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جهش تولید باید تغییر محسوس در زندگی مردم ایجاد کند
رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به تقارن روز اول سال با سالروز 
شهادت حضرت موسی بن جعفر )علیه السالم( به پیشگاه مقدس آن 
حضرت سالم و درود فرستادند و با تبریک عید سعید مبعث و عید 

پر طراوت نوروز به همه ملت بویژه خانواده های معظم شهیدان و 
جانبازان، جهادگران عرصه سالمت و همه خدمتگزاران سختکوش، 

سال جدید را سال »جهش تولید« نامگذاری کردند.

 

تولید و توزیع 22 هزار ماسک بهداشتی توسط جهادگران 
بسیجی در شهرستان نور

فرمانده ناحیه مقامت بسیج شهرستان نور از تولید و توزیع 22 هزار 
ماسک بهداشتی توسط جهادگران بسیجی در این شهرستان خبر داد.

 

ساعت رسمی کشور از امشب یک ساعت به جلو کشیده 
می شود

ساعت رسمی کشور ساعت 24 امشب، اول فروردین یک ساعت به 
جلو کشیده می شود.

 

سال 99 ساِل افتتاح طرح های بزرگ و تحول در زندگی 
مردم خواهد بود

رئیس جمهور در پیام نوروزی به مناسبت حلول سال 1399 هجری 
شمسی، با بیان اینکه »وحدت، اتحاد و اخالق است که می تواند آینده 

خوبی را برای ما بسازد«، تاکید کرد: سال 99 ساِل افتتاح طرح های 
بزرگ، سال رونق با کمک همه مردم در بخش اقتصاد و سال 

تحول در زندگی مردم و روابط اقتصادی ما با جهان و تعامالت ما با 
همسایگان ما خواهد بود.

 

حداقل حقوق سال 99 کارمندان تعیین شد
بررسی قانون بودجه نشان می دهد، در نهایت شورای نگهبان افزایش 
را  تومان  هزار   ۸۰۰ و  میلیون  دو  به  دولت  کارمندان  حقوق  حداقل 

پذیرفت و این بند در قانون بودجه درج شده است.

 

تخلیه روستای پیت سرای سوادکوه به علت ریزش کوه
بخشدار مرکزی سوادکوه گفت: که با توجه به احتمال دوباره ریزش 
سنگ نظر کارشناسی ما این است که روستای پیت سرا کامل تخلیه 
شود و در حال حاضر تمام خانه هایی که در مسیر ریزش قرار دارند 

باالجبار تخیله می شوند.

 

خسارت شدید ریزش سنگین کوه در سوادکوه به منازل و 
خودروها

فرماندار سوادکوه گفت: ریزش سنگین کوه در روستای پیت سرا 
سوادکوه باعث خسارت شدید به منازل و خودروها شد.

 

افتتاح کارگاه تولید ماسک بهداشتی در مازندران/روزانه 
1000 عدد ماسک بهداشتی تولید می شود

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی مازندران از افتتاح کارگاه 
تولید ماسک بهداشتی خبر داد.

 

تحقق شعار »جهش تولید« با همدلی مسئوالن و مردم میسر 
می شود/ مردم توصیه های مسئوالن بهداشتی را جدی 

بگیرند
نماینده ولی فقیه مازندران گفت: تحقق شعار »جهش تولید« با 

همفکری و همدلی مسئوالن و مردم میسر می شود.
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اهدای 1000 عدد اقالم بهداشتی به ستاد مبارزه با کرونا 
شهرستان نور

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نور از اهدای هزار عدد 
ماسک و اقالم بهداشتی به ستاد مبارزه با ویروس کرونا شهرستان نور 

توسط این نهاد خبر داد.
 

جهش تولید در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقالب است
مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران با اشاره به نامگذاری شعار سال 

مقام معظم رهبری با عنوان سال)جهش تولید(، گفت: جهش 
تولید،برگرفته از اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق بیانیه گام دوم 

انقالب است.
 

کاهش ازدحام ارزان ترین و بی زحمت ترین رفتار مردم در 
برابر کرونا است

پزشک سرشناس مازندرانی گفت: کاهش ازدحام ارزان ترین و 
بی زحمت ترین اقدامی است که مردم می توانند انجام دهند.

 

دستگیری عامل انتشار شایعه و اخبار کذب در فضای مجازی
فرمانده انتظامی بهشهر از دستگیری عوامل انتشار شایعه و اخبار 

کذب در رابطه با ویروس کرونا توسط پلیس فتا این فرماندهی خبر 
داد.

 

عزم جدی پلیس مازندران در برخورد با محتکران اقالم 
بهداشتی

فرمانده انتظامی مازندران از عزم جدی پلیس برای مقابله با ویروس 
کرونا و برخورد با محتکران اقالم بهداشتی در این استان خبر داد.

 

افتتاح کارگاه تولید ماسک بهداشتی در فرماندهی انتظامی 
مازندران

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی مازندران از افتتاح کارگاه 
تولید ماسک در ستاد انتظامی استان خبر داد و گفت: در این کارگاه 

تولیدی روزانه هزار و عدد ماسک بهداشتی تولید و در اختیار کادر 
درمانی، کارکنان پایور و ظیفه استان قرار می گیرد.

  

ا

رهبر انقالب سال 1399 را سال »جهش تولید« نامگذاری 
کردند

رهبر انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1399 هجری 
شمسی، با اشاره به تقارن روز اول سال با سالروز شهادت حضرت 
موسی بن جعفر )علیه السالم( به پیشگاه مقدس آن حضرت سالم و 

درود فرستادند و با تبریک عید سعید مبعث و عید پر طراوت نوروز 
به همه ملت بویژه خانواده های معظم شهیدان و جانبازان، جهادگران 

عرصه سالمت و همه خدمتگزاران سختکوش، سال جدید را سال 
»جهش تولید« نامگذاری کردند.

 

رییس جمهور: سال 99 سال تحول در زندگی مردم خواهد 
بود

رییس جمهور گفت: سال 99 ساِل افتتاح طرح های بزرگ ، تحول 
در زندگی مردم و روابط اقتصادی با جهان و تعامالت با همسایگان 

خواهد بود.
  

حادثه ریزش سنگ خوشبختانه تلفات جانی نداشته است
فرماندار سوادکوه با بیان اینکه حادثه ریزش سنگ خوشبختانه تلفات 
جانی نداشته است، گفت: در این روستا سابقه سقوط سنگ پیش از 

این نیز وجود داشت، از چند روز قبل هشدارهای الزم به ساکنین 
داده شد و مناطق و خانه های احتمال خطر تخلیه شده بود.

 

آغاز سال جدید با 149 جانباخته کرونا در کشور /ابتالی 
123۷ نفر دیگر

معاون بهداشت وزیر بهداشت شمار جانباختگان کرونا طی 24 ساعت 
گذشته را 149 نفر اعالم کرد و گفت که طی این مدت 123۷ نفر 

جدید نیز به این ویروس مبتال شدند.

 

عیدی که باید در خانه ماند 
یک پیرمرد مازندرانی با اشاره به اینکه عید امسال را باید به علت 
پیشگیری از بیماری کرونا در خانه ماند، گفت: زمان های گذشته 

عید نوروز رنگ و بوی خاصی داشته و  عید امسال هم با وجود این 
بیماری دید و باز دید کردن و سفر رفتن معنای خاصی ندارد.
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کارگاه تولید ماسک بهداشتی در ساری افتتاح شد
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی مازندران از افتتاح کارگاه 

تولید ماسک بهداشتی خبر داد.
 .

سقوط سنگ 30 مترمکعبی در روستای پیتسرای سوادکوه 
خسارت به بار آورد

 فرماندار سوادکوه گفت: سقوط سنگ بزرگ به حجم 3۰ مترمکعب 
سبب تخریب 1۰۰ درصدی 1۰ واحد مسکونی در روستای پیتسرای 

بخش مرکزی این شهرستان شد.
  

وحدت ملی مقابله با کرونا در تاریخ ثبت می شود
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: وحدت ملی در مقابله با بیماری 

کرونا در تاریخ کشور به نیکی ثبت می شود.

  

جهش تولید ناجی اقتصاد کشور است
 مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران با اشاره به نامگذاری شعار سال 

مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید گفت: حمایت از تولید 
و جهش تولید ناجی اقتصاد کشور است.

  

ترافیک راههای مازندران عادی است
رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت ترافیک در محورهای 

منتهی به استان را عادی و روان اعالم کرد.

  

اهدای خون فراموش نشود/ بیماران منتظر عیدانه زندگی 
بخش

شیوع کرونا و کاهش میزان اهدای خون در حالی است که شمار 
زیادی از بیماران چشم انتظار فرآورده های خوبی هستند که در 

نوروز نباید آنان را فراموش کنیم.

  

مقام معظم رهبری سال 1399 را سال »جهش تولید« نامیدند
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به  مناسبت آغاز سال 1399 
هجری شمسی، با اشاره به تقارن روز اول سال با سالروز شهادت 

حضرت موسی بن جعفر )علیه السالم( به پیشگاه مقدس آن حضرت 
سالم و درود فرستادند و با تبریک عید سعید مبعث و عید پر طراوت 

نوروز به همه ملت بویژه خانواده های معظم شهیدان و جانبازان، 
جهادگران عرصه سالمت و همه خدمتگزاران سختکوش، سال جدید 

را سال »جهش تولید« نامگذاری کردند.

 .

روحانی: سال 99 سال رونق و تحول در زندگی مردم خواهد 
بود

رئیس جمهوری در پیام نوروزی، گفت: سال 99 ساِل افتتاح طرح های 
بزرگ،رونق باکمک همه مردم در بخش اقتصاد و تحول در زندگی 
مردم و روابط اقتصادی ما با جهان و تعامالت با همسایگان خواهد 

بود.
 .

پزشکان خانواده مازندران در نوروز به خط شدند
قائم مقام انجمن پزشکان خانواده مازندران می گوید: تمام پزشکان 

خانواده در تعطیالت نوروزی سال جاری برای مقابله با کرونا در آماده 
باش قراردارند.

 

تصادف، جان سرباز مبارزه با ویروس کرونا را در بابل گرفت
تصادف، در اولین روز بهار جان مسئول اداری معاونت بهداشتی 

دانشگاه علوم پزشکی بابل که برای مبارزه باویروس کرونا، عازم محل 
کارش بود، گرفت.

 

هوای مازندران تا پنجم فروردین بارانی است
هواشناسی مازندران اعالم کرد : با نفوذ سامانه بارشی از فردا دوم 
فروردین ماه به این خطه شمال کشور، هوای این استان تا اواسط 

هفته آینده ) سه شنبه پنجم فروردین( بارانی است.
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چرا بخشی از نازل های پمپ بنزین های مازندران غیرفعال 
است ؟

مدیر شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی مازندران منطقه ساری علت 
غیرفعال بودن بخشی از نازل های پمپ بنزین های استان را به خاطر 
کنترل مدیریتی و سوختگیری خودروها توسط اپراتورها اعالم کرد و 

از رانندگان خواست تا خودشان به نازل ها دست نزنند.

 

رانش کوه بر روی یک روستا در شهرستان سوادکوه
رانش کوه در روستای » پیت سرا » واقع در شهرستان سوادکوه 
استان مازندران به تعدادی از واحدهای مسکونی و چند دستگاه 

خودرو خسارت وارد کرد.

 

مردم قطع رفت و آمدهای نوروزی را جدی بگیرند
نماینده ولی فقیه در مازندران در پیام نوروزی خود بر لزوم قطع رفت 

و آمدهای نوروزی تاکید کرد و از مردم خواست صله رحم و دید و 
بازدیدها را به صورت تلفنی انجام دهند.

 

شناسایی و درمان سه کودک مشکوک به کرونا در بابل
کودک 4 ساله بابلسری که مشکوک به کرونا در بیمارستان کودکان 

امیرکالی بابل بستری بود، بهبود یافت و در نوروز 99 با لبخند 
سالمت، شکست پذیری کرونا را به همگان نوید داد.

 

مسمومیت با گاز امسال جان 33 مازنی را گرفت
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت : در سال جاری33 نفر براثر 

مسمومیت با گاز منو اکسید کربن در این استان جان خود را ازدست 
دادند.

 

تلخ و شیرین های مازندران در سالی که گذشت
دیار سبز و کهن مازندران در سال 9۸ شاهد رویدادهایی بود که در 

خاطر همه ماندگار خواهد بود برخی بواسطه تلخی و برخی نیز از سر 
اینکه دل مردم این خطه را شاد کردند و لبخند افتخار آفریدند.

 

نشست های مجازی سهم نویسندگان مازندرانی در مقابله با 
کرونا

نویسندگان مازندرانی بر لزوم ماندن در خانه برای شکست کرونا 
تاکید کرده و برگزاری نشست های مجازی را پیشنهاد دادند.

 

اکسیژن، سهم قرض الحسنه بابل در شکست کرونا
صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال بابل با اهداء 4۰ کپسول 
اکسیژن یکی از اساسی ترین نیازهای بیمارستان های بابل، سهم 

خود را در شکست ویروس کرونا ادا کرد.

   

آزاد راه چالوس - مرزن آباد بازگشایی شد
رییس پلیس راه مازندران از بازگشایی آزاد راه چالوس- مرزن آباد 

خبر داد.
 

ترخیص نخستین بیمار کودک مشکوک به کرونا در بابل
نخستین بیمار کودک مشکوک به کرونا از بیمارستان کودکان امیرکال 

شهرستان بابل ترخیص شد.

 

هوای ابری در اولین روز بهار
هوای مازندران امروز جمعه یکم فروردین ماه نیمه ابری تا ابری 

خواهد بود.
 

فراوانی بنزین و گاز در جایگاه های مازندران
بنزین و گاز به اندازه کافی در مخازن شرکت فراورده های نفتی 

مازندران ذخیره شده است.
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40 هزار تخت برای بستری بیماران کرونایی آماده شد
معاون درمان وزیر بهداشت گفت: بیش از 4۰هزار تخت در کشور 

آماده بستری برای بیماران شد.

 

پلمپ واحد های مسکونی متخلف در رامسر
چند واحد مسکونی متخلف در رامسر که اقدام به اجراه واحد 

مسکونی به مسافران کرده بودند پلمپ شدند.

 

رسیدگی به 10 هزار بیمار در بیمارستان های بابل
پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل حدود 1۰ هزار بیمار را از 

ابتدای شیوع کرونا تاکنون مورد رسیدگی قرار دادند.

 

بارش های 30 ساعته در راه مازندران
شرکت آب منطقه ای مازندران برای مقابله با بارش های 3۰ ساعته و 

سیالب احتمالی اعالم آمادگی کرد.

 

84 مبتال در 24 ساعت
۸4 نفر در مازندران 24 ساعت گذشته به کووید 19 مبتال شدند.

 

اهدای هزار عدد ماسک و اقالم بهداشتی اوقاف نور به ستاد 
مبارزه با ویروس کرونا

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نور از اهدای هزار عدد 
ماسک و اقالم بهداشتی به ستاد مبارزه با ویروس کرونا شهرستان نور 

توسط این نهاد خبر داد.
 

انحراف مرگبار ال 90 در بابل
بر اثر انحراف یک دستگاه خودروی ال 9۰ در بابل یک مرد 43 ساله 

جان باخت.
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با توجه به تعطیالت عید نوروزکلیه 
انتشارات رویت نگردید.  



۷
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