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سوم خرداد روز تجلی اراده ها و فتح خودباوری/ 
زمین گیری امروز رژیم صهیونیستی ریشه در فتح دیروز 

خرمشهر دارد
رزمنده مازندرانی حاضر در عملیات الی بیت المقدس گفت: دیروز 

با فتح خرمشهر سنگ بنای فتح یک به یک سنگرهای مقابل اسالم 
نهاده شد که امروز در کربال هستیم و زودی در قدس شریف نماز را 

اقامه خواهیم کرد.

 

توزیع 8800 سبد معیشتی در مرحله سوم کمک مومنانه مرکز 
مازندران

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ساری گفت: در مرحله سوم از رزمایش 
مواسات، همدلی و کمک مومنانه در مرکز مازندران قریب به 8 هزار 
و 830 سبد کاال آماده و از امروز کار توزیع آن میان نیازمندان آغاز 

می شود.
 

دستاورد بزرگ ماه مبارک رمضان در بیان رهبری
قدم اول در راه خدا، شكستن خویشتن و خود را فقیر و تهی دسِت 
مطلق دیدن است. واقعاً نه به صورت تعارف، خود را در مقابل خدا، 

نیازمند و تهیدست و محتاج و کوچک و حقیر ببیند.

 

مازندرانی ها بهوش؛خدا بخیر کند تعطیالت فطر را
با آغاز سفر بمناسبت عید سعید فطر، نگرانی های جدید متوجه 

استان های مقصد این سفرها شد که مازندران و خراسان رضوی 
و...، حق دارند بشدت نگران باشند چراکه چند روزی است حجم 
ماشین های ورودی به استان مازندران افزایش یافته و مردم این 

استان دغدغه حفظ سالمتی خود و مهمانان را دارند.

 

کشف زمین خواری 3 میلیاردی در نکا
فرمانده انتظامی نكا از رهاسازی 15 هزار متر از اراضی ملی به ارزش 

3 میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

 

توزیع 3700 بسته معیشتی در رزمایش کمک مومنانه جویبار
رئیس مجمع خیرین شهرستان جویبار گفت: در سه مرحله 3700 

سبد کاال و کمک های نقدی توسط خیرین بین خانواده های نیازمند و 
آسیب دیده ناشی از کرونا در این شهرستان توزیع شد.

 

بیانات مقام معظم رهبری در روز قدس پایه های رژیم 
صهیونیسم را سست کرد

دبیر ستاد چهلمین سالگرد دفاع مقدس مازندران با گرامیداشت فتح 
خرمشهر، گفت: بیانات مقام معظم رهبری در روز قدس پایه های 

رژیم صهیونیسم را سست کرد.

 

توزیع 5 هزار بسته معیشتی در رزمایش کمک مومنانه نکا
سومین مرحله رزمایش کمک مومنانه در شهرستان نكا با برگزاری 

صبحگاه و رژه خودرویی و استفاده از ظرفیت های خیرین و گروه های 
جهادی و مردمی بسیج برگزار شد که در این مرحله حدود پنج هزار 

بسته معیشتی به نیازمندان خواهد رسید.

 

حماسه آفرینان فتح خرمشهر اوج ایثار و مقاومت را به 
نمایش گذاشتند

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران گفت: حماسه آفرینان 
فتح خرمشهر ) شهدا و ایثارگران( اوج ایثار و مقاومت را به نمایش 

گذاشتند و افتخاری بزرگ برای کشور و ملت ایران به ارمغان آوردند.

 

آمادگی پلیس برای برقراری امنیت نظم و تعطیالت عید 
فطر/محدودیت های ترافیکی تا 10 خرداد ادامه دارد

فرمانده انتظامی مازندران از آمادگی 100 درصدی پلیس برای 
برقراری نظم و امنیت ترافیكی، انتظامی و امنیتی در تعطیالت عید 

سعید فطر در سطح استان خبر داد.
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اختصاص 1000 سبد کاال به نیازمندان پس از ماه رمضان در 
نکا

مدیر کمیته امداد نكا از توزیع یک هزار سبد کاال میان نیازمندان این 
شهرستان پس از ماه رمضان خبر داد و گفت: در ماه رمضان بیش 

از 15 هزار غذای گرم در آشپرخانه مهدوی به همت خیرین پخت و 
میان نیازمندان نكا توزیع شد.

  

اعالم نظر شورای نگهبان درباره مناطق آزاد مازندران تا 
چند روز آینده

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی 
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینكه خبر رد شورای نگهبان در 

خصوص مناطق آزاد، مربوط به مناطق آزاد 8 گانه قبلی مورد تصویب 
مجلس است. گفت: هنوز مهلت 10 روزه شورای نگهبان به پایان 

نرسیده است و نتیجه نهایی آن اعالم نشده است.

  

تهیه 700 سبد معیشتی در مرحله سوم رزمایش کمک مومنانه 
فریدونکنار

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدونكنار از تهیه و توزیع 700 سبد 
معیشتی در مرحله سوم رزمایش کمک مومنانه این شهرستان خبر 

داد.
  

فریاد استکبارستیزی در دیار علویان خاموش شدنی نیست/
فضای مجازی میدانی علیه ویروس خبیث رژیم صهیونیستی

امسال شیوع کروناویروس و محدودیت های ایجاد شده، امكان 
برگزاری راهپیمایی سراسری را در بسیاری از نقاط جهان گرفته 
است، اما این ویروس منحوس هم مانع از فریاد استكبارستیزی 

مسلمانان نخواهد شد.

  

دلیل شکست ناطق نوری در دوم خرداد از زبان خودش
یكی دیگر از عوامل عدم موفقیت من در انتخابات، موضع گیری آقای 

هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری بود. به نظر من 
ایشان مقهور جوسازی هایی شد که می گفتند تقلب می شود.

  

نجات 6 غریق در سواحل مازندران طی 2 روز/ ادامه 
حضور ناجیان با تصمیم ستاد کرونا

رئیس هیات نجات غریق مازندران گفت: از روز پنج شنبه هفته 
گذشته تاکنون 6 نفر از غرق شدن در سواحل استان نجات یافتند.

  

اقامه نماز عید فطر در محوطه امامزادگان مازندران
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: نماز عید فطر با رعایت 

پروتكل های بهداشتی در مساجد الحاقی و محوطه آستان مقدس 
امامزادگان و بقاع متبرکه استان برپا می شود.

 

کندوان فردا یک طرفه است/ تردد در آزادراه تهران شمال 
شبانه روزی شد

رئیس پلیس راه مازندران گفت: فردا تردد خودروها در محور کندوان 
به صورت یک طرفه خواهد بود.

 

سوم خرداد بزرگترین حماسه جنگ تحمیلی است/ ساخت 
فیلم حماسه سوم خرداد

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در مازندران با اشاره 
به اینكه بزرگترین حماسه جنگ تحمیلی سوم خرداد است ،گفت: 

ستاد بزرگداشت چهلمین سال دفاع مقدس در استان با تشكیل 16 
کمیته برنامه ریزی در استان حدود هزار برنامه دارد.

 

کمک مومنانه توزیع 3 هزار و 500 بسته معیشتی در چالوس
فرمانده سپاه چالوس گفت: 3 هزار و 500 بسته معیشتی بهداشتی 

و فرهنگی در سومین مرحله از رزمایش مؤمنانه در چالوس به ارزش 
ریالی هر بسته 350 هزار تومن بین نیازمندان توزیع می شود.

 

استقرار 350 پایگاه دریافت زکات فطریه در مازندران
رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی در مازندران گفت: 350 
پایگاه فعال دریافت زکات فطریه در سطح استان طی دو روز آینده 

فعال هستند.
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بهره مندی بیش از 12 هزار نفر از خانواده زندانیان 
مازندران از تسهیالت حمایتی

مدیرکل زندان های استان مازندران گفت: در سال جدید بیش از 1۲ 
هزار نفر از خانواده زندانیان از تسهیالت و خدمات انجمن حمایت از 

زندانیان برخوردار شده اند.
 

پرداخت 1350 میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان 
کشاورزی مازندران

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی مازندران گفت: 
تاکنون 51 هزار و 74۲ متقاضی موفق به دریافت یک هزار و 349 

میلیارد تومان تسهیالت از محل اعتبارات تكلیفی شدند.

 

آمادگی پلیس مازندران برای برقراری امنیت تعطیالت عید 
فطر

فرمانده انتظامی مازندران از آمادگی 100 درصدی پلیس برای 
برقراری نظم و امنیت ترافیكی، انتظامی و امنیتی در تعطیالت عید 

سعید فطر در سطح استان خبر داد.
 

مازندران جز استان های زرد و قرمز کشور از لحاظ شیوع 
کرونا است

رئیس دانشگاه علوم پزشكی مازندران با اعالم اینكه مازندران جز 
استان های زرد و قرمز کشور از لحاظ شیوع کرونا است، گفت: 

بنابراین مسافران از سفر به این استان خودداری کنند.

 

باد و رگبارهای بهاری مهمان آسمان مازندران/کاهش 15 
درجه ای دمای هوا

مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: امشب با شكل گیری جریانات 
شمالی شاهد وزش باد شدید، رگبار و رعدوبرق و روند کاهشی دما در 

استان خواهیم بود.
 

وعده افتتاح پل 9 ساله هادی شهر در شهریورماه
شهردار هادی شهر به بیان دالیل تاخیر افتتاح پل 9 ساله هادی شهر 

پرداخت و گفت: با توجه به پیشرفت خوب پروژه در ماه های اخیر 
امیدواریم حداکثر تا پایان شهریور شاهد تكمیل و بهره برداری رسمی 

از این پروژه باشیم.

 

بازار میوه مازندران از نوبرانه ها پُر شد
رئیس اتحادیه میوه و تره بار مرکز مازندران گفت: درحال حاضر شاهد 

عرضه نوبرانه های تابستانه در بازار مازندران هستیم.

 

تداوم هوای تابستانی در ماه پایانی بهار
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی مازندران گفت: روز جمعه شاهد 

افزایش قابل مالحظه دما در استان بودیم به طوری که دمای هوا در 
مرکز مازندران به 39 درجه رسید که کم سابقه بود و این وضعیت 

روز شنبه نیز ادامه دارد.

  

چطور می توان جنگل های شمال را نجات داد؟ 
جنگل ها در طول زمان، پناهگاه، منابع غذای مواد ساختمانی و مواد 

اولیه  صنایع را برای مردم تهیه کرده اند، در سطح اساسی تر، جنگل ها 
خدمات اکوسیستم و زندگی روی کره  زمین را حفظ می کنند که 

نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی و تامین قسمتی از نیازهای 
گروه های انسانی برخوردار بوده و دارای جایگاه خاصی است که در 

توسعه اقتصادی–اجتماعی هر منطقه نقش بسزایی دارد.

  

ورود سامانه  بارشی و تند باد از امشب در مازندران
معاون توسعه و  پیش بینی اداره کل هواشناسی مازندران از  هشدار 

سطح نارنجی، بارندگی، وزش باد شدید رگبار و رعد و برق از امشب 
در این استان خبر داد.
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اقامه نماز عید فطر در محوطه امامزادگان مازندران
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از اقامه نماز عید فطر 

در محوطه امامزادگان خبر داد و گفت: نماز عید فطر با رعایت 
پروتكل های بهداشتی در مساجد الحاقی و محوطه آستان مقدس 

امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران برپا می شود.

  

توزیع بیش از 2 هزار و 700 بسته معیشتی
سومین مرحله رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه در سالروز 
فتح خرمشهر و آستانه عید سعید فطر با حضور ائمه جمعه، فرمانده 

سپاه، فرماندار، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای 
اسالمی، بخشداران، شهرداران، روسای ادارت، بسیجیان و خانواده های 

شهدا و با رمز یا مهدی ادرکنی در سپاه شهرستان نور برگزار شد.

  

ثبت دمای 39 درجه سانتیگراد در ساری
 مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به گرمای بی سابقه هوا از ثبت 

دمای 39 درجه در ساری خبر داد.

  

حماسه مردان شالیزار در جنگ/ تقدیم 270 شهید برای فتح 
خرمشهر

برای خرمشهر شدن خونین شهر، مازندران نیز همانند ایران زمین تا 
پای جان ایستاد و جوانان و فرزندانش پا از شالیزارها بیرون کشیدند 

و لباس رزم برتن کردند و ۲70 نفر در این حماسه، آسمانی شدند.

 

سایت نفتی فریدونکنار با مشکالت عدیده ای روبرو است
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران، با اشاره به مشكالت فراروی 

بندر فریدونكنار گفت: منحصربفردترین سایت نفتی شمال با 
مشكالت عدیده ای روبرو است و 15 کارگر آن تعدیل شده است.

 

حماسه آزادسازی خرمشهر تجلی فرهنگ ایثار و شهادت 
است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران حماسه آزادسازی 
خرمشهر را تجلی فرهنگ ایثار و شهادت و نقطه عطفی در تاریخ 

انقالب اسالمی یاد کرد.

 

نماز عید فطر در مساجد و بقاع مازندران اقامه می شود
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینكه عید فطر روز 

عبودیت خداست، گفت: طبق اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا نماز 
عید فطر با رعایت پروتكل های بهداشتی در مساجد برگزار می شود.

 

محدودیتهای ترافیکی راهها درتعطیالت عیدفطر/جاده های 
یکطرفه کدامند؟

مرکز مدیریت راه های کشور، محدودیت های ترافیكی جاده ها در ایام 
تعطیالت عید فطر)از چهارشنبه 31 اردیبهشت تا شنبه هفته آینده( 

را اعالم کرد.

 

تولید فیلم حماسه مازندرانی ها در »خان طومان«
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران گفت: 

فیلم خان طومان با هدف معرفی شهدای حماسه مقاومت استان به 
مدت 80 دقیقه در حال تولید است.

 

ترافیک محورهای مازندران عادی است
رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت ترافیک در محورهای 

استان را عادی و روان اعالم کرد.
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ترافیک در جاده های هراز سنگین و کندوان نیمه سنگین 
است

فرمانده پلیس راه مازندران گفت: ترافیک محورهای منتهی به استان 
مازندران در آستانه تعطیالت ۲ روزه عید فطر در مسیر جنوب به 

شمال محورهای هراز سنگین و کندوان نیمه سنگین ولی روان است.

 

پارک های جنگلی مازندران همچنان در حصار کرونا
در حالی مازندران به صدمین روز شیوع ویروس کرونا نزدیک می شود 
که پارک های جنگلی این خطه شمال کشور همچنان برای عید فطر 

نیز بر روی مسافران و مجاوران بسته است.

 

چرا نباید به مازندران سفر کنیم ؟
در حالی مازندران به صدمین روز همه گیری شیوع ویروس کرونا 

نزدیک می شود که همچنان آمار ابتال به این بیماری در این خطه از 
شمال کشور نسبت به سایر استان ها باالتر است.

 

12 هزارخانواده از خدمات انجمن حمایت از زندانیان 
مازندران بهره مند شدند

مدیرکل زندانهای استان مازندران از هزینه5۲ میلیارد و 500 میلیون 
ریال در انجمن حمایت از زندانیان استان خبرداد و گفت: پارسال 

1۲ هزار خانواده زندانی ازخدمات این انجمن، تسهیالت نقدی و یا 
غیرنقدی بهره مند شدند.

 

سه خانه محروم در شهرستان سیمرغ افتتاح شد
همزمان با سالروز آزادسازی فتح خرمشهر سه خانه محروم تحت 

پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( روز شنبه درشهرستان سیمرغ 
به بهره برداری رسید.

 

بازگشت ماهیگیری تفریحی در رودخانه های مازندران
دائمی شدن جریان آب در رودخانه های مازندران پس از یک دهه 
بار دیگر سبب شد تا کشاورزان به ویژه جوانان روستایی به تفریح 

لذتبخش ماهیگیری با دست و تور روی بیاورند.

 

دریای مازندران در تعطیالت عیدفطر توفانی است
هواشناسی مازندران نسبت به پیامدهای ورود جریانات شمالی به 

این استان هشدار داد و پیش بینی کرد که با وزش باد شدید از عصر 
امروز شنبه ، ارتفاع امواج دریای خزر به چهار متر در روز یكشنبه 

خواهد رسید .
 

پارک موزه دفاع مقدس مازندران چشم به راه کمک خیران
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران خواستار 

ورود جدی خیران برای اتمام ساخت پارک موزه دفاع مقدس استان 
در ساری شد.

 

سنت های عید فطر در مازندران
یكی از سنت های عید فطر در مازندران پختن حلوا و شیر برنج توسط 

بانوان مازندرانی است.
 

بایدها و نبایدهای سفر به مازندران در دوران کرونایی
سفر به مازندران در این دوران سخت کرونایی بایدها و نبایدهایی را 
به همراه دارد که رعایت آن می تواند سفری خوش و خاطره انگیزی 

را برای مسافران و گردشگران و خیالی آسوده را برای مسئوالن استان 
به همراه داشته باشد.

 

افزایش 30 درصدی برق در گرمای 40 درجه ای مازندران
 مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اشاره به رشد ناگهانی و 

30درصدی مصرف برق در روز جمعه ، گفت که گرمای 40 درجه ای 
دیروز و روشن شدن کولرها سبب این ا فزایش بوده است.
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تاثیر مثبت طرحی به نام مثبت زندگی
افزایش آگاهی عموم افراد جامعه از وظایف و خدمات سازمان 

بهزیستی، کاهش تردد های غیرضروری به مراکز و تقویت رویكرد 
خانواده و اجتماع محور از مزایای مهم طرح مثبت زندگی است.

  

آخرین آمار حضور دانش آموزان مازندرانی در مدارس
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: 15 درصد از دانش آموزان 

مازندرانی در هفته اول بازگشایی مجدد مدارس حضور یافتند.

  

تصادف با پراید تمامی ندارد
روابط عمومی مرکز فوریت های پیش بیمارستانی دانشگاه علوم 

پزشكی مازندران گفت: برخورد دو دستگاه پراید در رستمكال بهشهر 
7 زخیم بر جای گذاشت.

  

پرواز هیوال در ساری
آسمان شهر ساری مدتی است در تسخیر هیوال هایی است که 

کودکان را می ترساند.

  

افتتاح ویدیو کنفرانسی چند طرح فرودگاهی در رامسر 
توسط رئیس جمهور

باند جدید  فرودگاه رامسر و طرح توسعه سطوح عوامل میدان پروازی 
این فرودگاه به صورت ویدیو کنفرانسی توسط رئیس جمهور افتتاح 

می شود.
  

حماسه ای از جنس پیروزی
حماسه سوم خرداد سال 61 رشادت رزمنده هایی را نشان می دهد که 

تا پای جان برای پیروزی تالش کردند.

  

ضدعفونی محوطه بقاع متبرکه مازندران در آستانه عید فطر
محوطه بقاع متبرکه مازندران برای برگزاری نماز عید فطر ضدعفونی 

می شود.

  

مرگ دردناک پیرمرد 70 ساله در سوادکوه
تالش تیم های اورژانس مازندران برای نجات پیرمرد 70 ساله در 

سواد کوه بی نتیجه ماند.

  

سقوط آزاد کرونا در مازندران
تعداد بیماران بستری شده در مازندران امروز شنبه در مقایسه با 

دیروز 40 درصد کاهش یافت.

  

محتکر خودرو این بار سر از چالوس درآورد
فرمانده انتظامی شهرستان چالوس از کشف 4 خودروی احتكار شده 

به ارزش ۲ میلیاردو 800 میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

  

پلیس مازندران آماده برای تعطیالت عید فطر
فرمانده انتظامی مازندران از آمادگی 100 درصدی پلیس برای 

برقراری نظم و امنیت ترافیكی، انتظامی و امنیتی در تعطیالت عید 
سعید فطر در استان خبر داد.

  

سالی نکو برای سد های مازندران
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران گفت: به دلیل ذخیره 33۲ 
کیلیون متر مكعبی آب پشت سد های مازندران امسال سال خوبی به 

لحاظ وضعیت منابع آبی است.

  

شناسایی مصالح فروشی هایی که متقلب از آب درآمدند
13 واحد صنفی مصالح فروشی متخلف فروردین ماه امسال در 

مازندران شناسایی و برای آن ها پرونده تخلف تشكیل شده است.
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ادامه محدودیت های ترافیکی در جاده های منتهی به شمال
رییس پلیس راه مازندران گفت: محدودیت های ترافیكی در همه 

جاده های مازندران در حال انجام است و در برخی جاده ها تا 9 خرداد 
ماه ادامه دارد.

  

ارائه تسهیالت میلیاردی به متقاضیان کشاورزی مازندران
تاکنون 51 هزار و 74۲ متقاضی کشاورزی در مازندران موفق به 

دریافت هزار و 349 میلیارد تومان تسهیالت از محل اعتبارات 
تكلیفی شدند.

  

پرداخت زکات فطریه در 350 پایگاه کمیته امداد
رئیس اداره زکات کمیته امداد مازندران گفت: 350 پایگاه برای جمع 

آوری زکات فطریه مردم مازندران تدارک دیده شد.

  

زمین خواران 3 میلیاردی در دام پلیس نکا
فرمانده انتظامی شهرستان نكا از رهاسازی 15 هزار متر از اراضی 

ملی به ارزش 3 میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
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