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گالیه مردم روستای 5 هزار نفره جامخانه از قطعی آب 
آشامیدنی/مشکالت تلفن همراه و ثابت جای خود!

قطعی برق در روستا جامخانه شهرستان میاندورود باعث قطعی آب، 
تلفن همراه و خانگی اهالی این روستا می شود.

 

رکوردزنی دالر، سکه و طال در بازار/امکان ادامه روند 
صعودی همچنان وجود دارد

عضو هیئت مدیره اتحادیه طال و جواهر فروشان مرکز مازندران با 
بیان اینکه قیمت های فعلی طال و سکه طی 4 دهه اخیر به باالترین 
میزان خود رسیده است؛ گفت: چون سقف قیمتی 20 هزار تومانی 
برای دالر را قبال و طی دو سال گذشته در بازار زده شده بود، این 

سقف ظرفیت سنجی شده بود و رسیدن به این میزان، دور از انتظار 
و تصور نبود.

 

عسکری محمدیان رئیس هیأت کشتی مازندران شد
بعد از چندین ماه حواشی و کش و قوس فراوان سرانجام با برگزاری 

مجمع انتخاباتی، رئیس هیأت کشتی مازندران معرفی شد و عسکری 
محمدیان از پیشکسوتان صاحب نام این رشته به مدت 4 سال به عنوان 

رئیس انتخاب شد.
 

جرم امنیتی در مازندران نداشتیم/ خبر خوش برای 
سربازان فراری

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران با اشاره به اینکه 
جرائم در بین نیروهای مسلح در استان نسبت به کشور خیلی پایین 

است، گفت: جرم امنیتی در استان نداشتیم.

 

هراز و کندوان جمعه یک طرفه می شود/آغاز 
محدودیت های ترافیکی در محورهای مازندران

رئیس پلیس راه مازندران با اعالم اینکه تردد تمامی تریلی، کامیون و 
کامیونت نیز همچنان از محور کندوان ممنوع است، گفت: محورهای 

هراز و کندوان نیز در صورت بروز ترافیک روز جمعه یک طرفه 
می شود.

  

برگزاری برنامه های مجازی دهه کرامت در بقاع متبرکه 
شاخص مازندران

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از برگزاری برنامه های دهه 
کرامت به صورت مجازی در بقاع متبرکه شاخص استان خبر داد 
و گفت: همزمان با این ایام خادمین حرم رضوی و حرم حضرت 
معصومه)س( در آستان مقدس امامزادگان مازندران حضور پیدا 

خواهند کرد.
 

تمام وعده ها به اصناف تنها روی کاغذ بوده است/
دستورالعمل افزایش مالیات اعالم نشد

نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران با اشاره به خسارت بیش از 
800 میلیارد تومانی کرونا به اصناف استان، گفت: تمام وعده های 

حمایتی داده شده به اصناف، تنها بر روی کاغذ بوده و تاکنون معافیت 
و تسهیالت عملی از سوی سازمان امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی 

و به طور کلی دولت و سایر دستگاه های ذیربط، محقق نشده است.

 

اقدامات جهادی دستگاه قضا امیدوارکننده است/ فشارهای 
داخلی و خارجی مانع مبارزه با فساد نشود

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه فعالیت های جهادی مسئوالن قضایی امیدوارکننده است 
گفت: فشارهای داخلی و خارجی نباید مانع مبارزه با فساد شود.

 

تشکیل کاگروه ملی برای احیای تاالب میانکاله
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: برای نخستین بار 

ستاد ملی احیای تاالب های کشور با ریاست معاون اول رئیس جمهور 
تشکیل و شروع به کار کرده است و با توجه به حساسیت تاالب های 

خاص نظیر میانکاله، کارگروه ملی تشکیل شد.
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4 ماه تعطیلی فوتبال ایران امشب به پایان می رسد/تقابل 
حساس استقالل و فوالد در غیاب تماشاگران

با برگزاری دیدار تیم های فوالد خوزستان و استقالل تهران، 4 ماه 
تعطیلی فوتبال ایران به واسطه شیوع ویروس کرونا به پایان می رسد.

 

مدیرکل محیط زیست مازندران: میانگین تصفیه شهری کشور 
50درصد و در مازندران 15درصد است

تنها 15 درصد از فاضالب شهری استان تصفیه می شود، در حالی که 
میانگین کشوری بیش از 50 درصد است.

  

مراقبت از جنگل های هیرکانی نگهبان و تجهیزات می خواهد
رئیس منابع طبیعی بابل، بابلسر و فریدونکنار گفت: اگر بخواهیم 

به صورت دقیق وظایف خود را انجام داده و از منابع طبیعی و 
جنگل های هیرکانی محافظت کنیم نیازمند 200 نیروی کار دیگر و 

تجهیزات مدرن هستیم.
  

پزشک نساجی: امیدواریم تست ها منفی باشد/اگر چند 
بازیکن کلیدی یک تیم تست شان مثبت باشد، تکلیف چیست؟

پزشک تیم نساجی مازندران با عنوان اینکه امیدواریم با زحمات همه 
اعضای تیم و رعایت اصول بهداشتی همچون سری گذشته، همه 

تست ها منفی باشد، گفت: در صورتی که مورد مثبتی داشته باشیم، 
طبق پروتکل قرنطینه را برای اعضای مبتال انجام خواهیم داد.

 

تعداد بیماران کرونایی مازندران 2 رقمی و بیماران بستری 
همچنان 3رقمی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: تعداد بیماران شناسایی 
شده مشکوک به کرونا همچنان دو رقمی است.

 

توزیع 6 هزار غذای متبرک حضرتی بین بیماران کرونایی
 مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در مازندران با اعالم اینکه در 

طرح نسیم مهر رضوی تجلیل از مدافعان حوزه سالمت، صورت گرفت 
از توزیع ۶ هزار غذای متبرک حضرت میان بیماران کرونایی خبر داد.

 

عسکری محمدیان رئیس هیأت کشتی مازندران شد
بعد از چندین ماه حواشی و کش و قوس فراوان سرانجام با برگزاری 

مجمع انتخاباتی، رئیس هیأت کشتی مازندران معرفی شد و عسکری 
محمدیان از پیشکسوتان صاحب نام این رشته به مدت 4 سال به عنوان 

رئیس انتخاب شد.

 

آمادگی زیرساخت های خارجی رامسر برای میزبانی از 
تیم های لیگ برتری

فرماندار رامسر با بیان اینکه برای نخستین بار است که غرب مازندران 
و شهرستان رامسر در حوزه ورزش گروهی در لیگ برتر والیبال 

تیم داری می کند، گفت: زیرساخت های خارجی الزم در شهرستان 
رامسر مانند فرودگاه و هتل ها برای میزبانی از تیم های حاضر در لیگ 

برتر آماده است.

  

خارج کردن توده 20 کیلویی از شکم خانم 59 ساله در 
بیمارستان مهر بهشهر

جراح فوق تخصص بیمارستان بهشهر گفت: خارج کردن توده 20 
کیلویی از شکم خانم 5۹ ساله در بیمارستان مهر بهشهر با  موفقیت 

انجام شد.

  

از کارگر روزمزد شدن تا قدم در راه تولید/ تولید جوجه 
ارگانیک

با صرف هزینه سالن نگهداری از جوجه ها ساخته شد، سختی کار این 
بود که هنوز کار ایجاد نشده بانک اقساط را دریافت می کرد، به این 
دلیل مجبور بودم همزمان با طی مراحل ساخت این واحد طوالنی 

کار آزاد انجام داده و کارگر روزمزد باشم.
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اعمال محدودیت های ترافیکی نخستین هفته تابستانی در 
محورهای شمال

رئیس پلیس راه مازندران گفت: محدودیت های ترافیکی از ظهر امروز 
در محورهای مازندران آغازمی شود.

  

کاهش قابل مالحظه بارش طی خرداد ماه در مازندران
مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: هر چند در خرداد ماه شاهد 

کاهش قابل مالحظه بارش در استان بودیم اما میانگین بارش فصل 
بهار نسبت به مدت مشابه دوره آماری حدود ۳8 درصد افزایش و 
نسبت به سال گذشته، حدود 12 درصد افزایش را نشان می دهد.

  

کاروان های زیر سایه خورشید از فردا وارد مازندران 
می شوند

معاون اجرایی جشن های مردمی زیر سایه خورشید در مازندران 
گفت: کاروان های زیر سایه خورشید امسال برای هشتمین سال 

متوالی است که در دهه کرامت به مازندران سفر می کنند، این کاروان 
از فردا پنجم تیرماه وارد استان شده و به مدت 10 روز در استان 

حضور دارند.

  

آنجا کسی هست فرزندم را تشییع کند! / استخاره ای جالب 
برای جواب مثبت به یک سردار

پس از گذشت حدود یک ماه، دختر شهید فوت کرد، تلگراف زدند که 
دخترمان فوت کرده خودت را برسان، جواب تلگراف را این طور داد 

که: »آنجا کسی هست که فرزند من را تشییع کند اما اینجا 12 هزار 
بچه هستند که کسی باالی سرشان نیست«.

  

رونمایی از کتاب »میقات شهادت« در بابل
نویسنده کتاب میقات شهادت گفت: این کتاب درشرح حال، مبانی 
زندگی، خاطرات و وصیت نامه معلم شهید عباس رعیتی دماوندی 

است.

  

مازندران در تنگنای  مشکالت توسعه یافتگی
با مرور اجمالی به ظرفیت ها، فرصت های اقتصادی و بازرگانی و 

توانمندی های بالقوه و بالفعل در حوزه های زیرساختی و زیربنایی و 
منابع حیاتی در بخش تولید این واقعیت آشکار می شود که مازندران 

به غایت غنی از حیث منابع و فرصت ها و قابلیت های سرشار اما 
از حیث بهره مندی از طرح ها و برنامه های کالن ملی دچار ضعف 

کالبدی و اجرایی است.

  

مرگ دماوند نزدیک است؟
رئیس انجمن زمین شناسی ایران با تاکید بر اینکه دماوند توان 

زلزله خیزی باالی سه ریشتر ندارد، گفت: همه آتشفشان های دنیا 
معموال دارای یک مخزن ماگمایی )ماده مذاب( هستند، اگر مخزن 
موجود در آتشفشان سرد و به اصطالح بلوری شده باشد، آتشفشان 

دیگر فعالیت نخواهد داشت، شواهد نشان از آن دارد که دماوند دارای 
مخزن ماگمایی مذاب نیست.

  

کدام محورهای مازندران مسدود می شود؟
رئیس پلیس راه استان مازندران از اعمال محدودیت های ترافیکی 

از امروز چهارشنبه 4 تیرماه تا روز شنبه ۷ تیرماه در محورهای 
مواصالتی استان خبر داد.

  

شناسایی 2531 بیمار جدید کووید19 در کشور/ 133 فوتی 
در 24 ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 25۳1 بیمار جدید کووید-1۹ 
در کشور خبر داد.
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زنگ خطر شیوع بیماری های منتقله از آب در مازندران
یک متخصص بیماری های عفونی از زنگ خطر شیوع بیماری های 

منتقله از آب با آغاز فصل تابستان در مازندران خبر داد.

  

فروش به هر قیمت!  
متأسفانه نیمی از ضایعات محصوالت کشاورزی در فاصله مراحل 
کاشت تا برداشت از چرخه مصرف خارج می شوند که این مسئله 

متأثر از کمبود تجهیزات، فرسودگی ماشین آالت کشاورزی و نقصان 
در مرحله فرآوری و بسته بندی استاندارد رخ می دهد. با همه هزینه 

های گزافی که یک باغدار برای تولید محصوالت خود انجام می 
دهد اما ناچار است از ترس ضایع شدن محصوالتش، هرطور و به هر 

قیمتی شده حتی ناچیز محصول را به فروش برساند.

  

»محمدیان« رئیس هیئت کشتی مازندران شد
با برگزاری مجمع انتخابات هیات کشتی مازندران عسگری محمدیان 

برای 4 سال آینده سکاندار ورزش اول این استان شد.

  

ارائه خدمات آستان قدس به 4۸32۸ مازندرانی
مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در مازندران از ارائه 

خدمت نمایندگی آستان قدس رضوی این استان به 48 هزار و ۳28 
مازندرانی خبر داد.

 

احیای پروژه »پل تا پل« پس از 10 سال در ساری + تصاویر
معاون عمرانی شهرداری ساری از احیای پروژه »پل تا پل« پس از 

10 سال در این شهر خبر داد.

 

پیشنهاد ایجاد مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری در استان 
مازندران

رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از پیشنهاد ایجاد مرکز دائم صادرات 
و سرمایه گذاری در این استان توسط این مرکز خبر داد.

  

140 واحد تولیدی مازندران از تملک بانک ها آزاد می 
شوند

معاون استاندار مازندران گفت: 140 واحد تولیدی تحت تملک توسط 
بانک های استان شناسایی شدند که با رفع موانع تولید تا پایان سال 

۹۹ به مدار چرخه تولید بازخواهند گشت.

  

ارزش معامالت سهام در مازندران به ۸۸۸5 میلیارد ریال 
رسید

مدیر بورس منطقه ای مازندران گفت: ارزش سهام مبادله شده در 
بورس استان طی هفته جاری به بیش از هشت هزار و 885 میلیارد 

ریال رسید.
 

ترویج گفتمان انقالب اسالمی مهمترین رسالت دستگاه های 
فرهنگی است

مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران، ترویج گفتمان انقالب اسالمی 
را مهمترین رسالت دستگاه ها و نهادهای فرهنگی و حاکمیتی بیان 

کرد.
 

اعمال محدودیت ترافیکی/ هراز و کندوان یکطرفه می شود
رئیس پلیس راه مازندران از اعمال محدودیت های ترافیکی در 

محورهای مواصالتی استان خبر داد.

 

تاالر هنر ساری با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: پروژه بزرگ تاالر مرکزی 

فرهنگ و هنر استان در سفر آینده رئیس جمهور افتتاح می شود.

 

60 درصد مسیر پروژه »پل تا پل« در ساری آزادسازی شده 
است

معاون شهرداری ساری گفت: ۶0 درصد مسیر اجرای پروژه پل تا پل 
در ساری تملک و آزادسازی شده است.
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تقدیر از فعاالن مبارزه با مواد مخدر در مازندران
1۶ فعال و چهره اثرگذار در امر مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از 

اعتیاد در مازندران با حضور استاندار تقدیر شدند.

  

فرهنگ رضوی را در دهه کرامت ترویج کنیم
استاندار مازندران، دهه کرامت را فرصتی برای ترویج و اشاعه فرهنگ 

رضوی دانست و گفت: سیره کریمانه ائمه اطهار باید سرلوحه قرا 
گیرد.

  

رئیس هیئت کشتی مازندران انتخاب شد
عسکری محمدیان نایب قهرمان جهان و پیشکسوت کشتی آزاد به 

عنوان رئیس هیئت کشتی مازندران انتخاب شد.

  

پارک علم و فناوری سالمت در مازندران راه اندازی می 
شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از دریافت مجوز راه اندازی 
پارک علم و فناوری در حوزه سالمت در استان خبر داد.

  

جشن های زیرسایه خورشید در مازندران برپا می شود
ویژه برنامه های جشن های زیرسایه خورشید با حضور خادمان رضوی 

از فردا به مدت 10 روز در استان مازندران اجرا می شود.

  

بهره مندی 4۸ هزار نفر از خدمات کانون های خادمیاری 
در مازندران

مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در مازندران گفت: بیش از 
48 هزار نفر از خدمات کانون های خادمیاری در استان طی یکسال 

گذشته بهره مند شدند.

  
۸ مسجد محوری در آمل شناسایی شد

ییس اداره تبلیغات اسالمی آمل، از اجرای طرح ملی مسجد محوری 
با انتخاب هشت مسجد این شهرستان با هدف تاثیرگذاری در 

فعالیت های فرهنگی محالت سطح شهر خبر داد.

  

مازندران میزبان 10 شهید گمنام می شود/ سکانس آخر فیلم 
خان طومان

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران با اشاره به 
حضور ۳2۷ شهید گمنام در استان، اظهار داشت: امسال میزبان 10 

شهید گمنام در استان خواهیم بود.

  

4۸ هزار خدمت آستان قدس به محرومان استان اجرایی 
شد

مدیر آستان قدس رضوی در مازندران با اشاره به آغاز جشن های زیر 
سایه خورشید همزمان با دهه کرامت در استان گفت: در سال گذشته 

48 هزار خدمت آستان قدس به محرومان مازندران اجرایی شد.

  

ترافیک در محورهای مواصالتی مازندران نیمه سنگین است
فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به ترافیک سنگین در محور 

کندوان گفت: ترافیک در محورهای مواصالتی استان مازندران نیمه 
سنگین است.

  

صحت برگزاری انتخابات خانه مطبوعات استان مازندران 
تایید شد

صحت برگزاری انتخابات خانه مطبوعات مازندران پس از بررسی 
شکایات برخی نامزدها تایید شد.
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پایان توقف 16 ساله ساخت مجتمع فرهنگی هنری رامسر
مجتمع فرهنگی هنری رامسر که بیش از 1۷ سال از زمان کلنگ زنی 

آن می گذرد در فهرست پروژه های اولویت دار اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی مازندران در سال جاری قرار گرفت و قرار است طی 

روزهای آتی عملیات تقویت و استحکام بنا برای از سرگیری ساخت 
این مجموعه آغاز شود.

  

زراعت چوب در 4 هزار هکتار از اراضی مازندران
معاون استاندار مازندران گفت: در سالجاری زراعت چوب درچهارهزار 

هکتار از اراضی استان هدف گذاری شد

  

53 هزار مازندرانی در کنکور ثبت نام کردند
معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران گفت: از 5۳ هزار مازنی 

شرکت کننده درکنکور امسال ۳0 هزار و ۳00 نفر پشت کنکوری 
می باشند.

  

مازندران خنک می شود
هواشناسی مازندران اعالم کرد: دمای هوای این استان در پایان 

نخستین هفته تابستان سال ۹۹ ) جمعه ۶ تیرماه ( رو به خنکی 
می رود.

  

چهار میلیون تن بار از مازندران به سراسر کشور جابجا شد
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران گفت: 

در سه ماه اول سال جاری حدود 4 میلیون تن کاال از مازندران به 
سراسر کشور جابجا شد.

  

۷۷ هکتار از منابع طبیعی بابل آزادسازی شد
رییس منابع طبیعی بابل، بابلسر و فریدونکنار گفت: ۷۷ هکتار از 
اراضی ملی تصرف شده در بابل آزادسازی و از چنگال متجاوزان 

خارج شد.
  

ارشاد مازندران دهه کرامت مسابقه ادبی برگزار می کند
معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران 
گفت: به مناسبت دهه کرامت از والدت حضرت معصومه )ع( تا امام 
رضا )ع( مسابقه ادبی تحت عنوان از مهتاب تا آفتاب برگزار می کند.

  

دوران کرونایی ، فرصتی برای بازسازی اماکن ورزشی است
یک کارشناس حوزه ورزش استان مازندران گفت: در شرایط کرونایی 
که باالجبار سالن ها و فضاهای ورزشی تعطیل هستند فرصت مناسب 

برای بازسازی و ترمیم این فضاها به شمار می رود.

  

پرواز قیمت مرغ در قطب تولید کشور
 قیمت مرغ در مازندران به عنوان قطب تولید این ماده پروتئینی در 
روز جاری به حدود 1۹0 هزار ریال در هر کیلوگرم رسید که نسبت 

به اواسط ماه گذشته حدود 40 درصد افزایش یافت.

  

عزم استانی برای شکستن طلسم تاالر مرکزی ساری
عملیات اجرایی تاالر مرکزی ساری که از حدود 1۳ سال پیش 

ساخت آن آغاز شد و مهم ترین پروژه فرهنگی مازندران محسوب 
می شود ، قرار است با پیگیری مسئوالن استان بزودی از سر گرفته 

شود تا پیش از پایان عمر دولت دوازدهم دست کم فاز نخست آن به 
بهره برداری برسد.

  

عزم استانی برای شکستن طلسم تاالر مرکزی ساری
عملیات اجرایی تاالر مرکزی ساری که از حدود 1۳ سال پیش 

ساخت آن آغاز شد و مهم ترین پروژه فرهنگی مازندران محسوب 
می شود ، قرار است با پیگیری مسئوالن استان بزودی از سر گرفته 

شود تا پیش از پایان عمر دولت دوازدهم دست کم فاز نخست آن به 
بهره برداری برسد.

  

استاندارمازندران: آسیب های اجتماعی ناشی از مواد 
مخدر باید کاهش یابد

استاندار مازندران گفت: باید با اطالع رسانی و آگاهی سازی جامعه 
نسبت به زیان های مواد مخدر، آسیب های اجتماعی ناشی از این مواد 

را در جامعه کاهش دهیم.
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بی سوادی در مازندران نباید کوچک شمرده شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه 

شرایط فرهنگی مازندران با دیگر استانهای کشور متفاوت است گفت: 
به همین خاطر نباید وجود بی سوادی حتی مقداری کم مورد بی 

اعتنایی قرار گیرد.

  

انتقاد معاون فرماندار از بی توجهی به وضعیت اشتغال در 
تنکابن

معاون سیاسی ، اجتماعی و امنیتی فرماندار تنکابن گفت : با وجود 
پرداخت تسهیالت اشتغال زایی به متقاضیان ، متاسفانه هنوز آمار 

درستی از میزان اشتغال در این شهرستان وجود ندارد و موفقیت این 
طرح در هاله ای از ابهام قرار دارد.

  

شورای پشتیبانی سوادآموزی مازندران آغاز به کار کرد
شورای پشتیبانی سواد آموزی مازندران با هدف ریشه کنی آخرین 

بقایای بی سوادی و رساندن میزان باسوادی استان به 100 درصد از 
امروز چهارشنبه با برگزار نخستین جلسه به صورت رسمی فعالیتش 

را آغاز کرد.

  

عسکری محمدیان رییس هیات کشتی مازندران شد
عسکری محمدیان دارنده 2 مدال نقره المپیک با رای اکثریت اعضای 

مجمع انتخاباتی هیات کشتی مازندران ، به عنوان رییس این هیات 
انتخاب شد.

  

پروژه پل تا پل، تکمیل کننده کمربند گردشگری ساری
پروژه پل تا پل که پس از یک دهه وقفه در اجرا بار دیگر از سوی 

شهرداری ساری آغاز شده است ، به اعتقاد کارشناسان می تواند 
تکمیل کننده کمربند گردشگری مرکز مازندران بویژه به عنوان یکی 

از زیرساخت های مورد نیاز برنامه » ساری پایتخت گردشگری اکو 
2022 » باشد.

  

حرکت زیرپوستی اعتیاد در مازندران
هفته مبارزه با موادمخدر سال جاری باتوجه به برنامه های 

محافظه کارانه به دلیل شیوع ویروس کرونا در حالی پایان می یابد که 
جای یک ارزیابی کلی ساالنه از وضعیت اعتیاد در مازندران خالی 

است.

  

آزمون مدارس نمونه دولتی مازندران حضوری برگزار 
می شود

معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران با اعالم حضوری بودن 
آزمون انتخابی مدارس نمونه دولتی استان ، تاکید کرد : این آزمون 
با رعایت سختگیرانه پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 

برگزار می شود.

  

۷



خودنمایی کرونا در مازندران ادامه دارد
۷1 بیمار جدید مبتال به ویروس کرونا در بیمارستان های مازندران 

بستری شدند.
 

نایب قهرمان المپیک رییس هیات کشتی مازندران شد
عسکری محمدیان برای 4 سال بعنوان رئیس هیات کشتی مازندران 

انتخاب شد.

  

یک طرفه شدن محور های کندوان و هراز
محور های کندوان و هراز در صورت مشاهده ترافیک سنگین روز 

جمعه ۶ تیرماه یک طرفه می شوند.

  

کرونا 15 نفر دیگر را در بابل به اسارت درآورد
15 بیمار جدید مبتال به کووید 1۹ در بیمارستان های بابل بستری 

شدند.

  

غرق شدن فردی 26 ساله در نور
جوان 2۶ ساله اهل بابل حین شنا در آب های ساحلی شهرستان نور 

غرق شد.
  

مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم ملی و همگانی است
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، گفت: مبارزه با 

مواد مخدر نیازمند عزم ملی و همگانی است.

  

مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم ملی و همگانی است
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، گفت: مبارزه با 

مواد مخدر نیازمند عزم ملی و همگانی است.

  

خارج کردن تومور 20 کیلویی از شکم یک بیمار
پزشکان توده ای 20 کیلویی را از شکم خانم 5۹ ساله اهل بهشهر با 

موفقیت خارج کردند.
  

اختصاص 15 میلیارد تومان برای ساخت تاالر فرهنگ و هنر 
ساری

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: 15 میلیارد تومان اعتبار برای 
ساخت فرهنگ و هنر ساری اختصاص یافت و برای تکمیل آن به 

حدود 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

  

کاهش تعداد برنامه های نمایندگی آستان قدس رضوی در 
مازندران 

مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در مازندران گفت: به علت 
شرایط کرونایی 1۷0 برنامه امسال به مناسبت دهه کرامت در 

مازندران برگزار می شود.

  

طبیعت غرب مازندران بستر مناسبی برای کتابخوانی
طبیعت غرب مازندران مکان مناسبی برای مطالعه دختران کتابخوان 

است.
  

برگزاری جشن تکریم امامزادگان مازندران به صورت 
مجازی

جشن تکریم امامزادگان مازندران به رسم هر ساله در شهر های 
مختلف مازندران به صورت مجازی برگزار می شود.

  

جابجایی 4 میلیون تن کاال از مازندران
4 میلیون تن کاال در سه ماهه اول امسال از مازندران به سراسر 

کشور جابجا شد.
  

مرگ پسر 1۸ ساله در جاده بابل به بهنمیر
تصادف موتورسیکلت با خودرو سواری پراید در جاده بابل به بهنمیر 

سبب مرگ پسر 18 ساله شد.

  

۸



اجرای یک پیشنهاد ابتکاری برای کاهش مصرف آب در 
نیروگاه نکا

با اجرای یک پیشنهاد ابتکاری بیش از 5۳0 هزار لیتر در مصرف آب 
واحد های بخار نیروگاه نکا در هر شبانه روز صرفه جویی شد.

  

مسابقه ادبی »از مهتاب تا آفتاب« برای مازندرانی ها
مسابقه ادبی »از مهتاب تا آفتاب« به مناسبت دهه کرامت در 

مازندران برگزار می شود.

  

آزمون مدارس نمونه دولتی مازندران حضوری برگزار 
می شود

آزمون مدارس نمونه دولتی فقط برای دانش آموزان ورودی پایه نهم 
به دهم و به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

  

دریای خزر روز جمعه مواج می شود
دریای خزر روز جمعه ۶ تیرماه مواج می شود.

  

کالهبرداری تلفنی از طریق شبکه های اجتماعی در کمین 
شهروندان

پلیس فتا مازندران درباره کالهبرداری تلفنی از طریق شبکه های 
اجتماعی به شهروندان هشدار داد.

  

40 هزار متر مربع از زمین های کشاورزی آمل به چرخه 
تولید بازگشت

40 هزار متر مربع از زمین های کشاورزی منطقه الریجان شهرستان 
آمل به چرخه تولید بازگشت.

  

تسهیالت اشتغال به افراد فاقد مهارت پرداخت نشود
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از استاندار مازندران 

خواست به افراد فاقد مهارت،تسهیالت اشتغال پرداخت نکنند.
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