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سناریوی تحریم های ظالمانه آمریکا باز هم به کاهدون 
خورد/ نیروی انتظامی در مسیر امنیت و صیانت جامعه

سناریوی تکراری تحریم های ظالمانه آمریکا از ابتدا با فراز و نشیب 
های همراه بوده، حتی امروز در شرایطی که بحران کرونا دنیا را فرا 

گرفته است، متوقف نشده و این بار 9 نفر و 3 نهاد به آن اضافه شده 
است که نیروی انتظامی یکی از این سه نهاد می باشد.

 

تحریم آمریکا علیه ناجا، نشان از درماندگی آن ها علیه 
ایران است

قهرمان مازندرانی شطرنج دنیا با بیان اینکه تحریم اخیر آمریکا علیه 
نیروی انتظامی، نشان از درماندگی آن ها در برابر ایران دارد؛ گفت: 

تحریم، کار همیشگی امریکایی ها طی سالیان متمادی نه علیه ایران 
بلکه بسیاری از کشورهای دنیا بوده و کسی هم به این اقدام آن ها، 

اهمیتی نمی دهد.

 

جنایت خانوادگی، نتیجه ترویج سبک زندگی غربی 
اصالح طلبان است

این روزها خبر دردناک قتل »رومینا« توسط پدرش جزو مهم ترین 
اخباری است که افکار عمومی را متوجه خود کرده، ترویج اباحه گری 

اخالقی و جنسی در فضای مجازی، ارائه سبک غربی زندگی برای 
نوجوانان و جوانان که آزادی مطلق در ارتباطات یکی از ابعاد آن 

است، دسترسی بی دردسر به محتوای جنسی توسط افراد کم سن 
و در نهایت ترویج عقاید فمینیستی توسط برخی صفحات نهادهای 

رسمی از جمله اجزای این بستر آلوده است.

 

دود تحریم ناجا به چشم اروپایی ها می رود/تمام ایران پشت 
نیروی انتظامی ایستاده است

یک کارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمی گفت: تحریم ناجا، تهدید 
امنیت اروپا است؛ چرا که ناجا نمی گذارد خط ترانزیتی مواد مخدر و 
قاچاق به اروپا از غرب کشور به شرق، امن باشد و اگر ناجا این محور 

را رها کند، اروپا با تهدید جدی روبرو خواهد شد.

 

تحریم نیروی انتظامی نشان دهنده سقوط آمریکا است/ 
قوی تر شدن اراده ها با بیشتر شدن تحریم ها

امام جمعه فریدونکنار با اشاره به اینکه تحریم نیروی انتظامی 
نشان دهنده سقوط آمریکا است گفت: به لطف الهی این تحریم ها 

هیچ اثری در تضعیف نظام جمهوری اسالمی نداشته بلکه در قوی 
شدن اراده ها موثر است.

 

لزوم برنامه ریزی دقیق برای ساختن خانه امن در بستر 
گفتمان اسالم و عرف اصیل ایرانی

کارشناس خانواده و فعال حوزه زنان بر برنامه ریزی دقیق و جامع 
آموزش و کل اعضای خانواده برای ساختن خانه امن واقعی در بستر 

گفتمان اسالم و عرف اصیل ایرانی تاکید کرد.

 

نوسانات در بازار طال تمامی ندارد/آخرین قیمت طال، سکه 
و ارز

عضو هیئت مدیره اتحادیه طال و جواهر مرکز مازندران گفت: از روز 
گذشته، مجددا روند افزایشی قیمت ها در بازار طال از سر گرفته شده 
است و اکنون آرام آرام، قیمت هر مثقال طال به 3 میلیون و 50 هزار 

تومان رسیده است.
 

لغو برگزاری نماز جمعه 9 خردادماه در شهرهای مازندران
رئیس ستاد اقامه نماز جمعه مازندران از تداوم لغو برگزاری نماز 

جمعه برای چهاردهمین هفته متوالی در استان مازندران خبر داد.

 

توقف روند افزایشی قیمت ها در بازار مرغ و تخم مرغ/مرغ 
کیلویی 13500 تومان

رئیس اتحادیه صنف مرغ و تخم مرغ  مرکز مازندران با بیان اینکه با بر 
هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار مازندران، شاهد افزایش قیمت مرغ 
تا کیلویی 14 هزار تومان در بازار بودیم؛ گفت: روند افزایشی قیمتی 

مرغ و تخم مرغ در بازار مازندران قطع شده است.
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تحریم ها اثری بر روحیه و اقدامات نیروی انتظامی ندارد
قهرمان پارالمپیک در رشته تیراندازی گفت: آنچه که ما از نیروی 

انتظامی سراغ داریم و با آن ایمان قوی و عزم راسخ و نوع دوستی شان 
قطعا این تحریم ها اثری بر روحیه و اقدامات آنها نخواهد داشت بلکه 

با روحیه ای قوی تر به کار خود ادامه خواهند داد.

  

انتخابات هیات رئیسه مجلس  تکیه قالیباف بر صندلی 
ریاست/ قاضی زاده و نیکزاد نائب رئیس شدند

وکالی ملت در نشست علنی امروز خود، اعضای هیئت رئیسه مجلس 
یازدهم را به مدت یکسال انتخاب کردند.

  

آمریکا با اعمال تحریم ها هرگز به اهدافش نمی رسد/ترامپ 
با اقداماتش باطن پنهان امریکایی ها را رو کرد

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه 
تحریم علیه نیروی انتظامی، امر تازه ای نیست؛ گفت: نیروی انتظامی 

مال این نظام است و نیروی نظامی از رهبری خط می گیرد و یک 
نهاد مردمی است و لذا از آنجا که امریکا با نظام، رهبری و مردم 

مخالف است، با یاران آن ها نیز مخالفت می کند.

  

سروری: مجلس یازدهم باید دولت تنبل را وادار به حرکت 
کند

دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب گفت: به حرکت درآوردن یک 
دولت تنبل، ناامید و ناکارآمد بسیار دشوار است اما این کار سخت 

را نمایندگان انقالبی باید بتوانند انجام دهند و رسیدگی به مشکالت 
مردم را در اولویت قرار بدهند.

  

صیانت نیروی انتظامی از دستاوردهای انقالب اسالمی دلیل 
اصلی تحریم آمریکا

امام جمعه شهرستان جویبار گفت: حساسیت آمریکا نسبت به نیروی 
انتظامی دلیل محکمی بر تأثیرگذاری نیروی انتظامی در صیانت 
از دستاوردهای انقالب اسالمی است و آمریکا با این اقدام نیروی 

انتظامی را در چشم مردم ایران محبوب تر کرده است.

  

تثبیت مالکیت و جانمایی موقوفات مازندران در سامانه
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: جانمایی موقوفات 

در سامانه طی سال جاری، شناسنامه دار کردن و تثبیت 
مالکیت موقوفات یکی از اصلی ترین برنامه های سازمان 

اوقاف است.

  

لزوم مشارکت تمام دستگاه ها برای مقابله با چادرخوابی در 
بابلسر

شهردار بابلسر بر لزوم مشارکت تمام دستگاه ها با شهرداری برای 
مقابله با چادرخوابی در بابلسر تاکید کرد.

  

سیالب بهاری کندوان را مسدود کرد
فرمانده پلیس راه ولی آباد )سیاه بیشه( کندوان گفت: وقوع سیالب 

محدوده صخره کیلومتر 50 محور کندوان موجب انسداد محور شد.

  

لزوم اهتمام جدی به ساماندهی فعالیت های قرآنی در 
مازندران

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: تبلیغات و آموزش قرآن 
کریم زمینه ساز رشد فراگیری این کتاب الهی در جامعه است و 

برای همه گیری این فرهنگ ، تبلیغات و آموزش نیازمند است 
که باید به آن اهتمام شود.

 

تمام شهرهای مازندران در برابر کرونا وضعیت زرد و قرمز 
قرار دارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه تقریبا 
تمام شهرهای استان در وضعیت زرد و قرمز قرار دارند، گفت: 

اگر ورود مسافران همچنان ادامه یابد و دستورالعمل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود ما شاهد 

افزایش بیشتر بیماران کرونایی خواهیم بود.
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ادامه ترافیک در محورهای شمال/ احتمال لغو محدودیت 
یک طرفه امروز کندوان

رئیس پلیس راه مازندران گفت: شاهد تردد پرحجم خودروها در 
مسیر شمال هستیم که پیش بینی می کنیم در ساعات پایانی روز بر 

حجم ترافیک افزوده شود.

 

مجلس یازدهم برای تحقق پیام رهبر معظم انقالب نقشه راه 
ترسیم می کند

منتخب مردم بابل در مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس یازدهم  
برای تحقق پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به مجلس شورای 

اسالمی نقشه راه ترسیم می کند.

 

حضور ناجیان غریق در سواحل مازندران/ پوشش ناجیان 
غریق به 100 درصد می رسد

رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران گفت: 13 خرداد ماه 
ناجیان غریق با پوشش صد درصدی سواحل استان را تحت پوشش 

قرار خواهند داد.
 

کشف 665 کیلو انواع مواد مخدر در مازندران
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مازندران از کشف 665 کیلو 

انواع مواد مخدر در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر 
داد.

 

پای کرونا به امتحانات دانش آموزان مازندران باز شد/ 
افزایش حوزه امتحانی

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: تعداد حوزه های امتحانی 
در استان مازندران از 170 به 278 حوزه امتحانی رسیده تا 

دانش آموزان در زمینه بیماری کرونا نگرانی نداشته باشند.

 

هوای مازندران 8 درجه گرم می شود
مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: روزهای جمعه و شنبه باتوجه 
به شکل گیری جریانات جنوبی شاهد افزایش بین چهار تا هشت 

درجه ای دمای هوا هستیم.

 

 ضعیف بودن اینترنت دلیل ازدحام جمعیت در 
کارگزاری های تامین اجتماعی

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران گفت: تمام تاکید ما بر رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی است و این موارد به طور کامل در تمام 

کارگزاری های سطح استان رعایت می شود اما ضعیف بودن اینترنت 
باعث ازدحام جمعیت می شود.

 

حضور تعدادی بانوان در مراسم افتتاح/ نام پارک بانوان 
تغییر نمی کند

رئیس شورای اسالمی شهر ساری درباره عدم حضور بانوان در مراسم 
افتتاح پارک بانوان در ساری گفت: این پارک باعنوان پارک بانوان 

نامگذاری شده و نامش تغییر نمی کند.

 

داشتن روحیه جهادی و کارآمدی از معیارهای انتخاب 
رئیس مجلس است

منتخب مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس یازدهم گفت: داشتن 
روحیه جهادی و کارآمدی یک نماینده و به ویژه رئیس مجلس و 
هیات رئیسه در تمامی عرصه ها و صحنه ها تاثیرگذار خواهد بود.
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واردات انواع کاال به مازندران از مرز 1۷0 میلیون و ۴0 
هزار دالر گذشت

ناظر گمرکات مازندران با اشاره به روند روبه رشد واردات و صادرات 
گفت: در سال 99 واردات انواع کاال به مازندران از مرز 170 میلیون و 

40 هزار دالر گذشت.
  

روایتی از ممنوعیت آزمون تصویری مجازی برای 
دانش آموزان

با ورود ویروس کرونا به کشور سیستم آموزشی دچار چالش هایی شد 
که وزارت آموزش و پرورش با راه اندازی »برنامه شاد« اقدام به آموزش 

از راه دور برای دانش آموزان کرد هرچند زیر ساخت های الزم برنامه 
به درستی تعریف نشد اما توانست گزینه جایگزین مناسبی برای 

اپیلکشن های دیگر در آموزش از راه دور باشد.

  

واردات انواع کاال به مازندران از مرز 1۷0 میلیون و ۴0 
هزار دالر گذشت

ناظر گمرکات مازندران با اشاره به روند روبه رشد واردات و صادرات 
گفت: در سال 99 واردات انواع کاال به مازندران از مرز 170 میلیون و 

40 هزار دالر گذشت.

  

شناسایی 2258 بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور/63 تن 
جان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2258 بیمار جدید مبتال به 
کووید-19 در کشور خبر داد و گفت: مجموع بیماران کووید-19 در 

کشور به 143 هزار و 849 نفر رسید.

  

ساماندهی فعالیت های قرآنی در مازندران ضروری است
نماینده ولی فقیه در استان مازندران با تاکید بر از سرگیری شورای 

توسعه فعالیت های قرآنی در استان، گفت: ساماندهی فعالیت های 
قرآنی در مازندران ضروری است.

  

بحران آلودگی زیست محیطی سواحل مازندران نگران 
کننده است

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه برنامه ریزی درست 
برای رونق تولید در شیالت استان ضروری است، گفت: بحران 

آلودگی زیست محیطی سواحل مازندران نگران کننده است.

  

 کرونا در فصل بعدی لیگ برتر والیبال نیز اثرگذار است
لیبروی سابق تیم کاله مازندران با اشاره به اینکه والیبال مازندران 
باید تقویت شود، گفت: کرونا در فصل بعدی لیگ برتر والیبال نیز 

اثرگذار است.

  

زنگ هشدار افزایش مبتالیان به کرونا در شمال کشور به 
صدا درآمد / وضعیت زرد و قرمز کرونایی در تمام شهرهای 

استان مازندران 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از افزایش مبتالیان به کرونا در 
استان خبر داد و گفت: تقریبا تمام شهرهای استان در وضعیت زرد و 

قرمز قرار دارند.
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هوای مازندران بهاری و سبز؛ حال کرونا زرد و قرمز
تعطیالت و هجوم مسافران در حال و هوای بهاری به مازندران بدون 

رعایت مسائل بهداشتی، زنگ شیوع مجدد کرونا را در این استان 
گردشگر پذیر به صدا در آورده است.

  

خط تولید میگو در مازندران راه اندازی شود
نماینده ولی فقیه در مازندران خواستار برنامه ریزی برای راه اندازی 
خط تولید میگو برای رونق و جهش تولید در بخش آبزیان و شیالت 

در استان شد.

 

90 درصد مهدهای کودک مازندران استیجاری است
مدیرکل بهزیستی مازندران از پیوستن 133 مالک به پویش همدلی 

بخشش اجاره بهای مهدهای استان خبر داد و گفت:90 درصد 
مهدهای کودک استان استیجاری است.

 

تجارت 665 هزار تن کاال بین مازندران و کشورهای مختلف 
جهان

ناظر گمرکات مازندران گفت: در سال جاری در مجموع بیش از ۶۶5 
هزار تن کاال بین مازندران و کشورهای مختلف در قالب صادرات و 

واردات تجارت و مبادله شد.
 

موقوفات مازندران شناسنامه دار می شوند
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، شناسنامه دارکردن و تثبیت 

مالکیت موقوفات را یکی از اصلی ترین برنامه ها بیان کرد.

 

8800 مازندرانی در ماه رمضان خون اهداء کردند
 مدیرکل انتقال خون مازندران گفت: در ماه مبارک رمضان بیش از 

هشت هزار و 800 نفر موفق به اهدای خون شدند.

 

دانشگاه نوشیروانی بابل در زمینه سالمت و رفاه برتر شد
دانشگاه نوشیروانی بابل به عنوان تنها دانشگاه صنعتی برتر کشور در 

زمینه سالمت و رفاه در کشور معرفی شد.

 

12 میلیون تردد در جاده های مازندران ثبت شد
مدیرکل راهداری مازندران گفت: در ایام تعطیالت عید فطر 12 

میلیون تردد در راههای استان ثبت شده است.

 

محور کندوان و هراز یکطرفه می شود
ئیس پلیس راه مازندران گفت: به منظور سهولت در آمد و شد 

خودروها محور کندوان ظهر امروز و فردا یکطرفه می شود.

 

خسارت 620 میلیارد ریالی تندباد در سوادکوه شمالی
فرماندار سوادکوه شمالی گفت: در سه هفته گذشته وقوع تندباد 

متعدد ۶20 میلیارد ریال به بخش های مختلف در این شهرستان 
خسارت وارد کرده است.

 

کندوان مسدود شد
مسیر رفت وبرگشت محور کندوان به دلیل سیالب مسدود شد.

 

سند راهبردی ویژه قرآنی در مازندران ترسیم شود
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: وضعیت فعالیت های قرآنی 

استان باید مشخص و در قالب سند راهبردی ویژه ترسیم شود.

 

ترافیک نیمه سنگین در هراز و کندوان
 رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت ترافیک را در کندوان 

و هراز پرحجم و نیمه سنگین اعالم کرد.
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جاده کندوان به علت جاری شدن سیالب مسدود شد 
فرمانده پلیس راه ولی آباد کندوان از انسداد جاده چالوس - کرج به 

دلیل جاری شدن سیالب و ریزش سنگ در کف جاده خبر داد.

 

هواشناسی مازندران در باره ناپایداری جوی هشدار داد
هواشناسی مازندران روز پنجشنبه با اعالم » هشدار زرد » ، نسبت به 

ناپداری جوی در استان طی چند روز آینده هشدار داد.

 

هشدار آب منطقه ای مازندران در خصوص تردد در کنار 
سدهای الستیگی الریم و پازوار

شرکت آب منطقه ای مازندران به مسافران و مجاوران در خصوص 
تردد در کنار مخازن سدهای الستیکی » الریم » و » پازوار » هشدار 

داد.
 

مازندران 853 هزار قطعه جوجه یک روزه به افغانستان 
صادر کرد

 مدیرکل دامپزشکی مازندران از صدور 853 هزار قطعه جوجه 
یک روزه طی اردیبهشت ماه امسال از این استان به کشور افغانستان 

خبر داد.
 

133 مالک در مازندران اجاره بهای مهدهای کودک را 
بخشیدند

تعداد 133 مالک با پیوستن به پویش همدلی بخشش استان 
مازندران اجاره بهای مهدهای کودک ها را بخشیدند.

 

افزایش سه برابری پروازها در فرودگاه نوشهر
مدیر فرودگاه نوشهر از افزایش سه برابری پروازهای هفتگی در 

فرودگاه این شهر گردشگرپذیر خطه غرب مازندران خبر داد.

  

کارگروه اجرایی تفاهم نامه های دو جانبه مازندران و 
ولگاگراد تشکیل شد

 با پیشنهاد استاندارمازندران و موافقت استاندار ولگاگراد روسیه، 
کارگروه ویژه اجرایی تفاهم نامه های دوجانبه با مسوولیت معاونان 
اقتصادی در استانداری های دو استان مازندران و ولگاگراد روسیه 

تشکیل شد.

  

طرح یاوران تولید تحقیقات کشاورزی را کاربردی می کند
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: شکاف تولید در 

بسیاری از محصوالت کشاورزی استان به دالیل مختلف به ویژه بی 
توجهی به نتایج تحقیقات و مسایل فنی و علمی باال است و با اجرای 
طرح یاوران تولید تحقیقات کاربردی تر و در واقع شکاف تولیدکاهش 

می یابد.

  

63 بیمار جدید در مازندران گرفتار کرونا شدند
۶3 بیمار کرونایی جدید 24 ساعت گذشته در بیمارستان های 

زیرمجموعه دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل بستری شدند.

  

ریزش کوه محور چالوس را بست
محور چالوس در مسیر رفت و برگشت به علت ریزش کوه مسدود 

شد.
  

کندوان یک طرفه می شود
برای تسهیل در آمد و شد خودرو ها محور کندوان امروز و فردا یک 

طرفه می شود.
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پویش همدلی در مازندران ادامه دارد
133 مالک به پویش همدلی بخشش اجاره بهای مهد های کودک در 

مازندران پیوستند.

  

کشف 665 کیلو انواع مواد مخدر در مازندران
۶۶5 کیلو انواع مواد مخدر از ابتدای امسال تاکنون در مازندران 

کشف شد.
  

توزیع گوشت مرغ و گوشت قرمز در ماه مبارک رمضان
حدود 5۶0 تن فرآورده های پروتئینی ماه مبارک رمضان در مازندران 

توزیع شد.
  

18 بیمار جدید در بابل اسیر کرونا شدند
18 بیمار جدید مشکوک به کووید 19 در بیمارستان های بابل بستری 

شدند.
  

اجرای طرح ضربتی راهداری محوری در مازندران
طرح ضربتی راهداری محوری در راه های اصلی و شریانی مازندران در 

هفته اول خرداد ماه اجرا می شود.

  

افزایش 25 درصدی کشف سرقت ها در مازندران
کشف سرقت در مازندران در 2 ماهه نخست امسال 25 درصد 

افزایش داشت.
  

تمرین غواصی آتش نشانان ساروی در سد شهید رجایی
اعضای تیم ویژه امداد و نجات آتش نشانی ساری در سد شهید 

رجایی تمرین غواصی کردند.

  

آمادگی کامل کتابخانه های عمومی مازندران برای میزبانی 
از کتابخوانان

کتابخانه های عمومی مازندران برای میزبانی از کتابخوانان و اعضای 
فعال، آمادگی کامل دارند.

  

نشاء برنج در انتهای راه
90 درصد از شالیزار های مازندران تاکنون نشاکاری شده است.

  

افغانستانی ها طالب جوجه یک روزه مازندران
تعداد 853 هزار قطعه جوجه یک روزه اردیبهشت امسال از مازندران 

به کشور افغانستان صادر شد.

  

اهدای بیش از 8 هزار واحد خون در ماه رمضان
مردم مازندران 8 هزار و 878 واحد خون در ماه رمضان امسال اهدا 

کردند.

  

جوالن مرگ در چند قدمی گوساله های مرال
ماموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کیاسر و هزارجریب 
بهشهر دو راس گوساله مرال تازه متولد شده را از خطر مرگ نجات 

دادند.
  

شنا در سد های الستیکی ممنوع
شرکت آب منطقه ای مازندران در خصوص شنا در مخازن سد های 

الستیکی الریم و پازوار هشدار داد.

   

۷



8



9



10



11



12



13


