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احمدی نژاد در منشور شفافیت و بررسی واقع بینانه/ خوب 
بودن کافی نیست، خوب ماندن شرط عاقبت بخیری است

مردی که با حمایت های همه جریان های ارزشی و مومن به انقالب 
اسالمی توانست به عنوان ششمین رئیس جمهور در دو دوره بر اریکه 

ریاست جمهوری تکیه زند و در حمایت از محرومین اقداماتی را به 
انجام رساند، پس از افول اقتدارش، میخواهد مجدد به قدرت بازگردد 
البته اگر شاخص ها وخصلت هایی که موجب سقوط او شده بودند به 

او اجازه این بازگشت به قدرت را بدهند.

 

سرزده کنار مردی که یک ملت بود
شهید دکتر محمد حسین بهشتی ایام نوروز سال ٦٠ پس از 

دیدار سرزده با دوستانش در جمع بچه های سپاه این عکس را به 
درخواست کاظم اکبری در جمع شورای فرماندهی می اندازند.

 

نهاد های مسئول فقط نظاره گر ابتذال و هنجارشکنی در 
سواحل نباشند

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: نهاد های مسئول در استان فقط 
تماشاگر افسارگسیختگی و ابتذال های فرهنگی در استان نباشند.

 

لیالز: تنها فایده مذاکره مجدد با آمریکا بازشدن راه دزدی 
دالالن است

سعید لیالز، اقتصاددان و فعال سیاسی اصالح طلب عقیده دارد که در 
حال حاضر مذاکره با آمریکا هیچ کمکی به اقتصاد ایران نمی کند و 

فقط راه برای دزدها هموار می سازد.

 

حقوق بشر آمریکایی اهرمی برای تخریب و تحریم کشورها 
شده است

امام جمعه نکا گفت: آمریکایی ها یک حقوق ساختگی به عنوان بهانه 
همیشگی و ثابت امپریالیسم و جهان داران سرمایه داری درست کنند 

تا با این بهانه به هر کشوری بخواهند تاخت و تاز کرده و آنجا را 
تخریب کنند.

 

نمایندگان مجلس به درد مردم رسیدگی کنند/گرانی کاالها 
افسار گسیخته شده است

امام جمعه فریدونکنار با اشاره به اینکه قوه قضاییه نباید در برخورد با 
مفسدان مماشات کند گفت: نمایندگان مجلس جدید به دنبال مسائل 

معیشتی و درد مردم باشند.

 

تالش جهادی دستگاه قضا برای فروپاشی »بت فساد«
امام جمعه میاندورود به برخورد با فساد در قوه قضاییه اشاره کرد و 

گفت: گاهی شفافیت هزینه هم دارد وقتی بت فساد در حال شکستن 
است باندهای فساد ساکت نمی نشینند.

 

آغاز ساخت مدرسه 3 کالسه در شهرستان سیمرغ
ساخت مدرسه سه کالسه در شهرستان سیمرغ با مشارکت 5٠ 

درصدی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور آغاز شد.

 

گرد و خاک معادن امروز فقط برای شهروندان است
امام جمعه آمل از قیمت دو برابری شن و ماسه ابراز ناراحتی کرد و 
گفت: گرد و خاک معادن امروز فقط برای شهروندان است، در حالی 
کمتر از یکسال قیمت شن و ماسه دوبرار شده است، دادستان باید 
برای حفظ حقوق بیت المال بعنوان مدعی العموم وارد این داستان 

شود.
 

متجاوزین به عنف که تخریبگران آشوبهای خیابانی از آب 
درآمدند

انتشار خبر مجازات سه نفر از اوباش شناسنامه دار تهران طی روزهای 
گذشته که در جریان آشوب های مسلحانه سال گذشته نیز دست 

داشته اند دارای جزئیات جالب توجهی است.
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اگر به جای روحانی فرد دیگری رئیس جمهور شود دالر 1۲ 
هزار تومان و پراید ۵۰ میلیون تومان می شود!

تاجزاده در گفتگو با شرق در سال 95 گفته بود، اگر به جای روحانی 
فرد دیگری رئیس جمهور شود دالر ۱۲ هزار تومان و پراید 5٠ 

میلیون تومان می شود.

 

مشکلی برای فعالیت های ورزشی در ایام کرونا وجود 
ندارد/تاثیر ورزش و فعالیت بدنی در ایمنی بدن

عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه مازندران گفت: فعالیت 
ورزشی و تقویت ایمنی بدن در جلوگیری از کرونا موثر است.

 

پیش بینی هوای ابری و خنک از هفته آینده
رئیس هواشناسی آمل گفت: فردا هوای نیمه ابری تا ابری همراه با 

بارش پراکنده خواهیم داشت که وزش باد و کاهش دما همراه خواهد 
بود.

 

تورم مازندران در خردادماه ۲۰.3 درصد
مرکز امار ایران اعالم کرد: در خرداد ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه 

خانوارهای کشور مربوط به استان کردستان با 5,5 درصد افزایش و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ٠.۱ درصد افزایش 

است.

 

رویکرد امیدآفرینی قوه قضائیه در حمایت از تولید ملی و 
مبارزه با فساد

امام جمعه جویبار گفت: رویکردهای اخیر قوه قضائیه در مبارزه با 
فساد و حمایت از تولید ملی، موجی از امیدواری در میان مردم ایجاد 

کرد این روحیه جهادی باید در بدنه قوه قضائیه در تمامی بخش ها 
جاری شود.

  

گستاخی های آمریکا دیپلماسی مقتدرانه می خواهد/لزوم 
برخورد جدی با هنجارشکنان در سواحل

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه نباید گستاخی های 
آمریکا را بی جواب گذاشت، گفت: باید با یک دیپلماسی مقتدرانه با 

دشمنان برخورد کرده و پاسخ بدهیم.

  

ادامه بارش های پراکنده تا اواسط هفته/ هوای مازندران تا 
اواسط هفته خنک می ماند

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی مازندران گفت: آسمان مازندران 
تا اواسط هفته خنک می ماند و شاهد ادامه هوایی خنک در استان 

هستیم.
 

استمداد از دادستان برای برخورد با گران فروشان
امام جمعه شهرستان چالوس با انتقاد شدید از گرانی به خصوص در 

غرب استان، گفت: عدم نظارت درست علت اصلی گرانی است و مردم 
ما به شدت تحت فشار قرار گرفتند.

 

۲6 سال در تکاپوی خبر/روایتی از خبرنگار گرم وسرد 
چشیده

شیرزاد نبوی پیشکسوت جامعه خبری سوادکوه با بیان اینکه وقتی 
اخبارم را مرور می کنم و  می بینم که مشکالت کاهش می یابد، 

خوشحال می شوم، گفت: امکانات و شیوه فعالیت در سال ۱۳۷۳ که 
همکاری ام را با صدا و سیما آغاز کردم با االن تفاوت زیادی داشت.

 

کندوان یک طرفه می شود/ احتمال لغو محدودیت یک طرفه 
هراز

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به اینکه تردد خودروها در تمامی 
محورهای شمال به صورت پرحجم است، گفت: تردد خودروها امروز 

در محور کندوان یک طرفه می شود.

 

۲



بخش ای سی یو  تنفسی با فشار منفی بیمارستان تخصصی 
شمال افتتاح شد

بخش ویژه ای سی یو تنفسی با ۱8 تخت اختصاصی به عنوان یکی 
از منحصر به فردترین بخش های بیمارستانی مازندران در بیمارستان 

تخصصی شمال شهرستان آمل با حضور مسؤوالن استانی و شهری به 
بهره برداری رسید.

 

راه اندازی معادن تعطیل در مازندران/ آغاز به کار معدن 
گلن دود پس از 3 سال تعطیلی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به راه اندازی 
مجدد ۱٠ واحد معدن تعطیل در مازندران اشاره کرد و گفت: معادن 

شن و ماسه و زغال سنگ راه اندازی شده اند اما عمده هدف ما 
راه اندازی معادن زغال سنگ و فلورین است.

  

هیچ نظارتی بر سواحل مازندران نمی شود
نماینده ولی فقیه در مازندران با انتقاد از عملکرد مسئوالن فرهنگی 

در این استان، گفت: نظارتی بر سواحل مازندران نمی شود.

  

شناسایی ۲6۲۸ مورد جدید ابتال به کووید 19
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲٦۲8 بیمار کووید ۱9 طی 

۲۴ ساعت گذشته در کشور خبر داد.

  

افسارگسیختگی اقتصادی و فرهنگی را مهار کنیم
 نماینده ولی فقیه در مازندران افسارگسیختگی در حوزه اقتصاد و 

فرهنگی را از جمله چالش ها بیان کرد و خواستار مهار و مدیریت در 
این حوزه شد.

  

قوه قضاییه در تراز انقالب اسالمی است
 رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه قوه قضاییه در تراز 
انقالب و جمهوری اسالمی است، گفت: مبارزه با فساد توسط این 

دستگاه شدت یافته است.

 

شناسایی 4 سرمایه گذار برای راه اندازی اتوبوس دریایی
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گفت: چهار سرمایه گذار برای راه 

اندازی اتوبوس گردشگری در دریای خزر شناسایی شده است.

 

ترافیک پرحجم در محورها/هراز و کندوان یکطرفه می شود
رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت تردد در محورهای 

استان را پرحجم اما روان اعالم کرد.
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 جهش تولید از طریق فسادزدایی محقق می شود
امام جمعه ساری با اشاره به اینکه افسارگسیختگی فرهنگی در 

سواحل بیداد کرده است، گفت: جهش تولید از طریق فسادزدایی 
محقق می شود.

 

 تشکیل پلیس قضایی نیاز امروز دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به تشکیل پلیس قضایی در 

دوران صدرات شهید بهشتی در مسند ریاست قوه قضاییه، گفت: 
تشکیل پلیس قضایی نیاز امروز دستگاه قضایی است.

 

مازندران معطر به عطر شمیم رضوی شد
ـ مردم استان علویان مازندران، همزمان با دهه کرامت میزبان 

خادمان رضوی کاروان زیر سایه خورشید شدند.

  

امام جمعه ساری: غربی ها خود مسبب شعله ور شدن شعار 
مرگ هستند

 نماینده ولی فقیه در مازندران و امام جمعه ساری گفت : هر بار 
شعار مرگ بر آمریکا و همپیمانانشان در جامعه رو به فروکش کردن 

می رود، آنها با رفتارهای گستاخانه نفرت ملت ایران را شعله ور 
می کنند و آنها خودشان مسبب شعله ور شدن شعار مرگ هستند.

  

امام جمعه موقت نوشهر: قوه قضائیه باید با علل جرم برخورد 
کند

 امام جمعه موقت نوشهر با تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدای حادثه تروریستی هفتم تیر گفت : قوه قضائیه ضمن 

برخورد با مجرمان ، باید همت خود را صرف برخورد با علل وقوع 
جرم و پیشگیری از آن کند.

  

استقالل قوه قضاییه از اقدامات ماندگار شهید بهشتی است
رییس کل دادگستری مازندران گفت : استقالل قاضی و قوه قضاییه 
از یادگاری های مهم شهید بهشتی در ارتقای اداره دستگاه قضا بوده 

است.

  

توسعه گردشگری مازندران به اصالح قوانین مرتبط نیاز دارد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران با 
تأکید بر این که گردشگری یک صنعت فرابخشی است، از وجود 
برخی اشکاالت قانونی پیش روی توسعه گردشگری انتقاد کرد و 

گفت : توسعه گردشگری مازندران به اصالح قوانین مرتبط نیاز دارد.
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۷۲ نفر در مازندران کرونا را شکست دادند
۷۲ بیمار کرونایی از بیمارستان های مازندران با بهبودی نسبی 

ترخیص شدند.
 

مسئوالن فقط نظاره گر ابتذال فرهنگی نباشند
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: نهاد های مسئول در مازندران 

فقط تماشاگر ابتذال های فرهنگی نباشند.

  

تولید 3۰ اثر هنری با موضوع دهه کرامت
به مناسبت پاسداشت دهه کرامت تولید ۳٠ اثر هنری در دستور کار 

حوزه هنری مازندران قرار دارد.

  

بازی کرونا در بابل ادامه دارد
۱٦ بیمار جدید مبتال به کووید ۱9 در بیمارستان های بابل بستری 

شدند.
  

مرمت و بهسازی جاده هزارجریب در اولویت
مرمت و بهسازی جاده هزارجریب اولویت مهم راهداری و حمل و نقل 

جاده ای شهرستان نکا برای خدمات رسانی به روستاییان است.

  

لیگ برتر فوتبال پیشکسوتان مازندران قرعه کشی شد
آیین قرعه کشی مسابقات لیگ برتر فوتبال پیشکسوتان مازندران در 

بهنمیر برگزار شد.

  

وعده ساخت ۵ مدرسه در سیمرغ از سوی خیر مدرسه ساز
اکبر ابراهیمی از خیرین بزرگ مدرسه ساز کشور ساخت 5 مدرسه را 

در سیمرغ را بر عهده گرفت.

  

برگزاری مراسم محوری تکریم امامزادگان در مازندران
مراسم محوری تکریم امامزادگان مازندران در امامزاده عباس ساری 

برگزار می شود.

  

بزرگترین دریاچه جهان بی تاب است
دریای خزر از امروز به مدت ۴ روز مواج است.

   

۵
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با توجه به تعطیلی روز جمعه کلیه انتشارات 
استان مازندران رویت نگردید . 



۷



۸


