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تحقق »جهش تولید« نیازمند تغییر جهش رفتاری/ مسئوالن و 
مردم تولید ایرانی را باور کنند

امسال با نامگذاری »جهش تولید« شاید رهبری به همگان تکلیف 
کرده باشند که حرکت آهسته 10 ساله اقتصادی دیگر نیاز به جهش 

دارد.
 

آقای رئیس جمهور! الاقل یکبار به حرف متخصصان عمل 
کنید

از بزرگ و کوچک دست اندرکار مقابله با کرونا بویژه متخصصان و 
کارشناسان می گویند: قرنطینه، و حداقل تهران را دریابید که با 

بازگشت مسافران، قوس صعودی ابتالء روبه افزایش خواهد گذارد.

 

کرونا و فضــای مجــازی دو بال هـراس آفرینی
با توجه به شیوع ویروس کرونا در فضای حقیقی شایعات مرتبط با 
این ویروس در فضای مجازی بیشتر از واقعیت آن در حال انتشار 
می باشد که می طلبد کاربران در این حوزه مراقب انتشار شایعات 

باشند.

 

بیش از 11۰ هزار پزشک و پرستار در ۸۷۵ بیمارستان درگیر 
مقابله با کرونا هستند

مدیر هماهنگی ستاد ملی کرونا با اعالم اینکه بیش از 1۵0 هزار کادر 
بهداشتی در شهر ها و روستا ها در حال غربالگری خدمات بهداشتی و 

سربازان خط مقدم مقابله با کرونا هستند، خواستار همکاری بیشتر 
مردم در ماندن در خانه ها شد.

 

به مکتب  توانیم« و توجه  انقالبِی »ما می  بر خودباوری  تکیه 
شهید سلیمانی در اقتصاد

کارشناس مسائل اقتصادی با تصریح بر اینکه برای تحقق شعار سال 
بر  است  توانیم«  می  »ما  انقالبی  خودباوری  داشتن  الزام،  مهمترین 
ضرورت نگاه »مکتب سلیمانی« در رویکرد و تصمیمات کالن اقتصادی 

کشور تاکید کرد.
 

مازندران و دنیای رنگارنگ غذاهای بومی و محلی
یکی از جاذبه های مهم گردشگری هر منطقه ای غذاهای بومی و 
محلی است که خوشمزه ترین بخش هر سفری محسوب می شود. 
هرکسی که یک بار پایش به مازندران رسیده باشد حتماً و قطعاً 

چشمانش به غذاهای رنگارنگ بازشده؛ غذاهایی که هرکدام دنیایی از 
رنگ، بو و طعم های دل چسب را در خود جای داده است.

 

غربالگری و تب سنجی ۸۰۰ هزارنفر در مبادی خروجی 
مازندران

مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران از غربالگری و تب سنجی 
بیش از 800 هزار نفر در مبادی خروجی استان خبر داد.

 

پیش بینی کشت مکانیزه برنج در 9۰ هزار هکتار از 
شالیزارهای مازندران/ 3۵۰ نشاکار جدید توزیع شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پیش بینی کشت مکانیزه 
برنج در 90 هزار هکتار از شالیزارهای استان خبر داد.

 

بسته بودن جاده هراز و کیاسر با بارش برف/محدودیت 
ترافیکی در جاده ها نداریم

رئیس پلس راه مازندران گفت: جاده هراز و کیاسر به دلیل بارش 
برف تا اطالع بعدی بسته است.

 

ایجاد بازار مجازی برای فروش محصوالت هنرمندان صنایع 
دستی

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی مازندران گفت: باوجود تعطیلی بازار و لغو نمایشگاه های بهاره 

و نوروزی اما تولید محصوالت صنایع دستی از سوی هنرمندان 
مازندرانی متوقف نشد و برای حل چالش فروش این محصوالت، دو 

بازار مجازی با خدمات رایگان راه اندازی شد.
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بازار مازندران تا نیمه فروردین امسال تعطیل است/ 
ممنوعیت افزایش قیمت نان پیش از 1۵ فرودین

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه کلیه 
واحدهای صنفی مازندران به غیر از واحدهای صنفی تامین کننده 

اقالم اساسی خانوارها تا 1۵ فروردین ماه سال جاری تعطیل می باشند؛ 
گفت: دستور عدم افزایش قیمت نان تا نیمه فروردین ماه امسال به 

همه واحدهای خبازی اعالم شده و هر فردی نسبت به افزایش قیمت 
نان پیش از 1۵ فرودین اقدام کند برخورد می شود.

  

افزایش تعداد بیماران بد حال کرونا در مازندران/ ضرورت 
ایجاد تخت های آی سی یو جدید

نماینده تام االختیار وزیر بهداشت در مازندران، گفت: تعداد بیماران 
بدحال کرونا مثبت در حال افزایش است و بیماران نیاز به خدمات 

ویژه دارند.

 

از نسل ُکشی در ووهان تا شرارت در امره/ ماجرای تلخ 
نفوذ کرونا در یک روستا

جان باختن دو تن از اعضای یک خانواده در روستای امره براثر ابتالی 
کرونا دلیل خوبی برای انسداد ورودی در روستای امره است تا از ورود 

مهمان ناخوانده ووهان چین که این روزها شررارتش دامن گیر شده، 
جلوگیری شود.

 

نشاکاری مکانیزه راهکاری برای قطع زنجیره انتقال کرونا/
جهش تولید با سالمت کشاورزان

نشاکاری مکانیزه راهکاری برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا 
است.

 

برفی و لغزنده بودن محورهای مازندران
رئیس پلیس راه مازندران گفت: تمام محورهای استان به صورت برفی 

و لغزنده بوده و تردد به کندی درحال انجام است.

 

برف مناطق چهاردانگه را سفیدپوش کرد/ مسدود شدن 
راه های روستایی

برف بهاری مناطق چهاردانگه را سفیدپوش کرد به طوریکه بیش از 
80 کیلومتر از مسیر راه مازندران به سمنان شاهد بارش برف هستیم.

 

ریزش مجدد سنگ در پیت سرا/ پیشنهاد جابه جایی روستا
در صورت جلسه که به امضای حدود ۵0 نفر رسیده است با اشاره به 
غیر قابل سکونت بودن روستا بر جابجایی آن اشاره شد و البته از عدم 

توان مالی برای ساخت ساختمان های جدید هم در آن ذکر شد.

 

تشدید بارش ها در آسمان مازندران
معاون هواشناسی مازندران با بیان اینکه شاهد تشدید بارش ها در 

آسمان استان هستیم، گفت: با توجه به بارش برف در ارتفاعات 
کاهش دید، لغزندگی و اختالل در تردد جاده ای و همچنین ریزش 

سنگ و رانش زمین پیش بینی  می شود.

  

ا

ویروس کرونا چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟
بیماری ناشی از ویروس کرونا مهمترین مسئله امروز بهداشت جهانی 

است که به طور مستقیم سالمت انسان ها را دچار مخاطره کرده و 
اولین و مهمترین اثر این بیماری بدون شک بر اقتصاد کشور احساس 

می شود به طوری که شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، کاهش 
حداکثری تعامالت اجتماعی غیر ضروری در یک ماه آینده خواهد 

بود و الزمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی بوده که 
البته هزینه های اقتصادی را به اقشار مختلف تحمیل خواهد کرد.
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قرنطینه خانگی را با فکر کردن به موضوعات امید بخش 
بگذرانیم

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه فکر 
کردن به موضوعات امید بخش از جمله عدم ماندگاری این شرایط 

بد می تواند موجب آرامش شود، گفت: برای پدر و مادرها و افراد 
مسن که تا پیش از این شرایط میزبان فرزندان و نوه های خود بودند 

می توان شرایطی فراهم کرد که با استفاده از فضای مجازی و تلفن 
با افراد خانواده در ارتباط باشند و یا برنامه های مورد عالقه خود را از 

تلویزیون و رادیو دنبال کنند. 

  

هشتمین نوزاد از مادر باردار مشکوک به کرونا در بابل بدنیا 
آمد

طبق اطالعیه روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی 
بابل هشتمین نوزاد از مادر باردار مشکوک به کرونا در بابل بدنیا آمد.

  

نفوذ سامانه سرد بارشی در مازندران
مدیرکل هواشناسی مازندران از نفوذ سامانه سرد بارشی در این استان 

خبر داد.

  

بارش برف در محورهای کوهستانی مازندران/ سطح 
جاده ها لغزنده است

رییس پلیس راه مازندران از بارش برف در محورهای کوهستانی 
مازندران و لغزنده بودن سطح جاده ها در محورهای مواصالتی این 

استان خبر داد.

  

گرفتار شدن سه آمبوالنس در جاده های برفی
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از گرفتار شدن سه دستگاه 

آمبوالنس به دلیل بارش برف در استان های مازندران سمنان خبر 
داد.

  

نرخ ابتال به کرونا در بابل کاهش یافته است
فرماندار ویژه بابل گفت: این شهرستان از نظر کاهش نرخ ابتال به 

کرونا از وضعیت مناسبی برخوردار است.

 .

افزایش شیب کرونا در مازندران/ نقاهتگاه های ویژه برپا 
شد

افزایش شیب ابتال به کرونا در مازندران و تکمیل ظرفیت تخت های 
بیمارستان ها و راه اندازی نقاهتگاه ها و بیمارستان های صحرایی نشانه 

آن است که هنوز کووید 19 جدی گرفته نشده است.

  

بازار هفتگی فریدونکنار تعطیل شده است
شهردار فریدونکنار گفت: بازار هفتگی شهرستان به دلیل پیشگیری از 

سرایت کرونا ویروس تا اطالع بعدی تعطیل است.

  

محورهای هراز و سوادکوه مسدود است/ ترافیک در 
کندوان عادی

رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران گفت: محور سوادکوه و هراز به 
دلیل بارش برف و کوالک در حال حاضر مسدود است.

  

بارش نیم متری برف محور کیاسر را مسدود کرد/ هراز و 
سوادکوه باز شد

بارش حدود نیم متری برف در ارتفاعات کیاسر راههای منتهی به این 
محور را مسدود و روستاهای ییالقی را سفید پوش کرد.
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رها کردن حیوانات خانگی در طبیعت به بهانه کرونا
برخی افراد با توجه به شنیدن اخباری درباره ابتالی چند حیوان 

در هنگ کنگ به کرونا، در حال رها کردن حیوانات خانگی خود در 
طبیعت هستند که این کار مخاطراتی برای این حیوانات و طبیعت 

دارد.
 .

ضرورت اهدای خون در بهار کرونایی مازندران
فصل بهار بهترین زمان برای اهدای خون سالم و فرصت مناسبی 

است تا در این شرایط حساس کرونایی ، نیازمندان به خون و 
فرآورده های خونی فراموش نشوند.

 

نخستین نوزاد از مادر کرونایی در قائمشهر متولد شد
 نخستین نوزاد از مادر کرونایی در بیمارستان رازی قائمشهری یکی 

از مراکز درمانی اختصاصی برای بستری بیماران مبتال به ویروس 
کرونا متولد شد.

 

روابط خارجی مازندران در سالی که گذشت
سال گذشته هیات های مختلفی از کشورهای دور و نزدیک به 

مازندران سفرکردند،توافق های نامه متعددی امضا شد و برخی از این 
توافق نامه ها عملی شده و منجر به مبادالت تجاری یا فرهنگی شد.

 

تولید ماسک سهم مشاغل خانگی مازندران در بحران کرونا
در حالی بیش از یک ماه از شیوع ویروس کرونا در استان مازندران 

می گذرد، افزایش نیاز به تجهیزات محافظتی، برخی کارگاه های 
پشتیبان مشاغل خانگی را برای تامین این تجهیزات وارد میدان کرد.

 

4۷ واحد صنفی متخلف در جویبار پلمب شد
فرماندار شهرستان جویبار با اشاره به مصوبه تعطیلی بازار در این 

شهرستان ، گفت : تاکنون ۴۷ واحد صنفی متخلف در این شهرستان 
که نسبت به اجرای این مصوبه اقدام نکرده بودند ، پلمب شدند .

 

بیمارستان کرونایی بابل به دستگاه اکسیژن ساز مجهز شد
بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل به عنوان یکی از بیمارستان های 

میزبان بیماران کرونایی با اعتبار 1۲ میلیارد ریالی به دستگاه 
اکسیژن ساز مجهز شد.

 

تولید اقالم بهداشتی؛ سهم زنان سرپرست خانوار مازندران 
در مقابله با کرونا

زنان سرپرست خانوار مازندران با تولید اقالم بهداشتی همچون ماسک 
و گان پزشکی سهم خود در مقابله با ویروس کرونا را ادا می کنند.

 .

کودکان از ویروس کرونا در امان نیستند
فوق تخصص بیماری های کودکان گفت : خانواده ها هوشیار باشند که 
کودکان از خطر ویروس کرونا در امان نیستند و به این بیماری مبتال 

می شوند.
 

مردم از پول نقد برای پرداخت هزینه سوخت استفاده نکنند
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مازندران منطقه 

ساری از مردم خواست تا پرداخت هزینه سوخت گیری خودروی خود 
را تا جایی که امکان دارد با کارت های بانکی پرداخت کنند.

 

فرماندار : وضعیت آمل مانند سایر شهرستان های مازندران 
است

فرماندار آمل در واکنش به نامه رییس نظام پزشکی این شهرستان 
برای قرنطینه کردن آمل ، گفت : وضعیت بیماری کرونا در آمل مانند 

سایر شهرستان های مازندران است و نباید با استناد اطالعاتی که 
منبع آن مشخص نیست ، در جامعه ایجاد تنش کرد.

 

تغییر مکان روستای پیت سرای سوادکوه ؛ پیشنهاد غیرممکن
موضوع جابه جایی مکان کنونی روستای » پیت سرا »ی شهرستان 

سوادکوه به خاطر رانش کوه و ریزش سنگ های بزرگ بر روی آن در 
حالی توسط عده ای به عنوان مطالبه روستاییان در حال طرح و دامن 
زدن است که به اعتقاد کارشناسان نوعی پاک کردن صورت مساله به 

جای حل آن محسوب می شود.
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باال آمدن آب سیاه رود راه ارتباطی 1۵ روستای جویبار را 
قطع کرد

راه ارتباطی 1۵ روستا بخش مرکزی جویبار با شهر که از طریق » 
سیکاپل » برقرار می شد ، از عصر امروز دوشنبه به دلیل باال آمدن 
آب رودخانه سیاه ود و ناتمام ماندن پل جدید مسدود شده است .

 

بارش برف بهاری در مازندران
بارش برفی که از شبانگاه دوم فروردین در ارتفاعات مازندران شروع 

شد و ادامه یافت ، طی ۴8 ساعت گذشته به مناطق کوهستانی رسید 
و این مناطق را سفیدپوش کرد. تصاویر مربوط به برف در منطقه 

دودانگه ساری است.

 

کاهش بستری بیماران مشکوک کرونایی در مازندران
بر اساس تازه ترین گزارش دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، آمار 

بستری کردن بیماران مشکوک کرونایی در بیمارستان های 
زیرمجموعه این دانشگاه طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۶ نفر نسبت به 

دیروز کمتر شده است.
 

استاندار مازندران بازرس ویژه کرونایی برای شهرستان ها 
منصوب کرد

 استاندار مازندران روز دوشنبه برای تکمیل حلقه نظارت بر اجرای 
درست تصمیمات اتخاذ شده در ستاد مقابله با کرونای استان ، 

بازرسان ویژه برای هر شهرستان منصوب کرد.

  

فرماندار محمودآباد: حضور غیربومیان تهدید کرونایی 
جدی برای مازندران است

 فرماندار محمودآباد گفت: در این روزهایی که مازندران در یک 
شرایط بحرانی به سر می برد ، حضور غیربومیان در این استان و 

شهرستان تهدیدی جدی برای مردم است .

  

جاده هراز و کیاسر بازگشایی شد
رئیس پلیس راه مازندران اعالم کرد که جاده هراز و کیاسر که از 
صبح امروز دوشنبه به دلیل بارش شدید برف مسدود شده بودند، 

بازگشایی شده است.

  

میراث مازندران در سالی که گذشت
میراث فرهنگی و گردشگری مازندران در سال 98 رویدادهای 

مختلفی را پشت سر گذاشت که در این میان نباید خسارت سیل بر 
مجموعه گردشگری و اثار تاریخی استان را نادیده گرفت.

  

تولید1۰۰ هزار ماسک سهم هنرستان های مازندران در مقابله 
با کرونا

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران از تولید بیش از 
100 هزار ماسک توسط کادر هنرستان های استان خبر داد و گفت: 
دانش اموزان و مدرسین هنرستان های مازندران سهم خود در برابر 

مبارزه با ویروس کرونا را در تولید ماسک تعریف کرده اند.

   

بازگشایی محورهای هراز و کیاسر
محورهای هراز و کیاسر که به علت بارش برف بسته شده بود با تالش 

راهداران بازگشایی شد.

 

فعالیت قنادی ها و آجیل فروشی ها تا 1۵ فروردین ممنوع
فعالیت قنادی ها و آجیل فروشی ها تا 1۵ فروردین ماه امسال در 

مازندران ممنوع است.
.

 

تغییر نکردن رفتار 3۰ درصد مردم برای مقابله با کرونا
نماینده وزیر بهداشت در دو استان شمالی گفت: رفتار های اجتماعی 

۳0 درصد مردم هنوز در راستای مقابله با کرونا تغییر نکرده است.

 

۵



بستری بودن هزار و 3۰۸ فرد مشکوک به کرونا در 
مازندران

هزار و ۳08 فرد مشکوک به ابتالی کرونا اکنون در بیمارستان های 
مازندران بستری هستند.

 

پلمپ 4۰ ویالی استیجاری متخلف در مازندران
۴0 ویال در مازندران که برخالف مصوبات ستاد مقابله با کرونای 

استان به مسافران اجاره داده شده بود پلمپ شدند.

 

اجرای رزمایش دفاع بیولوژیکی در شمال کشور
فرمانده قرارگاه منطقه ای غدیر شمال کشور از اجرای رزمایش 

سراسری دفاع بیولوژیک در سه استان شمالی خبر داد.

 

استقرار داوطلبانه روحانیون برای کفن و دفن جان باختگان 
کرونا در رامسر

تعدادی از روحانیون رامسر برای اجرای مراسم تدفین جان باختگان 
کرونا داوطلب شدند.

 

تولد نوزاد از مادر کرونایی بعد از 2۰ سال نازایی
اولین نوزاد مرکز آموزشی درمانی رازی قائم شهر در سال 1۳99 از 

یک مادر کرونایی بعد از ۲0 سال نازایی متولد شد.

 

برف و کوالک شدید هراز و کیاسر را مسدود کرد
رئیس پلیس راه مازندران گفت:محور های هراز و کیاسر به علت بارش 

شدید برف و کوالک و نداشتن ایمنی کافی تا اطالع بعدی مسدود 
است.
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