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توبه حقیقی یا فرافکنی سیاسی!/ انتخاب مردم در مجلس 
یازدهم، سرآغاز حاشیه سازی چتربازان سیاسی

پس از رویکرد عبرت آموز مردم در انتخابات مجلس یازدهم و 
رفوزگی جریان اصالحات کشور، ابراز ندامت از عناصر موثر این جریان 

و ارائه تحلیل در توجیه شکست سیاست های اصالح طلبان، نوعی 
سرخوردگی و توبه از سوی این عناصر بچشم می آید، که بدلیل عدم 
صراحت در توبه و نپذیرفتن مسئولیت این شکست ها، فرافکنی اولین 

برداشتی است که عاید خواننده این اظهارات می شود.

 

جنایات ضد بشری شیطان بزرگ پشت نقاب حقوق بشر/
پارادوکس منافقانه آمریکا در تضییع حقوق بشریت

نامگذاری دومین هفته از تیرماه تحت عنوان هفته حقوق بشر 
آمریکایی، فرصت مغتنمی برای افشا و بازخوانی جنایت های شیطان 

بزرگ پشت نقاب دفاع از حقوق بشر نه تنها در ایارن و خاورمیانه 
بلکه در تمام جهان است تا زوایای پنهان این عوام فریبی بزرگ به 

تصویر کشیده شود.

 

همه توانمان را برای رفع مشکالت مردم به کار می گیریم
فرمانده سپاه کربال گفت: به همه فرماندهان توصیه کردم که برای 
رفع مشکل مردم منتظر اجازه از بنده نباشند و با تمام امکانات در 
جهت یاری رساندن و رفع مشکالت مردم پیشی گرفته و اقدامات 

الزم را انجام دهند.

 

آزمایش واکسن های تایید نشده کرونا روی سیاهپوستان 
آفریقایی

نژادپرستی کشورهای غربی حتی در زمینه تست ویروس کرونا که 
باید برای نجات جان بشریت به کار برده شود، نشان می دهد که این 

کشورها حتی در زمینه سالمت جهانی نیز با نگاه سودجویانه عمل 
می کنند.

 

خوئینی ها آدرس غط داد/ دولت با بدترین تدابیر،کشور را 
اداره می کند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متأسفانه »موسوی 
خوئینی ها« به جای آنکه انگشت اتهام را به سوی آمریکا و هواداران 

آن نشانه رود، آدرس غلط داده است.

  

بی برنامگی مدیران فوتبال بازهم خبرساز شد عضو 
هیئت رئیسه: با فیفا به مشکل برخوردیم!

بی برنامگی مدیران فوتبال بازهم خبرساز شد تا جایی که دیروز 
محمود اسالمیان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از وجود برخی 
مشکالت میان فدراسیون فوتبال ایران و فیفا در راه تایید اساسنامه 

خبر داد!
 

فرزند زکزاکی از وخامت حال پدر در زندان های نیجریه 
خبر داد

پسر رهبر جنبش اسالمی نیجریه از شرایط نامساعد جسمانی پدرش 
در زندان های دولت این کشور خبر داد.

 

10 تیر 1365؛ روزی که قلب امام شاد شد
شهر مهران یکی از نقاط استراتژیک جنگ در طول دفاع مقدس بود 
.دهم تیر ماه مصادف با روز ازاد سازی مهران یادآور روز تاریخی در 

تاریخ است، سالروز عملیات غرورآفرین کربالی یک و آزاسازی مهران، 
روزی که بار دیگر همان جمله معروف امام خمینی )ره( تکرار و 

مهران قهرمان آزاد شد.
 

واکنش اصالح طلبان به نامه موسوی خوئینی ها؛ او کار بسیار 
غلطی انجام داد

فعاالن سیاسی اصالح طلب در واکنش به نامه فرافکنانه موسوی 
خوئینی ها تاکید کردند: او کار بسیار غلطی انجام داد.
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وضعیت بحرانی سوادکوه در ساخت وسازهای غیرمجاز
رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه گفت: متاسفانه امروز در 

شهرستان در ساخت و سازهای غیرمجاز به مرحله بحران رسیده و 
شورای حفظ حقوق بیت المال با عزمی راسخ و با جدیت این موضوع 
را تا رسیدن به مرحله مقصود پیگیری می کند و با متخلفان برخورد 

می شود.
 

قتل جورج فلوید ادعای کاذب امریکا در دفاع از حقوق بشر 
است/برجام اثبات کرد نمی توان به دشمن دل بست

کارشناس مسائل سیاسی به قتل وحشیانه جورج فلوید سیاه پوست 
امریکایی به دست دستگاه پلیس این کشور اشاره و تاکید کرد:جنایت 
قتل جورج فلوید، ادعای کاذب امریکا در دفاع از آزادی، حقوق بشر و 

دمکراسی را آشکار کرد.
 

اعالم زمان مراسم وداع و تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم 
مازندرانی

جانشین فرماندهی لشکر عملیاتی 25 کربال زمان مراسم وداع و 
تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم مازندرانی را اعالم کرد.

 

شهرداری جویبار پایبند به تعهد 20 ماه 20 پروژه است/
تعطیلی پروژه های عمرانی تنها در اوج کرونا

شهردار جویبار گفت: هفت پروژه عمرانی شهرداری جویبار به صورت 
هم زمان در حال اجراست و فقط در مدت کوتاهی در زمان اوج شیوع 

ویروس کرونا طبق بخشنامه های استانی پروژه های عمرانی تعطیل 
شدند.

 

کانون نویسندگان و تهیه محتوا برای رسانه های صهیونیستی 
و سعودی!

کانون نویسندگان، تشکل منسوب به نویسندگان کمونیست و چپگرا 
که روزگاری خود را الگوی  ترقی و مبارزه با امپریالیسم می دانستند، 

حاال فقط به تأمین کننده محتوا برای رسانه های مرتجع ترین 
دولت های جهان تبدیل شده اند!

 

ابهام های عجیب در مزایده های اماکن ورزشی!
برخی مزایده ها در ادارات ورزش شهرستان های مازندران این روزها 

با ابهاماتی همراه است که نیاز است مسئولین نظارتی ورود کنند و 
بازرسی بیشتری در این باره به خرج دهند.

  

با گوش سپردن به بیانات رهبر انقالب می توان مقابل 
ابرقدرت ها ایستاد

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
بی تدبیری دولت چالش های فراوان ایجاد می کند، گفت: با گوش 

سپردن به بیانات رهبر انقالب اسالمی می توان مقابل ابرقدرت ها با 
صالبت و قدرت ایستاد.

  

 احیای منابع طبیعی در طرح ایجاد 10 هزار اشتغال در 
مازندران

مجری طرح ایجاد اشتغال 10 هزار نفر در مازندران می گوید؛ زمینی 
را برای واگذاری درخواست نکردم بلکه تقاضای اجاره بود و زمین 

مورد نظر هم با کمترین بافت درختی و گیاهی است و طرح ما برای 
احیای زمین ها و باغ کاری و ترویج درختان ویژه همان مناطق است.

 

این مسجد میزبان هر نوع پوششی است/ جشنی برای شاد 
کردن دل دخترها

حضور دختران با همه ظواهر در جشن روز دختر نظر هر کسی را 
به خود جلب می کرد، ولی مدیر پایگاه مسجد موسی بن جعفر )ع( 
می گوید: مسجد موسی بن جعفر )ع( تنها پایگاه مردمی است که 

میزبان هر نوع پوششی خواهد بود.

 

اعطای مجوز به 48 واحد صنعتی در شهرک صنعتی 
شورمست/ صادرات 100 تنی فلورین در 3 ماهه اول امسال
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سوادکوه از اشتغال زایی هزار و 

774 نفری واحد های تولیدی در سوادکوه خبر داد.

 

آغاز مرحله چهارم رزمایش کمک مومنانه همزمان با دهه 
کرامت

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چالوس گفت: چهارمین مرحله رزمایش 
مواسات و کمک مومنانه همزمان با دهه کرامت، ۳00 بسته معیشتی 

توسط سپاه ناحیه، ۳00 بسته هیات کریم اهل بیت و تعدادی هم 
توسط پایگاه های مقاومت در روز میالد امام رضا )ع( توزیع خواهد 

شد.
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دولت از واردات برنج خارجی جلوگیری کند/ ممانعت از 
واردات برنج طی ماه های مرداد تا آذر

رئیس مجمع نمایندگان مازندران در مجلس یازدهم، خواستار اقدام 
فوری دولت در ممانعت از واردات برنج خارجی به کشور شد و گفت: 
عدم سیاست قاطع دولت در حمایت از برنج کاران در سال های اخیر 

به کاهش انگیزه آنان در عرصه تولید منجر شده است.

 

2 آالله خان طومان مهمان حرم رضوی/ بازگشت شهیدان 
خان طومان اواخر هفته به مازندران 

جانشین فرماندهی لشکر عملیاتی 25 کربال گفت: شهید مدافع حرم 
علی جمشیدی و شهید مدافع حرم سعید کمالی بعد از 50 ماه دوری 

به استان مازندران اواخر هفته به مازندران برخواهند گشت.

  

 اسدی: بیمارستان امام آمل دارای موافقت اصولی جراحی 
قلب باز است/ ارسال تجهیزات پزشکی در هفته   های آینده
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: بیمارستان امام 

خمینی ره آمل که از سال ۹۶ فعال است دارای موافقت اصولی بخش 
آنژیوگرافی و جراحی قلب باز و ای سی یو او اچ است.

  

قدردانی نماینده ولی فقیه در مازندران از خدمات حوزه 
بهداشت

نماینده ولی فقیه در مازندران در نامه ای به وزیر بهداشت از زحمات و 
تالش های فراوان اعضای ستاد مبارزه با کرونا در سطوح ملی، استانی 
و شهرستانی در ایام مبارزه با کرونا و مهار این ویروس منحوس تقدیر 

کرد.

  

لزوم همکاری علمی پژوهشی جهاد دانشگاهی و دانشگاه 
کشاورزی در مازندران

در دیدار رئیس جهاد دانشگاه مازندران با رئیس دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی ساری بر لزوم همکاری علمی پژوهشی دو 

طرف، تاکید شد.
  

استفاده از ظرفیت علمی جهاد دانشگاهی در برنامه های 
شیالتی مازندران

مدیرکل شیالت مازندران بر استفاده از ظرفیت علمی جهاد 
دانشگاهی در برنامه های شیالتی این استان تاکید کرد.

  

گیاهان دارویی؛ کشتی پرسود اما سنتی در مازندران
با وجود آنکه، کشت برنج در مازندران، بسیار مهم، استراتژیک و 

پرطرفدار محسوب می شود اما این استان با داشتن تنوع ژنتیکی و 
اقلیمی بسیار زیاد می تواند به عنوان اهرمی بسیار بزرگ در زمینه 
توسعه کشت و پرورش، فرآوری و صنعت گیاهان دارویی در کشور 

مطرح شود.
  

4 تفاوت بزرگ هم پیمانان انصراف از لیگ/ تبریزی ها قافیه 
را باختند

هفته بیست و دوم لیگ برتر و شکست 2 تیم تبریزی نشان از تفاوت 
بزرگ آن ها با 2 هم پیمان خصوصی شان یعنی شهرخودرو و نساجی 

داشت.
  

تشییع دو شهید مدافع حرم خان طومان در مازندران
جانشین فرماندهی لشکر عملیاتی 25 کربال از برگزاری مراسم تشییع 
دو شهید مدافع حرم مازندران در شهرستان های ساری و نور خبر داد.
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391 بیمار کرونایی در بیمارستان های مازندران بستری 
هستند

 براساس اعالم دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل ۳۹1 بیمار 
کرونایی در بیمارستان های استان تحت درمان و مراقبت هستند.

  

مرکز بومگردی ورسک پایلوت گردشگری دانش آموزی می 
شود

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه فاز اول مجتمع 
گردشگری دانش آموزی ورسک به زودی بهره برداری می شود، 

گفت: این مجتمع پایلوت گردشگری دانش آموزی کشور می شود.

 

5900 مازندرانی در دوره های سوادآموزی شرکت می کنند
معاون سوادآموی آموزش و پرورش مازندران گفت: امسال پنج هزار و 

۹24 نفر در دوره های سوادآموزی در استان شرکت خواهند کرد.

 

ثبت دمای 30 درجه در 4 شهر مازندران
مدیرکل هواشناسی مازندران، گرمترین شهر استان را با دمای بیش 
از ۳2 درجه شهر گلوگاه عنوان کرد و گفت: دمای هوای چهار شهر 

استان باالی ۳0 درجه ثبت شده است.

 

نرخ شیوع مواد مخدر در مازندران 2.6 درصد است
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران، نرخ شیوع مواد 

مخدر در جمعیت فعال استان را 2.۶ درصد اعالم کرد.

 

اعتماد مردم سرمایه اصلی جمعیت هالل احمر است
 نماینده ولی فقیه درمازندران سرمایه اصلی جمعیت هالل احمر را 

اعتماد مردم دانست و گفت: این جمعیت باید به امکانات روز و مدرن 
مجهز باشد.

 

600 تن مرغ در مازندران توزیع می شود
مدیرکل پشتیبانی امور دام مازندران سهمیه مرغ تعیین شده برای 

توزیع در استان را ۶00 تن اعالم کرد و گفت: محدودیتی برای توزیع 
وجود ندارد.

  

طرح ضربتی راهداری در 2 محور مازندران اجرا شد
مدیرکل راهداری مازندران گفت: طرح ضربتی راهداری با 11 اکیپ 

در محورهای هراز و سوادکوه اجرا شده است.

  

16 میلیارد تومان از مطالبات بیمارستان های مازندران 
پرداخت شد

مدیرکل بیمه سالمت مازندران گفت: در ماه جاری 1۶ میلیارد تومان 
از مطالبات بیمه ای بیمارستان های دولتی استان پرداخت شده 

است.
  

خرید 46 هزار تن گندم از کشاورزان مازندران
سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران میزان خرید گندم 

تضمینی در استان را بیش از 4۶ هزار تن اعالم کرد و گفت: این 
میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۹ درصدی داشته 

است.
  

آالله های مدافع حرم مازندران مهمان ویژه رضوی
خانواده دو شهید مدافع حرم مازندران پس از 50 ماه چشم انتظاری 
پیکرهای مطهر فرزندانشان را در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( به 

آغوش کشیدند.
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انباشت زباله در جاده هراز / ماجرای افتتاح حاشیه دار 
زیرگذر چالو در آمل

ماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی با اشاره به وجود معادن 
غیرمجاز در شهرستان گفت: جلوی فعالیت معادن غیرمجاز در آمل 

برخورد می شود.
  

پیکرهای مطهر 2 شهید مدافع حرم مازندران تشییع می شود
پیکرهای مطهر 2 شهید مدافع حرم حماسه خان طومان از شهرهای 

ساری و نور در مازندران تشییع می شود.

  

امسال 210 واحد مسکونی ویژه مددجویان در استان 
مازندران احداث می شود

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( مازندران گفت: تا پایان سال 
قرار است 210 واحد مسکونی ویژه مددجویان در مازندران احداث 

شود.

  

زمینه درمان 59 هزار معتاد در استان مازندران فراهم شد
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران با اشاره به نقش 

خانواده ها در سالمت فرزندان، گفت: 5۹ هزار معتاد مازندرانی از 
داروهای درمان اعتیاد برخوردار شدند.

  

جزئیات جدید از کاوش در »طوق تپه نکا« به زودی اعالم 
می شود

 سرپرست هیئت کاوش »طوق تپه نکا« با اشاره به اینکه در کاوش 
اولیه محوطه طوق تپه نکا دوران آهن، مس و سنگ دیده شده است 
گفت: جزئیات جدید از کاوش در طوق تپه نکا به زودی اعالم می شود.

  

تصویب 24 طرح دستاورد سفر استاندار مازندران به 
شهرستان عباس آباد مازندران

فرماندار عباس آباد گفت: که تصویب 24 طرح یکی از دستاوردهای 
بسیار مهم برگزاری نشست اخیر شورای اداری استان با حضور احمد 
حسین زادگان استاندار مازندران در این شهرستان گردشگرپذیر بوده 

است.
  

کشف بهاره 8۷2 کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران از کشف و ضبط 

۸72 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سه ماهه نخست امسال خبر داد.

  

رتبه نخست مازندران در جذب سرمایه گذاری خارجی
 استان مازندران در سال ۹۹ توانست با جذب کامل سرمایه گذاری 

خارجی به میزان 2۳ میلیون دالر رتبه نخست جذب سرمایه گذاری 
کشور را کسب کند.

  

استاندار مازندران :مشکالت جانبازان نباید در نوبت قرار 
گیرد

 استاندار مازندران حل مشکالت جانبازان را برای همه دستگاه ها و 
نهادهای خدماتی اولویت دانست و تاکید کرد: هیچ نهادی حق ندارد 
مشکالت جانبازان را در نوبت قرار دهد و باید نیازهای آنان به سرعت 

برطرف شود.

  

30 هزار شغل رهاورد دولت تدبیر و امید برای خانه نشینان 
مازندران

 مشاغل خانگی به خصوص در حوزه زنان یکی از اولویت های استان 
مازندران با روزی کار آمدن دولت تدبیر و امید بود که حاصل آن 

ایجاد ۳0 هزار فرصت شغلی برای مردم استان بود.
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اصالحات درونی اقتصادی راه برون رفت از مشکالت در 
شرایط کرونایی

استاد اقتصاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ویروس 
کرونا بار اضافه ای به مشکالت تجاری و بازرگانی کشور وارد کرده 

است ، گفت که روش های متعددی برای عبور از این مشکالت پیش 
آمده وجود دارد، اما علمی ترین روش، اصالحات درونی اقتصادی به 

خصوص به کارگیری سیاست مالیاتی سفت و سخت است.
  

کاهش عطش روستاهای مازندران در دولت تدبیر و امید
در حالی حدود هفت سال از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید 

در کشور می گذرد که با وجود تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم 
ظالمانه ، با سرمایه گذاری دولت کم آبی روستاها و روستانشینان 

مازندران به عنوان یکی از پرآبترین استان های کشور ۳0 درصد کمتر 
شد.

  

شناسایی بزرگ ترین درخت سرخدار هیرکانی در مازندران
 رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بابل از شناسایی یک اصله 

درخت تنومند سرخدار با قطر 1۹2 سانتی متر در جنگل های هیرکانی 
این شهرستان خبر داد که بزرگ ترین سرخدار جنگل های هیرکانی 

است.
  

363 میلیارد ریال از مطالبات مراکز درمانی مازندران 
پرداخت شد

مدیرکل بیمه سالمت مازندران از پرداخت ۳۶۳ میلیارد ریال از 
مطالبات موسسات طرف قرارداد بیمه سالمت خبر داد.

  

سرمایه گذاری 450 میلیارد تومانی دولت برای کاهش 
ضایعات برنج مازندران

تبدیل شالی به برنج سفید که به خاطر هرز رفتن بخشی از دسترنج 
کشاورزان همواره یک دغدغه مهم بخش کشاورزی مازندران محسوب 

می شد ، از سال ۹2 تا کنون با سرمایه گذاری 450 میلیارد تومانی 
و نوسازی ۳70 واحد شالیکوبی تا حدود زیادی رفع و به کاهش 

هدررفت برنج از 20 درصد به کمتر از هفت درصد منجر شده است.

  

کرونا در مازندران جا خوش کرده است
۸1 بیمار جدید مبتال به کووید 1۹، در بیمارستان های مازندران 

بستری شدند.

 

بزرگ ترین سرخدار جنگل های هیرکانی در مازندران 
شناسایی شد

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بابل از شناسایی بزرگ ترین 
درخت سرخدار جنگل های هیرکانی در این شهرستان خبر داد.

  

انتخاب مامای مازندرانی به عنوان مامای منتخب جهانی
مامای مازندرانی به عنوان مامای منتخب جهانی از سوی صندوق 

جهانی جمعیت سازمان ملل متحد انتخاب شد.

  

باند شرارت و ناامنی در بابلسر متالشی شد
۶ شرور سابقه داری که اقدام به قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت 

برای شهروندان می کردند در بابلسر دستگیر شدند.

  

جمعیت هالل احمر با افراد متخصص و امکانات مدرن، یک 
نیاز ضروری است

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: جمعیت هالل احمر با افراد 
متخصص و آموزش دیده و امکانات مدرن یک نیاز ضروری و مهم 

است.

  

بازگشایی قدیمی ترین بازار سنتی مازندران بعد از 4 ماه 
تعطیلی

جمعه بازار جویبار بعد از 4 ماه تعطیلی این هفته دوباره بازگشایی 
می شود.
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کرونا 19 نفر دیگر را در بابل زمین گیر کرد
1۹ بیمار جدید مبتال به کووید 1۹ در بیمارستان های بابل بستری 

شدند.
  

ورود و خروج 206 کشتی در بزرگترین بندر حاشیه دریای 
خزر

معاون دریایی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد از ورود و خروج 
20۶ فروند کشتی در ۳ ماهه نخست امسال در این بندر خبر داد.

  

اخذ مجوز؛ شرط فعالیت ورزشکاران مشمول خدمت وظیفه 
عمومی

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران شرط ادامه فعالیت 
ورزشکاران مشمول خدمت وظیفه عمومی را اخذ مجوز از سازمان 

وظیفه عمومی اعالم کرد.

  

مرغ 13500 تومانی روانه بازار مازندران می شود
۶00 تن مرغ منجمد با قیمت 1۳500 تومان روزانه در مازندران 

توزیع می شود.

  

رهاسازی 4 میلیون بچه ماهی سفید در رودخانه های 
مازندران

حدود 4 میلیون بچه ماهی سفید از فردا در رودخانه های شاخص 
شیالتی مازندران رها سازی می شود.

  

حدنگاری زمین های ساحلی نوشهر به اتمام رسید
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر - رویان از پایان 

حدنگاری زمین های ساحلی در این شهرستان خبر داد.

  

ناحیه صنعتی بدون کارخانه تعطیل
ناحیه صنعتی سنگتاب شهرستان سیمرغ به عنوان ناحیه صنعتی 

بدون کارخانه تعطیل شناخته شد.

  .

کاهش 30 درصدی مصرف آب با اجرای سامانه های نوین 
آبیاری

با اجرای سامانه های نوین آبیاری کاهش ۳0 درصدی مصرف آب را 
در زمین های کشاورزی شاهد خواهیم بود.

  .

اعالم زمان مراسم وداع و تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم 
مازندرانی

مراسم وداع و تشییع 2 شهید مدافع حرم،روزهای یکشنبه و دوشنبه 
آینده در مازندران برگزار می شود.

  .

پرداخت مطالبات موسسات طرف قرارداد بیمه سالمت 
مازندران

مدیرکل بیمه سالمت مازندران از پرداخت ۳۶۳ میلیارد ریالی از 
مطالبات موسسات طرف قرارداد بیمه سالمت استان خبر داد.

  .

فرد گمشده در جنگل خیرود نوشهر پیدا شد
مردی که در جنگل خیرود نوشهر گمشده بود با تالش نجات گران 

جمعیت هالل احمر پیدا شد.

  .

انفجار کپسول گاز در بابل حادثه آفرید
انفجار کپسول گاز در بابل 2 مصدوم برجای گذاشت.

  .

ساخت دستگاه تجهیزات پزشکی در ده روز+فیلم
با تالش شبانه روزی جوانان آملی طی ده روز دستگاه تجهیزات 

پزشکی ساخته و روانه بازار شد.

   

۷
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