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محسن اسماعیلی رئیس دفتر قالیباف شد/ رئیس دفتر 
قالیباف کیست؟

خستین حکم انتصاب محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی برای انتخاب رئیس دفترش صادر شد.

 

مرام و مکتب امام خمینی)ره( همچنان الهام بخش و 
شورآفرین است

نماینده مردم قائم شهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی 
در مجلس شورای اسالمی گفت: مرام و مکتب امام خمینی)ره( 

به عنوان یک گفتمان عدالت طلبی و آزادیخواهی موردقبول بسیاری 
از جریانات فکری و فلسفی جهان قرارگرفته و تالش و هزینه های 

جبهه کفر و نفاق به سردمداری آمریکایی ها برای جلوگیری از نفوذ و 
تأثیرگذاری انقالب اسالمی کاماًل بیهوده و بی اثر است.

 

یازده توصیه امام به نمایندگان مجلس اول
توصیه های یازده گانه امام خمینی به نمایندگان نخستین دوره 

مجلس شورای اسالمی به مثابه منشور نمایندگی، راهبرد تکالیف آنان 
را تبیین می کند.

 

8 آب بندان در جویبار باهدف گردشگری تجهیز می شوند
فرماندار شهرستان جویبار گفت: هشت آبندان در جویبار با هدف 

جذب گردشگر و ایجاد تأسیسات گردشگری شناسایی شدند.

 

مهارت آموزی به گفت وگوی ملی و شور اجتماعی تبدیل شود
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران گفت: برای اینکه بتوان 

مشکل اجتماعی عدم مهارت را حل کرد باید مهارت به گفت وگوی 
ملی و شور اجتماعی تبدیل شود.

 

بازگشت امید به اولین موزه تخصصی کشتی جهان در جویبار
شهردار جویبار گفت: شهرداری جویبار جهت قدردانی از زحمات این 

قهرمانان ورزشی اقدام به خرید خانه تاریخی تقوایی برای ساخت 
اولین موزه تخصصی کشتی جهان کرده است که برای تکمیل آن 
نیازمند حمایت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از 

این پروژه هستیم.
 

رومینا قربانی روشنفکران غرب زده/ میترا استاد تا رومینا 
اشرفی، تراژدی که ادامه دارد

ای کاش نمایندگانی که برای تصویب سند 2030 دست و پا می 
سوزانند، سه دوره کودکان این مرزو بوم را معطل تصویب الیحه 

اطفال و نوجوانان نمی کردند.

 

پیش بینی تولید 65 هزار تن هلو و شلیل در میاندورود
مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از پیش بینی تولید 65 هزار تن هلو 

و شلیل در میاندورود خبر داد.

 

ورزشکاران جهان به موج اعتراضات پیوستند نژادپرستی در 
آمریکا نهادینه شده است

ماجرای کشته شدن جرج فلوید توسط پلیس در آمریکا، اعتراض 
ورزشکاران را به دنبال داشته و چندین چهره سرشناس ورزش که 

برخی از آنها نیز غیرآمریکایی بودند به موج اعتراضات پیوسته اند.

 

وزارت جهاد کشاورزی: واردات دانه های روغنی در انحصار 
5 نفر است

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: واردات 
دانه های روغنی در دستان چهار تا پنج نفر است.
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رئیس  سازمان حمایت: قیمت هر کیلو شکر درب کارخانه 
6300 تومان است

رئیس  سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: 
قیمت 6300 تومان برای تحویل هر کیلو شکر در کارخانه تعیین شد 
که در هفته آینده سازمان حمایت، قیمت بسته بندی های این کاال را 

ابالغ خواهد کرد.

 

کاهش 34 درصدی درآمد سرانه کشور نسبت به سال 90
براساس آمارهای مرکز پژوهش های مجلس درآمد سرانه کشور از 

سال 1390 تا سال 1398، کاهشی 34 درصدی داشته است.

 

6 توصیه مهم آیت اهلل جنتی به نمایندگان مجلس یازدهم از 
حل مشکالت معیشتی مردم تا اصالح قانون انتخابات

دبیر شورای نگهبان با اشاره به تشکیل مجلس یازدهم ضمن 
تبریک به منتخبان مردم، سخنان و توصیه های مهمی را خطاب به 

نمایندگان خانه ملت، ایراد کرد.

 

قیمت 8 محصول ایران خودرو تا 48 درصد افزایش یافت
در راستای تعیین نرخ جدید محصوالت شرکت های خودروساز از 
سوی شورای رقابت، این شورا قیمت جدید هشت محصول ایران 

خودرو را ابالغ کرد.

  

روایتی متفاوت از یک خانواده پرستار در کوران کرونا/ 
خانه ما بیمارستان است

با خودم گفتم امروز همان زمانی است که باید مثمر ثمر باشیم با 
هم می توانیم، دخترانم افتخار من خواهند شد، از آنها خواستم قوی 

بمانند و هر روز طی تماس تلفنی کارم شده بود روحیه دادن به 
بچه ها و هدیه کردن قوت قلب!

  

محدودیت های ترافیکی در محورهای مازندران آغاز شد/ 
یک طرفه شدن کندوان

رئیس پلیس راه مازندران گفت: آمد و شد خودروها در مسیر شمال 
در محورهای هراز و کندوان به صورت مقطعی نیمه سنگین و در 

محورهای سوادکوه و کیاسر به صورت عادی و روان است.

 

عکاس فارس مازندران در جشنواره »باخیش کلکتیو« 
درخشید

نخستین جشنواره باخیش کلکتیو با موضوع عکس کرونا برگزار شد 
که محمد سلطانی عکاس خبرگزاری فارس مازندران برگزیده این 

جشنواره ملی شد.
 

جزییات ویژه برنامه برنامه صدا و سیمای مازندران به 
مناسبت 14 و 15 خرداد ماه

مدیرکل صدا و سیمای مازندران گفت: به مناسبت سالگرد ارتحال 
امام خمینی و قیام 15 خرداد صدا و سیمای مازندران بهترین 

برنامه ها را در گرامیداشت این رویدادهای تاریخی و مناسبت های 
دینی و مذهبی برای هم استانی های عزیز تدارک دیده است.

 

انقالب با  الگوی رهبری امام راحل تداوم دارد
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: جمهوری اسالمی 

ایران در دهه سوم عروج غم بار امام روح اهلل همچنان با الگوی رهبری 
معمار کبیر انقالب به حرکت پرشتاب خود ادامه می دهد.

 

2



خمینی؛ کلمه محبوب قرن
صحبت از »خمینی« محبوب ترین کلمه قرن است که با درخشش 

تابناکش در ایران زمین از سیاهی دوران ظلمت و طاغوت عبور کرد 
و نور اسالم ناب را بر سیمای پرمهر ایرانیان تاباند تا حقیقت انقالب 

اسالمی در عصر حاضر جلوه گر شود .

 

تشدید در اجرای طرح کنترل و نظارت بر وسایل نقلیه 
عمومی در جاده های مازندران در تعطیالت نیمه دوم خرداد
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران 

گفت: با توجه به فرا رسیدن تعطیالت نیمه دوم خرداد ماه و حجم 
باالی تردد و سفر، طرح کنترل و نظارت بر وسایل نقلیه عمومی 

در این استان با 7 اکیپ شبانه روزی با شدت و نظارت دقیق تر در 
دستور کار قرار گرفت.

 

فعالیت هزار ناجی غریق در دریای مازندران
رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران گفت: بر اساس تصمیم 

ستاد ملی کرونا از 14 خرداد ماه امسال تعداد ناجیان غریق به حدود 
هزار نفر خواهد رسید که ساحل استان را به صورت 100 درصد 

پوشش می دهند.
 

تعیین تکلیف واحدهای تعطیل و ورشکسته صنعتی
رئیس سازمان صمت مازندران گفت: یکی از سیاست های اصلی 

وزارت صمت و به تبع آن در استان ها تعیین تکلیف برای واحد های 
صنعتی تعطیل و ورشکسته است.

 

جدیدترین آمار ابتال به کرونا در مازندران/ 33 درصد 
کشندگی کرونا در بیماران سرطان ریه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: 33 درصد کشندگی 
کرونا در بیماران دارای سرطان ریه بیشتر است.

 

حضور پیرمرد 97 ساله سوادکوهی در مسابقات دو و میدانی 
پیشکسوتان جهان

خردمند حیدری قهرمان دوومیدانی با اشاره به موانع تبدیل سوادکوه 
به قطب دو و میدانی ایران از برنامه ریزی برای حضور پدر97 خود در 

مسابقات دو و میدانی پیشکسوتان جهان خبر داد.

 

پیش بینی آسمانی صاف همراه با افزایش دما در مازندران
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی مازندران گفت: روزهای 

سه شنبه 13 و چهارشنبه 14 خرداد ماه امسال آسمان مازندران 
به صورت صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش دما پیش بینی 

می شود که در ارتفاعات و دامنه ها با وزش باد گرم جنوبی همراه 
خواهد بود.

  

کرونا و پیامدهای جبران ناپذیر در عرصه تغییرات اجتماعی
عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازندران گفت: اگر نتوانیم 

در مقابل تغییرات اجتماعی اقدامات هوشمندانه انجام دهیم شاهد 
پیامدهای جبران ناپذیری در عرصه های مختلف خواهیم بود. 

  

جزییاتی از سالح های بیولوژیکی که تاکنون ساخته شده اند
عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه مازندران گفت:در تاریخ ایران و 
جهان سالح بیولوژیکی به عنوان یک عامل عمل کرده است و صحنه 

یک جنگ و موازنه نظامی را تغییر داده است

  

مصرف کنندگان دخانیات ناقالن کرونا هستند؟
متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه 

همه افراد جامعه در خط ناقل بودن کرونا هستند، گفت: نمی توان 
تنها کسانیکه دخانیات مصرف می کنند را ناقل این بیماری دانست.

  

عبور آمار روزانه کرونا از مرز 3000 نفر / 64 تن جان 
باختند

بنابر اعالم سخنگوی وزارت بهداشت، آمار مبتالیان روزانه به کرونا در 
کشور از مرز 3000 نفر عبور کرد.
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109 نفر سال قبل در دریا و آبهای مازندران غرق شدند
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: سال گذشته 109 نفر در 

دریا، رودخانه ها، استخر و کانال آب در استان غرق شدند.

  

ساختمان شهرداری کالردشت موزه تاریخی می شود
معاون میراث فرهنگی مازندران از تبدیل ساختمان تاریخی شهرداری 

کالردشت به موزه تاریخ شهر خبر داد.

 

جریان های انقالبی و قرآنی در مازندران شناسایی شود
نماینده ولی فقیه در مازندران خواستار شناسایی جریان های انقالبی 

در استان شد و گفت: جریان های انقالبی در مسیر قرآن باید 
شناسایی و تقویت شوند.

 

ترافیک سنگین در همه خروجی های شمالی، شرقی و غربی 
تهران

مرکز مدیریت راه های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه های 
تهران-شمال، تهران-کرج، کرج-قزوین، قزوین-رشت و محورهای 

چالوس، هراز و فیروزکوه خبر داد.

 

درخشش خبرگزاری مهر در جشنواره مطبوعات مازندران
خبرگزاری مهر سه عنوان هشتمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری 

ها و پایگاه های خبرگزاری مازندران را به خود اختصاص داد.

 

نقش ارزنده رسانه های مازندران در مقابله با فساد
استاندار مازندران، نقش رسانه ها را برای مقابله با فساد و افزایش 

اعتماد عمومی در استان بسیار ارزنده توصیف کرد.

 

33 رسانه مازندران لغو مجوز شد/ تقدیر از نقد منصفانه 
خبرگزاری مهر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران گفت: در سال جاری 9 
رسانه برشمار رسانه های استان افزوده و 33 رسانه نیز لغو مجوز 

شدند.

  

اعمال محدودیت های ترافیکی 5 روزه در راههای مازندران
رئیس پلیس راه مازندران گفت: به منظور سهولت در آمد و شد 

خودروها محدودیت های ترافیکی از ظهر امروز در جاده های استان 
اعمال شده و تا صبح شنبه ادامه دارد.

  

ضرورت ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت و عرضه
 استاندار مازندران بر لزوم ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت و 
عرضه آن در کشور تاکید کرد و خواستار برنامه ریزی در این زمینه 

شد.

  

»سرخ رود« پایلوت بلندمرتبه سازی در مازندران
شهردار سرخ رود گفت: با تصویب طرح تفصیلی و جامع، سرخرود به 

عنوان شهر پایلوت بلندمرتبه سازی در استان معرفی شده است.
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هشتمین جشنواره مطبوعات مازندران و رونمایی از 
ضعف های تولید محتوا

هشتمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 
مازندران در حالی روز سه شنبه با معرفی برگزیدگان به کار خود 

پایان داد که هیات داوران در بیانیه خود ضعف های حرفه ای فضای 
رسانه ای استان را بر مال کرد.

 

مجوز 33 رسانه غیرفعال در مازندران لغو شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران از لغو مجوز 33 رسانه 
غیرفعال در استان بر اساس ماده 16 قانون مطبوعات طی 2 سال 

اخیر خبر داد.
 

آب بندان ، جاذبه جدید روستاهای هدف گردشگری 
مازندران

 مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران گفت که 50 
قطعه از آب بندان هایی که برای مقاصد گردشگری در استان شناسایی 

شده اند ، در روستاهای هدف گردشگری واقع هستند.

 

ثبت نام دانش آموزان فقط باید بر اساس موقعیت جغرافیایی 
باشد

 دبیر کارگروه نظارت و بازرسی ثبت نام آموزش و پرورش مازندران 
با تاکید بر اینکه ثبت نام دانش آموزان فقط بر اساس محدوده 

جغرافیایی محل زندگی انجام می شود ، گفت: اعمال شرط معدل ، 
برگزاری آزمون ورودی یا مصاحبه در مدارس برای ثبت نام خالف 

مقررات بوده و تخلف محسوب می شود.

 

ترافیک در جاده های اصلی منتهی به مازندران سنگین است
تردد خودروها در جاده های اصلی منتهی به استان مازندران از 

پایتخت کشور بویژه در محورهای کندوان و هراز در آستانه تعطیالیت 
14 و 15 خرداد پرحجم و سنگین است.

 

استاندار مازندران: اقدامات اثرگذار جامعه ناشی از عملکرد 
رسانه هاست

استاندار مازندران خواستار تشکیل کارگروه های تخصصی با حضور 
خبرنگاران و همچنین شورای حل اختالف رسانه ها در استانداری شد 
و گفت : اقدامات اثرگذار جامعه ناشی از عملکرد رسانه هاست و باید 

از سرزندگی و پوایی رسانه ها به صورت جدی حمایت شود
 .

  

9 والیبالیست به تیم نوبنیاد دوشه هراز پیوستند
تیم دوشه هراز که در فصل جاری رقابت های والیبال لیگ برتر 

جانشین کاله آمل شد، تاکنون 9 بازیکن را برای فصل آینده این 
رقابت ها جذب کرد.

  

پیام مشترک نماینده ولی فقیه و استاندار مازندران به 
مناسبت 14 و 15 خرداد

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار مازندران در پیامی مشترک، 
ضمن تسلیت سالروز رحلت ملکوتی بنیان گذار جمهوری اسالمی 

حضرت امام خمینی )ره(، سالروز قیام 15 خرداد را گرامی داشتند.

  

پزشک قالبی در فریدونکنار دستگیر شد
فرمانده انتظامی فریدونکنار از دستگیری فردی خبر داد که با جعل 

مدرک و معرفی خود به عنوان پزشک از مردم اخاذی می کرد.

  

بهره برداری از نیروگاه زباله سوز نوشهر در انتظار مسئوالن 
ملی

نیروگاه زباله سوز نوشهر که پس از 9 سال با تامین اعتبار در دوره 
دولت تدبیر و امید تکمیل شده است اکنون به مرحله بهره برداری 
آزمایشی رسیده و برای که افتتاح رسمی در انتظار سفر مسئوالن 

ملی است.

  

اختالف محلی بر سر برج سازی در سرخرود محمودآباد
برج سازی و بلند مرتبه سازی که امروزه چاشنی شهرهای ساحلی 

مازندران شده است دوگانگی را بین مسئوالن شهری به وجود آورده 
که پای این دوگانگی سود و زیان به شهر سرخرود نیز کشیده شده 

است.
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اختالف محلی بر سر برج سازی در سرخرود محمودآباد
برج سازی و بلند مرتبه سازی که امروزه چاشنی شهرهای ساحلی 

مازندران شده است دوگانگی را بین مسئوالن شهری به وجود آورده 
که پای این دوگانگی سود و زیان به شهر سرخرود نیز 

  

پایان کار شاخ و شانه کش های غرب مازندران
همکاری مردم با ستاد خبری 114 سازمان اطالعات سپاه کربالی 
مازندران سبب متالشی شدن باند اراذل و اوباش در غرب استان شد.

 

مطالعات ایجاد خط ریلی شمال کشور در حال انجام است
معاون رئیس جمهور در رامسر گفت: مطالعات ایجاد خط ریلی در 

جاده کناره شمالی در حال انجام است.

  

تغییر زمان برنامه پیشگیری از تنبلی چشم
مدیر کل بهزیستی مازندران گفت:برنامه پیشگیری از تنبلی چشم به 

دلیل همه گیری کووید 19 تغییر کرد.

  

نجات جان 3 مسافر از غرق شدن در دریا
3 مسافر که برای شنا به آب های ساحلی بابلسر رفته بودند از خطر 

مرگ نجات یافتند.

  

کرونا تعطیالت نمی شناسد
64 بیمار جدید مبتال به کرونا تعطیالت آخر هفته را باید در 

بیمارستان های مازندران بستری باشند.

  

اولین هواپیمای فوکر با معاون رییس جمهور به رامسر آمد
اولین هواپیمای فوکر 100 که معاون رییس جمهور مسافر آن بود در 

باند جدید فرودگاه رامسر به زمین نشست.

  

قاچاقچی شیشه در سوادکوه دستگیر شد
فرمانده انتظامی سوادکوه از شناسایی و دستگیری یک قاچاقچی 

شیشه در این شهرستان خبر داد.

  

آتش بی احتیاطی را به جان جنگل های مازندران نیندازید
شهروندان و گردشگران با توجه به وزش باد گرم در مازندران از 

روشن کردن آتش در جنگل ها پرهیز کنند.

  

بنا های غیر مجاز میلیاردی در بهشهر فرو ریخت
بنا های غیر مجاز به ارزش 35 میلیارد ریال در زمین های کشاورزی 

شهرستان بهشهر تخریب شد.

  

آماده باش 20 اکیپ ویژه راهداری در جاده های مازندران
20 اکیپ ویژه راهداری و نظارت ترابری با تجهیزات و امکانات در 

جاده های مازندران مستقر شدند.

  

بیانیه اداره کل حفظ آثار مازندران به مناسبت 14 و 15 
خرداد

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران به 
مناسبت 14 خرداد سالروز ارتحال حضرت امام خمینی )ره( و قیام 

خونین 15 خرداد بیانیه ای صادر کرد.
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مردم رعایت نکنند موج دوم کرونا در راه است
با افزایش تعداد مسافران در مازندران و رعایت نکردن نکات بهداشتی 

احتمال موج دوم کرونا وجود دارد.

  

جشنواره ای به رنگ قرمز، به نام اشکو 
اولین جشنواره گیاهان دارویی منطقه نکا با محوریت گل گاوزبان و با 
هدف افزایش سطح تولید، ایجاد اشتغال چند برابری در حال برگزاری 

است.

  

اعمال محدودیت های ترافیکی 5 روزه در جاده های 
مازندران

سرهنگ قدمی گفت:محدودیت های ترافیکی از امروز سه شنبه 13 
خردادماه در جاده های مازندران آغاز و به مدت 5 روز ادامه دارد.

  

کم مصرف کنید و تخفیف بگیرید
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق مازندران گفت: 

برنامه های تشویقی به منظور کاهش پیک بار شبکه در روز های گرم 
سال اجرا می شود.

  

دریا با کسی شوخی ندارد
109 نفر پارسال در دریا، رودخانه، استخر و کانال های آبی مازندران 

غرق شدند.

  

نقش آببندان ها در اشتغال روستا ها پررنگ تر می شود
109 آب بندان مازندران برای مقاصد گردشگری و ایجاد اشتغال در 

روستا ها انتخاب شدند.

  

6 شکارچی غیرمجاز در آمل دستگیر شدند
ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل 6 شکارچی غیرمجاز را به 

همراه سه قبضه سالح شکاری دستگیر کردند.

  

سمپاشی رایگان 143 هزار راس دام بر علیه انگل های 
خارجی

رییس دامپزشکی آمل از سمپاشی رایگان 143 هزار راس دام برای 
مقابله با انگل های خارجی خبر داد.

  

ترافیک نیمه سنگین در جاده های چالوس و هراز
آمد وشد خودرو ها هم اکنون در جاده های چالوس و هراز پرحجم و 

نیمه سنگین است.

  

کم کاری تیروئید زنگ خطری برای شیرخواران
درمان نشدن به موقع کم کاری تیروئید در شیرخواران می تواند سبب 

عقب ماندگی ذهنی شود.
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