1۹00 مگاوات است.

 

۴



ستاد امر به معروف از پیشگامان مطالبه گری است
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران از این ستاد به 

عنوان یکی از پیشگامان مطالبه گری در جامعه یاد کرد.

 

شالی ها جوانه زدند/ نشاکاری 150 هزار هکتار از برنج 
زارها

آب وهوای مطبوع بهاری، بارندگی کافی و شرایط مساعد جوی، حال 
و روز شالی کاری و شالیزارها را در مازندران بیش از هرسال دیگری، 

بهاری و پررونق کرده است.

 

دستگاه قضایی در برخورد با محتکران تسامحی ندارد
دادستان شهرستان بابل گفت: دستگاه قضایی در برخورد با محتکران 

هیچ تسامحی ندارد و به شدت و قانونی با آنان رفتار خواهد کرد.

  

بی نظمی های ترافیکی برای کارهای یک دقیقه ای
 اغلب خود را اینگونه قانع می کنیم که فقط یک دقیقه کار داریم و 
همین مجوزی برای پارک کردن های خالف قانون و ایجاد ترافیک 

است.
 

سالمندان در ایام کرونایی فراموش نشوند
دکترای تخصصی سالمندشناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان 
اینکه سالمندان در ایام کرونایی فراموش نشوند؛ افزود: با توجه به 

شرایط موجود و وجود ویروس کرونا،خانواده ها از تماس های تلفنی و 
تصویری برای برقراری ارتباط با سالمندان بیشتر استفاده کنند.

 

گزارشی از شیوع بیماری فاسیوال در مازندران ثبت نشد
مدیر گروه بیماری های واگیر مرکز بهداشت مازندران گفت: تاکنون 
موردی از بیماری عفونی فاسیوال در این استان گزارش و یا به ثبت 

نرسیده است.
 

افتتاح بازار هفتگی نوشهر بدون مجوز ستاد قرارگاه پدافند 
زیستی مازندران

 شماری از کسبه بازار هفتگی نوشهر امروز )سه شنبه( در حالی 
بساط کسب خودشان را دراین شهر گردشگرپذیر پهن کرده اند که 
برخی از مسئوالن و متولیان بهداشت و درمان منطقه این اقدام را 

خالف مصوبه ستاد قرارگاه پدافند زیستی استان مازندران اعالم 
کرده اند.

 

یک لقمه نان در کنار هم
خمیر می گیرند در نانوایی متفاوتی که دارند نان می پزند و بی آن که 
نامی از خودشان به جا بگذارند هر روز نان خانواده های نیازمندی را 

که شناسایی کرده اند ، به سفره های شان می رسانند.

 

35 هزار خانوار مازندرانی بسته معیشتی کرونایی دریافت 
کردند

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت که افزون بر 
۳۵ هزار خانوار آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا در استان بسته 

معیشتی دریافت کردند.

 

11 نفر حفار غیرمجاز در ساری دستگیر شدند
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

مازندران از دستگیری 11 حفار غیر مجاز در شهرستان ساری خبر 
داد.

 

صدای زنگ خطر جمعیتی مازندران بلندتر از همیشه
افزایش جمعیت سالمند و همزمان با آن کاهش جمعیت جوان و 

فرزندآوری در یک دهه اخیر به زنگ خطری برای جامعه مازندران 
تبدیل شده است که نادیده گرفتن آن می تواند بحران های اقتصادی و 

اجتماعی را برای سبزترین استان کشور به همراه داشته باشد.
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شنا در سدها، آب بندها و کانال های آبی مازندران ممنوع 
است

شرکت آب منطقه ای مازندران اعالم کرد که شنا در سدها، آب بندها 
و کانال های آبی استان ممنوع است و این شرکت هیچ گونه مسئولیتی 

در صورت بروز حوادث پذیرا نیست.

 

سال خوب آبی در پشت سدهای بزرگ مازندران
سدهای بزرگ مازندران پر آب و آماده استفاده برای فصل کشاوری 

هستند.
 

حدود 60 درصد پرونده های قضایی مهم مازندران پارسال 
تعیین تکلیف شد

رئیس کل دادگستری مازندران گفت که پارسال یکهزار و1۳4 پرونده 
به عنوان پرونده مهم در استان شناسایی شد شد که 666 فقره معادل 

۵8 درصد آنها رسیدگی وتعیین تکلیف شد.

  

آیا مازندران دوباره طغیان کرونا را تجربه می کند؟
تعداد بیماران مبتال به کرونا که امروز در بیمارستان های مازندران 

بستری شدند نسبت به دیروز 1۳ نفر افزایش یافت.

  

بزرگترین دریاچه جهان آب رفت
رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت:سطح آب 
دریای خزر 1۳ سانتیمتر نسبت به سال ۲018 کاهش یافته است.

  

هشدار هواشناسی مازندران درباره وقوع سیالب
هواشناسی مازندران درباره ورود سامانه سرد بارشی و جاری سیالب 

هشدار داد.

  

نگرانی کادر درمانی رامسر از طغیان کرونا در تعطیالت عید 
فطر

افزایش تعداد گردشگران و تجمع آنان در اماکن عمومی غرب 
مازندران سبب طغیان مجدد شیوع ویروس کرونا خواهد شد.

  

11 بیمار جدید در بابل گرفتار کرونا شدند
11 بیمار جدید مشکوک به کووید 1۹ در بیمارستان های بابل بستری 

شدند

  

دست رد مامور وظیفه شناس به رشوه 100 میلیونی سوداگر 
مرگ

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از صحت عمل و رد رشوه 100 
میلیون ریالی ماموران وظیفه شناس پاسگاه انتظامی امیر آباد خبر 

داد.

  

رهاسازی اراضی ملی میلیاردی در تنکابن
۲ هزار متر از اراضی ملی به ارزش ۵ میلیارد ریال در تنکابن 

رهاسازی شد.

  

جمع آوری زباله در ساری مکانیزه می شود
طرح مکانیزه شدن جمع آوری زباله از هفته آینده در ساری کلید 

می خورد.
  

در های خوشبختی به روی رمال بسته شد
فرمانده انتظامی سوادکوه شمالی از دستگیری رمال و دعانویس 

کالهبردار در این شهرستان خبر داد.

  

عامل برداشت گیاهان دارویی در آمل غافلگیر شد
ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل یک متخلف را حین 

برداشت غیرمجاز گیاهان دارویی دستگیر کردند.
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پیش بینی تولید 200 هزار تن هلو در مازندران
پیش بینی می شود ۲00 هزار تن هلو امسال در مازندران تولید شود.

  

پیش بینی تولید 200 هزار تن هلو در مازندران
پیش بینی می شود ۲00 هزار تن هلو امسال در مازندران تولید شود.

  

سوم خرداد امسال متفاوت با سال های قبل
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران، گفت: 

برنامه های سوم خرداد امسال بیشتر در فضای مجازی و صدا و سیما 
برگزار می شود.

  

نقش مهم همکاری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در 
کاهش جرایم

رئیس کل دادگستری مازندران،گفت: همکاری دستگاه قضائی و 
نیروی انتظامی در کاهش جرایم و ارتقا امنیت بسیار موثر است.

  

آغاز توزیع 20 عنوان کتاب دوره ابتدایی در مازندران
توزیع ۲0 عنوان کتاب درسی دوره ابتدایی به ادارات آموزش و 

پرورش شهرستان ها و مناطق مازندران آغاز شد.

  

خوش یمن نبودن سال 99 برای 1300 واحد صنفی مازندران
1۳0۲ واحد صنفی مازندران فروردین ماه امسال به دلیل تخلفات 

اقتصادی جریمه شدند.

  

جذب ۴6 متقاضی سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی 
مازندران

46 قرارداد جدید با متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی 
صنعتی مازندران منعقد شده است.

  

افزایش نوع مراودات کاال در بندر امیرآباد با ورود کاال های 
کانتینری

ورود کاال های کانتینری در ماه های گذشته عالوه بر تنوع کاال، موجب 
افزایش نوع مراودات کاال در بندر امیرآباد شده است.

  

احتمال تغییر ساعات کاری صنایع در برخی روز های تابستان
صنایع مازندران برای کاهش مصرف برق در استان، روزانه چهار 

ساعت برق را بهینه تر مصرف می کنند.

  

تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی در دو شهر مازندران
نظارت های بهداشتی دامپزشکی در شهر های جویبار و آمل ویژه ماه 

مبارک رمضان در حال انجام است.
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