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لباس رزم سفیدپوشان در خط مقدم جبهه نبرد با کرونا/ 
روزهای سخت مدافعان سالمت در بیمارستان  شهدای زیراب
مدافعان سالمت در بیمارستان شهدای زیراب و در خط مقدم مبارزه 

با کرونا ویروس و دور از خانواده با روحیه ای قوی سال نو را جشن 
گرفتند.

 

برگزاری رزمایش دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سالمت در 
مازندران

عملیات سراسری دفاع بیولوژیک شهدای مدافع سالمت توسط نیروی 
زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در استان مازندران برگزار شد.

 

نامه 315 پزشک  مازندرانی به رئیس جمهور استان های 
شمالی را قرنطینه کنید/ کمبود امکانات درمانی  داریم

315 پزشک مازندرانی در نامه ای به رئیس جمهور از وی خواستند 
برای اینکه ویروس منحوس کرونا کاماًل از استان های شمالی و 

مازندران ریشه کن شود باید اقدام به قرنطینه نقاط حساس استان 
کند.

 

ابالغ ممنوعیت سفر توسط روحانی، اقدامی الزم که با تاخیر 
انجام شد

صبح امروز تعطیلی ادارات و ممنوعیت سفرها توسط روحانی ابالغ 
شد به نظر می رسد روحانی باالخره بخشی از اظهارات کارشناسی 

کارشناسان و دغدغه مندان در کشور را شنید هرچند ابالغ ممنوعیت 
سفر توسط روحانی، اقدامی الزم که با تاخیر انجام شد.

 

دفاع تمام قد فعال اصالح طلب از حضور جاسوسان فرانسوی 
در ایران

عباس عبدی طی یادداشتی در کانال شخصی خود همصدا با 
ضدانقالب از دیپورت گروه به اصطالع پزشکان بدون مرز انتقاد کرده 
و مدعی شده که مخالفت با این گروه از جانب کسانی صورت گرفته 

که در صورت بیماری، تخت و پزشک برای آنها از هم اکنون رزرو 
شده است!

 

سوابق رویکرد مشکوک پزشکان به اصطالح بدون مرز در دنیا
در حالی که جاسوسی پزشکان بدون مرز بارها ثابت شده است، 

رسانه هایی چون بی بی سی فارسی، دویچه وله و افرادی چون مسیح 
علی نژاد که در سال های گذشته همواره از میدان داران حمایت از 

تحریم های آمریکا علیه کشورمان بوده اند، حاال مدعی کمک فرانسه 
به ایران در شرایط تحریم و انتقاد از عدم پذیرش آن شدند!

 

تولید 6 هزار ماسک بهداشتی در گلوگاه
مسئول کانون مرکزی خادمیاری گلوگاه گفت: در حوزه رزمایش 

مقابله با بیماری کرونا با تأیید شبکه بهداشت و درمان شهرستان 6 
هزار ماسک بهداشتی تولید و توزیع شده است.

 

توزیع 11 هزار ماسک و 8 هزار لیتر مواد ضدعفونی در 
فریدونکنار

رئیس جمعیت هالل احمر فریدونکنار گفت: 11 هزار ماسک و 8 هزار 
لیتر محلول ضدعفونی کننده توسط اعضای داوطلب جمعیت هالل  

احمر به صورت خودجوش تهیه و تحویل افراد نیازمند شده است.

 

پلمب 56 واحد صنفی در جویبار از آغاز شیوع کرونا/ 50 
هزار ماسک تولید و بین مردم توزیع شد

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جویبار از پلمب 56 
واحد صنفی در راستای پیشگیری از ویروس کرونا و طرح عملیاتی 

نظارت بر واحد های صنفی در سطح شهرستان خبر داد.

 

1



تهیه و اهدای 1000 عدد ماسک و اقالم بهداشتی از محل 
موقوفات شهرستان نور

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

امروز خبر داد.
 

جزئیات رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک در استان ها ی 
شمالی

فرمانده قرارگاه منطقه ای غدیر شمال کشور گفت: رزمایش سراسری 
دفاع بیولوژیک با نام شهدای عرصه سالمت فردا در استان های شمالی 

برگزار می شود.

  

انجام رزمایش دفاع بیولوژیک با حضور 3400 نفر روز نیرو 
در مازندران

فرمانده عملیاتی لشکر 25 کربالی مازندران از فعالیت گردان امام 
حسین)ع( و لشکر عملیاتی 25 با همکاری سپاه کربال در رزمایش 
دفاع زیستی در ساری خبر داد و گفت: در این رزمایش نیروها به 
میزان 3 هزار و ۴۰۰ نفر روز فعالیت داشته و 1۷1 هزار لیتر مواد 

ضدعفونی کننده برای رفع آلودگی استفاده شده است.

 

استاندار مازندران به افکار عمومی پاسخ دهد/مسافر 
می پذیریم یا نه؟

استانداری مازندران در دوازدهمین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با 
ویروس کرونا در تاریخ دوم فروردین امسال به هتل های استان مجوز 

داد تا 3۰درصد ظرفیت می توانند نسبت به پذیرش مسافران اقدام 
کنند! مسئله ای که یک بام و دو هوای استانداری مازندران در پذیرش 

و عدم پذیرش مسافران در هتل های استان را نشان می دهد.

 

پلمب  11 سفره خانه  در رامسر/ پلمب 10 واحد صنفی در نکا
فرماندهان انتظامی شهرستان های رامسر و نکا از  پلمب 11 

سفره خانه متخلف در رامسر و 1۰ واحد صنفی متخلف در نکا خبر 
دادند.

 

تعریف 1500 میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری برای 
قائمشهر/بازگرداندن 40 میلیارد تومان حقوق بیت المال
شهردار قائمشهر با اشاره به اینکه یک هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 

پروژه سرمایه گذاری برای قائمشهر تعریف شده و همه مراحل 
اداری برای گرفتن مجوزات قانونی آن برای اجرا طی شده، گفت: 

از حمایت های آیت اهلل معلمی که همیشه کمک کار مدیریت شهری 
بوده اند و همچنین از اصحاب رسانه شهرستان تشکر می کنم.

 

نیم نگاهی به مازندران در سالی که گذشت
2۷ اسفند ماه سال ۹۷ درست چند قدمی عید نوروز بارش گسترده 
باران این نعمت الهی تبدیل به بحران و پدیده ای به نام سیل استان 

را تحت تأثیر قرار داد که موجب شد مازندران سال ۹8 را با سیل 
آغاز کند...

 

مازندران در چنبره تصمیمات متناقض/ عاقبت«نه به پذیرش 
مسافر« در مازندران

نقض آشکار مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا و اعالم غیر منتظره 
پذیرش 3۰ درصدی مسافر در اماکن اقامتی مازندران در آستانه موج 
دوم همه گیری این ویروس مرگبار، موجی از بیم و نگرانی را در بین 

مردم برانگیخت.

 

استداللی بر نامگذاری سال جهش تولید توسط مقام رهبری
در عرصه تولید کاال تازمانی که کارها طبق روال عادی است، بحث 
رونق مطرح است، اما با پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه، تولیدکننده 
باید جهش کند و از ظرفیت های پنهان جهت رشد تصاعدی تولید 

بهره بگیرد.

 

خودکفایی 50 درصدی بیمارستان های آمل در تهیه لوازم 
پیشگیری از کرونا

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آمل گفت: بیش از هزاران ماسک و 5۰ 
درصد از لباس های بیمارستانی بطور روزانه در آمل توسط قرارگاه 

پدافند زیستی سپاه آمل تولید و توزیع می شود.
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تلنگر کاش دل ما را هم قرنطینه کنی!
تو که حال دل ما را بهتر می دانی، کاش دل ما را هم قرنطینه کنی، 

آنگاه فرشته هایت را بفرستی تا ضدعفونی اش کنند و بعد از آن 
بنشینیم در یک حسینیه ای شاید کاری کنیم بهترش کنیم،درمانش 

کنیم یا شاید معطرش کنیم.

  

خروج سامانه بارشی از آسمان مازندران
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی مازندران گفت: انتظار داریم 

سامانه بارشی از آسمان مازندران خارج شود و روزهای چهارشنبه و 
پنج شنبه هرچند از میزان بارش ها کاسته می شود اما شاهد آسمانی 

ابری همراه با بارش های پراکنده در برخی نقاط هستیم.

  

ا

چشیدن طعم ماهی عید به خطر آلوده شدن ویروس 
می ارزد؟

بازار بزرگ ماهی در شهرستان فریدونکنار از جمله بازارهای معروف و 
کم نظیر شمال کشور است که در روزهای کرونایی و قرنطینه بودن 

همشهریان مان در خانه شاهد حضور مشتری این بازار که برخی 
شهروندان و مسافران از سراسر کشور هستند همراه با تجمع عمومی 

باال در این مکان است.

 

در  دستور کار قرار گرفتن انتقال روستای پیت سرا شهرستان 
سوادکوه

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در بازدید از 
روستای پیت سرا که طی روزهای گذشته با ریزش سنگ مواجه 
و منجر به تخریب خسارت واحدهای مسکونی و مراکز دامداری 

کشاورزی اهالی این روستا شده  است، از انتقال این روستا خبر داد.

  

کمک یک میلیارد و 500 میلیون ریالی اوقاف مازندران برای 
درمان بیماران کرونایی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از کمک یک میلیارد و5۰۰ 
میلیون ریالی اوقاف جهت درمان بیماران کرونایی در استان خبر 
داد و گفت: در راستای اجرای نیت واقفین 68 میلیون تومان از 
محل موقوفات متصرفی بابل، 5۰ میلیون تومان از محل موقوفه 
صراف، 16 میلیون تومان جهت خرید کپسول اکسیژن از محل 

موقوفه غیرمتصرفی حیدری و 16 میلیون تومان از موقوفات سایر 
شهرستان ها به ستاد مبارزه با کرونا و گروه های مردمی مبارزه با این 

ویروس اهدا شده است.

  

سریال پایتخت، معجونی از اشک و لبخند
ین روزها و به بهانه پخش سریال پر مخاطب پایتخت برخی بومیان 

عزیز استان مازندران با این استدالل که این برنامه جزء توهین به 
فرهنگ غنی و مردم شریف این خطه ارمغان دیگری ندارد، زبان به 

نقد و حتی پیگیری قضایی از عوامل آن گشوده اند.

  

جهش تولید فرصتی برای بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور
یک کارشناس اقتصادی گفت: جهش تولید می تواند فرصتی باشد تا 
شرایط اقتصاد ایران را که در دهه ۹۰ به واسطه نرخ رشد اقتصادی 

منفی و راهکارهای نامناسب برای بهبود رفاه اجتماعی با مشکالتی رو 
به رو شد تغییر دهد.
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طرح بسیج استانی مقابله با کرونا در مازندران اجرا می شود
استاندار مازندران از اجرای طرح بسیج استانی مقابله با کرونا ویروس 

به صورت محله به محله در استان خبر داد.

 .

فعالیت 3200 نفر روز از لشکریان 25 کربال در جبهه سالمت
فرمانده لشکر عملیاتی 25 کربال گفت: این لشکر با سه هزار و 2۰۰ 
نفر روز نیرو به خدمات دهی در جبهه سالمت و پاکسازی محیط در 

استان پرداخته است.

  

روستای درمعرض خطر سقوط سنگ پیت سرا جابجا می شود
معاون امور عمرانی استانداری مازندران گفت: روستای پیت سرا که با 

خطر ریزش سنگ مواجه است، جابجا می شود.

  

رونق و جهش تولید راه عبور از مشکالت است
مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران گفت: رونق تولید و ایجاد جهش 
مطلوب برای بی اثرکردن تحریم های ظالمانه باید مورد توجه باشد 

زیرا راه عبور از مشکالت به شمار می رود.

  

900 هزار نفر در خروجی های مازندران تب سنجی شدند
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمرمازندران از 
پایش سالمت و تب سنجی سرنشینان 3۰۰ هزار خودرو به استعداد 

۹۰۰ هزار نفر در خروجی های استان خبر داد.

  

بازمانده نسل سرنانوازان مازندران درگذشت
 استاد پنجعلی سازگار از بازمانده های نسل سرنانوازان در غرب 

مازندران دارفانی را وداع کرد.

  

بهره برداران تاسیسات گردشگری اقدام به تعطیلی 
خودخواسته کرده اند

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گفت: با وجود مصوبه 3۰ درصدی 
پذیرش مسافر در مراکز اقامتی استان، بهره برداران تاسیسات 

گردشگری در این روزهای کرونایی تمایلی به فعالیت ندارند و تعطیل 
کردند.

 .

10 متخلف شکار و صید در مازندران دستگیر شدند
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از دستگیری 1۰ متخلف 

شکار و صید و کشف هفت قبضه سالح شکاری، الشه دو طاقه قرقاول 
و 15 قطعه ماهی قزل آال خبر داد.

 .

12 کارگاه تولید ماسک در امامزادگان مازندران راه اندازی 
شده است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از راه اندازی 12 کارگاه تولید 
ماسک در امامزادگان و بقاع متبرکه استان برای تامین نیازها خبر 

داد.

 .

رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک در مازندران آغاز شد
 رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک با نام شهدای عرصه سالمت در 

مازندران آغاز شد.
 .

تردد درهراز و کندوان عادی و روان است
رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت ترافیک و تردد در 
محورهای اصلی استان شامل هراز و کندوان را عادی و روان اعالم 

کرد.
 .

84 پرونده تخلف صنفی در مازندران تشکیل شد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از تشکیل 8۴ پرونده 

تخلف برای واحدهای صنفی متخلف در استان خبر داد.
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جوالن خودروها با پالک های غیربومی در استان ها / گالیه 
مردم ایران از سفرهای نوروزی / مسافرانی که کرونا 

سوغات می آور ند
با اینکه مسئوالن بارها از ممنوعیت سفرهای نوروزی خبر داده بودند 
اما جوالن خودروها با پالک های غیربومی در استان ها نشان می دهد 
برخی مسافران و گردشگران توجهی به هشدارهای کرونایی ندارند.

پشت پرده یک مصوبه برای پذیرش مسافر در هتل های 
مازندران

انتشار تصویری از یک نامه رسمی درباره مجاز بودن هتل های 
مازندران برای پذیرش مسافران با 3۰ درصد ظرفیت طی 2۴ ساعت 

گذشته ابهامات زیادی بین مردم و بویژه کاربران فضای مجازی در 
استان ایجاد کرده است ، مصوبه ای که به اعتقاد بسیاری در تضاد با 

مجموعه مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا بوده و نوعی سردرگمی 
را به جامعه تزریق کرده است.

 .

راهداری نسبت به احتمال رانش کوه در جاده عباس آباد - 
کالردشت هشدار داد

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان عباس آباد 
هشدار داد که احتمال رانش کوه در مناطقی از جاده جنگلی 

گردشگری عباس آباد - کالردشت بسیار زیاد است.

 

هتل های مازندران در نوروز پذیرش مسافر نداشتند
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران 

می گوید: با وجود عدم ممنوعیت پذیرش مسافر در هتل های مازندران 
برای نوروز سال جاری، هیچ یک از هتل های این خطه شمال کشور 
برای تامین سالمت مسافران و کارکنانشان پذیرش مسافر نداشتند.

 

پایتخت در مقابل پایتخت
مجموعه تلویزیونی نوروزی و پرمخاطب »پایتخت« در ایستگاه ششم 
که به نظر می رسد ایستگاه پایانی آن هم باشد، تا کنون ضعیف تر از 

فصل های گذشته آن دیده شده و انتظارات برخی موافقان این سریال 
در دوره های گذشته را نیز برآورده نکرده است.

 

خرید تلفنی مشتریان در نیمی از فروشگاههای مازندران 
اجرایی شد

 معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: 
همسو با مصوبات ستاد پدافند زیستی مقابله با کرونا استان مبنی بر 

اجرای برنامه خرید تلفنی و اینترنتی مشتریان از فروشگاههای استان، 
تاکنون نیمی از فروشگاه های بزرگ مازندران این برنامه را پیاده 

کردند.

 

مشارکت ستاد اجرایی حضرت امام مازندران در تولید و 
توزیع اقالم بهداشتی کرونایی

خدمات حمایتی و اقدامات پیشگیرانه ستاد اجرایی فرمان امام ره 
درمازندران برای کنترل بیماری کووید1۹ انعقاد تفاهم نامه با شرکت 
آرمان ماسک شهرستان کالردشت با تامین و تحویل پارچه نانو برای 

تولید روزانه 3۰ هزار عدد ماسک است.

 

بازگشت صنایع دستی مازندران به اصالت در سایه رونق 
تولید

 صنایع دستی مازندران در سال ۹8 که سال » رونق تولید » نامیده 
شد ، تحوالت مهمی را پشت سر گذاشت که یکی از مهم ترین آنها 
فراهم شدن زمینه و ایجاد انگیزه برای جوانان جهت ورود به کسب 

و کار آبا و اجدایشان در بزنگاه سقوط اصالت دست ساخته های بومی 
استان در ورطه فراموشی بود.

 

سرنا نواز غرب مازندران درگذشت
 »پنجعلی سازگار » پیشکسوت موسیقی سنتی و هنر سرنا نوازی 

رامسر در غرب مازندران بر اثر عارضه قلبی در گذشت.

 .
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80 درصد از نقاط رانشی کوه و زمین در بخش مرکزی 
سوادکوه شناسایی شد

بخشدار مرکزی سوادکوه که حوزه تحت مدیریتش امسال شاهد چند 
مورد رانش کوه بود ، گفت که 8۰ درصد نقاط رانشی کوه و زمین در 

این بخش طی 2۰ روز اخیر شناسایی شده است.

 

حدود 200 واحد صنفی متخلف کرونایی مازندران پلمب شد
جانشین معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت 

مازندران گفت : 1۹3 واحد صنفی استان به خاطر عدم رعایت مصوبه 
ستاد پدافند زیستی مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی صنوف تا 15 

فروردین پلمب شدند و تا پایان زمان اجرای این مصوبه ، این واحدها 
پلمب باقی خواهند ماند.

 

اوقاف مازندران یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای درمان 
بیماران کرونایی پرداخت کرد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت : اوقاف استان 
در راستای اجرای نیات واقفان برای کمک به هزینه های درمانی یک 
میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال درآمد موقوفات را برای درمان بیماران 

کرونایی پرداخت کرد .

 

30 واحد صنفی متخلف در بابل پلمب شد
فرماندار بابل گفت که 3۰ واحد صنفی در بابل که تعطیلی بازار را 

جدی نگرفتند به دلیل تخلف از مصوبات ستاد مقابله با کرونا پلمب 
شد.

 

مروری بر سفرهای مسئوالن ملی به مازندران در سال 1398
نگاهی به تقویم مدیریتی سال 13۹8 مازندران نشان می دهد که رفت 

و آمد مسئوالن تراز ملی به این استان تقریبا پررنگ بوده و در این 
برخی چهره ها حضور تکراری و چندباره ای در مازندران داشتند.

 

طرح پوشش مخصوص در جایگاه سوخت مازندران آغاز شد
مدیرعامل شرکت بخش فرآورده های نفتی مازندران منطقه ساری 

گفت که طرح محدود پوشش لباس مخصوص در جایگاه های سوخت 
مازندران از دیروز سه شنبه پنجم فروردین ماه آغاز شده است.

 

29 واحد صنفی متخلف در بابلسر پلمب شد
 فرمانده انتظامی بابلسر از پلمپ 2۹ واحد اقامتی و واحد صنفی 

متخلف در این شهرستان به خاطر نادیده گرفتن مصوبات ستاد مقابله 
با کرونا خبر داد.

 

رویدادهای کرونایی مازندران تبدیل به مستند نمایشی 
می شود

رئیس جهاد دانشگاهی مازندران گفت که تمامی رویدادهای کرونایی 
مازندران و فعالیت هایی که در این زمینه انجام گرفته و یا در حال 

انجام است ، مستندسازی شده و به نمایش گذاشته خواهد شد.

  

هزینه عروسی ؛ سهم زوج پرستار بابلی برای شکست کرونا
زوج پرستار بابلی مراسم جشن عروسیشان را که برای نیمه شعبان 

برنامه ریزی شده بود ، لغو کردند و هزینه آن را برای تولید اقالم 
بهداشتی در راستای شکست ویروس کرونا اختصاص دادند.

  

فروشگاه های مجازی و اینترنتی در مازندران فعال می شود
استاندار مازندران با تاکید بر این که واحدهای صنفی استان تا 15 

فروردین ماه سال جاری تعطیل است ، به متخلفان صنفی که از این 
محدودیت ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا سرپیچی کنند ، هشدار 

داد.
  

روستاییان بابلی خواستار همکاری خوش نشینان در امر 
قرنطینه شدند

روستاییان جنوب بابل خواستار همکاری خوش نشینان ساکن در 
ویالهای شخصی در این منطقه در امر قرنطینه برای مبارزه با کرونا 

شدند.

  

تعداد بیماران بستری مشکوک به کرونا در بابل کاهش یافت
فرماندار بابل گفت: در حال حاضر تعداد بیماران مشکوک به کرونا 

در بیمارستان های بابل به زیر 3۰۰ نفر رسید و همکاری بیشتر 
شهروندان کاهش این روند را شتاب می بخشد.
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طرح استانی بسیج مقابله با کرونا در مازندران رنگ اجرایی 
گرفت

شد
استاندار مازندران گفت: طرح استانی بسیج مقابله با ویروس کرونا در 
این استان برای قطع زنجیره انتقال ویروس در دستور کار قرار گرفت.

  

جابجایی روستای پیت سرا سوادکوه روی میز
 معاون عمرانی استاندار مازندران می گوید: طرح انتقال روستای پیت 

سرا شهرستان سوادکوه که در نخستین روز سال نو به دلیل ریزش 
سنگ از کوه ضلع جنوبی خسارت دید، در دستور کار قرار گرفت.

  

نماینده وزیر بهداشت: قرنطینه یکی از راههای موثر در 
کنترل ویروس کروناست

نماینده تام االختیار وزیر بهداشت و درمان در مازندران و گلستان 
می گوید: قرنطینه یکی از روش های موثر در کنترل بیماری و قطع 

زنجیره انتقال ویروس کروناست.

   

خاموش شدن آواز پنجعلی
تنها بازمانده هنر سرنانوازی در غرب مازندران و شرق گیالن 

درگذشت.

  

پلمپ ویال های استیجاری و واحد های صنفی متخلف در 
بابلسر

فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر از پلمپ 2۹ ویال اجاره ای و واحد 
صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

  

خودداری از پرداخت پول نقد به کارگران
مدیر جهاد کشاورزی آمل به شالیکاران توصیه کرد با توجه به شیوع 

کرونا از پرداخت پول نقد به کارگران خودداری کنند.

  

کمک یک میلیارد و 500 میلیون ریالی اوقاف برای درمان 
بیماران کرونایی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از کمک یک میلیارد و 5۰۰ 
میلیون ریالی اوقاف جهت درمان بیماران کرونایی در استان خبر داد.

  

تمامی جاده های مازندران باز و بدون مشکل
رئیس پلیس راه مازندران از باز بودن تمامی جاده های مازندران امروز 

چهارشنبه 6 فروردین ماه خبر داد.

  

آغاز رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک در مازندران
رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک در مازندران با نام شهدای عرصه 

سالمت در استان آغاز شد.

  

به کارگیری یک نرم افزار برای مدیریت کرونا
تیم فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی بابل نرم افزار مدیریت 

کرونا را طراحی کرده است.

  

پلمپ 56 واحد صنفی در جویبار
از آغاز شیوع کرونا تاکنون 56 واحد صنفی در جویبار که مصوبات 

ستاد مقابله با کرونا را رعایت نکرده بودند پلمپ شدند.

  

خدمات غیرضروری در ادارات ممنوع
شریعت گفت: بر اساس دستورالعمل های دریافتی، تا 15 فروردین 
خدمات غیرضروری از سوی دستگاه های دولتی در این شهرستان 

ارائه نمی شود.
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تعطیلی بازار و برخورد جدی با متخلفان
استاندار مازندران گفت: بازار تا 15 فروردین ماه بسته است و با 

متخلفان برخورد می شود.

  

احتمال بارش باران در مازندران
هوای مازندران امروز نیمه ابری همراه با بارش خفیف و پراکنده باران 

پیش بینی می شود.

  

آغاز غربالگری فرد به فرد در مازندران از فردا
طرح استانی مقابله با ویروس کرونا با هدف غربالگری فرد به فرد از 

فردا در مازندران اجرایی می شود.

  

بهبودی 251 بیمار مشکوک به ویروس کرونا در مازندران
251 بیمار مشکوک به کرونا ویروس در مازندران، 2۴ ساعت گذشته 

از بیمارستان ترخیص شدند.

  

جابجایی روستای پیت سرا سوادکوه
روستای پیت سرا سوادکوه که در نخستین روز سال 13۹۹ به دلیل 

ریزش کوه دچار خسارت شده بود جابجا می شود.

  

خارج شدن یک بیمارستان از فرایند درمان
یک بیمارستان در بابل با توجه به کاهش تعداد مبتالیان از چرخه 

پذیرش بیماران کرونایی خارج می شود.

  

چگونه احساسات منفی را در بیماری کرونا مدیریت کنیم؟
بیماری کرونا نیز مانند برخی بیماری های ناشناخته یک موقعیت 

ترس را در بدن ایجاد می کند، ترس و نگرانی شدید از بیمار شدن و 
استرس درباره سالمتی خود و اطرافیان.

  

کشف هروئین در بابل
فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری 2 قاچاقچی مواد مخدر 

و کشف یک کیلوگرم هروئین در آن شهرستان خبر داد.

  

پلمب 21 سفره خانه  و واحد صنفی متخلف در دو شهر
ماموران نیروی انتظامی 21 سفره خانه  و واحد صنفی متخلف را در 

رامسر و نکا پلمب کردند.

  

شناسایی 139 مسافر مشکوک به کرونا در مازندران
معاون بهداشت، درمان و توان بخشی جمعیت هالل احمر مازندران از 

شناسایی 13۹ مسافر مشکوک به کرونا در مازندران خبر داد.

  

همت نوروزی جهادگران مهارتی
۴3 کارگاه آموزشی فنی و حرفه ای مازندران تعطیالت نوروزی نیز 

اقالم بهداشتی تولید کردند.
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