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درس امام برای امروز استمرار تحول است/ انقالب نباید 
دچار ارتجاع شود

رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان تلویزیونی به مناسبت سالگرد 
ارتحال امام خمینی)ره( گفتند: درس امام برای امروز استمرار تحول 

است انقالب نباید دچار ارتجاع شود.

 

امام خمینی)ره(، اسطوره ای که باید دوباره او را شناخت/
تحول معادالت جهان به نفع مستضعفان با پایه گذاری انقالب 

اسالمی
آنانی که بر تاریخ سیر تحوالت قرون اخیر در حوزه سیاسی اشراف 

دارند و تسلط بالمنازع قدرت های جهانی بویژه آمریکا و اتحادیه 
جماهیر شوروی بر مناسبات و بلوک بندی قدرت جهانی را به خوبی 

می دانند، به عظمت اعجازگونه انقالب اسالمی و تدبیر الهی خالق 
آن یعنی خمینی کبیر را واقفند که این رجل آسمانی توانست چه 
سیاست الهی را به نتیجه شگفتی آفرین برساند که تا قیام قیامت 

بشریت مدیون اوست.
 

ایران ابرقدرتی نوظهور در آغاز پایان هژمونی آمریکایی/
ایران انقالبی با بی نظیرترین نوع رهبری است

شکست طرحها و توطئه های پیاپی و رنگارنگ در تولید و تکثیر 
عناصر و جریانات تکفیری تا شکست رسواکننده در راه اندازی کمپین 

فشار حداکثری برعلیه ایران و ناکامی در تشدید تحریم های فلج 
کننده و بی سابقه و تا به چالش کشیده شدن سیطره دریایی و هوایی 

استکبار با توقیف کشتی های غربی و سقوط پهپاد گلوبال هاک و 
اقدام شجاعانه در هدف قرار دادن پایگاه راهبردی عین االسد و 

سرانجام پرتاب ماهواره نور به فضا و سرافرازی در مقابله با ویروس 
کرونا علیرغم تمام فضاسازی های روانی و رسانه ای نشان از آغاز 

ابرقدرتی ایران در آستانه فروپاشی هژمونی آمریکا حکایت می کند.

 

حضوربرخی نمایندگان مجلس یازدهم در بخش غیزانیه
تعدادی ازنمایندگان تهران و اردکان و خوزستان در مجلس یازدهم از 

مناطق حصیرآباد بخش غیزانبه بازدید کردند.

 

رکاب ارادت به عشق امام/گذرگاه عاشقی اینجا بود
گروه زیادی هم بودند که از استان مازندران چند روز رکاب می زدند و 
به مرقد امام می آمدند؛ سن و سال کمی هم ندارند ولی عشق به امام 

خمینی آنها را خسته نمی کرد.

 

واژگونی تریلی در محور سوادکوه
رئیس اداره جمعیت هالل احمر سوادکوه از واژگونی تریلی در 

این شهرستان خبر داد.
 

عزت و اقتدار امروز ایران اسالمی مرهون انقالب خمینی 
است/تحریف کنندگان داخلی خط امام، پیاده نظام دشمن  

هستند
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه برخی 
عناصر فاسد داخلی برای شعله ور کردن نارضایتی مردم، برای بدبین 

کردن مردم، افزایش عامدانه قیمت ها و ایجاد کمبودهای مصنوعی 
را در پیش گرفته اند؛ گفت: این طیف، دانسته و غیر نادانسته اقدام 

به تخریب های داخلی در درون کشور می کنند که اینان، پیاده نظام 
دشمن هستند و در مسیر اهداف دشمن، حرکت می کنند.

 

نجات 29 غریق در سواحل مازندران/مسافران به توصیه های 
ناجیان غریق توجه کنند

رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران گفت: از یکم خرداد ماه 
تاکنون 29 نجات یافته در سواحل شامل 25 مرد و چهار زن داشتیم 

که از این تعداد دو تن به بیمارستان اعزام شدند.

 

کانال تلگرامی معاند »راسویاب« از دسترس خارج شد
کانال تلگرامی معاند »راسویاب« که نقش مهمی در ترور و تخریب 

شخصیت ها و فعاالن انقالبی داشت با تالش رزمندگان سایبری 
انقالب، از دسترس خارج شد.
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ظلم ستیزی؛ درس بزرگ انقالب خمینی به مظلومان جهان
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه 

امام خمینی )ره( مسیری را به جهانیان نشان داد که در این مسیر، 
ظالم ها باید سرکوب شوند و مظلومان باید از این تظلم، بیرون بیایند؛ 

گفت: ایشان عمال به دنیا نشان داد که اسالم می تواند مکتبی را در 
میان مردم ایجاد کند که شرق و غرب را به زانو در بیاورد.

 
با میهمان ملکوت

»با میهمان ملکوت« عنوان طرح های گرافیکی است که برگرفته از 
جمالت مهمی از کتاب سیره امام خمینی)ره( است.

 

استفاده از تسهیالت برای گردشگری روستایی تسهیل شود
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران گفت: یکی از 

وظایف شوراها بهینه سازی منابع درآمدی است و باید از تمام ابعاد 
آبندان ها به عنوان یکی از منابع درآمدی در جهت توانمندسازی روستا 

بهره برداری کرد.
 

تحریف خط امام، تحریم » فردای انقالب« است
کارشناس مسائل سیاسی گفت: تحریف خط امام، تحریم » فردای 
انقالب« است، این نوع تحریم بسی خطرناک تر از تحریم در سایر 

حوزه ها است، زیرا آرمان و هدف انقالب را نشانه رفته است.

 

گفتمان امام خمینی)ره( در قلب آمریکا نفوذ کرده است/ 
نقش برجسته رهبر معظم انقالب در مدیریت جریان مقاومت

استادیار حقوق و علوم سیاسی با اشاره به اینکه گفتمان امام 
خمینی)ره( در قلب آمریکا نفوذ کرده است گفت: مسیر راهبردی 

جمهوری اسالمی ایران که توسط مقام معظم رهبری هدایت می شود 
موجب تولید جریانی به نام نظریه مقاومت در کشورهای منطقه شد.

 

دالر بانک مرکزی خرج قسط خانه های برخی در کانادا شد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: دالر بانک مرکزی خرج قسط خانه های 

برخی در کانادا شد.

  

رکاب ارادت به عشق امام/گذرگاه عاشقی اینجا بود
گروه زیادی هم بودند که از استان مازندران چند روز رکاب می زدند و 
به مرقد امام می آمدند؛ سن و سال کمی هم ندارند ولی عشق به امام 

خمینی آنها را خسته نمی کرد.

  

پروازها در فرودگاه های مازندران به حالت قبل بازگشت/ 
افزایش 2 پرواز فوق العاده در فرودگاه رامسر

مدیرکل فرودگا ه های مازندران گفت:پروازها در فرودگاه دشت ناز 
ساری، نوشهر و رامسر به حالت قبل بازگشت.

 

تداوم هوای گرم تابستانی تا فردا در مازندران/ وزش باد 
گرم در ارتفاعات

مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: امروز و فردا افزایش محسوس 
دما را داریم که به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها همراه با وزش باد گرم 

خواهد بود.

 

آرشیو ۵ میلیونی عکاس سوادکوهی/ همراهی 4۶ ساله با 
دوربین عکاسی

مهر علی رهنمای از وجود آرشیو 5 میلیون عکس و همراهی ۴۶ ساله 
با دوربین عکاسی خبر داد.

 

قدم هایی که ماندگار شد!
دل را که به عشق امام داده باشی آتشی در دلت روشن می شود که تا 
ابد خاموش شدنی نیست، تنها پیاده روی در راهش و دیدار با رهبری 
است که می تواند قدری آرامت کند، این جمله، حرف خیلی هاست، 

حرف کسانی که در مسیر عشق قرار گرفتند و برای گام برداشتن در 
این مسیر سر از پا نمی شناسند.
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ترافیک سنگین در مسیر شمال/ محدودیت های ترافیکی در 
محورهای شمال درحال اجراست

رئیس پلیس راه مازندران گفت: شاهد تردد حجم زیاد خودروها در 
مسیر شمال هستیم به طوری که موجب ترافیکی سنگین شد.

 

پوشش 100 درصدی ناجیان در سواحل مازندران/ تعداد 
نجات یافتگان به 29 نفر رسید

رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران گفت: امروز پوشش 
ناجیان غریق در سواحل استان به صد درصد رسید.

 

ملخ های صحرایی در مازندران مشاهده نشد/میوه های 
رسیده روی درخت نماند

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: باغداران 
استان با هدف کاهش جمعیت و جلوگیری از خسارت این آفت در 

ماه های آینده برای برداشت سریع همه میوه های رسیده اقدام کنند.

 

حس و حال مشترک اربعین و پیاده روی تا حرم امام 
خمینی)ره(/افتخار تالش برای دین و انقالب

جعفری با بیان اینکه وقتی به نزدیک حرم رسیدیم حس و حال 
دیدار با امام راحل را داشتیم مانند آنکه امام خمینی)ره( زنده است، 
می گوید: شوق و اشتیاق مردم، چشمان اشک آلود و خیس آنان برای 

دیدن حضرت آقا و شنیدن سخنان ایشان، لذت بخش بود.

  

بابل در وضعیت زرد قرار دارد/ راه اندازی بخش آی سی 
یو جدید بیمارستان روحانی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل از راه اندازی بخش آی سی 
یو جدید بیمارستان روحانی در آینده نزدیک خبرداد.

  

3134 ابتالی جدید کرونا در کشور/تعداد جانباختگان از 
مرز ۸ هزار تن گذشت

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۳۱۳۴ بیمار جدید مبتال به 
کووید-۱9 در کشور خبر داد و گفت: متاسفانه در طول 2۴ ساعت 

گذشته، ۷۰ بیمار کووید-۱9 جان خود را از دست دادند. بر این 
اساس مجموع جان باختگان این بیماری به۸۰۱2 نفر رسید.

  

در موضوع  کرونا بخش اعظم سالمت مردم، مدیون رسانه 
است

استاندار مازندران ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری هشتمین 
جشنواره مطبوعات مازندران و نیز همکاری خانه مطبوعات استان 

تاکید کرد: علیرغم تمام چالش ها و مشکالت موجود سرانجام 
توانستیم این مراسم را که قرار بود در اسفند ماه برپا شود به شکل 

مطلوب برگزار کنیم.

  

رشد کشور ایران بر پایه سیاست های امام خمینی )ره(در 
ابعاد مختلف است

کارشناس مذهبی گفت: کشور ایران بر پایه سیاست های امام خمینی 
)ره(در ابعاد مختلف رشد داشته است.
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ترافیک محورهای مازندران سنگین است
رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت ترافیک و تردد در 

محورهای استان را نیمه سنگین و سنگین اعالم کرد.

  

رهبری الهی امام خمینی )ره( سبب بیداری اسالمی در 
جهان شد

امام جمعه موقت سیمرغ گفت: رهبری الهی حضرت امام خمینی 
)ره( باعث احیای اسالم و بیداری اسالمی در جهان شده است.

 

بسته بودن مسیر جنوب - شمال محور کندوان
رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران گفت: مسیر جنوب به شمال 
محور کندوان و آزادراه تهران - شمال مسدود و یکطرفه شده است.

 

خط ریلی شمال در دست مطالعه است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: طرح راه آهن در شمال 

کشور در دست مطالعه است.

 

محدودیت جغرافیایی شهرداری ها در کمک به اطفای حریق 
جنگل برداشته شد

معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - 
نوشهر گفت: محدودیت جغرافیایی نهادهای مردمی غیر دولتی مانند 
شهرداری ها و دهیاری ها در بعد کمک رسانی در حریق جنگل حذف 

شد.

 

اندیشه حضرت امام خمینی )ره( فرامکانی و فرازمانی است
رئیس عقیدتی سیاسی اطالعات انتظامی مازندران با گرامیداشت 

سالروز رحلت بنیانگذار انقالب اسالمی گفت: حضرت امام خمینی 
)ره( فراتر از زمان و مکان می اندیشید و اندیشه او فرازمانی است.

 

ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی/لغو محدودیت 
تردد در محور هراز

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: متاسفانه 
در محورهایی که به استان های شمالی ختم می شوند شاهد ترافیک 

سنگین و بعضا نیمه سنگین هستیم.

  

رهبری دینی همراه با رهبری سیاسی اصل ماندگار مکتب 
امام خمینی)ره( بود

یکی از اصول مبارزات سیاسی امام راحل اجرای نقش والیت فقیه در 
جامعه اسالمی بوده است. اگرچه دشمنان تالش زیادی برای حذف 

این اصل داشته  و رهبری دینی همراه با رهبری سیاسی اصل ماندگار 
ایشان شد.

 

اکیپ های ویژه راهداری برای کنترل تراکم ترافیکی در 
استان مازندران مستقر شدند

با توجه به تعطیالت نیمه خردادماه، تراکم ترافیکی در محورهای 
استان وجود دارد که بر همین اساس اکیپ های ویژه راهداری در 

جاده های مازندران مستقر شدند.

 

4۸ هزار سبد کاالیی بین مردم نیازمندان ساری توزیع شد
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری با اشاره به حضور 

اثرگذار مردم و بسیجیان مرکز استان در رزمایش کمک مومنانه 
گفت: در این طرح ۴۸ هزار سبد کاالیی مردم ساری بین نیازمندان 

توزیع شد.
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هجوم مسافران به مازندران علت قفل ترافیک جاده کندوان 
اعالم شد

فرمانده پلیس راه مازندران گفت که قفل شدن ترافیک در محور 
کندوان به مدت چند ساعت در روز جاری به دلیل عدم گنجایش این 

جاده کوهستانی با توجه به ورود تعداد زیاد خودروی مسافران بوده 
است.

 

ترافیک در محور کندوان نیمه سنگین و روان شد
ترافیک سنگین در جاده کندوان که از پیش از ظهر امروز چهارشنبه 

سبب متوقف ماندن چند ساعته خودروها در این محور شده بود ، 
دقایقی پیش با مدیریت پلیس راه تا حدودی تخلیه شده و هم اکنون 

تردد خودروها به صورت روان جریان دارد.

 

معامله پنج هزار میلیارد ریال سهم در بورس مازندران
هفته  جاری فعاالن بازار سرمایه در مازندران طی چهار روز کاری 

ارزش معامالت خود را در بورس منطقه ای استان به مرز پنج هزار 
میلیارد ریال نزدیک کردند.. 

  

ترافیک سنگین در محور کندوان باعث انسداد موقت این 
مسیر شد

فرمانده پلیس راه مازندران اعالم کرد که به دلیل حجم باالی تردد 
خودروها در محور کندوان ، این محور تا تخلیه خودروها مسدود شده 

است.
  

قرنطینه اجباری مردم مازندران در ترافیک سنگین مسافران
در حالی جاده های مازندارن اکنون سومین روز ترافیک سنگین 

مسافران را تحمل می کنند که این مساله منجر به افزایش نگرانی 
در میان بخشی از مردم استان شده و آنها را به خانه نشینی اجباری 

کشانده است.

  

محور های کندوان و هراز 1۶ خرداد یک طرفه می شوند
محور های کندوان و هراز به منظور تسهیل در آمد و شد خودرو ها روز 

جمعه ۱۶ خردادماه یک طرفه می شوند.

 

شمالی ها سوپرمن نیستند / جاده ها را دور زدید کرونا را 
چگونه دور می زنید؟

اگر چمدان هایتان را برای سفر به شمال بستید و لباس رزم با کرونا 
را نیز پوشیدید لطفا تشریف نیاورید، حال این اتمسفر خوب نیست.

  

کرونا در بابل کمی فروکش کرد
9 بیمار جدید مشکوک به کووید ۱9 در بیمارستان های بابل بستری 

شدند.

  

دستاورد پر و پیمان دیدار با وزیر ورزش و جوانان
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسالمی با وزیر 

ورزش و جوانان درباره توسعه زیرساخت های ورزشی دیدار و گفتگو 
کرد.

  

کندوان یکطرفه شد
مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران - شمال به دلیل 

حجم ترافیک یکطرفه شده است.

  

هشدار درباره آتش سوزی جنگل های شمال
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران درباره خطر آتش 

سوزی در جنگل ها و مراتع استان هشدار داد.

  

۵



کنترل و نظارت بر وسایل نقلیه عمومی تشدید می شود
طرح کنترل و نظارت بر وسایل نقلیه عمومی در جاده های مازندران با 

شدت بیشتری در دستور کار قرار گرفت.

  

دزد موتور های نکا دستگیر شد
ماموران نیروی انتظامی سارق حرفه ای موتورسیکلت در شهرستان 

نکا را دستگیر کردند.

  

وضعیت زرد کرونایی در بابل
بابل به دلیل وجود تعداد بیماران بستری کرونا در وضعیت زردکرونا 

قرار دارد

  

تعقیب و گریز شبانه قاچاقچیان چوب در تنکابن
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تنکابن از دستگیری 
قاچاقچیان چوب در عملیات تعقیب و گریز شبانه خبر داد.

   

۶
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با توجه به تعطیل رسمی بمناسبت رحلت 
امام خمینی )ره( کلیه انتشارات استان 

مازندران رویت نگردید . 



۸
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